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قواعد الن�صر يف املجلة

متّثل جملة "االت�صال والتنمية" ف�صاء بحثيا لن�رص البح�ث والدرا�صات االأ�صيلة واملبتكرة وامللتزمة   

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

واحل�ار بني الباحثني العرب، وتط�ير حقل الدرا�صات التي تتمح�ر ح�ل االت�صال والتنمية، وذلك من خالل 

اآليات الن�رص، مما ي�صمح بخلق  تي�صري عملية تبادل املعارف والتجارب البحثية. كما ت�صعى املجلة اىل ت�صجيع 

ف�صاءات ن�رص جديدة بالن�صبة للباحثني العرب، والتعريف ببح�ثهم واإ�صهاماتهم يف جمال الدرا�صات االت�صالية 

باإ�صكاليات  املهتمة  واالأو�صاط  واالجتماعية،  االإن�صانية  العل�م  جمال  يف  االأكادميية  االأو�صاط  لدى  والتنم�ية 

االت�صال والتنمية. 

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

اأن يك�ن البحث اأ�صيال غري من�ص�ر �صابقًا.  .1

اأن يّتبع البحث االأ�ص�ل العلمية واملنهجية.   .2

اإجراء  الباحث  من  ُيطلب  اأن  وميكن  متخ�ص�صة.  هيئة  قبل  من  للتحكيم  للن�رص  املعدة  البح�ث  تخ�صع    .3

التعديالت على �ص�ء مالحظات املحكمني.

يرفق البحث ب�صرية علمية م�جزة عن كاتبه.  .4

يطبع البحث على احلا�ص�ب  بخط Simplified arabic( 14(، على اأن يك�ن عدد الكلمات بني 4000   .5

و7000 كلمة، مبا يف ذلك احل�ا�صي واملالحق وقائمة املراجع وامل�صادر التي ت��صع يف اآخر البحث.

يرفق مع البحث ملخ�س بالعربية واآخر باالإجنليزية، على اأن ال تزيد كلمات امللخ�س عن 300 كلمة.  .6

عن�ان حم�ر العدد القادم: �صبكات االإت�صال والتغيري االإجتماعي وال�صيا�صي.   

7- تقبل البح�ث باللغات الثالث: عربي، فرن�صي و اأنكليزي.

mayabdallah@hotmail.com :تر�شل االأوراق البحثية اىل رئا�شة التحرير على العنوان

قواعد الن�رش
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االت�صال ورياح التغيري

من  االأخري  العقد  يف  االت�صال  وو�صائل  للتكنل�جيا  يع 
ّ

ال�رص التطّ�ر  مع  العامل  يف  التغيري  رياح  هّبت   

القرن الع�رصين، وكرثت الت�صاوؤالت ح�ل نتائج و تبعات هذا التطّ�ر: انفتاح عاملي، �رصعة و�صه�لة يف الت�ا�صل 

واخت�صار البعد وامل�صافات، تدّفق هائل للمعل�مات وكل اأ�صكال االبداع االن�صاين من ن�ص��س و�ص�ر وبيانات.

فجاءت االنقالبات يف املمار�صات ال�صيا�صية والتجارية واالجتماعية على اأ�صكالها، ثم التغرّيات يف كل االأ�صاليب 

احلياتية والعادات والعالقات...

وت�ّحد  لتجمعهم  احلدود،  عرب  للنا�س  التكنل�جيا  حملتها  الت�ا�صل  و  االت�صال  من  جديدة  اأ�صكال   

كاتهم وث�راتهم، اأو هي يف ال�اقع وراء ت�صتتهم و ت�صتت القارات واملناطق و االأوطان اىل 
ّ
م�اقفهم وت�صّهل حتر

غري رجعة؟؟ و ها هي التكنل�جيا تعيد ر�صم خارطة العامل على طريقة و مزاج املهيمنني عليها، وحتمل يف �صن�ات 

د وث�رات تتفّجر يف بلدان العامل العربي 
ّ
قليلة م�جات التغيري اىل العامل، ويف ب�صع اأيام واأ�صابيع حركات متر

وتفّجر اأنظمتها  ال�احد تل� االآخر.

تزداد مع هذه التطّ�رات املفاجئة و املذهلة، اأهمّية جمّلة االت�صال و التنمية يف كّل ي�م مع تاأّكد دور   

ال�صع�ب،  ال�صيا�صة و االقت�صاد و حياة  تاأثريها يف  املجتمعات احلديثة و عظمة  و�صائل االعالم و االت�صال يف 

و�رصورة البحث يف هذه الق�صايا كّلها الطارئة التي تفر�صها علينا مع كل تطّ�ر تكنل�جي و كل ا�صتخدام جديد 

ل��صائل االت�صال و الت�ا�صل.

ويف هذا العدد تثري املجّلة م�صاألة االطار التنظيمي والقان�ين لالت�صال الأنها م�صالة ج�هرّية، ففي غياب   

التنظيم و الت�رصيع يبقى احلا�رص و امل�صتقبل مفت�حا على كل احتماالت الرتاجع و الف�صاد و الف��صى وغياب 

القيم و انهيار الثقافات. واىل جانب املح�ر التنظيمي االأ�صا�صي، ميّهد هذا العدد للعدد القادم من جملتنا، باإثارة 

بع�س الق�صايا االآنية، االقت�صادية واالجتماعية و الفنية املرتبطة باالت�صال و رياح التغيري.

ولل�شباب  العربية،  املنطقة  يف  التغيري  ثورات  ل�شهداء  وفخر  واعتزاز  حتّية  وقفة  هنا  ولنا   

العرب املوؤمنني باحلرية والدميقراطية واملتم�ّشكني بعّزة وكرامة ال�شعوب العربّية. 

د.مي العبداهلل

تقدمي
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التوجهات اجلديدة يف الت�صريعات االإعالمية احلديثة
                                             

د.علي ق�شاي�شية 

ق�شم االإعالم واالت�شال-جامعة اجلزائر

 

ت�صكل ا�صرتاتيجيات االت�صال يف املجتمعات ما بعد ال�صناعية، اأو يف جمتمعات ما بعد احلداثة، هام�صًا   

وعلماء  �صيا�صيني وخمططني  من  املجتمعات  هذه  وت�صيري  باإدارة  واملهتمني  للم�صتغلني  م�ؤرقًا  وان�صغااًل  دائمًا 

اإنتاج املعرفة انطالقًا من البحث عن املادة اخلام ل"ال�صناعة"  اأدوات واآليات  ومنفذين...يتمركز ح�ل ت�فري 

االت�صال  و�صائط  خمتلف  عرب  ال�رصورة،  عند  وتداولها،  وا�صتعادتها  وتخزينها  وتنظيمها  املعل�مة  املعرفية، 

الفردية واجلماعية اجلماهريية التقليدية منها واالإليكرتونية.

هذا االن�صغال الدائم امل�ؤرق لل�صلطات العم�مية والتنظيمات ال�صيا�صية وجمعيات املجتمع املدين، مبا   

فيها النقابات املهنية االإعالمية على االأ�صعدة القطاعية واملحلية وال�طنية واالإقليمية والدولية، يف كل املجتمعات، 

 ، التح�الت العميقة التي يحدثها التط�ر ال�رصيع ل��صائل االت�صال 
)1(

اأملته، اإىل حد ما على امل�صت�ى ال��صائطي

اجلماهريي، اجلماعي والفردي، التقليدي واالإلكرتوين اأو الرقمي، وكذلك بالنظر اإىل االت�صاع امل�صطرد لنطاق 

وال�صيا�صية  واالإدارية  التقنية  واملع�قات  والعراقيل  اجلغرافية  احلدود  متجاوزًا  للمعل�مات  احلر  التدفق 

والثقافية...

القان�ين، غالبًا بطيء،  اإطارها  التقن�-اجتماعية، تغيري يف  وعادة ما ي�صاحب التغريات يف الظ�اهر   

يرمي نظريًا، اإىل �صمان ن�ع من الت�ازن واالن�صجام بني م�صالح وحق�ق االأطراف املختلفة التي لها اأ�صباب 

وغايات خمتلفة اإن مل تكن متباينة، وه� االإطار الذي يت�صم عادة بن�ع من الثبات نظرًا لطبيعة املجال الذي يحاول 

تنظيمه والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا مبنظ�مة القيم ال�صائدة يف جمتمع من املجتمعات يف فرتة من الفرتات الزمنية 

غالبًا ممتدة يف الزمان ال�صيما عندما يتعلق االأمر بالقيم الروحية. 

اأ�صبحت  التي  احلديثة  االت�صال  اإ�صرتاجتيات  �صمن  ال�رصعية  القان�نية  املظاهر  تتط�ر  كيف  ترى   

�رصورة  ال غنى عنها يف كل جمتمع كال�صيكي اأو حديث اإليكرتوين- معل�ماتي، حيث الزالت ال�صلطات العم�مية 

" والزال  ال�صلطة  املعل�مة ميتلك  " من ميتلك  ال�صهريّة  للمق�لة  املعل�مات م�صداقا  وامتالك  باحتكار  تت�صبث 

ويف  ال�صلطة  يف  حقه  ممار�صة  يف  وت�ظيفها  املعل�مات  هذه  امتالك  يف  بحقه  االعرتاف  افتكاك  يف  ياأمل  امل�اطن 

اإدراك ووعي. وما هي طبيعة الدور الذي  ال�صيادة، اأي حقه يف تقرير م�صريه ويف اختيار احلكام عن دراية و 

 يف هذه املعادلة بني مي�ل ال�صلطات يف كل مكان وزمان اإىل فر�س 
)2(

تلعبه تكن�ل�جيات االإعالم واالت�صال املتجددة

بحق�قه  والتمتع  ال�صيطرة  هذه  من  التخل�س  يف  امل�اطن  طم�حات  وبني  وم�ؤ�ص�صاته  املجتمع  على  �صيطرتها 

)3(

االأ�صا�صية ويف مقدمتها احلق يف االإعالم اأو بعبارة حديثة اأ�صمل احلق يف احلق االت�صال ؟ 

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 
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تتجه الدميقراطيات احلديثة، من خالل الت�رصيعات املتعلقة باالإعالم، اإىل جت�صيد مبداأ �صيادة امل�اطن ا  

الكاملة، وتلح على اأن م�ؤ�ص�صات دولة القان�ن هي و�صائل فقط، ت�صتمد وج�دها و�رصعيتها وا�صتمرارها من 

ر�صا امل�اطن عن اأداء املرافق العم�مية واأع�ان الدولة الذين هم م�ارد ب�رصية م�صخرة لتج�صيد �صيا�صة دولة 

امل�اطنة.

عليها  تق�م  التي  العامة  املبادئ  بني  املقارنة  ال�رقة،  هذه  خالل  من  نحاول  العام،  ال�صياق  هذا  يف   

الت�رصيعات االإعالمية احلديثة، بهدف و�صع ت�ص�ر جديد للت�رصيع االإعالمي، متكيفا مع طبيعة قان�ن االإعالم، 

كما ه� متعارف عليه عم�ما يف امل�اثيق الدولية، والذي يفرت�س اأنه يعني باحلق يف االإعالم كحق  �صامل من حق�ق 

امل�اطن و االإن�صان،  وال يقت�رص فقط على حق االإعالميني املحرتفني يف ال��ص�ل اإىل م�صادر املعل�مات واالطالع 

على االآراء وتبادلها عرب و�صائط االإعالم اجلماهريية، وه� يخاطب بال�رصورة ال�صلطات العم�مية واجلهات التي 

متتلك املعل�مات، وخا�صة الر�صمية منها التي يحتاجها امل�اطن لت�ظيفها يف اتخاذ القرار الذي يراه منا�صبًا، 

لالإن�صان يف �صيغة اجلمع، وياأمرها بالعمل على ت�فري ال�رصوط والظروف التي متكن امل�اطن من ال��ص�ل اإىل 

املعل�مة تطبيقًا لقاعدة احلق يف االإعالم الذي تكر�صه معظم د�صاتري الدول االأع�صاء يف هيئة االأمم املتحدة والتي 

املدنية وال�صيا�صية واحلق�ق االقت�صادية واالجتماعية  املتعلقتني باحلق�ق  الدوليتني  �صادقت على االتفاقيتني 

ال�صادرة منت�صف العقد ال�صابع من القرن املا�صي.

االت�صال  ال�صحافة وو�صائط  تنظم مهنة  اإبراز �رصورة  الدرا�صة،  اأخرى، نحاول يف هذه  ومن جهة   

اجلماهريي االأخرى طبقا للق�انني العامة التجارية واملدنية واجلنائية و االأخالقيات و م�اثيق ال�رصف املهنية، 

يف �صياق الت�ص�ر العام للت�رصيع االإعالمي احلديث، خا�صة يف �صياق ال�ظائف االإعالمية والثقافية لل�صبكة العاملية 

واإي�صال  الثقافية  ال�صناعات  االإلكرتوين ووظيفة ت�زيع منتجات  الن�رص  االنرتنت، ال�صيما وظيفة  العنكب�تية، 

.
)4("Home Delivery" اخلدمة وت�صليمها عند باب البيت

املنتجة  الليربالية  للثقافة  االإعالمية  االأدبيات  تر�صخ يف  تناق�صا ج�هريا  اأن هناك  الأول وهلة،  ويبدو   

واملعممة لالأنظمة التقليدية واحلديثة ل��صائل االت�صال اجلماهريية، حيث اأن و�صع ق�انني لل�صحافة وو�صائل 

االإعالم اجلماهريية، طبقا للمبادئ الليربالية، يف�صي بال�رصورة اإىل و�صع ق�اعد ملزمة تتنافى يف طبيعتها مع 

اأب�صط مبادئ حرية تداول املعل�مات واالأفكار واالآراء يف ال�ص�ق االإعالمية احلرة، طبقا للمادة االأوىل من التعديل 

االأول للد�صت�ر االأمريكي التي متنع الك�نغر�س االأمريكي، وه� اأعلى �صلطة يف النظام الد�صت�ري االأمريكي، من 

.
)5(

اإ�صدار قان�ن يحد من حريات االإن�صان

فعند احلديث عن تلك الق�انني اخلا�صة يف عالقتها بحرية تداول االإعالم، يتبادر اإىل الذهن تلك القي�د   

التي عملت ال�صلطات العم�مية على اإن�صائها يف �صكل ق�انني ت�صفي ال�رصعية على اأعمال تقيد حرية ال�صحافة 

وو�صائل االإعالم اجلماهريي االأخرى.
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ا تاريخ  يطبع  الذي  ال�صحافة  و  ال�صلطة  بني  ال�رصاع  لعالقات  كنتيجة مرتاكمة  االإ�صكال  هذا  ويبدو   

ال�صحافة منذ اخرتاع حروف الطباعة على يد "غ�تنب�رغ " يف القرن 15 امليالدي ، اإىل احلروف الب�رصية التي 

اأوجدها النظام البيناري يف املعاجلة االلكرتونية للكلمات، و قد قاد هذا االإ�صكال وحدد نطاق معظم الدرا�صات 

القان�نية – االإعالمية التي داأبت اإما على "جترمي" ال�صحافة وو�صائل االإعالم، و بالتايل �رصعنة تدخل ال�صلطات 

العم�مية بالردع والزجر اأو على "جترمي" ال�صلطة و بالتايل اتهامها بخرق حرية ال�صحافة وو�صائل االإعالم.

االإعالم  ل��صائل  االجتماعية  امل�ص�ؤولية  مبادئ  اأخذت  ملا   ، تدرجيا  يزول  بداأ  االإ�صكال  هذا  اأن  غري   

اجلماهريية ت�صق طريقها اإىل م�اثيق ال�رصف واأخالقيات املهنة االإعالمية ، بداأت طبيعة الت�رصيعات االإعالمية 

الرتكيز  اإىل   ، ال�صلط�ية  النظرية  مبادئ  ظل  يف  خا�صة  االإن�صان،  حرية  تقييد  على  اأ�صا�صا  الرتكيز  من  تتغري 

اأ�صال على تدعيم ال�صمانات القان�نية ملمار�صة هذه احلريات و ت��صيع جماالتها بتقلي�س �صالحيات ال�صلطات 

العم�مية، مبا فيها ال�صلطة الت�رصيعية و التزامها بت�فري ال�رصوط املادية و التقنية لتمكني امل�اطن اأو االإن�صان 

من ممار�صة هذه احلريات و ت��صيع جماالتها بتقلي�س �صالحيات ال�صلطات العم�مية.

الت�رصيعات االإعالمية احلديثة، تتجه اإذن، و خا�صة بعد اأف�ل مفه�مي االإعالم اال�صرتاكي و االإعالم   

االإمنائي، اإىل رفع القي�د القان�نية و االإدارية واملادية و التكن�ل�جية التي حت�ل دون متكن االإن�صان من ممار�صته 

احلرة حلقه يف االإعالم.

وقد بداأ التفكري جديا منذ �صبعينيات القرن الع�رصين يف و�صع ت�ص�ر جديد ملفه�م اأكرث �صم�لية حلرية   

التفكري و الراأي و التعبري و ال�صحافة و االإعالم وغريها من احلق�ق املرتبطة باحلق يف ال��ص�ل مل�صدر املعل�مة، 

ي�صمى احلق يف االت�صال يت�صمن جمع احلق�ق التي اكت�صبها االإن�صان و التي قد يكت�صبها بف�صل التط�ر الفكري 

و العلمي و التكن�ل�جي.

املعقد، و حماولة جتاوز نطاق معاجلة  االإ�صكال  ا�صتيعاب مالب�صات هذا  و  واإدراك  لفهم  يف حماولة   

التكن�ل�جية احلديثة، تقرتح  و  الفقهية  التط�رات  ال�صلطة وال�صحافة، و متا�صيا مع  الت�صادمية بني  العالقة 

هذه ال�رقة معاجلة املفاهيم املرتبطة بحرية االإعالم و االت�صال و اأحكام الت�رصيعات احلديثة لالإعالم يف �ص�ء 

املنطلقات التمهيدية ملتطلبات االألفية الثالثة التي تت�جها "مظلة " الثقافة الليربالية املعممة، و حتت تاأثري االأثر 

البالغ لتكن�ل�جيا االت�صال التي )�صَبّكت( العامل ، و جعلته بحق قرية متناهية يف ال�صغر من حيث �رصعة تدفق 

املعل�مات و تداولها على نطاق و ا�صع ال يخدم حرية االإن�صان الفرد و ح�صب ، ولكنه ميكن ال�صلطات نف�صها من 

اتخاذ القرارات املنا�صبة خلدمة هذا الفرد الذي ه� علة وج�دها، وفقا لالأ�ص�س النظرية لثقافة القرن ال�احد و 

الع�رصين. 
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اإىل ا اال�صتفادة  من  ت�صمح  متكيفة  تنظيم  �صيغة  اإىل  ال��ص�ل  اإىل  املحاولة  هذه  خالل  من  نطمح  كما   

اأق�صى حد ممكن، من مزايا ال�صي�لة االإعالمية عرب ال�ص�اتل و ال�صبكة الك�نية للمعل�مات، االأنرتنات، واله�اتف 

املحم�لة، يف تفتح �صخ�صية االإن�صان و ترقيتها من جهة و التقلي�س اإىل اأدنى حد ممكن من �صلبياتها على ال�صيادة 

واله�ية واخل�ص��صية من جهة اأخرى.

من هذا املنطلق ، نعالج تباعًا مفه�م التداول احلر للمعل�مات و تط�ره من خالل املق�لة ) ال�ص�ق   

اخلا�صة  والق�انني  والد�صاتري  امل�اثيق  خالل  من  االإعالم  حرية  ت�رصيع  و   ،  ) احلرة  لالأفكار  مكان   ، احلرة 

)ق�انني ال�صحافة وو�صائل االإعالم وق�انني ال�رصية و اخل�ص��صية ( ثم من خالل التنظيمات املهنية وم�اثيق 

ال�رصف املهني و اأخالقياته.

1- مفهوم التداول االإعالمي احلر

التفكري عند  االأولية، ين�رصف  االإعالمية  الت�رصيعات  ال�صحافة وانعكا�صاتها على  فل�صفية: نظرية حرية  خلفية 

احلديث عن التداول االإعالمي احلر اإىل املق�لة الرباغماتية التي باتت من امل�صلمات يف املجتمعات الليربالية احلديثة 

مفادها اأن )ال�ص�ق احلرة مكان لالأفكار احلرة (. و على الرغم من تعدد و تن�ع و�صائل و ات�صاع جماالت تداول 

املعل�مات و االأفكار و االآراء، و التي يطلق عليها ) ال�ص�ق  احلرة ( كمنظ�مة مبادئ فل�صفية و ممار�صات، فاإن 

العادة جرت على درا�صة هذا امل��ص�ع يف نطاق تط�ر نظرية حرية ال�صحافة لك�ن ال�صحافة اأقدم و�صائل االإعالم 

و االت�صال اجلماهريية ، ارتبطت بها تاريخيا ال�رصاعات املتعلقة بعالقة الفرد بال�صلطة ) روحية اأو اجتماعية 

اأو �صيا�صية ( خا�صة يف جمال حريات الفرد االأ�صا�صية من مثل حريات التفكري و الكالم و الراأي و التعبري، حتى 

واإن كانت حرية ال�صحافة يف الت�رصيعات احلديثة تن�رصف اأكرث اإىل حريات الن�رص و الطبع و التاأليف و ت�زيع 

املن�ص�رات ، فاإن اأن�اعا ال متناهية من حق�ق االإن�صان مثل احلق يف االإعالم و احلق يف االت�صال و احلق يف االطالع 

و حق رف�س االت�صال لها جذور فل�صفة و تاريخية م�صرتكة مع مفه�م حرية ال�صحافة.

اإن مفه�م التداول احلر لالإعالم ي�صتدعي اإذن الرج�ع اإىل االإطار الفل�صفي و القان�ين و التطبيقات   

امليدانية ملفه�م حرية ال�صحافة يف ظل الثقافة الليربالية، وهذا يق�دنا اإىل تناول خلفيات املفه�م االأخري ومك�ناته 

وممار�صته من خالل الق�انني والتطبيقات امليدانية.

لقد ن�صط البحث يف ميدان و�صائل االت�صال اجلماهريية بكيفية غري معتادة خالل الن�صف االأخري من   

النماذج  . و قد جنم عن ذلك و�صع عدد كبري من 
)6(

القرن الع�رصين، وبداية الع�رصية االأوىل من القرن احلايل

النظريات  اإ�صكالية و �صائل االإعالم اجلماهريية، و من بني هذه  التي ت�صاعد على فهم  النظريات  واملقاربات و 

واأقدمها نظرية " ال�صحافة احلرة " اأو " النظرية الليربالية ل��صائل االت�صال اجلماهريية".
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ا و قد اأ�صبحت فر�صيات و مبادئ هذه النظرية م��ص�ع خالف حاد بني املفكرين و ال�صيا�صيني واملهنيني   

على �ص�ء احلقائق االجتماعية وو�صعية ال�صي�لة االإعالمية عرب اأمم العامل. و يف نف�س ال�قت اأ�صبحت تلك املبادئ و 

الفر�صيات اأهدافا ت�صب� اإليها بع�س االأمم يف خ�صم حمى االإ�صالحات التي جتتاح العامل حتت تاأثري االأزمة العارمة و 

ازدياد حتكم الغرب الليربايل، بقيادة ال�اليات املتحدة االأمريكية،  يف ت�صكيل و ت�جيه م�صري العامل واإدارة ال�ص�ؤون 

االأممية.

1 .1 - خلفيات تاريخية

لعل من املفيد ا�صتعادة بع�س االأحداث التي اأثرت اإىل حد ما يف تط�ر مفه�م حرية ال�صحافة و ا�صتعرا�س   

املبادئ العامة ال�صائدة. الن فهم ال�صحافة يتطلب فهم النظام و الرقابة االجتماعية حيث حتدد العالقات بني 

االأفراد و امل�ؤ�ص�صات. كما اأن و�صائل االت�صال اجلماهريية تاأخذ "�صكل و" ل�ن" البنيات االجتماعية و ال�صيا�صية 

التي تعمل يف ظلها و اأكرث من ذلك، فان درا�صة االأنظمة االجتماعية يف عالقاتها مع ال�صحافة تتطلب النظر يف 

االعتقادات و القيم القاعدية ال�صائدة يف جمتمع ما. فاالختالفات امل�ج�دة بني اأنظمة االت�صال اجلماهريي يف 

عامل الي�م هي اختالفات فل�صفية وعقائدية يف اأ�صا�صياتها.

و قد بداأ االهتمام تاريخيا بحرية ال�صحافة مع اكت�صاف طباعة احلروف التي اأحدثت ث�رة فعلية يف   

اأمناط ن�رص االأنباء واالأفكار واالآراء... اإىل درجة اأن املطب�عة التي ن�صميها الي�م " ال�صحافة "اأ�صبحت تعترب 

م�صدرا اأ�صا�صيا لالإعالم و ن�رص املعرفة.

ومع تلك االأهمية التي اكت�صبتها احلروف املطب�عة، فاإن ال�صحافة بداأت تعمل حتت الرقابة ال�صارمة   

اأن ت�رصع ال�صحافة املطب�عة يف االنت�صار على نطاق وا�صع، و يرجع ذلك  للمل�ك، وقد مر قرنان تقريبا قبل 

املبادئ  �صيادة  ن�صاأت يف ظل  اإذ  ال�صحافة  عند ظه�ر  ال�صائدة  ال�صيا�صية  و  الفل�صفية  الظروف  تلك  اإىل  التاأخر 

ال�صلط�ية. 

ففي ذلك املجتمع، مل تكن احلقيقة �صيئا خمتلفا عما يعتقده اأقلية من االأفراد " احلكماء " اأنهم يعلم�نه   

وما يعتقدون اأن ال�صعب يف حاجة اإىل معرفته وم�ؤازرتهم فيه. وقد كانت عالقة ال�صحافة بال�صلطة م�صتمدة من 

الفر�صيات الفل�صفية القاعدية للفكر ال�صلط�ي الذي يعترب الفرد يف خدمة اجلماعة، و بالتايل يجب اأن يخ�صع 

اإىل املجتمع متمثال يف م�ؤ�ص�صاته و يف مقدمتها الدولة التي يفرت�س فيها اأنها تعمل على اإقامة النظام و ا�صتتباب 

االأمن و ال�صلم االجتماعيني يف �صالح اجلميع. فكانت ال�صحافة اإذن حرة مع الدولة. و هذا الن�ع من التفكري 

�صاد جمم�ع النظريات ال�صلط�ية للحكم من تفكري اأفالط�ن اإىل ممار�صة هتلر املتاأثرة بفل�صفة هيجل ونيت�صا.
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غري اأن القرن الع�رصين، وخا�صة يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية، �صهد حت�ال ن�عيا يف ما ي�صمى " ا  

  الذي اعتنق املبادئ الليربالية كنظام اجتماعي و�صيا�صي، و قد اأ�صبحت الي�م معظم دول العامل 
االأمم املتح�رصة")7(

تقيم "نظريًا" تنظيمها ال�صيا�صي و االجتماعي على تلك املبادئ ، و ت�ؤكد النظرية الليربالية على اأهمية الفرد و قدرته 

على التفكري و على قد�صية حق�قه وحرياته الطبيعية ، ومن بينها حرية املعتقد وحرية التفكري ثم حرية التعبري التي 

تعترب حرية ال�صحافة اأعلى اأ�صكال تطبيقاتها. غري اأن هذه احلرية مل ت�جد دائما يف ال�اقع، واأن التفكري ال�صلط�ي 

الزالت اآثاره قائمة يف معظم االأنظمة ال�صيا�صية يف بقع كثرية من العامل ، فما ه� واقع حرية ال�صحافة يف املجتمعات 

التي ن�صا فيها؟

1.2- مكونات نظرية حرية ال�شحافة 

اإن حرية ال�صحافة كفر�صية نظرية لها �صكل قاعدي يتمثل يف اأن كل واحد حر يف ن�رص ما يريد ، و هذا   

احلق ه� امتداد حلق�ق اأخرى، اإذ اإن حرية ال�صحافة ح�صب النظرية الليربالية هي حق ملكية، و اإن املالكني اأو 

االأفراد الذين ف��ص�هم ال�صلطة لهم احلق يف ت�صيري من�ص�راتهم كما ي�صاءون ال يقيدهم يف ذلك اإال القان�ن ومن 

اأجل ال�صالح العام.

ويتفق فقهاء االإعالم على وج�د عنا�رص تتك�ن منها نظرية ال�صحافة احلرة، الزالت �صائدة يف الفكر   

االإعالمي الغربي مع بع�س التغريات التي طراأت عليها بتاأثري من نظرية اخلدمة العم�مية ) يف االإذاعة و التلفزة( 

و نظرية امل�ص�ؤولية االجتماعية ل��صائل االت�صال اجلماهريية  كما حددها الرواد االأوائل للفقه االإعالمي �صمن 

. 
)8(

اأ�صهر مقاربات االت�صال اجلماهريي

و اأهم مكونات نظرية ال�شحافة احلرة مايلي:

- اإن الن�رص يجب اأن يك�ن حرًا من اأي رقابة م�صبقة 

- اإن الن�رص والت�زيع ينبغي اأن يك�نا مفت�حني ل�صخ�س اأو جمم�عة من االأ�صخا�س بدون رخ�صة .

- االنتقادات امل�جهة الأية حك�مة اأو حزب ر�صمي ال ينبغي اأن يعاقب عليها حتى بعد حدوثها 

- ال يجب اأن يك�ن هناك اإلتزام بن�رص اأي �صيء

- ن�رص " اخلطاأ " حممي مثله مثل ن�رص" ال�ص�اب " يف ميادين الراأي و االعتقاد 

احلدود  عرب  االإعالمية  الر�صائل  ا�صتقبال  اأو  اإر�صال  اأو  ا�صترياد  و  ت�صدير  على  قي�د  ت�جد  اأن  يجب  ال   -

ال�طنية. 

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 



1
3

2
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا  من جامعة لندن ، غري مقنعة مع ات�صاع 
)9(

غري اأن هذه املبادئ اأ�صبحت ، كما يق�ل ) جيم�س  كاران (  

اله�ة بني النظري و ال�اقع، وي�ؤكد تقرير ر�صمي الإحدى اللجان امللكية الربيطانية لل�صحافة ) 1962 ( على اأن 

" مبادئ ال�صحافة احلرة ح�صب االإيدي�ل�جية الليربالية ، اأ�صبحت غري مالئمة مع ظروف ال�صحافة الع�رصية 
و عالقاتها مع ال�صلطات العم�مية. فمن جهة متيل احلك�مات يف كل مكان اإىل فر�س رقابتها على ال�صحافة و 

االإذاعة و التلفزة، ك�رصط اأ�صا�صي لفر�س �صيطرتها على امل�ؤ�ص�صات االأخرى مثل الربملان و االأحزاب ال�صيا�صية، 

الفرد يف ن�رص ما يريد متناق�صًا مع امل�صلحة  اأ�صبح حق  اأخرى  العام ، ومن جهة  الراأي  اأكرث من ذلك على  و 

و   ، االقت�صادية  ال�صلطة  اأقلية متتلك  قبل  �صبه حمتكرة من  اأ�صبحت  االإعالم اجلماهريية  العامة، وان و�صائل 

 .
)10(

بعبارة اأخرى، فان حق كل فرد اأ�صبح مقت�رصًا على حق النا�رص اأو املالك اأكرث ما ه� حق عام لالأفراد 

و قد عرب عن هذا ال�اقع تقرير ر�صمي الحق للجنة امللكية لل�صحافة ) 1977( جاء فيه اأن " العائق   

الرئي�صي ملبداأ ال�صحافة احلرة ه� متركز امللكية بيد اأقلية تراقب ال�صحافة ". 

و بالفعل فاإن �صخ�صني  " مردوك " و " ماك�ص�يل " يراقبان ثلثي جمم�ع ال�صحف الي�مية و االأ�صب�عية   

التي تباع يف اململكة املتحدة ، و قام مردوك بفتح قن�ات تلفزي�نية تر�صل عن طريق االأقمار ال�صناعية.

اإن هذه ال��صعية التي ال تختلف كثريا عن االأو�صاع ال�صائدة يف كل جمتمع ليربايل اأثارت نقا�صا ر�صميا   

و فكريا ح�ل و�صائل االت�صال اجلماهريية و ممار�صة احلق�ق االإن�صانية عربها، حيث ت�ؤكد التقارير و التحاليل 

املعدة يف هذا ال�صياق اأن " رقابة املالكني على ال�صحافة فقدت مربراتها ال�رصعية بالنظر اإىل التربيرات التقليدية التي 

جتاوزتها االأحداث". 

وعلى م�صت�ى النقا�س الفكري ، ظهرت نزعة امل�ص�ؤولية االجتماعية ل��صائل االت�صال اجلماهريية منذ   

االأربعينيات اأدخلت تعديالت على مبادئ ال�صحافة احلرة، فاأ�صبحت احلرية مرتبطة ارتباطا وثيقا بامل�ص�ؤولية 

االجتماعية ، كما اأن الدع�ة اإىل و�صع نظام اإعالمي جديد كانت تندرج �صمن النقا�س الفكري ح�ل حرية ال�صحافة 

و م�ص�ؤولياتها االأخالقية الدولية.

يرى حممد ال�صم�دي، وزير ت�ن�صي �صابق، ع�ص� جلنة ماك برايد الدولية لدرا�صة م�صاكل االت�صال   

الدويل، �رصورة مراجعة ال�ثائق الدولية لت�صحيح مفه�م حرية االإعالم و ممار�صتها يف ظل معطيات الع�رص، 

حيث اإن املبادئ التقليدية لنظرية ال�صحافة احلرة اأ�صبحت غري قادرة على ا�صتيعاب م�جة االأفكار اجلديدة يف 

  .
)11(

املجتمعات الليربالية نف�صها و خا�صة انعكا�صات تكن�ل�جيات االت�صال احلديثة 
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1.3- تطبيقات نظرية حرية ال�شحافةا

اإن اأول تطبيق لنظرية ال�صحافة احلرة يف ظل �صيادة املبادئ الليربالية ه� اأن ال�صحافة يجب اأن تك�ن   

حرة من رقابة الدولة وملكيتها، فمهمة ال�صحافة االأوىل اأنها تعمل كحار�س اأمني �صد التجاوزات، �صيا�صية كانت 

اإبقاء الت�ازن بني ال�صلطات االأخرى يف الدولة،  " ال�صلطة الرابعة" مهمتها احلر�س على  اأم اقت�صادية، فهي 

وت�صتمد ال�صحافة �رصعيتها من ك�نها ممثلة للراأي العام، اإذ هي و�صيلة ملراقبة ن�صاطات احلك�مة واأعمالها. 

فينبغي اأن تك�ن م�صتقلة عن احلك�مة.

اإن حرية ال�صحافة، طبقا ملبداأ "ال�ص�ق احلرة، مكان لالأفكار احلرة " جتد دالالتها الكاملة يف تطبيقات   

حق الفرد يف ن�رص ما ي�صاء ويف مبادئ التعددية يف االأفكار واملحت�ى. يق�ل )كاران( يف هذا ال�صدد انه: " طاملا 

اأن حرية الن�رص غري مقيدة من طرف الدولة، فاإن كل راأي هام يجد �صدى له يف ال�صحافة".وي�صيف مف�رصًا 

ال�صالح  مع  م�صاحلهم)النا�رصين(  مطابقة  ت�صمن  احلرة  لل�ص�ق  اخلفية  " اليد  اأن  واملالكني  النا�رصين  راأي 

.
العام")12(

اإن حرية ال�صحافة يف املجتمعات الليربالية ينظر اإليها كجزء هام من حرية الراأي التي هي بدورها   

جزء رئي�صي من النظام الدميقراطي، وقد قامت بع�س الدول الليربالية و املنظمات الدولية و اجلمه�رية ب��صع 

ق�اعد �رصعية واأخالقية م�صتمدة اأ�صا�صا من مبادئ الث�رة الفرن�صية )1789( والث�رة االأمريكية )1776( حيث 

تكت�صي ال�ثائق االأممية )ال�صادرة عن االأمم املتحدة و منظماتها املخت�صة( املتعلقة بحرية االإعالم و ال�صحافة 

�صبغة ليربالية، ومن تلك ال�ثائق االإعالن العاملي حلق�ق االإن�صان )1948( و املعاهدتان الدوليتان ح�ل احلق�ق 

املدنية و ال�صيا�صية و احلق�ق االقت�صادية و االجتماعية )1966(.

وعلى م�صت�ى اإقليمي هناك املعاهدة االأوربية حلق�ق االإن�صان )1951( التي اأكدت يف مادتها العا�رصة   

التعبري،  " كل واحد له احلق يف حرية  العاملي حلق�ق االإن�صان  املبداأ الذي ن�صت عليه املادة)19( من االإعالن 

وهذه احلرية تت�صمن حرية تك�ين الراأي و ا�صتالم ون�رص االإعالم واالأفكار من دون تدخل لل�صلطات العم�مية 

و ب�رصف النظر عن احلدود ". و تبدو ال�صبغة ال�صيا�صية جليا من م�صم�ن هاتني املادتني، حيث كانت الدول 

"مهددة" من قبل االأنظمة  اأنها  "احلق�ق املدنية" التي كانت تعتقد  اإىل �صمان  الليربالية ت�صعى من وراء ذلك 

ال�صي�عية يف �رصق اأوربا. وعلى الرغم من اأن املعاهدة االأوربية لي�صت قان�نا ملزما، فهي ت�صكل قاعدة تقررت 

مبقت�صاها عدة ق�صايا واأن�صئت تبعا لها عدة ق�انني.

"حرية  العرفية وقان�ن  الق�اعد  فاإن  بال�صحافة،   قان�ن خا�س  ي�جد  ال  بريطانيا مثال، حيث  ففي   

 وكذلك التقاليد احل�رصية و االأخالقيات املهنية 
الكالم"  وقان�ن "حماية البيانات" وقان�ن "حرية املعل�مة")13(

قد اأثبتت فعاليتها يف حماية حرية ال�صحافة و االإعالم.
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ا فقد  االأجنل��صك�ص�نية،  املدر�صة  اإىل  انتمائها  الرغم من  على  اإذ  املتحدة،  ال�اليات  االأمر يف  ويختلف   

 وجعلتها مادة جامدة، حيث جاء فيها اأن "الك�نغر�س 
)14(

اأدرجت حرية ال�صحافة �صمن التعديل االأول للد�صت�ر

ال يجب اأن ي�صن قان�نا مينع اأو يحد من..حرية التعبري اأو حرية ال�صحافة " .

املتحدة  ال�اليات  فاإن  االإعالم،  وبالتايل حرية  ال�صحافة  الد�صت�ري حلرية  ال�صمان  هذا  فاإىل جانب   

وني�زلندا   )1978( ا�صرتاليا  و   )1974( كندا  فعلت  وكذلك   )1974( االإعالم  بحرية  خا�صا  قان�نا  �صنت 

)1983(، وكانت ال�ص�يد قد �صبقت اإىل ذلك من خالل �صل�صلة من الق�انني )1776، 1949، 1991(. فبمقت�صى 

اإذ ميكن  الر�صمي،  اإىل م�صادر االإعالم  اأفراد املجتمع له احلق يف ال��ص�ل  اأي م�اطن من  الق�انني، فاإن  هذه 

اإىل اعتبار  اأي قرار ر�صمي، وي�صل االأمر يف ني�زيلندا  اأ�صباب واأهداف و مالب�صات  اأن ي�صتف�رص احلك�مة عن 

ال��ص�ل اإىل م�صادر هذه املعل�مة من حق�ق االإن�صان ولي�س امل�اطن الني�زيلندي فقط. 

وت�صكل هذه الق�انني درجة عالية من ال�صمانات ال�رصعية حلرية االإعالم واحلريات املجاورة لها من   

بداية  لالإعالم، وكانت  الرئي�صي  امل�صدر  اأ�صبحت  االت�صال اجلماهريية  اأن و�صائل  ال�صحافة، طاملا  مثل حرية 

لتغيري طبيعة ت�جهات الت�رصيعات االإعالمية احلديثة على امل�صت�يات ال�طنية.

وعلى الرغم من هذه ال�صمانات القان�نية والد�صت�رية، فاإن الق�ل باأن حرية ال�صحافة ممار�صة كلية   

ال يتطابق مع ال�اقع. يرى "روتنربغ"  اأن "يف بع�س االأحيان يعلن القان�ن ر�صميا اأن ال�صحافة مفت�حة لكل 

واحد يرغب يف التعبري عن راأيه بحرية، غري اأن هذه احلرية حمف�فة بجملة من القي�د و امل�انع جتعلها جمرد 

 وي�ؤكد باأنه " يف كثري من البلدان التي ال تت�فر على م�ؤ�ص�صات دميقراطية م�ؤ�صلة، فاإن 
فكرة فل�صفية نظرية")15(

كل نقد الأي �صخ�س يف االإدارة يف�رص على اأنه قذف.

تك�ن  وقد  اقت�صادية،  اأو  �صيا�صية  اأو  اإدارية  طبيعة  ذات  ال�صحافة  حرية  على  ترد  التي  القي�د  اإن   

�رصعية اأو غري �رصعية، ومهما كانت طبيعتها فاإنها ت�ؤثر ب�صفة مبا�رصة اأو غري مبا�رصة يف جت�صيد مبداأ حرية 

االإعالم.

وقد طرح  للم�اطنني،  احلياة اخلا�صة  اأو  العام  ال�صالح  اإىل حماية  يهدف  ال�صحافة �رصعيا  - وحتديد حرية 

الت�صاوؤل ح�ل مفه�م ال�صالح العام حيث ال ي�جد اإجماع ح�له، اإذ يختلف مدل�له باختالف الزمان واملكان. 

ومهما يكن، فاإن القي�د ال�اردة على ال�صحافة حتت مربرات ال�صالح العام تدور ح�ل االأمن الداخلي و اخلارجي 

للدولة و االأ�رصار الع�صكرية و االقت�صادية احلي�ية للبالد، وال�صالح العام.

الفرن�صي  القان�ن  وبخا�صة  الق�انني  بع�س  فاإن  للم�اطنني،  اخلا�صة  احلياة  حماية  بخ�ص��س   

املادة26 من   ( الدبل�ما�صية  العم�مية والهيئات  ال�صلطات  لي�صمل ممثلي  امل�صتمدة منه قد و�صعته  الق�انني  و 

الذي  املبداأ  هذا  تطبيق  اأن  �صائدًا  االعتقاد  واأ�صبح   ) الفرن�صيني  قان�ن1961  من  املادة36  و  قان�ن1881 
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يت�صمن حقا من حق�ق االإن�صان " احلق يف ال�رصية" يعتني يف الق�انني ال�صحفية بال�صلطات العم�مية اأكرث من ا

اعتنائه باالأفراد العاديني، ويت�صح هذا اأكرث عندما يتعلق االأمر بحق ال�صحافة يف التعليق عن ن�صاطات و اأعمال 

احلك�مات، حيث ي�صند غالبا قمع هذه االنتقادات اإىل الق�انني اجلنائية بدال من مدونات ال�صحافة التي ت�صدر 

عادة يف املجتمعات الليربالية، عن املنظمات املهنية.

ولتقلي�س تاأثري ال�صلطات العم�مية على حرية ال�صحافة با�صم ال�صالح العام اأو حماية احلياة اخلا�صة   

اأو بع�س الفئات، قامت بع�س البلدان كما �صبقت االإ�صارة اإىل �صن ق�انني خا�صة بحرية االإعالم كحق من حق�ق 

امل�اطن، للحد من املع�قات ال�رصعية والتع�صفية، وبالنتيجة فاإن حق ال�صعب يف االطالع على ن�صاطات حك�مته 

وحق ال��ص�ل اإىل م�صادر االإعالم الر�صمي كمظهر من مظاهر دميقراطية نظام احلكم، يكت�صي طابعًا م�ؤكدًا وله 

�صمانات يف تلك البلدان اأكرث من غريها.

2- تقنني حرية االإعالم

يت�خى هذا الق�صم من مقاربة الت�جهات احلديثة يف الت�رصيعات االإعالمية، ا�صتعرا�س وترتيب االآليات   

امل�صتعملة يف و�صع االأطر القان�نية والتنظيمية ملمار�صة حرية االإعالم كعن�رص ج�هري يف االأنظمة الدميقراطية 

التي تق�م على اأ�صا�س مفه�م �صيادة ال�صعب الذي يحدد اإرادته العامة راأي عام م�صتنري. اإذ اأن حق الراأي العام 

يف اأن يعلم ه� الذي ميثل ج�هر حرية و�صائل االإعالم، ومنه جاءت املق�لة االأدبية ال�صهرية " ال�صلطة الرابعة 

" ولي�س ال�صحفي املحرتف اأو الكاتب اأو املنتج �ص�ى قيم على هذه احلرية، واحلرمان منها ينق�س من �صائر 
احلريات املرتبطة بها.

وملا كان االإ�صكال اجل�هري يف الثقافة الليربالية، ه� اأن �صن الق�انني امللزمة يتنافى مع مبادئ حرية االإعالم، 

بتغيري  االإ�صكال   هذا  اإىل جتاوز  تتجه  الت�رصيعات احلديثة  فاإن  العم�مية،  ال�صلطات  رقابة  اأ�صكال  من  ك�صكل 

االإدارية واملادية وغريها،  القان�نية و  القي�د  امللزمة بجعلها تدعم هذه احلرية، من خالل رفع  الق�اعد  طبيعة 

حيث اأن مفه�م قان�ن االإعالم اأو قان�ن االت�صال ب�صفة اأ�صمل، ي�صتمل على جمم�عة من الق�اعد الد�صت�رية 

والقان�نية اخلا�صة التي حتمي حرية االإعالم من تع�صف ال�صلطات و التجاوزات وجميع اأ�صكال املع�قات التي 

ميكن اأن حت�ل دون  التداول احلر للمعل�مات عرب القن�ات املختلفة مبا فيها و�صائل االإعالم اجلماهريية التقليدية 

. 
)16(

وو�صائط االت�صال اجلديدة

هذا الن�ع من الق�اعد يخاطب اأ�صا�صًا ال�صلطات التقليدية، وال يهم ال�صحافة اأو و�صائل االإعالم ، كما   

ه� �صائع يف العديد من املجتمعات االنتقالية، ذلك اأن قان�ن االإعالم يعنى بحق �صامل من حق�ق االإن�صان مبا فيها 

احلق�ق املرتبطة بال�صحافة و و�صائل االإعالم اجلماهريية االأخرى دون اأن يقت�رص عليها.
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ا اإن هذا الطرح ي�صتدعي التمييز بني جمم�عات وا�صعة من الق�اعد القان�نية والتنظيمية وال�ص�ابط   

واملعايري املهنية التي تندرج اإما �صمن ق�انني االإعالم التي تتجه ل��صع اإطار �رصعي ملمار�صة احلق يف االإعالم 

كحق اإن�صاين، واإما �صمن ق�انني ال�صحافة وو�صائل االإعالم االأخرى التي تهدف هي االأخرى اإىل تدعيم احلق 

يف االإعالم، اأو �صمن املدونات االأخالقية وم�اثيق ال�رصف املهنية التي ت�صب يف نف�س االأهداف،  ول� بكيفية غري 

ملزمة يف اأغلب االأحيان. غري انه ينبغي االإ�صارة اإىل ال�صع�بات املرتبة عن التمييز بني هذه االأن�اع من الق�اعد 

التي تنظم جماال حي�يا تتداخل فيه جل ن�صاطات االإن�صان وامل�ؤ�ص�صات االجتماعية وال�صيا�صية احلديثة، ومما 

يزيد يف تعقيد عملية التمييز هذه، التط�رات التكن�ل�جية احلديثة التي تعمل على تغيري العالقة التقليدية للفرد 

بال�صلطة وخا�صة عالقة ال�صلطة بالفرد.

ومع ذلك نحاول فيما يلي التطرق اإىل التمايز الذي يتجلى من خالل االأ�ص�س القان�نية وجماالت تطبيق   

هذه الق�اعد واالأهداف املت�خاة من وراء و�صعها واإ�صفاء ال�صفة االإلزامية عليها.

2.1 - قوانني حرية االإعالم

بداأت حركة الت�رصيع املتعلقة بحرية االإعالم، كحق من حق�ق االإن�صان تت��صع على امل�صت�يات الدولية   

اإىل نهاية  اأن �صندها املبدئي يرجع  و ال�طنية منذ �صبعينات هذا القرن يف بع�س املجتمعات الدميقراطية، على 

االأربعينات، عندما �صادقت اجلمعية العامة لهيئة االأمم املتحدة على االإعالن العاملي حلق�ق االإن�صان يف 10 دي�صمرب 

1948. هذا االإعالن الذي ال يعترب من وجهة نظر القان�ن الدويل ملزما يف حد ذاته، و�صع االأ�ص�س العامة لت�رصيع 

اإعالمي خا�س بحرية االإعالم التي تن�س عليها املادة 19 منه، والتي جاء فيها اأن " لكل �صخ�س احلق يف حرية 

الراأي و التعبري، وي�صمل هذا احلق حرية اعتناق االأفكار وتلقيها ون�رصها بدون تدخل وباأي و�صيلة كانت دون 

التقيد باحلدود اجلغرافية".

الثاين من القرن املا�صي ما يزيد عن 44 وثيقة  انطالقا من هذه املبادئ العامة ظهر خالل الن�صف   

اأو �صمنية بحرية االإعالم، وبخا�صة  مابني معاهدة )12( واإعالنات )14( ول�ائح )8(، تهتم ب�صفة �رصيحة 

. 
)17(

اجلانب املتعلق بالتدفق احلر للمعل�مات

احلق�ق  ب�صاأن  الدولية  االتفاقية  تت�صمنه  االإعالمي،  للت�رصيع  ال�رصيح  القان�ين  ال�صند  اأن  غري   

ال�صيا�صية و املدنية واالقت�صادية و االجتماعية والثقافية التي �صادقت عليها اجلمعية العامة لهيئة االأمم املتحدة 

�صنة 1966، والتي تتبناها حاليا معظم الدول، منها اجلزائر التي �صادقت على الربوت�ك�ل االختياري امللحق 

بها يف25 اأفريل 1989، اأي مبا�رصة بعد اعتماد د�صت�ر23 فيفري 1989 الذي اعتنق املبادئ الليربالية ال�صيا�صية 

واالقت�صادية.

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 



1
8

2
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

وعلى الرغم من التاأخر احلا�صل يف م�صادقة العديد من الدول على هذه املعاهدة واإغفال الكثري من ا  

من  غريها  و  املعاهدة  هذه  اأ�صبحت  فقد  خا�صا،  تكييفا  تكييفها  اأو  ت�ص�يهها  اأو  العملية  املمار�صة  يف  مبادئها 

ال�ثائق القان�نية ذات الطابع الدويل اأو القاري اأو اجله�ي، جزءًا من الق�انني ال�طنية امللزمة للدول االأطراف 

فيها، والتي )الدول( يتعني عليها احرتام مبادئها والعمل على تطبيقها وفقا الأحكام القان�ن الدويل، اإذ ال يج�ز 

من وجهة نظر القان�ن الدويل اأن تت�رصع الدول باأحكام ق�انينها الداخلية لتتن�صل من التزاماتها جتاه املعاهدة 

التي ان�صمت اإليها مبح�س اإرادتها، وعليها، يف حالة وج�د تناق�س، اأن تعمل على تكييف اأحكام ق�انينها مع 

اأحكام املعاهدة.

التي  املبادئ  جلميع  بالن�صبة  فيها  االأطراف  للدول  ملزمة  قان�نية  �صبغة  اأعطت  التي  االتفاقية  هذه   

ت�صمنها االإعالن العاملي حلق�ق االإن�صان ب�صيء من التفا�صيل. ال ت�صكل فقط ال�صند القان�ين للت�رصيع االإعالمي 

الدويل، ولكنها اأي�صا ال�صند القان�ين للت�رصيعات ال�طنية املتعلقة بحق�ق االإن�صان عامة، واحلق يف االإعالم الذي 

وت�صبح  جهة،  من  الدويل  القان�ن  م�صادر  �صمن  تندرج  )االتفاقية(  فهي  املقام.  هذا  يف  خا�صة  ب�صفة  يهمنا 

بعد امل�صادقة عليها جزءًا من القان�ن الداخلي للدولة املتبنية لها، واأ�صبحت بالتايل غري جمدية االعرتا�صات 

الفل�صفية وال�صيا�صية على مبادئها التي ت�صكل تط�رًا تاريخيًا يف جمال الت�رصيع االإعالمي على ال�صعيدين الدويل 

.
)18(

و ال�طني

ومع اأن بع�س االأ�ص�ات ارتفعت يف ال�صن�ات االأخرية تدع� اإىل اإعادة �صياغة بع�س املفاهيم ال�اردة يف   

هذه ال�ثائق خا�صة مفه�م احلق يف االإعالم، لتع�ي�صه مبفه�م اأكرث �صم�لية ه� احلق يف االت�صال، فاإن ال�ص�اد 

االأعظم من الدول مل ت�صل بعد اإىل تقنني حرية االإعالم، اإذ اأدرجته ب�صفة م�ص�هة يف ق�انني ال�صحافة وو�صائل 

التي  املعل�مات واالأفكار واالآراء  املفه�م يف جمرد  ليتقل�س هذا  القان�ن اجلزائري  ال�صاأن يف  االإعالم، كما ه� 

.
)19(

تقدمها و�صائل االإعالم اجلماهريية

وامل�اقف  الذهنيات  مع  االإعالم  حرية  بخ�ص��س  املعاهدة  الأحكام  املق�ص�د  اأو  العف�ي  التكييف   

على حق  تن�س  ذاتها، حيث  املعاهدة  يف  ال�اردة  اال�صتثناءات  اإىل  ي�صتند جزئيا  الدول،  من  العديد  يف  ال�صائدة 

الدولة )ال�صلطات العم�مية( يف التدخل لتنظيم ممار�صة هذه احلق�ق عن طريق ن�ص��س قان�نية تك�ن �رصورية  

من اأجل حماية االأمن ال�طني اأو النظام العام اأو ال�صحة العامة اأو االأخالق واحرتام حق�ق و�صمعة االآخرين، 

كما جاء يف الفقرة الثالثة من املادة 19 من املعاهدة وباالإ�صافة اإىل حق التدخل امل�رصوط الذي منحته هذه الفقرة 

للدولة، جاءت املادة 3 من االتفاقية لتجيز للدولة اأن " تخ�صع هذه احلق�ق للقي�د املقررة يف القان�ن فقط اإىل 

املدى الذي يتما�صى مع طبيعة هذه احلق�ق فقط، ولغايات تعزيز الرخاء العام يف املجتمع فقط".

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 



1
9

2
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا ومع ذلك اأقرت املادة 5 من نف�س االتفاقية بان: " لي�س يف االتفاقية ما ميكن تف�صريه باأنه يجيز الأي   

اأو تقييدها  اأي من احلق�ق واحلريات املقررة يف هذه االتفاقية  دولة...القيام باأي عمل ي�صتهدف الق�صاء على 

. 
لدرجة اكرب مما ه� من�ص��س عليها فيها ")20(

اإىل جانب هذه التف�صريات التي تبدو يف الغالب مق�ص�دة العتبارات غري قان�نية، تتجاهل معظم الدول   

لتمكني  التعليمية  و  والتقنية  املادية  االإمكانيات  ت�فري  اأجل  من  عليها  املعاهدة  هذه  تفر�صها  التي  االلتزامات 

امل�اطن من ممار�صة حقه يف االإعالم امل��ص�عي و الكامل ب�صاأن جميع �ص�ؤون حياته كاإن�صان وخا�صة كم�اطن 

يهمه ما تتخذه ال�صلطات با�صمه ومن اأجله.

هناك قلة قليلة فقط من الدول، كما �صبقت االإ�صارة اإىل ذلك، تت�فر على ق�انني خا�صة بحرية االإعالم   

اإىل فر�س القي�د على  اإىل ال�صلطات العم�مية ب�صفة خا�صة تلزمها بت�فري االإعالم ومنعها من اللج�ء  تت�جه 

التدفق احلر للمعل�مات اإال يف حدود ما تن�س عليه املبادئ العامة التي تت�صمنها عاد ة جميع د�صاتري عامل الي�م 

اإىل ت�فري  الليربالية. عم�ما تطمح االجتاهات احلديثة يف تقنني حرية االإعالم  التي تتبنى مبادئ الدميقراطية 

�صمانات غالبا ما تك�ن مبهمة يف الد�صاتري وامل�اثيق التي تنظم العالقة بني ال�صلطة و امل�اطن.

وتذهب بلدان دميقراطية ليربالية مثل بريطانيا وال�اليات املتحدة وفرن�صا، اإىل و�صع ق�انني خا�صة   

ب�رصية احلياة ال�صخ�صية وخ�ص��صية احلياة الفردية و اجلماعية ويتعلق االأمر باإلزام ال�صلطات بحماية احلق يف 

ال�رصية و اخل�ص��صية خا�صة �صد القذف و الت�صهري عن طريق و�صائل االإعالم اجلماهريية و اإف�صاء املعل�مات 

التي تتمكن من ال��ص�ل اإليها ال�رصطة و االأمن. وهناك حماوالت اأي�صا ل��صع ق�انني متنح احلق للم�اطن يف 

االطالع على املعل�مات املخزنة عنه وخا�صة احلق يف ت�صحيح اخلاطئة منها. 

هذه  وتداول  الدولية  ال�صبكة  عرب  " جماهريي" وا�صع  نطاق  على  املعل�مات  بن�ك  انت�صار  اأن  على   

االليكرتونية  االخرتاقات  وانت�صار  االجتماعية  وال�صبكات  واالإميايالت  االإليكرتونية  امل�اقع  عرب  املعل�مات 

واجلرائم الرقمية...، بداأ يطرح اإ�صكاليات جديدة يف جماالت احلق�ق يف االإعالم و يف ال�رصية و اخل�ص��صية ويف 

االطالع على املعل�مات و ت�صحيحها.

2.2- قوانني ال�شحافة والطباعة والن�شر

يق�صد بق�انني ال�صحافة اأو ق�انني و�صائل االإعالم اجلماهريية، جمم�عة الق�اعد التي حتدد االأحكام   

املعل�مات  وت�زع  تنتج  التي  اجلماهريية  ال��صائل  وكل  التلفزي�ين  و  االإذاعي  والبث  الطبع  و  للن�رص  العامة 

التي قد تك�ن يف �صكل  الق�اعد  املحتملة. وهذه  املعروفة و/اأو  التقليدية واالإلكرتونية،  القن�ات  االآراء عرب  و 

قان�ن واحد، كق�انني الن�رص اأو املطب�عات اأو ال�صحافة ، اأو تت�زع على تقنيات متن�عة مثل ق�انني امل�ؤ�ص�صات 
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الفرع ا هذا  يف  يدخل  اأن  كما ميكن  االإعالم(  و  ال�صحافة  )مهنة  املهني  بالتنظيم  املتعلقة  الق�انني  اأو  االإعالمية 

و  االإعالمي  الن�صاط  اأو غري مبا�رصة يف  ت�ؤثر ب�صفة مبا�رصة  التي  الق�اعد  االإعالمية جمم�عة  الت�رصيعات  من 

م�ؤ�ص�صاته و اأ�صخا�صه، مثل الق�انني اجلنائية واملدنية و االإدارية و التجارية وق�انني العمل و امللكية االأدبية 

اأو الفكرية اأو ال�صناعية )حق التاأليف واحلق�ق املجاورة( و االإ�صهار و الل�ائح و املذكرات التف�صريية املكملة 

للت�رصيع االإعالمي.

واإذا كان تقنني حرية االإعالم كحق من حق�ق االإن�صان، ال يزال عم�ما يف مرحلة متهيدية يف �صكل مبادئ   

عامة م�زعة �صمن امل�اثيق الدولية و الد�صاتري، با�صتثناء الدول التي و�صعت ق�انني خا�صة بحرية االإعالم، فان 

التقنيات املتعلقة ب��صائل االإعالم اجلماهريية، قد ظهرت و تط�رت جنبا اإىل جنب مع ال�صحافة ثم مع و�صائل 

االإعالم االلكرتونية، حتى اأن الق�اعد التي تنظم احلياة ال�صيا�صية و املدنية و التجارية و ال�صناعية  و االإدارية 

والثقافية  واالجتماعية يف املجتمعات التقليدية واحلديثة، تت�صم مبرونة جتعلها تت�صع للتط�رات ال�رصيعة التي 

ت�صهدها تكن�ل�جيات االإعالم واالت�صال. وقد اأخذت طبيعة هذه الق�اعد �صكل و ل�ن البيئة الفل�صفية و الفكرية 

و ال�صيا�صية، التي متيز خمتلف مراحل تاريخ ال�صحافة يف عالقاتها مع ال�صلطة ) روحية اأو زمنية، دميقراطية 

. 
)21(

اأو �صلط�ية اأو ت�صلطية، ح�صب املراحل التاريخية وال�صيا�صية للمجتمعات(

غري اأن طرح املبادئ الليربالية، كاختيار وحيد منذ نهاية هذا القرن املا�صي يف �صياق " الع�ملة " اجلارية،   

اجلماعية،  و  الفردية  االإن�صان  وحق�ق  الدميقراطية  مع  تعاملها  يف  ال�صيا�صية  اخلطابات  ي�حد  ظاهريًا،  بداأ، 

املتعلقة  الق�اعد  عميقة يف طبيعة  تغريات  بقرب  التكن�ل�جية  الليربالية واحلتمية  " املبادئ  " ع�ملة  ت�حي  اإذ 

�صتتدعم  الت�زيع  و  البث  و  والطبع  الن�رص  اأن حق�ق  االأخرى، حيث  االإعالم اجلماهريية  بال�صحافة وو�صائل 

بال�رصورة كحق�ق فردية وجماعية بفعل االأثر البالغ لتكن�ل�جيات االت�صال احلديثة التي تعمل على" جمهرة 

" اأن�اع جديدة ال متناهية من و�صائل االت�صال  )بن�ك املعل�مات و امل�اقع االإلكرتونية، ال�صبكات االجتماعية، 
ال�صحافة االإلكرتونية، �صحافة امل�اطنة، واملفكرات االإلكرتونية ال�صخ�صية، اأو ما ي�صمى باملدونات...(، وتزيد 

كانت طبيعتها  اإليها مهما  ال��ص�ل  املعل�مات وحرية  تدفق  للحد من حرية   
)22(

ال�صلطات تدخل  من �صع�بات 

حتى املعل�مات املحمية منها، عن طريق فر�س قي�د مادية اأو اإدارية اأو قان�نية اأو على االأقل بجعل   هذه القي�د 

عدمية الفعالية �صيا�صيًا و تقنيًا. وبالنتيجة بات من ال�رصوري يف ظل املعطيات اجلديدة الرتكيز على الفرد لتق�ية 

ع�امل احل�صانة الذاتية لديه و لدى جمتمعه و اأمته.

ومهما يكن االأمر، فاإن ال��صع القائم حاليا يف جمال التقنينات املتعلقة ب��صائل االإعالم اجلماهريية،   

يتميز برتاكمات اإرث ثالثة قرون من ال�رصاع بني ال�صحافة وال�صلطة، رغم اأن كل الق�انني تعلن �رصاحة و 

�صمنيًا تبنيها ملبادئ االإعالن العاملي حلق�ق االإن�صان و هي ت�صتند بال�رصورة اإىل املبادئ العامة املعلن عنها يف 

الد�صاتري.
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ا اإنه ملن ال�صعب معرفة امل�قف احلقيقي، يف العديد من الدول من احلق�ق املرتبطة بن�صاطات و�صائل   

"حدود  التي تعلن �رصاح �صمان هذه احلق�ق يف  الق�اعد  اإىل بع�س  الرج�ع  االإعالم اجلماهريية، ومن خالل 

و  املدنية  ب�صاأن احلق�ق  الدولية  لالتفاقية  املادة19  الفقرة3 من  اأوردته  الذي  اال�صتثناء  القان�ن" متا�صيًا مع 

اأن العديد من الت�رصيعات االإعالمية يف الدول ال�صائرة يف  ال�صيا�صية واالقت�صادية و االجتماعية املذك�رة. ذلك 

طريق " الدمقرطة " جعلت هذا اال�صتثناء قاعدة عامة لتقييد ممار�صة هذه احلق�ق.

هذه املمار�صات ت�ص�د يف املجتمعات الهام�صية التي تعي�س تناق�صات جلية بني م�صامني خطابات مثالية   

وحقائق واقعية مزرية، ففي جميع الدول العربية تقريبا، ق�انني للمطب�عات من �صحف و ن�رصيات و كتب و 

اأفالم و ت�صجيالت �ص�تية و �صمعية وب�رصية..تخ�صع بكيفية مبا�رص و/ اأو غري مبا�رصة، ممار�صة حق الن�رص 

)للمعل�مات اأو الراأي( لنظام الرقابة امل�صبقة اأو ما يطلق عليه نظام املنع ال�قائي، واحلال اأن الدول الدميقراطية 

تكتفي فقط باالإخطار باإ�صدار ن�رصية و ه� حق لكل �صخ�س طبيعي، كامتداد حلق امللكية، وه� ج�هر حرية 

ال�صحافة وفقا للمبادئ الليربالية.

ومن بني التناق�صات ال�صارخة اأي�صا، اأن االأنظمة القان�نية للم�ؤ�ص�صات االإعالمية يف جل الدول العربية   

على �صبيل املثال جتعل االإذاعة و التلفزة ووكالة االأنباء حكرًا على الدولة، وبالتدقيق على احلك�مات القائمة 

وحدها، يف حني اأن اأفراد املجتمع هم الذين يتحمل�ن اأعباء مت�يلها عن طريق امليزانيات العامة )من ال�رصائب( 

اأو عن طريق ر�ص�م خا�صة ، �ص�اء كانت هذه امل�ؤ�ص�صات تتمتع با�صتقاللية مالية و اإدارية اأو كانت جمرد دوائر 

تابعة للدولة، مع اأن املعاهدة الدولية تن�س على الن�رص عرب اأية و�صيلة.

2.3- التقنينات املهنية

  يف هذا املجال، جمم�عة الق�اعد و ال�ص�ابط 
)23(

    املق�ص�د بالتقنيات املهنية، اأو مدونات االأخالقيات املهنية

التي تنظم مهنة ال�صحافة واالإعالم اجلماهريي، وحتدد احلق�ق املادية واملعن�ية وواجبات امل�صتغلني بجمع و 

معاجلة ون�رص ر�صائل االإعالم عرب قن�ات االت�صال اجلماهريي.

�صياق احلركة  املهنية يف  بالتنظيمات  املتعلقة منها  الق�اعد، خا�صة  الن�ع من  وقد ظهر وتط�ر هذا   

النقابية لعمال امل�ؤ�ص�صات االإعالمية اأ�ص�ة بعمال امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية االأخرى. ويظهر جليا  تاأثري اأفكار نظرية 

امل�ص�ؤولية االجتماعية ل��صائل االإعالم اجلماهريية التي انت�رصت يف الن�صف الثاين من القرن املا�صي، يف و�صع 

حلماية  ال�رصفية  املحاكم  و  واالإعالم  ال�صحافة  جمال�س  تاأ�صي�س  و  املهنة  باأخالقيات  املتعلقة  الق�اعد  وتعميم 

حق�ق املتلقني للر�صائل االإعالمية من جتاوزات ال�صحافة و ال�صحافيني حلدود مهنتهم االجتماعية اأو التق�صري 

يف اأداء ال�ظيفة االإعالمية ل��صائل االت�صال اجلماهريية.

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 
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العرف الغالب يف التقاليد الليربالية اأن ال�صحافيني و رجال االإعالم، كفئة مهنية اجتماعية، يخ�صع�ن ا  

يف ممار�صة مهنتهم للق�انني العامة التي يخ�صع لها جميع امل�اطنني. اإال اأن الدول امل�صت�ردة اأو ال�ارثة الأنظمة 

االإعالم اجلماهريي، �رصعت لل�صحافيني ق�انني خا�صة بهم، �ص�اء تعلق االأمر بالتنظيم النقابي اأو باحلق�ق و 

ال�اجبات.

وقد يرجع هذا ال��صع اإىل تاأثري االأفكار املتعلقة باالأثر املطلق ل��صائل االإعالم على اجلمه�ر وبا�صتمرار   

اآثار النظرية املارك�صية اللينينية لل�صحافة واالإعالم على املمار�صات ال�صيا�صية واالإعالمية يف العديد من البلدان 

التي تعتنق نظريًا املبادئ الليربالية. ومن هذا ميكن يف ظل ال��صع ال�صائد يف جمم�عة الدول االنتقالية، اإدراج 

هذا الن�ع من الق�اعد �صمن الت�رصيعات االإعالمية، حتى ول� كانت بع�س هذه الق�اعد ال تتمتع بق�ة التنفيذ 

اجلربي، مثل ما ه� ال�صاأن بالن�صبة مل�اثيق ال�رصف املهنية عم�ما. 

غري اأن العديد من الت�رصيعات االإعالمية تن�س على تنفيذها عن طريق الق�صاء و الق�ة العم�مية على   

غرار تنفيذ الن�ص��س الت�رصيعية و الل�ائح التنفيذية.
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ا خال�شة

وعلى العم�م، فاإن الت�رصيعات االإعالمية التي تخ�صع ال�صحافيني لق�اعد خا�صة، تختلف من بلد اإىل   

اآخر ومن مرحلة اإىل اأخرى يف بلد واحد. فبع�س الت�رصيعات تخ�صع هذه الفئة لق�انني العمل و العمال، كما ه� 

ال�صاأن يف ت�ن�س، اأو لق�انني خا�صة، كما ه� احلال يف اجلزائر. ويف اأغلب الت�رصيعات، تتن�ع الق�اعد املتعلقة 

بحق�ق و م�ص�ؤوليات ال�صحافيني بني ق�انني املنظمات املهنية واملطب�عات والعمل و العق�بات و اأحيانا تن�س 

عليها الد�صاتري، كما ه� ال�صاأن يف م�رص، حيث اأفرد د�صت�ر1980، بابًا خا�صًا مبا اأ�صماه " �صلطة ال�صحافة "، 

، اإىل جانب قان�ن النقابة 
)24(

اأحلقت به يف نف�س ال�صنة ق�انني " �صلطة ال�صحافة " و املجل�س االأعلى لل�صحافة

ال�صاري املفع�ل منذ �صنة 1970.

وهكذا يت�صح جليًا، اأن ق�انني حرية االإعالم من جهة، وق�انني و�صائل االإعالم من جهة ثانية )�ص�اء   

كانت يف �صكل ق�انني م�صتقلة اأو م�زعة على ن�ص��س خمتلفة(، هي ال�صكل الغالب املتعارف عليه يف الت�رصيعات 

االإعالمية ال�صائدة، واإن كانت حمرفة وم�ص�هة يف اأغلبية الدول الهام�صية، كما اأن ق�اعد التنظيم املهني، �ص�اء 

اخلا�س باملنظمات املهنية اأو املتعلقة بال�صل�ك املهني، ترتبط اأ�صا�صا باحلريات النقابية للمهنيني وبامل�ص�ؤولية 

االإعالم  و�صائل  خالل  من  االإعالمية  للر�صائل  املتلقي  اجلمه�ر  وبحق�ق  لالإعالميني  واالأخالقية  االجتماعية 

التقليدية و/اأو و�صائط االت�صال اجلديدة.

ال�صلطات  لتدخل  اأ�ص�س �رصعية  اإىل  ي�صتند  الذي  االإعالمية  الت�رصيعات  االأول من  ال�صنف  كان  ولئن   

العم�مية، ك�صامن لت�ازن ممار�صة احلق�ق بني االأفراد و اجلماعات، قد �ص�ه وحرف يف اأغلب االأحيان، فاإن 

طريق  يف  ال�صائرة  البلدان  يف  االإعالمية  الت�رصيعات  مييز  الذي  التناق�س  درجات  اأعلى  ي�صكل  املهني  التنظيم 

اأن تتغري طبيعة العالقات  اأنه من ال�صعب اأن مل يكن من امل�صتحيل،  "الدميقراطية" اأو التي ت�هم بذلك، يبدو 
ال�صائدة يف جمتمع ما مبجرد اإعالن النية والرغبة يف هذا التغيري.
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الهوامشا

1 - علي ق�صاي�صية، تكن�ل�جيات االإعالم ودرا�صات اجلمه�ر يف املجتمعات االنتقالية، االت�صال والتنمية، العدد01، دار النه�صة 

العربية، بريوت 2010. ت�صتعمل يف االأدبيات املعربة ال�صائدة يف امل�رصق واملغرب العربيني م�صطلحات غري م�حدة للداللة 

امل�ج�د بني  تبعًا رمبا لالختالف  ال��صيلة واملحت�ى  لاللتبا�س واخللط بني  بكيفية مثرية  االت�صال واالإعالم  على و�صائط 

م�صطلح »اإعالم« يف االأدبيات االأجنل��صك�ص�نية والالتينية، ب�صفة خا�صة  الفرن�صية. وقد مت �صبه اإجماع  بني املهتمني يف 

املغرب العربي على ا�صتعمال م�صطلح  و�صائط االت�صال  كمقابل ل م�صطلح و�صائل االإعالم، خا�صة مع العنا�رص اجلديدة 

التي اأدخلتها  التكن�ل�جيات اجلديدة على عملية االإعالم واالت�صال برمتها.     

الدولية  املعاهدة  من   19 للمادة  وفقا  االإعالم  يف  امل�اطن  بحق  لالإعالم  املنظمة  والق�انني  الي�م  عامل  يف  الد�صاتري  تعرتف   -2

للحق�ق املدنية وال�صيا�صية امل�صادق عليها �صنة 1966 وامل�صتمدة اأ�صا�صا من من املادة 19 لالإعالن العاملي حلق�ق االإن�صان 

لـ 1948/12/10.

3- ت�صتعري تكن�ل�جيات االإعالم  هذا امل�صطلح من اخلدمة التقليدية التي داأبت عليها املجتمعات الغربية منذ ال�رصوع يف جني 

ثمار الث�رة ال�صناعية الإي�صال ال�صلع واخلدمات اإىل البيت وت�صليمها عند الباب الفيزيائي، للداللة يف املجتمع االفرتا�صي 

على اإي�صال املعل�مة اإىل طالبها  من خالل ك�مبي�تره اأو هاتفه النقال يف اأي مكان كان ويف اأي زمان.

4- �صادقت ال�اليات املتحدة االأمريكية على التعديالت الع�رص االأويل التي اأدخلت على الد�صت�ر االأمريكي �صنة 1791، و تن�س 

املادة على: »ال يج�ز للك�نغر�س اأن ي�صن قان�نًا يتعلق باإن�صاء دين، اأو منع ممار�صته بحرية، اأو يحّد من حرية التعبري، اأو 

ال�صحافة،  اأو حق النا�س بالتجمع ب�صالم، اأو مطالبة احلك�مة برفع املظامل«.

5- لعل من بني اأهم ع�امل انتعا�س الدرا�صات الت�رصيعية االإعالمية، احلرب الباردة بني املع�صكرين ال�صي�عي والليربايل يف الفرتة 

ما بني نهاية احلرب العاملية الثانية يف منت�صف االأربعينات اإىل غاية �صق�ط االحتاد ال�ص�فيتي ال�صابق يف نهاية الثمانينيات 

اإىل الرتاجع عن  اأديا  من القرن املا�صي، ثم احلرب �صد« االإرهاب« منذ بداية االألفية اجلارية... احلدثان البارزان اللذان 

العديد من املبادئ  الليربالية، ب��صع العديد من الق�انني والتنظيمات والعراقيل االإدارية والتقنية اأمام مبداأ التدفق احلر 

للمعل�مات.

6- The term « Civilized Nations » used to describe most of the European systems 
of the last century is disputed  by some writers such as Anthony Smith who  
attributes the use of this term to legitimate the colonization movement (Ali 
Kessaissia, The Transnational Flow of Information, UCC-Cardiff, UK 1988)

7-   اأهم نظريات ال�صحافة ح�صب املنظرين االأوائل النظرية ال�صلط�ية، ونظرية احلرية، ونظرية امل�ص�ؤولية االجتماعية والنظرية 

ال�صي�عية.
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ا 8-Siebrt.F.S, et al., Four Theories of the Press, Illinois Books edition 
1963 :”Authoritarian” , “Libertarian”, “Social Responsibility”, and  “Communist”  
Theories.

9-James Curran, Power Without Responsibility, Methuen, London 1985.           
10-From  British Royal Press Report  in J. Curran, Ibid, p.285                        

11-  حممد امل�صم�دي، النظام الدويل اجلديد لالإعالم واالت�صال، الك�يت 1985.

12-J. Curran, op.cit p. 48                                                                      
13-«Freedom of  Speech Act », 1688, “Data Protection Act”,1998,« Freedom of 

Information Act », 2000.
14- �صادقت ال�اليات على التعديالت الع�رصة االأوىل التي اأُدخلت على الد�صت�ر �صنة 1791، والتي احت�ت على الكلمات اخلم�س 

.

واالأربعني التي ت�صكل التعديل االأول ال�صهري  

15-Rothenberg. I., The Newspaper, St. Albans. Herts. 1947, In Robertson, Media            
Law , Sage Publications, 1984

16- يعتقد الباحث اأن مفه�م و�صائل االإعالم يختلف متاما عن مفه�م و�صائط االت�صال اجلديدة، الأنها ال تكتفي باالإعالم واإمنا 

تتيح للمتلقي اإمكانيات وا�صعة للتفاعل والتفاعلية الف�رية املبا�رصة، التي هي ال�صمة الغالبة لهذه ال��صائط:

 http://newmediausersethnography.weebly.com       

17-Nordenstrong. K, The Mass media Declaration of Unesco, Alex Publishers, 
New Jersey 1984, p. 216.

18- تبعا للمادة 38 من قان�ن حمكمة العدل الدولية، فاإن م�صادر القان�ن الدويل الر�صمية هي املعاهدات، الق�انني العادية،   

واملبادئ املعرتف بها من قبل االأمم املتح�رصة:

Ali Kessaissia, The Universal Principles Governing the Use of the Mass Media, 
Les Annales, Université d’Alger, vol 1, 1998. 
19 - تن�س املادة 4 من قان�ن االإعالم اجلزائري ال�صادر �صنة 1990 على  اأن احلق يف االإعالم ميار�س من خالل و�صائل االإعالم 

العم�مية وعناوين ال�صحافة اخلا�صة والعناوين التي قد تن�صئها االأحزاب ال�صيا�صية.

20-  را�صم حممد جمال، احلق يف االت�صال، دائرة ال�ص�ؤون الثقافية، بغداد 1982

21- McQuail. D, Mass Communications Theory, Sage Publications, 5th ed,USA20-  
1985, pp. 84, 85.

امل�اقع  عرب  املعل�مات  تدفق  من  احلد  على  تكن�ل�جيًا  املتقدمة  الدول  يف  حتى  العم�مية  ال�صلطات  عجز  وا�صحا  يبدو   -22

االإلكرتونية يف حالة ج�لني اأ�صاجن من خالل م�قعه ال�صهري ويكيليك�س الذي هز ال�صلطات ال�صيا�صية يف خمتلف دول العامل 

نظرًا للطبيعة ال�رصية لل�ثائق التي قام بن�رصها ابتداء من نهاية �صنة 2010.
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23- يق�صد بهاCode of  Ethics, or Deontological Codes  ا

24- ليلى عبد املجيد، ت�رصيعات ال�صحافة يف م�رص، جملة الدرا�صات االإعالمية، العدد 75، القاهرة 1994.

املراجع

االأول،  العدد  والتنمية،  االت�صال  جملة  االنتقالية،  املجتمعات  يف  اجلمه�ر  ودرا�صات  االإعالم   تكن�ل�جيات  ق�صاي�صية،   علي   -

ت�رصين االأول، دار النه�صة العربية، بريوت 2010

عدد  لالت�صال،  اجلزائرية  املجلة  ال�اب،  جمه�ر  اإ�صكالية  املهنية،  االأخالقيات  وطبيعة  االإعالمي  الت�رصيع  ق�صاي�صية،  علي   -

18/2004
- علي ق�صاي�صية، مالب�صات احلق يف االإعالم يف القان�ن اجلزائري، املجلة اجلزائرية لالت�صال عدد 13، 1996

- ليلى عبد املجيد، ت�رصيعات ال�صحافة يف م�رص، جملة الدرا�صات االإعالمية، العدد 75، القاهرة، 1994

- را�صم حممد جمال، احلق يف االت�صال، دائرة ال�ص�ؤون الثقافية، بغداد 1982

- حممد امل�صم�دي، النظام الدويل اجلديد لالإعالم واالت�صال، الك�يت، 1985

- Ali Kessaissia, Universal Principles governing the Use of the Media, les Annals, univer-
sité d’Alger, No9، 2010.

- Ali Kessaissia, The Legal Aspects of the Transnational Flow of Information…, UCC-
Cardiff, UK, 1988.

- Siebrt., F.S, et al. Four Theories of the Press, Illinois Books edition 1963
 McQuail, D., Mass Communications Theory, Sage Publications, 5th print, USA, 1985.
- Nordenstrong, K., The Mass media Declaration of Enesco, Alex Publishers, Newood, 

New Jersey, 1984.
- James Curran, Power Without Responsibility, Methuen, London 1985.
- Rothenberg, I.,  The Newspaper. St. Albans. Herts. 1947. In Robertson.  Media Law . 

Sage Publications. 
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يـع االإعالمي يف لبنان اإ�صكاليات الت�صر

بني ثورة االت�صاالت وجمود القوانني

 د. ح�شني �شعد

كلية االإعالم والتوثيق- اجلامعة اللبنانية

متهيد 

فر�صت التط�رات الهائلة يف عامل االإت�صاالت واالإعالم، نف�صها بق�ة، تكاد ت�صبه بحجمها، تلك التي   

عرفتها التط�رات املالية واالقت�صادية والع�صكرية. واأ�صحت تبعًا لذلك، متتلك مق�مات التاأثري لي�س يف �صناعة 

الراأي العام، بل يف اإدارة االإ�صرتاتيجيات الكربى، للدول والعالئق التي تتحكم يف »جي�ب�ليتكا« الع�رص الراهن، 

�صياغة  اإعادة  حتى  اأو  والدول،  املجم�عات  بني  العالقات  م�صارات  وتك�ين  والتاأثري،  النف�ذ  حجم  حيث  من 

القرارات، ال�صيا�صية واالقت�صادية والتنم�ية يف نطاق الدول ال�طنية ذاتها..

وترتب على االإنتقال من االإعالم التقليدي اإىل االإعالم اجلديد، بتاأثري الث�رة التقنية، والث�رة الرقمية،   

حتّ�ل يف ال�ظائف، وتكيف مع عامل مل تعرفه الب�رصية من قبل، االأمر الذي فر�س نف�صه بق�ة على عامل الت�رصيع 

يف نطاقيه ال�طني والدويل.

)وعرّبت تلك التح�الت عن ذاتها، من خالل بروز االإ�صكاليات االآتية:

 )2(

 تتمتع بذات ال�صالحية لتنظيم االإعالم اجلديد
)1(

1ـ  هل ما زالت الت�رصيعات التي قامت لتنظيم االإعالم التقليدي

التي حتتل فيه الث�رة الرقمية وال�صبكة العنكب�تية املحل االأول؟

2 ـ ما القطاعات التي يرتتب اأن ت�صب عليها الت�رصيعات اجلديدة، وذلك ل�صّد فج�ة الق�انني، يف اأهم الت�رصيعات 

يتعلق  ما  يف  خ�ص��صًا  واالإت�صاالت،  املعل�مات  ث�رة  ينقطع،  ال  نح�  على  تغذيها،  والتي  امل�صتجدة،  الثقافية 

بحق�ق الن�رص وامللكية الفكرية وق�صايا االإبداع الثقايف، عرب الف�صاء االإلكرتوين الرقمي؟

3 ـ ما املعايري املفرت�س االإنطالق منها، الإعادة مراجعة الت�رصيعات واالأطر القان�نية القدمية، والذهاب اإىل ور�صة 

حتديث وتط�ير تك�ن قادرة على م�اكبة امل�صتجدات التي فر�صتها ث�رة املعل�مات واالت�صاالت، على كل دول 

العامل؟
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اأواًل: مدخل اإىل االأع�شر االإعالمية وحتدياتها:ا

يحّدد علماء االإعالم وخرباء االت�صال االأع�رص االإعالمية الكربى باأربعة:  

ن االإن�صان معارفه بالكتابة على ال�رق. 1 ـ ع�رص الكتابة: وفيه دَوّ

2ـ  ع�رص الكتابة بالطباعة: وه� امتداد للع�رص االأول، اإذ اأَدّى اخرتاع املطبعة االآلية يف املانيا على يد غ�تنربغ عام 

1453 اإىل انت�صار املعرفة عرب ال�صحافة والكتابة واأهل االإن�صان ع�رص اجلماهري. وترتب على هذا الع�رص 

نتائج دينية واجتماعية وثقافية وعلمية هائلة ق�صت باالإنتقال من الع�ص�ر ال��صطى اإىل االأزمنة احلديثة، 

وبت�صفية املجتمع القدمي واالنتقال اإىل املجتمع احلديث. ولعبت ال�صحافة املكت�بة دورًا هائاًل يف تثبيت قيم 

الراأ�صمالية والليربالية وحق�ق االن�صان واحلريات العامة، التي كانت بدايتها مع الث�رة الفرن�صية.

3 ـ مع ظه�ر التلغراف عام 1835، بعد اكت�صاف الكهرباء، حتققت ث�رة االإعالم الثالثة، التي اأدخلت االإعالم 

 اأن يتلقى 
ّ
اإىل بدايات الع�رص االإلكرتوين )Stephans( من خالل الرادي� والتلفاز، ف�صار باإمكان االأمي

االأخبار واملعل�مات واملعرفة �صفاهة.

4 ـ ظه�ر الث�رة الرقمية اأو املرحلة الرابعة من ع�ص�ر االإعالم منذ الت�صعينيات من القرن املا�صي، حيث مكنت 

من دمج )Media convergence( وربط اأجهزة االإت�صال بع�صها ببع�س، من خالل مزج ال�ص�رة 

عرب  وبثته   ،)Multi - media( ال��صائط  املتعدد  االإلكرتوين،  االإعالم  اأو�صل  مبا  والل�ن،  وال�ص�ت 

ال�ص�ت  حمل  من   )Digitalism( الرتجمة  ومكنت   ،)Word Wide Web( العنكب�تية  ال�صبكة 

وال�ص�رة ورم�ز االإت�صال اإىل اأّي مكان يف العامل، تت�افر فيه اأجهزة االإ�صتقبال، و�صار باالإمكان ا�صتخدام 

م�صطلح االإعالم االإلكرتوين، املتبل�ر ح�ل �صبكة االأنرتنت مكت�بًا كان اأو م�صم�عًا اأو مرئيًا.

ال حاجة ملراجعة تاريخية لتط�ر و�صائط االإت�صال واأجهزة االإعالم ونظمه يف لبنان، �ص�اء عرب ال�صحافة   

اأو الرادي� اأو التلفزي�ن و�ص�اًل اإىل تاأثريات الث�رة الرقمية على االإعالم اللبناين، عرب والدة االإعالم االإلكرتوين، 

ول� على نطاق حمدود، عرب ا�صتحداث عدد من امل�اقع االخبارية، مثل  New Lebanon، والن�رصة،  وفيز 

ني�ز وغريها والتي �صار لها تاأثريها يف عملية الت�ا�صل جنبًا اإىل جنب لل�صحف وحمطات االإذاعة والتلفزي�ن .

ى االنتقال من ع�رص اإىل ع�رص اإىل اختالف يف خ�صائ�س االإعالم واالإت�صال، واإىل دخ�ل عنا�رص مل  اأَدّ  

تكن دائمًا مت�افرة يف هذه االأع�رص، وت�ليد بع�س خ�صائ�س ملهن مل تكن قائمة. ومن جملة التح�الت التي ن�صاأت 

تغريرُّ يف املهن االإعالمية، مع تغريرُّ و�صيلة االإعالم، مع كل تط�ر يف تقنيات انتاج هذه ال��صيلة اأو تلك.

ومع ت��صع وظائف االإعالم، عرب اأع�رصه املختلفة تقدم اخلرب على املقال، وتقدم االإعالن على اخلرب   

واملقال معًا. وظهرت �صناعة االإعالن يف رحم و�صائل االإعالم كاإحدى اأبرز ال�ظائف الت�ص�يقية للمنتجات وال�صلع 

واخلدمات، وكاأحد اأبرز م�صادر التم�يل يف معادلة بناء الن�صق االإقت�صادي التجاري لل��صيلة االإعالمية. واأحلق 
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ا املنتجات  لقب�ل  العام  الراأي  وتهيئة  بالت�ص�يق  املرتبطة  العامة،  العالقات  مهنة  واجلديد،  التقليدي  باالإعالم 

د اأ�صنافها واجتاهاتها. اجلديدة والدفاع عن امل�صاريع ال�صناعية والتجارية واملن�صاآت اخلدماتية على تعدرُّ

معريف  ك�صف  اأو  علمي،  اأو  تقني  فتح  كل  مع  االإعالم،  مهن  ت��صعت  ذاته،  بحّد  ال�طني  االإطار  يف   

و�صناعي، وت��صعت اأي�صًا �صناعة االإعالم، لت�صكل اأو�صع قطاع انتاجي ومايل يف لبنان.

وباالإنتقال اإىل  االإعالم اجلديد، �صار اخلرب ال يتجزاأ من ن�صق االإعالم الدويل، وبدا للخرباء والعاملني   

عليه  ينطبق  لبنان،  يف  االإعالمي  النظام  بناء  �صياق  يف  تداخالت  ثمة  اأن  واجلديد  التقليدي  االإعالم  قطاعات  يف 

املطلق  املنّظم،  دور  الدولة  فيه  وتلعب  اال�صتقالل،  من  اأدنى  بحّد  تتمتع  وطنية،  دول  من  غريه  على  ينطبق  ما 

ال�صالحية يف اإعادة و�صع الت�رصيعات القائمة اأو التمتع باجلراأة ال�رصورية الجرتاح ت�رصيعات تتنا�صب ونظم 

الع�ملة االإعالمية. وخ�صخ�صة و�صائل االإعالم، وت�صجيع اال�صتثمارات اخلا�صة املحلية واالأجنبية على العمل يف 

حق�ل االإت�صال واالإعالم واملعل�مات.

د ن�ص��س 
َّ
وعليه، اأ�صبح »كثري من ق�انني نظم الرقابة على تدفق املعل�مات عرب احلدود الق�مية جمر  

االت�صال  بيئة  تنظيم  ل�صلطة  الدولة  احتكار  مرّبر  ا�صبح  بل  ل�ج�دها،  حقيقي  تاأثري  وال  لها،  معنى  ال  فارغة 

.»
)3(

والعل�مات اأمرًا ينتمي للما�صي البعيد

اأدت التغريات التكن�ل�جية واالإت�صالية مع بزوغ فجر االإعالم اجلديد اإىل احداث حزمة من التح�الت،   

اإىل و�صائل االإعالم العاملية، وحتى العربية،  اأي�صًا يف النظر  لي�س على م�صت�ى اخت�صار امل�صافات وح�صب، بل 

�ص�اء اأكانت مطب�عة اأو م�صم�عة اأو مرئية، الأن ت�صحي بني ع�صية و�صحاها، وكاأنها، �صحف وو�صائل اإعالم 

حملية اأو وطنية. وهكذا اأ�صبحت جملة دير �صبيغل االأملانية، التي اذاعت تقريرًا عن ت�رط عنا�رص من »حزب 

اهلل« يف اغتيال رئي�س وزراء لبنان االأ�صبق رفيق احلريري م�صدرًا نادرًا للمعل�مات والتعليقات،  واالأمر نف�صه، 

قله عن �صحيفة ال�صيا�صة الك�يتية، ف�صاًل عن حمطة  M.B.C الكندية، التي حتدثت يف اأحدث تقرير عن القرار 

االإتهامي، الذي اأ�صدره القا�صي الكندي دانييل بيلمار املدعي العام لدى املحكمة اخلا�صة بلبنان ي�م االثنني يف 

17 كان�ن الثاين املا�صي.

ى االإختالل يف تدفق االأخبار، اأو االإعالم ذي االإجتاه ال�احد، اإىل البحث جمددًا عن نطاق »قان�ين  اأَدّ  

ي�صمح بحماية احلريات ال�صخ�صية وحق�ق االأفراد« حتى ال ينتحل اأّي فريق اجتماعي لنف�صه امتيازًا يجعله غري 

ا يقّدمه لقرائه اأو م�صتمعيه«، على حّد تعبري م�صطفى امل�صم�دي، الذي ي�صيف مت�صائاًل: »َمْن مَنّا ال  م�ص�ؤول عَمّ

.
)4(

ي�صعر باحلاجة اإىل ا�صتعمال حق الرّد يف امل�صت�ى الدويل اأمام حاالت تدع� اإىل الفزع«

قبل انفجار الث�رة الرقمية، وطرح النظام الكرتوين نف�صه بق�ة على جدول االأعمال، جلهة امل�صدر الذي   

يعطي الرتخي�س باإن�صاء امل�اقع االإخبارية االإلكرتونية، اأو م�صادر املعل�مات، واقتنا�س االأخبار والتحليالت من 
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ال�صحف وو�صائل االإعالم االأخرى، دون ح�صيب اأو رقيب، ف�صاًل عن الق�انني التي مب�جبها، ميكن مالحقة اأو ا

حماكمة اجلرائم التي ترتكب ب�ا�صطة امل�اقع االإلكرتونية، االأمر الذي ا�صتدعى البحث اجلّدي بايجاد ت�رصيعات 

تتنا�صب مع الث�رات املتتالية يف قطاعات االإعالم على اختالفها.

ثانياً: التطورات التي طراأت على الت�شريع االإعالمي يف لبنان.

)من الثابت تاريخيًا اأن لبنان بلد عريق يف و�صع الق�انني والت�رصيعات لل�صحافة وما تالها من ت�رصيعات ل��صائل 

االإعالم املرئي وامل�صم�ع، من العام 1962 اإىل العام 1994، وما طراأ على هذين التاريخني بينهما من تعديالت، 

كانت دائمًا تت�قف على حت�الت �صيا�صية اأو ذات ق�اعد ت�رصيعية، ال منا�س منها، بعدما حتّ�ل االإعالم املرئي 

وامل�صم�ع اإىل واقع قائم، ال �صلة للدولة الر�صمية به من خالل تلفزي�ن لبنان، واالإذاعة الر�صمية.

ومن الع�دة اإىل تاريخ ق�انني املطب�عات يف لبنان من اأيام العثمانيني اإىل العام 1977، يح�صي حممد   

 �صتة ق�انني: قان�ن املطب�عات العثماين، وقان�ن املطب�عات يف عهد االإنتداب الفرن�صي، وقان�ن 
)5(

اأب� مرعي

املطب�عات ل�صنة 1948، وقان�ن املطب�عات ل�صنة 1952. وقان�ن املطب�عات ل�صنة 1962، واملر�ص�م االإ�صرتاعي 

.
)6(

الرقم 104 تاريخ 1977/6/30

اإىل العام 1977، ظل الت�رصيع املتعلق باالإعالم، ح�رصًا على املطب�عات من �صحف ي�مية وجمالت   

ودوريات، على الرغم ما انتاب احلياة اللبنانية، من حت�الت متثلت بظه�ر االإذاعات اإّبان احلرب االأهلية )1975ـ 

لبنان و�ص�ت  امل�صلمني، مثل �ص�ت  اأو  امل�صيحيني  املتقاتلة، �ص�اء يف �صف�ف  امليلي�صيات  اإىل  العائدة   )1976

، و�ص�اها، على اعتبار اأن امل�صرتع اللبناين، مل يدر يف خلده، اأن ظاهرة االإذاعات 
ّ
لبنان العربي، و اإذاعة لبنان احلر

�صتت�صع، ف�صاًل عن والدة التلفزي�نات اخلا�صة.

واملالحظ، يف هذا املجال، اأن اجلهد الت�رصيعي كان ال�صمة املميزة للق�انني اللبنانية، لي�س يف ما خ�َسّ   

لبنان، بل قد يك�ن ثمة  املا�صي يف  القرن  اإىل جماالت كانت جمه�لة يف اخلم�صينيات وال�صتينيات من  الت��صع 

اأ�صباب اأخرى، بع�صها مرتبط باحلرب وظروفها وحتّلل الدولة املركزية، لكن جلرُّها قد يك�ن على �صلة بعدم 

تقبرُّل فكرة مزاحمة االإعالم اخلا�س لالإعالم الر�صمي للدولة.

وما يدلرُّ على ما ذهبنا اإليه يف هذا امل�صمار، اأن التعديالت التي طراأت على قان�ن 1962، عرب املر�ص�م   

اال�صرتاعي 77/1، بقيت يف اإطار �صّيق، يتعلق بال�صحافة اللبنانية، ومل يتطرق اإىل تنظيم االإذاعات اخلا�صة، اأو 

حتى اتخاذ قرار باإلغائها؟!

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 



3
1

2
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا من ال�صهل، على دار�صي تط�ر الت�رصيعات اللبنانية يف حقلي ال�صحافة واالإعالم، الت�قف عند ق�صية   

يف  جذرية  بتح�الت  دائمًا،  مرتبطًا  كان  فيها،  النظر  اإعادة  اأو  االإعالمية  الق�انني  ظه�ر  اأن  وهي  �صاأن،  ذات 

واإّما  والدولية،  العربية  العالقات  منظ�مة  يف  لبنان  مب�قع  اإّما  تت�صل  اأكرب،  ملنعطفات  ا�صتجابة  اأو  ال�صيا�صة، 

باملر�ص�م  ُعِرَف  ما  اأو  االإ�صرتاعي 77/1  الداخلية: فاملر�ص�م  العالقات  التح�الت اجلارية يف م�ازين  بطبيعة 

اإاَلّ بعد قرارات قمة الريا�س والقاهرة بني اأول ت�رصين عام 1976 التي اأوقفت حرب ال�صنتني  104 مل يظهر 

وق�صت يف ما ق�صت باإدخال تعديالت على قان�ن املطب�عات عام 1962.

املت�صلة باالإعالم املرئي وامل�صم�ع، فجاءت  الفراغ،  ل�صّد منطقة  الت�رصيع االإعالمي،  الت��صع يف  اأّما   

ها اللقاء النيابي يف مدينة الطائف باململكة 
ّ
بعد ت�صديق املجل�س النيابي ل�ثيقة ال�فاق ال�طني اللبناين، التي اأقر

بتاريخ  القليعات  يف  املنعقدة  النيابية  اجلل�صة  يف  �صدقت  والتي   ،1989/10/22 بتاريخ  ال�صع�دية  العربية 

.1989/11/15

تنظيم  »اإعادة  االإعالم، على:  بعن�ان  ال�ثيقة،  اأقرتها  التي  االإ�صالحات  البند »و« يف نطاق  ن�َسّ  فقد   

اإطار احلرية امل�ص�ؤولة، مبا يخدم الت�جهات ال�فاقية واإنهاء حالة  القان�ن، ويف  جميع و�صائل االإعالم يف ظل 

.
)7(

احلرب

فاالإعتبار اجل�هري يف خط�ة كهذه، مل يكن ينبع من التح�الت التقنية واملجتمعية، واالأدوار املرتتبة   

على ث�رة االت�صاالت وتفجر املعرفة املبنية على »جمتمع املعل�مات« بل من احلاجات ال�صيا�صية وال�فاقية، ذات 

ال�صلة بالد�صت�ر اجلديد، والبعثات املرتتبة على اإعادة النظر يف امل�ؤ�ص�صات الد�صت�رية ووظائفها.

اقت�صت روح ال�فاق ال�طني ر�صم ت�جهات جديدة اإزاء االإعالم من �صمن ثقافة ال�صلم االأهلي وتراث   

الفكرية  التعددية  واحرتام  التعبري  حرية  بينها  ومن  العامة،  احلريات  حماية  يف  والت�رصيع  الد�صت�ري  لبنان 

والعقيدية والدينية.

الر�صمية  باالإذاعة  االإكتفاء  اأو  اإلغاوؤه  لي�س  البحث  ا�صتدعى  وامل�صم�ع،  املرئي  االإعالم  ويف م��ص�ع   

والتلفزي�ن الر�صمي، بل بتحرير املجال ال�صمعي والب�رصي، وفتح هذا املجال اأمام تكري�س حمطات االإذاعة التي 

اأن�صئت وقن�ات البث التلفزي�ين كذلك.

وعليه، ال ميكن احلديث عن ت�رصيعات تتناول البث االإذاعي والتلفزي�ين يف القطاع اخلا�س قبل العام   

1994، اأي بعد ال�صن�ات الفا�صلة عن وقف احلرب االأهلية واإعادة بناء م�ؤ�ص�صات الدولة.

واأدى هذا االأمر، يف ما اأّدى اإليه، اإىل و�صع حّد لف��صى اإن�صاء امل�ؤ�ص�صات االإذاعية والتلفزي�نية التي   

راجت اإّبان احلرب يف عام 1975 ـ 1989.
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لعمل ا القان�ين  النظام  و�صع  �صعيد  على  انقالبيًا  حت�اًل  �صهد  الت�صعينيات  عقد  اأن  الق�ل  وميكن   

قرابة  وتنهي  املعقدة،  املهمة  هذه  تنظم  التي  واملرا�صيم  الق�انني  ف�صدرت  والتلفزي�نية،  االإذاعية  امل�ؤ�ص�صات 

عقدين من الف��صى االإعالمية يف حقل املرئي وامل�صم�ع.

وكخط�ة اأوىل، على هذا، ال�صعيد، ا�صتطاعت حك�مة الرئي�س ال�صهيد رفيق احلريري االأول، اأن ت�صدر   

اأول ت�رصيع للمرحلة االإنتقالية، فن�رص رئي�س اجلمه�رية اليا�س الهراوي قان�ن 353 بتاريخ 28 مت�ز 1994 

ال�طني، وحددت  ال�فاق  ب�ثيقة  لالإلتزام  وامل�صم�عة  االإعالمية  امل�ؤ�ص�صات  دع�ة  على  اقت�رصت  م�اد  �صت  يف 

املحظ�رات التي يتعنَيّ عليها جتنبها، والق�اعد التي يت�جب اتباعها ان�صجامًا مع مقت�صيات العي�س امل�صرتك 

.
)8(

وال�حدة ال�طنية«

ت على  وحر�صت املادة )2( من هذا القان�ن على اإ�صباغ ال�صفة امل�ؤقتة للم�ؤ�ص�صات العاملة، حيث ن�َصّ  

اأال يرتتب اإمكانية ال�صماح مل�ؤ�ص�صات االإعالم املرئي وامل�صم�ع العاملة يف لبنان بّث االأخبار والربامج ال�صيا�صية، 

.»
)9(

ب��صفها اإمكانية م�ؤقتة »اأي حق مكت�صب للم�ؤ�ص�صات االإعالمية والأي ن�ع كان

وعك�صت املادة الثالثة من هذا القان�ن خلفيته االأ�صلية، الإعادة تنظيم االإعالم، جلهة »االإلتزام ب�ثيقة   

.
)10(

ال�فاق ال�طني، ومقت�صيات العي�س امل�صرتك وال�حدة ال�طنية«

بعد اأقل من ثالثة اأ�صهر على �صدور قان�ن التدابري امل�ؤقتة الرقم 353، �صدر يف اجلريدة الر�صمية   

اللبنانية بتاريخ ت�رصين الثاين 1994 القان�ن الدائم الذي راعى تنظيم البث االإذاعي والتلفزي�ين، وحمل الرقم 

382، ويتاألف من اثني ع�رص ف�صاًل و 539 مادة. تتناول على نح� تف�صيلي، و�صع الت�رصيعات املنا�صبة لكل ما 

يتعلق باملرئي وامل�صم�ع على �صعيد التنظيم وبنية االإ�رصاف االإداري والت�صنيف اخلا�س وامل�ؤ�ص�صات وكيفية 

تاأ�صي�س امل�ؤ�ص�صة والرتخي�س واإدارة امل�ؤ�ص�صات وواجباتها واملحظ�رات والعق�بات واالإعالنات. وثمة ف�صل 

خا�س بحق�ق تلفزي�ن لبنان التي كانت متتلك ح�رصيًا حق البث التلفزي�ين ف�صاًل عن الرقابة على املداخيل 

اأنيط ب�زارة  التي  امل�ؤ�ص�صات  املهنية على  الفني، والرقابة  االإنتاج  االإعالنات، ومبيع  التحقق من م�ارد  جلهة 

االإعالم تنظيمها عرب املجل�س ال�طني لالإعالم املرئي وامل�صم�ع، واإخ�صاع امل�ؤ�ص�صات العاملة واخلا�صعة للبّث 

التلفزي�ين واالإذاعي اإىل قان�ن التجارة.

لقد تنَبّه امل�صرتع اللبناين اإىل اأن اأحكام القان�ن رقم 382 املتعلق بالبّث التلفزي�ين واالإذاعي، ال ي�صمل   

ز، وال البّث الف�صائي، ا�صتنادًا اإىل املادة 52 )الفقرة الثانية(، وبعد اأقل من عامني �صدر عن  البّث التلفزي�ين املرَمّ

جمل�س الن�اب قان�ن يحمل الرقم 531 يتعلق بالبث الف�صائي يف 24 مت�ز 1996، ون�رص يف اجلريدة الر�صمية 

يف 29 منه، ويتاألف من اثنتي ع�رصة مادة، يتعلق با�ص�ل تاأجري قن�ات لبث وا�صتقبال ال�ص�رة املرافقة لل�ص�ت 

والال�صلكية  ال�صلكية  وامل�ا�صالت  الربيد  ل�زارة  العائدة  االأر�صية  املحطات  ب�ا�صطة  ال�صناعية  ال�ص�اتل  عرب 

والر�ص�م والبدالت املرتتبة على هذا التاأخري.

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 



3
3

2
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا على  بناء  ال�زراء  جمل�س  يف  يتخذ  مبر�ص�م  يتم  والف�صائية  االأر�صية  القن�ات  تاأجري  اأن  واملالحظ   

اقرتاح وزير الربيد وامل�ا�صالت ال�صلكية والال�صلكية، خالفًا للرتخي�س لالإذاعات والقن�ات العاملة، ا�صتنادًا 

اإىل القان�ن 382، الذي ينيط ت�قيع مر�ص�م الرتخي�س باقرتاح وزير االإعالم بناء على ا�صتثارة املجل�س ال�طني 

لالإعالم املرئي وامل�صم�ع غري امللزمة.

حيث  احلرب،  اإنتهاء  بعد  لبنان  �صهده  الذي  التكن�ل�جي  التط�ر  مع  مرتافقًا  الت�رصيع  هذا  وجاء   

وجتديد  اخللي�ي  الهاتف  �صبكات  ومّد  احلرب،  تلك  دمرتها  التي  االإت�صاالت  �صبكة  بناء  اإعادة  البلد  ا�صتطاع 

خدمات  وتعزيز  اخلارجي،  بالعامل  لبنان  وربط  اللبنانية،  االأرا�صي  كل  لت�صمل  وت��صيعها  االأر�صية  ال�صبكة 

اله�ائيات  وعرب  داخليًا  والتلفزي�ن،  الرادي�  وم�جات  كالفاك�س  الال�صلكية  االإت�صاالت  و�صبكة  االأنرتنت، 

خارجيًا، عرب م�جات االأقمار ال�صناعية )حمطتا ج�رة البل�ط والعربانية(.

الت�صعينيات، الذي يعدرُّ  اللبنانية ما بعد اتفاق الطائف، وخالل عقد  اأن الت�رصيعات  مّما تقّدم يت�صح   

عقدًا نه�ص�يًا، حتديثيًا، بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، مالأت، مبا ال يدع جمااًل لل�صك، الفج�ة القان�نية، ملا 

ي��صف باالإعالم التقليدي )�صحافة مكت�بةـ اإذاعات تلفزي�نات، ف�صائيات(.

الدولة  االإذاعي والتلفزي�ين، وفقدت  البّث  الفراغ هذا، �صق�ط احلق احل�رصي يف  وترتب على ملء   

الر�صمية اأحد امتيازاتها، من دون اأن ي�ؤدي ذلك اإىل خط�ات تخدم م�صرية ال�فاق ال�طني، وكان من النتائج 

ال�صيا�صية ل�صق�ط احل�رصي، متتع الط�ائف االأكرب يف البلد بامتيازات يف البّث االإذاعي والف�صائي، كاد يحّ�لها 

يف اأكرث من منا�صبة اإىل »متاري�س ه�ائية« ت�صّ��س على ال�فاق، وتت�ىل عملية »التعبئة والتح�صيد لدى كل منعطف 

خالف �صيا�صي كبري.

املكّ�نة  اخل�ص��صية  احرتام  على  وامل�صم�ع  باملرئي  اخلا�صة  اللبنانية،  الت�رصيعات  حر�صت  لقد   

لل�صعب اللبناين، فقَيّدت املادة 3 من القان�ن 382 امل�ؤ�ص�صات االإعالمية، باالإلتزام بعدم بّث اأو نقل ما من �صاأنه 

�س 
ّ
اإثارة النعرات الطائفية اأو املذهبية اأو احل�ّس عليها )املادة 3 ـ بند 4(، كما األزمها القان�ن نف�صه »بعدم التعر

ب�ص�رة مبا�رصة اأو غري مبا�رصة الأ�ص�س ال�فاق ال�طني ووحدة البالد و�صيادة الدولة وا�صتقاللها 

املادة 4 اأ بند3(.

ومع ذلك، اأّدى ن�صف احلق احل�رصي، يف الت�رصيعات املتعلقة باملرئي وامل�صم�ع اإىل حتّ�ل امل�ؤ�ص�صات   

التلفزي�نية واالإعالمية نف�صها اإىل عنا�رص تفجر وا�صتهداف.

ففي مرحلة التاأزمات يف العام 2006، حتركت تظاهرة احتجاج يف �ص�ارع ال�صاحية اجلن�بية �صد   

برنامج »ب�صمات وطن« عندما ت�ىل اأحد املمثلني تلَبّ�س �صخ�صية االأمني العام حلزب اهلل ال�صّيد ح�صن ن�رص اهلل. 

اإغالق ملدة  اإىل  امل�صتقبل  ال�رصق وجريدة  واإذاعة  »امل�صتقبل«  تلفزي�ن  �س 
َّ
تعر اأيار عام 2008،  اأحداث  وخالل 

تخطت الـ 48 �صاعة، ب�صبب انتمائها اإىل »تيار امل�صتقبل« الذي كان اأحد طريف االأحداث املذك�رة.
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ومن االإ�صكاالت التي مل يتمكن امل�صرتع اللبناين من معاجلتها اأو التنّبه لها يف ق�انني املرئي وامل�صم�ع ا  

ق�صية حق الرّد والت�صحيح. فاالإ�صكال بني املطب�عة واالإذاعة والتلفزي�ن يكمن يف اأن جمرى ن�رص الرّد املت�صل 

اأو ال�صتالم  اأو التكذيب حمّدد باملكان نف�صه واالأحرف نف�صها يف املطب�عة، ويف الي�م التايل للن�رص  بالت�صحيح 

الرّد، اأما يف ما يتعلق باالإذاعة فامل�صاألة قد تك�ن مرتبطة اجرائيًا بالربنامج التايل، الذي يذاع ي�ميًا )ي�ميًا يف 

االإذاعة اأو التلفزي�ن واأ�صب�عيًا، وهذا االأمر يطرح التبا�صات و�صعية املذيع اأو مقّدم الربامج نف�صه، فاجلمه�ر 

املت�ازن ال�صتماع الرّد..

االإعالم  لتنظيم  ت�شريعات  اإىل  واحلاجة  تطوراته  مالئمة  عن  التقليدي  االإعالم  ت�شريعات  عجز  ثالثاً: 

اجلديد: )الرقمي والعنكب�تي(.

اإبان العقدين املن�رصمني، اأثبتت ال�قائع املت�صلة اأن اكتمال حلقات الت�رصيع و�صّن النظم القان�نية   

لالإذاعات والتلفزي�نات ترخي�صًا وتنظيمًا واإدارة واإنتاج مل تعد تكفي ال�صتيعاب التح�الت التي ع�صفت باالإعالم 

التقليدي نف�صه، فكيف ميكن االإ�صتناد اإليها لتنظيم االإعالم االإلكرتوين، فالتعامل قان�نًا مع منظ�مة كاملة من 

م�صتجدات ال تت�قف يف حقل الث�رة الرقمية؟

من الع�دة اإىل التعديالت التي اقرتحتها نقابتا ال�صحافة واملحررين على قان�ن املطب�عات اللبناين   

والتي  املقرتحة،  التعديالت  تت�صمنها  التي  امل�اد  طبيعة  عند  الت�قف  ميكن   ،1962/9/14 بتاريخ  ال�صادر 

، وما تزال االجتماعات تتالحق الجنازها، متهيدًا 
)11(

ا�صبحت يف عهدة جلنة حتديث الق�انني يف املجل�س النيابي

النيابي،  للمجل�س  عامة  جل�صة  اإىل  حت�يلها  قبل  والعدل  االإدارة  جلنة  �صّيما  ال  املخت�صة،  اللجان  اإىل  الإحالتها 

القرارها ون�رصها يف اجلريدة الر�صمية، وهي تتعلق:

1ـ  بدالالت املطبعة، واالإحاطة القان�نية، بعد تط�ر تقني، يف عمليات الطباعة، ال �صّيما االآالت الكاتبة واالإلكرتونية، 

حتديد  وا�صتقر  ال�ثائق.  عن  الن�صخ  ل�صحب  اأو  بحتة  جتارية  اأغرا�س  اأجل  من  ي�صتعمل  الذي  اجلهاز  اأو 

االإطار القان�ين للمطبعة باأنها »كل جهاز اأعّد النتاج املطب�عات«.

2ـ  العمل ال�صحفي: من الع�دة اإىل الن�ص��س القان�نية، فاملق�ص�د بال�صحافة مهنة اإ�صدار املطب�عات ال�صحفية. 

هذا ه� املعنى ال�ارد يف ن�ّس املادة 9 من قان�ن 1962، وهذا ه� الن�ّس املقرتح يف جلنة حتديث الق�انني 

واملقرتح اأي�صًا يف تعديالت نقابة ال�صحافة، وبالتايل فال�صحفي ه� كل من اتخذ ال�صحافة مهنة وم�رد رزق، 

وفقا ل�رصوط يتحدث عنها قان�ن املطب�عات يف امل�اد 22 و 23 و 24 و 25 و 26.

ها باالأخبار اأو امل�اد  اإن العمل ال�صحفي، ي�صمل الكتابة يف املطب�عات ال�صحفية وت�صحيح كتابتها ومَدّ  

املرتجمة وب�صائر امل�اد ال�صحفية مبا فيها ال�ص�ر والر�ص�م.
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ا واملالحظ هنا، اأن ور�صة حتديث قان�ن املطب�عات مع تعديالته، تتجاهل على نح� كّلي قطاعات االإعالم   

االأخرى. فال�صحفي الذي حتميه الت�رصيعات املعم�ل بها اأو املقرتحة، يختلف عن االإعالمي، اأو ال�صحفي الذي 

انت�صب  االآن، واإن  االإلكرتونية، فه�  املدّونات  اأو يف  االإلكرتونية  اأو امل�اقع  االإذاعة والتلفزة،  يعمل يف حمطات 

ا و�صع ت�رصيعات خا�صة  اإىل نقابة املحررين، فاإن الن�ص��س القان�نية ال تنطبق عليه، االأمر، الذي ي�صتدعي، اإَمّ

تلك  يف  العاملني  لالإعالمني  والقان�ين  ال�رصعي  الغطاء  ي�ّفر  طريق  اأّي  عن  البحث  اأو  االإلكرتوين،  باالإعالم 

القطاعات، �ص�اء املتعلقة باالإعالم االإذاعي اأو التلفزي�ين اأو االإلكرتوين.

اإىل  واالإلكرتوين  »االأنرتنت  قطاع  بحاجة  واملحررين  ال�صحافة  نقابتي  من  م�صرتكة  جلنة  واعرتفت   

ت�رصيع وتنظيم خا�صني به. كما طرحت اإ�صكالية اجل�از بامتالك �صحافة األكرتونية تتعاطى االأخبار ال�صيا�صية، 

ل�صحف  الرتخي�س  ر  يحَظّ ملاذا  مت�صائلة:  �صيا�صية،  ملطب�عات  جديدة  تراخي�س  اإ�صدار  منع  ا�صتمرار  مع 

.
)12(

ومطب�عات �صيا�صية فيما يتاح هذا االأمر بالن�صبة اإىل ال�صحافة االإلكرتونية

يتناول   جديد  ت�رصيع  اأي  يف  ال�صحفي(  )حب�س  احلب�س   عق�بة  باإلغاء  املقرتحة  التعديالت  وطالبت   

ق�صايا املطب�عات، واإعادة النظر يف الغرامات املالية، اإذ �صدرت اأحكام تفر�س غرامات مباليني اللريات اللبنانية 

على �صحف ومطب�عات يف االآونة االأخرية، االأمر الذي جعل نقابة ال�صحافة تتجه الإ�صدار بيان عنيف يف هذا 

املجال، ومطالبة رئي�س الدولة باإ�صدار عف� �صامل على جرائم املطب�عات.

الفراغ احلا�صل يف  تبنّي من ملء  باتت قا�رصة، كما  بها حاليًا،  املعم�ل  الت�رصيعات  اأن  واخلال�صة   

الت�يرت، وال�صحافة  اإىل  الفاي�صب�ك  بالن�صبة لالإعالم اجلديد، من  تط�ر احلياة احلا�رصة، فكيف يك�ن احلال 

نات؟ االإلكرتونية واملدَوّ

ب عليها اأي�شاً ور�شة ت�شريعية اإعالمية جديدة: رابعاً: والقطاعات التي يرتتب اأن تن�شّ

 يف النقاط، التي اأ�صحت غري 
ّ
ف�صاًل عن احلاجات الـملّحة يف االإعالم التقليدي، الإحداث ملء فراغ فعلي  

ياأتي يف  االإلكرتونية  ال�صحافة  اأو  االإلكرتوين  االإعالم  فاإن  املجتمع واالإعالم،  الكربى يف  التح�الت  �صاحلة مع 

طليعة القطاعات التي حتتاج اإىل ت�رصيع.

والرادي�   ،)Presse( املكت�بة  ال�صحافة  اإىل  االأنرتنت،  املتطّ�رة،  املده�صة  التكن�ل�جيا  اأ�صافت   

من  ك��صيلة  والتليف�ن،  املرئية،  ال�صحافة   )Television( والتلفزي�ن  امل�صم�عة،  ال�صحافة   )Radio(

.
)13(

و�صائل االت�صال بني االأفراد، ولنقل حمت�ى، اأو بّث حمت�ى الر�صائل املتبادلة بينهم

واالإعالم اجلديد )New media( ه� وليد ع�رص املعل�مات وث�رة االإت�صاالت واملجتمع الرقمي   

البحث  من  ال�صبكة  و»حت�لت   ،1994 واآذار   1993 اأيل�ل  بني  االأنرتنت  انطالقة  حدثت  اأن  فمنذ   .Digital
والـ  كال�صبكات  بالكامل،  جديدة  مبفاهيم  االإت�صال  من  جديد  عامل  ظهر   ،»

)14(

للجميع متاحة  �صبكة  اإىل  العلمي 
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ال�صحف ا تنفيد  االآن  يتم  ما  وكثريًا   ،C.D. Rom املدجمة   واالأقرا�س  والتخزين  والبيانات   ،Website
واملجالت يف �صكل األكرتوين، ثم تطبع على ال�رق ك��صيلة مالئمة، للت�زيع، ويتم تخزين املعل�مات االإلكرتونية، 

الك�مبي�تر تخزينًا دائمًا، اأو لفرتة يف ق�اعد بيانات اأخرية.

كما حت�لت ال�ص�ر الف�ت�غرافية واالأفالم ال�صينمائية والتلفزي�نية اإىل معل�مات رقمية، ف�صاًل عن   

اإمكان م�صح وتخزين مكتبات كاملة ومطب�عة كبيانات األكرتونية على اأقرا�س مدجمة.

وميكن اأن منّيز بني:  

1 ـ اإحداث موقع لل�شحيفة الورقية على ال�شبكة العنكبوتية.

2 ـ اأو اإحداث مواقع اإعالمية على ال�شبكة م�شتقلة، وال تطبع على الورق للتوزيع.

الرئي�صية  لالأق�صام  األكرتوين  بريد  و�صلة  ي�صم  واأن  بامل�صداقية،  يتمتع  اأن  اإخباري  م�قع  كل  على  ويجب 

)التحرير، االأخبار، الريا�صية، التجارة، واالأعمال واالإعالنات(.

وقد �صهدت االأع�ام الع�رصة املا�صية 2001 و 2009 و 2010، حت�الت خطرية يف قراءة ال�صحيفة   

ال�رقية، وحتى االإلكرتونية، ل�صالح ال��صائط االإعالمية اجلديدة، كالتلفزي�ن وامل�اقع التفاعلية، مثل �صبكات 

املحادثة والت�ا�صل، و�ص�اًل اإىل و�صائط االإعالم اجلديدة، كاملدونات على �صبيل املثال.

وكان من نتائج ذلك تراجع مردود االإعالن يف ال�صحف، ال �صّيما مع من� �ص�ق االإعالن على ال�صبكة   

االإلكرتونية، وتزايد البحث يف فر�س ر�ص�م مالية على زائري امل�اقع االإلكرتونية.

من  عالية  درجة  على  م�صائل  واالإعالم  االإت�صال  عمليات  يف  وا�صع  نطاق  على  االأنرتنت،  ا�صتخدام  طرح   

االأهمية:

 ا ـ من اجلهة التي يتعنَيّ عليها الرتخي�س للم�اقع االإلكرتونية: هل هي وزارة االإعالم، هل هي وزارة االت�صاالت 

ال�صلكية والال�صلكية، اأم نقابة ال�صحافة؟ يفر�س هذا الن�ع من الغم��س، يف ظل غياب الت�رصيع، الذي يحّدد 

اجلهة املعنية، االإ�رصاع بت�رصيع ينا�صب هذا الن�ع من االإعالم.

2 ـ وفقًا الأية ق�انني يخ�صع العامل�ن يف امل�اقع االإلكرتونية، �ص�اء لدى اإرتكاب اجلرائم عرب الن�رصات املعتمدة 

على �صبكات االأنرتنت اأو الفاي�صب�ك، اأو الت�يرت، اأو �ص�اها؟

3 ـ كيف ميكن تنظيم حّق الرّد والت�صحيح، لي�س يف دائرة االإعالم االإلكرتوين املحّلي، بل اأي�صًا يف الدائرة الك�نية 

الكربى، ما دامت الق�انني املحلية والدولية مل تعالج مثل هذا امل��ص�ع البالغ اخلط�رة؟

4 ـ �صكلت ال�صبكة االإلكرتونية، وم�اقع االأنرتنت للمطب�عات والدوريات، فر�صة ملمار�صة �صتى اأن�اع القر�صنة 

و�رصقة االإبداعات الفنية والعلمية واالأدبية، ف�صاًل عن قر�صنة ال�ص�ر واالأخبار والتحليالت والرتجمات، 

االأمر الذي يثري اأكرب اإ�صكالية ت�رصيعية يف هذا املجال.
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ا ومع اأن الق�انني التي نظمت البّث التلفزي�ين واالإذاعي والبّث الف�صائي: 353 و 382 و 531، راعت   

التقّيد باأحكام واأنظمة حماية امللكية الفكرية والفنية، مثل املادة الثالثة من القان�ن 382، التي دعت امل�ؤ�ص�صات 

االإعالمية اإىل »عدم بث ما من �صاأنه اأن ي�صكل تعديًا على الـملكية االأدبية والفنية والتجارية، فاإن و�صائل الن�رص 

االإلكرتوين ال تعباأ باأّي ت�رصيعات،  وهي ما تزال غائبة، اأو باأية قيم ذات �صلة باالأخالقيات وامل�اثيق االإعالمية.

�س القان�ن رقم 75 املعروف بقان�ن حماية امللكية االأدبية والفنية، ان�صجامًا مع اأحكام معاهدة 
َّ
وكر  

برن، والتي طبقها لبنان. اعتبارًا من العام 1933، والتي تط�رت مع معاهدة باري�س لعام 1971، والتي وّقعت 

عليها احلك�مة اللبنانية حينذاك من دون اأن ت�صدقها.

ومن القطاعات التي حتتاج اإىل و�صع ت�رصيعات ونظم قان�نية، »االإعالم االإعالين«، الذي ت��صع اإىل   

 
َ
درجة باتت تهّدد وتناف�س االإعالم ال�صحفي واالإذاعي والتلفزي�ين واالإلكرتوين، والت�رصيعات املقرتحة مل تر

الن�ر بعد، وبالتايل، فاإن االإقدام على و�صع قان�ن جديد لالإعالم ال ميكنه يف حال من االأح�ال، القفز ف�ق هذا 

القطاع، ف�صاًل عن االلتفات اأي�صًا اإىل تنظيم قطاع العالقات العامة، ودور الن�رص وال�صينما و�ص�اها يف و�صائل 

ات�صالية واإعالمية.

اإن بناء ت�رصيعات اإعالمية جديدة، ال ميكن اإاَلّ اأن ينطلق من مراجعة دقيقة واإح�صائية للتح�الت التي   

اأ�صابت قطاع االإعالم، واملهن االإعالمية، وت��صعت وتعددت على نح� ين�صجم مع الث�رات االإت�صالية واملعرفية 

تغريات  حمدثة  االإت�صايل/  الرقمي  والع�رص  املعل�مات  »جمتمع  اإىل  احلديث  املجتمع  نقلت  التي  والرقمية، 

وانقالبات يف املهن  وال�ظائف.

خام�شاً: املعايري التي يفرت�س االإنطالق منها لو�شع ت�شريعات اإعالمية جديدة

من مراجعة التحديثات التي طراأت على الت�رصيعات والنظم يف لبنان منذ ال�صتينيات اإىل اأيامنا هذه،   

كل  غداة  الت�ص�يات  واعتبارات  ال�صيا�صية  واحلاجات  تارة،  املعتمدة  املعايري  �صّيدة  كانت  االإرجتالية  اأن  تبنَيّ 

اهتزاز اأمني و�صيا�صي، كرة ثانية.

وكانت اجلهة التي ت�صعى دائمًا اإىل اأخذ املبادرة يف طرح التعديالت اأو �صّن ق�انني مل تكن قائمة، مثل   

ا نقابة ال�صحافة بالتن�صيق مع نقابة املحررين، واإّما احلك�مة  ق�انني املرئي وامل�صم�ع وامللكية الفكرية، هي اإَمّ

اللبنانية، على م�صت�ى القرار ال�صيا�صي ولي�س على م�صت�ى وزارة االإعالم.

ولعّل ال�صب عرب هذه ال�صياقات، يع�د يف املحل االأول، اإىل غياب منهجية التنظيم والتحديث واإىل غياب   

التخطيط، االأخذ يف نظر االعتبار، التح�الت والتغريات، واحلاجات املجتمعية، و�رصورة �صيادة ع�رص القان�ن، 

يف كل ما من �صاأنه اأن ي�صاعد على االنتظام العام اأو يحدث خلاًل يف النظام االجتماعي ككل.

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 
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 ور�صة للم�صاهمة يف و�صع قان�ن جديد لالإعالم، تتمَيّز ا
)14(

ومع ذلك، اأطلقت وزارة االإعالم اللبنانية  

بال�صم�ل، وترمي اإىل معاك�صة الق�ص�رات الناجمة عن التطبيق اأو عدم ال�صالحية بالن�صبة للق�انني املعم�ل بها 

يف جمال االإعالم التقليدي )املكت�ب واملرئي وامل�صم�ع(، وي�صّد اإىل ذلك، اجتياحات الت�رصيع يف ميدان االإعالم 

اجلديد بكل مكّ�ناته، ويراعي قان�ن االإعالم املن�ص�د النظم املعم�ل بها يف دول العامل املتح�رّص، ال �صّيما واإن 

لبنان ي�صاركها قيم احلرية والليربالية وحق�ق االإن�صان.

ا كانت جتري، مب�جبه، الت�رصيعات والتحديثات  لذا، بات من ال�رصوري، اإجراء مقاربة تختلف عَمّ  

على الق�انني.

يف هذه النقطة بالذات، تقت�صي امل�رصوعية واملهنية مقاربة خمتلفة مل�صاألة الت�رصيع االإعالمي يف لبنان،   

تنطلق من معايري مهنية وتقنية ونقابية وجمتمعية وقان�نية.

اإن معايري الت�صنيف للمهن االإعالمية، ال بَدّ واأن تراعي عنا�رص زمنية وانتاجية و�صناعية، مع االإ�صارة   

اإىل اأن ثمة ما ه� م�صرتك بني االإعالم التقليدي واالإعالم اجلديد اأو الرقمي، جلهة العن�رص الب�رصي، وقطاعات 

االإنتاج والت�ص�يق واحل�صابات املالية.

فاملهن االإعالمية ميكن ت�صنيفها: ـ مهن اإنتاج اإعالمي.  

ـ مهن انتاج فني، اأو مهن فنية.

ـ مهن جتارية ومالية.

وهذا الت�صنيف على قاعدة االإنتاج ميكن اأن ي�ؤدي اإىل حتديد اأن�صاق تنظيمية عامة وفرعية: من ن�صق   

انتاج )ق�ى عاملة وتقني�ن( اإىل ن�صق تنظيم )اإدارة( اإىل ن�صق ت�زيعي )كتابة وطباعة وبّث و�ص�ر اإلخ(.

من هذه الزاوية االإعالمية بالذات، ميكن ال�ل�ج ب�صه�لة اإىل حتديد ال�ظائف االإعالمية �صمن ت�صنيفات   

ن قان�ن عام 
ّ

حديثة وعلمية، تعالج الُثغر القائمة يف الت�رصيعات االإعالمية املعم�ل بها حاليًا يف لبنان، ومتّهد ل�ص

لالإعالم يف لبنان وفقًا الأمناط واأن�صاق ووظائف اإعالمية مت�صابهة يف امل�صامني وخمتلفة يف ال��صائل واالأدوات، 

تبعًا لتط�ر ث�رة التكن�ل�جيا واالإت�صاالت، وتبعًا لتط�ر »جمتمع املعل�مات« نف�صه،  الذي ي�صّكل ال�صمة العامة 

ملرحلة ما بعد احلداثة.

وعلى  املطب�ع  ال�صحفي  االإعالم   Presse بال�صحافة  يفهم  التايل:  املثال  ن�ص�ق  الفكرة،  ولت��صيح   

ال�رق، فما  الذي مينع اإ�صافة  واالإلكرتوين اأي�صًا، في�صري حتديد ال�صحفي مثاًل فاإنه الذي يتخذ مهنة ال�صحافة 

�صبياًل للعي�س وك�صب الرزق، �ص�اء اأكان يعمل يف ال�صحافة املكت�بة، اأو املرئية اأو امل�صم�عة اأو االإلكرتونية...

وقل االأمر نف�صه عن البنية التحريرية ل��صيلة االإعالم، من رئي�س التحرير اإىل املخرج واملندوب واملحقق   

وال�صحفي اال�صتق�صائي وامل�صّ�ر...
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ا تتجاهله  اأمر  وه�  العاملني   �صعيد  على  اأّما  االإعالمي.  االإنتاج  اأو  التحرير  ن�صق  �صعيد  على  هذا   

الت�رصيعات املعم�ل بها يف لبنان، فال بّد من ت��صيف ه�ؤالء العاملني، وحتديد ما اإذا كان�ا ينتم�ن اإىل اجل�صم 

ال�صحفي، على م�صت�ى االنت�صاب اإىل نقابة املحررين اأو البحث عن �صيغة نقابية مالئمة.

وقل االأمر نف�صه عن قطاع االإعالن والعالقات العامة، والعاملني يف حقلي االأر�صفة واإدارة املعل�مات اأو   

املكتبات.

اإن ع�امل ثالثة ميكن االإنطالق منها الإعادة النظر بالت�رصيعات االإعالمية القائمة اأو ا�صتحداث اأطر   

ت�رصيعية جديدة:

1 ـ ال�ظيفة البنائية ل��صائط االإعالم: التقليدي واجلديد.

ك »الغ�غل«.
ّ
2 ـ االأن�صاق ال�ظيفية للمهن االإعالمية من املطبعة اإىل حمر

3 ـ النماذج الت�رصيعة املعتمدة يف بلدان متقّدمة �ص�اء يف نطاق الثقافة الفرانك�ف�نية اأو االأنكل��صك�ص�نية.

اخلال�شة:

اأ�صرية  بقيت  التقليدي  االإعالم  حق�ل  يف  �صّيما  ال  لبنان،  يف  االإعالمية  الت�رصيعات  اأن  وق�صاراه،   

االإعتباطية، والقرار ال�صيا�صي للجهات الطائفية النافذة اأو االإقليمية ذات التاأثري، اأو الدولية الداعية ل�رصاعات 

يتعلق  ما  يف  الرقابة  على  وامل�صم�ع  املرئي  قان�ن  يطبق  فلم  اللبنانية.  ال�صاحة  على  وت�ازناتها  اجلي�ب�ليتكا 

بالربامج ال�صيا�صية، وال حتى على املداخيل املالية اأو ال�صلة مع �رصكات االإعالن.

وبقيت االإعتبارات ال�صيا�صية وم�صاألة ال�الءات تتحكم بالتعيينات يف املجل�س ال�طني لالإعالم املرئي   

وامل�صم�ع، وبتاأثريه خالل العق�بات على املخالفات اأو الراأي اجلازم يف ما يتعلق بالرتخي�س.

ومع ذلك، فاإن قان�ن االإعالم املرئي وامل�صم�ع جنح يف تنظيم البّث يف هذين املجالني، واأ�صاف ر�صيدًا   

له، يف ال�قت نف�صه عبئًا اإ�صافيًا يف تظهري االأزمات واالنق�صامات يف التغطية والربامج  اإعالميًا جديدًا، لكنه حَمّ

وحتى االأخبار وال�ص�ر يف كل مرة تل�ح يف االأفق اأزمة، ليك�ن االإعالم املرئي وامل�صم�ع على �ص�رة البلد ومثاله 

من اخلرب اإىل التغطية وتك�ين الراأي العام.

اأن، التدقيق والتحقق من التح�الت التي �صهدها قطاع االإعالم واملهن االإعالمية، التي ت��صعت  بيد   

وتعددت على نح� ين�صجم مع الث�رات االإت�صالية واملعرفية والرقمية التي نقلت املجتمع احلديث اإىل »جمتمع 

اإىل  اإقرارها  ميّهد  واخلال�صات،  االإ�صتنتاجات  من  جملة  و�صع  ميكن  االت�صايل،  الرقمي  والع�رص  املعل�مات« 

االنطالق من مبادىء وتغريات ومهمات ووظائف جديدة، الإعادة بناء ت�رصيعات اإعالمية تن�صجم مع روح الع�رص، 

وانقالباته على كل ال�صعد:
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1 ـ يف بيئة »جمتمع املعل�مات« واملعارف الرقمية تتعاي�س كل و�صائط االإت�صال من املكت�ب اإىل املرئي وامل�صم�ع ا

واالإلكرتوين والرقمي، بالكلمة وال�ص�ت وال�ص�رة.

ا ه� م�ّحد بني هذه »ال��صائط« لالإنتقال من ثم اإىل ما  وهذا امل�صرتك »التعاي�صي« يقت�صي البحث عَمّ  

ميكن و�صفه بال��صائط االإت�صالية التكاملية. وبالتايل ت�فري قاعدة اإعالمية، جمتمعية لتط�ير الت�رصيع االإعالمي 

ووحدته.

د الهائل، واالنت�صار العم�دي واالأفقي ل��صائل االإت�صال واالإعالم، بات حجم العاملني يف القطاع  ـ مع التعدرُّ  2

االإعالمي ـ االت�صايل يف�ق حجم العاملني يف اأّي قطاع اآخر، فه�، وعلى الرغم، من غياب االإح�صاءات الدقيقة 

يف�ق عدد العاملني يف امل�صارف، اأو حتى يف التعليم اخلا�س.

يف  تنفق  الدوالرات  مليارات  اأن  امل�ؤّكد  من  اأنه  حيث  االإعالمي،  القطاع  يف  املايل  الت�ظيف  حجم  يخفى  وال  ـ   3

مت�يل االإنتاجات االإعالمية من املطب�عات اإىل الن�رصات والربامج وامل��صيقى واالأفالم وغريها. وهذا االأمر 

 والليربالية، ويحمي يف ال�قت عينه، مبادىء 
ّ
ي�صت�جب بحثًا ت�رصيعيًا تراعى فيه مبادىء االإقت�صاد احلر

ال�فاق اللبناين، ونظام احلرية واحلق يف االإعالم، ف�صاًل عن حماية العاملني يف هذه احلق�ل من اأ�صحاب 

م�ؤ�ص�صات و�صحفيني وفنيني وخرباء ومهند�صني.

4 ـ اإن ور�صة الت�رصيعات اجلديدة، ال بّد واأن تراعي نظام الت�رصيعات املعم�ل بها يف العامل املتمّدن، الذي ي�صرتك 

وم�صالح  اللبنانية  واله�ية  املعل�مات  تداول  وحرية  ال�ص�ق  ونظام  واحلرية  االقت�صاد  قيم  يف  لبنان  مع 

املجتمع اللبناين يف عالقاته العربية والدولية.

ع خ�صائ�س املهن االإعالمية، يف نظر االعتبار، جلهة 
ّ
5 ـ  من املفيد اأن يراعي الت�رصيع اجلديد، واأن ياأخذ امل�رص

ت�صنيفاتها، وت��صيف العاملني فيها، بحثًا عن اجلديد وامل�صرتك واملركب، الذي يجمع بني فئات متعددة يف 

بناء تنظيمي متني، مبني على وحدة اخل�صائ�س واملهام، فيمكن احلديث مثاًل عن نقابة واحدة للمحررين، 

واالإذاعي  ال�صحفي  االإعالن  قطاع  يف  للعاملني  نقابة  وكذلك  وامل�صم�ع،  املرئي  االإعالم  يف  والعاملني 

والتلفزي�ين، وامل�ص�رين وال�صحافة والتلفزي�ن والفيدي�، وما اإىل ذلك.

6 ـ اأّما م�صاألة قان�ن واحد لالإعالم بكل اأ�صنافه واأل�انه، من امل�صائل، التي حتتاج اإىل تب�رّص، ومقارنة ومماثلة 

مع الت�رصيعات يف البلدان املتطّ�رة �ص�اء يف املنطقة اأو العامل.
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ا الهوام�س واملراجع : 

1.   االإعالم التقليدي: )Traditional Media(، وي�صمل ال�صحف املطب�عة، والرادي� والتلفزي�ن.

2.   االإعالم اجلديد )New Media(، وتعتمد اأنظمته االإت�صالية على احلا�صبات املرتبطة يف ما بينها ب�صبكات ات�صالية، والتي 

.C.M.C (Computer Mediated Communication) تعرف با�صم اأنظمة االإت�صال ب�ا�صطة احلا�صبات

3.   �ص�مان، حممد. ع�ملة االإعالم وم�صتقبل النظام االإعالمي العربي. جملة عامل الفكر، الك�يت، مج 28، العدد الثاين، اأكت�بر/

دي�صمرب 1999، �س 169.

ال�حدة  درا�صات  مركز  العربي،  امل�صتقبل  العربية.  املنطقة  يف  وتطبيقاته  اجلديد  االإعالمي  النظام  امل�صم�دي،  م�صطفى     .4

العربية، بريوت، 2/1980. �س 95.

5.   حممد اأب� مرعي رئي�س دائرة ال�صحافة يف وزارة االإعالم اللبنانية �صابقًا.

6.   تبث الن�ص��س الكاملة لهذه الق�انني يف ملحق خا�س، يف كتاب ال�صيد اأب� مرعي: حرية ال�صحافة يف لبنان ط1، 1980، �س 

335 ـ 466.
7.   وثيقة ال�فاق ال�طني، �س 13.

8.   املادة 3، قان�ن 353، املن�ص�ر يف اجلريدة الر�صمية، ملحق رقم 2 عدد رقم 30 ـ /28/7/1994.

9.   قا. ن، املادة )2(.

10. قا. ن، املادة )3(.

امل�ؤ�ص�صة  �صا�صة  االأخبار كل ي�م خمي�س عرب  ـ �صيا�صي، يعده �رصبل خليل، ويبث بعد ن�رصة  11. ب�صمات وطن، برنامج هزيل 

.(L.B.C.I( اللبنانية لالإر�صال

12. من م�قع امل�صاركة واملتابعة لهذا امللف، ح�صلت على ن�صخة كاملة من التعديالت املقرتحة، من قبل نقابة ال�صحافة، ونقابة 

املحررين، وجلنة حتديث الق�انني.

13.  ن�س التعديالت اال�صافية، اأر�صيفي اخلا�س.

14. ميكن مراجعة امل�صطلحات االإعالمية كما اعتمدتها من:

 Dalloz , Lexique d’information communication, Paris.

15. برينعز، اآ�صاوب�رك، بيرت. التاريخ االجتماعي لل��صائط،    م�صطفى حممد قا�صم. الك�يت، �صل�صلة عامل املعرفة   313/

اأيار/2005، �س 389.
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كيف تكِرّ�س احلكومة اللبنانية منطق التنمية امل�صتدامة

د.كميليا جريج

جامعة البلمند-لبنان

متهيد

  دور االإعالم واالت�صال يف الرتويج للتنمية ويف تعزيز ثقافتي امل�صاركة 
)1(

بينت العديد من الدرا�صات  

واالإلتزام املدين اللذين يخدمان عملية التنمية امل�صتدامة. 

ز على ال�اقع اللبناين ِلُنبنينِّ اأهمية العملية املعرفية واالإعالمية يف تعزيز ثقافة التنمية  نحاول يف هذا البحث اأن ُنرِكّ

ف امل�ص�ؤولني بع�س املقرتحات االإ�صرتاتيجية التي ت�صاهم بنظرنا يف اإر�صاء وتفعيل 
رُّ
املُ�صتدامة. كذلك ن�صع بت�رص

االإمناء املت�ازن وال�صامل. 

منهجية البحث : 

ال �صك اأن هناك بيبلي�غرافيا غربية غنية ح�ل م��ص�ع التنمية واالإت�صال، كذلك بيبلي�غرافيا عامل   

اجلن�بية  واإفريقيا  كالربازيل  الثالث،  العامل  دول  بع�س  يف  تطبيقها  التي مت  والنماذج  املبادرات  ت�صف  ثالثية 

والهند والفلبني اإلخ.، ال�صتكمال م�صرية التنمية امل�صتدامة. هذه الكتابات النظرية والتطبيقية جعلتنا ُنلم بكافة 

ج�انب بحثنا. 

ولكن على ال�صعيد اللبناين مل تت�فر لدينا اأي درا�صة ُتبنينِّ مدى فاعلية االإعالم اللبناين يف عملية التنمية.   

�ص�ؤالني  ا�صتمارة م�ؤلفة من  َملء  اإىل  نبني عليها فر�صياتنا، جلاأنا  ن�صبيا،  ثابتة  اأ�ص�س  ننطلق من  لذلك، ولكي 

اأغرا�س بحثنا، وذلك من قبل عينِّنة م�ؤلفة من 300 �صخ�س، احرتمنا فيها متثيل كافة املناطق اللبنانية  يلبيان 

ة عن واقع املجتمع باأكرث دقة ممكنة.  وكافة الفئات العمرية، كذلك متثيل االإناث-ذك�ر، لكي تاأتي النتائج ُمعربنِّ

نتائج االإ�صتمارة : 

ل : هل تعرف اإ�صم احلك�مة احلالية يف لبنان ؟ ما ه� ؟ وا�صتنتجنا ما يلي : كان �ص�ؤالنا االأَوّ

-49% اأجاب�ا اأنهم ال يعرف�ن اإ�صم احلك�مة اللبنانية احلالية .

- 51% اأجاب�ا اأنهم يعرف�ن اإ�صم احلك�مة اللبنانية، وهم م�زع�ن على ال�صكل التايل :

ال�طنية"،  ال�حدة  "حك�مة  اأنها  اأجاب�ا   %21 ■
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ال�طني"، ا ال�فاق  "حك�مة  اأنها  اأجاب�ا   %17 ■
االإ�صالح"،  "حك�مة  اأنها  اأجاب�ا   %2 ■

اإئتالفية"، "حك�مة  اأنها  اأجاب�ا   %2 ■
اللبنانية"،  اجلمه�رية  "حك�مة  اأنها  اأجاب�ا   %1.5 ■

االإمناء"،  "حك�مة  ه�  احلالية  اللبنانية  احلك�مة  اإ�صم  اأن  اأجاب�ا   %3.5 ■
و  واالإمناء"،  التنمية  "حك�مة  اأنها  اأجاب�ا   %2 ■

والتط�ير".  االإمناء  "حك�مة   : ال�صحيحة  االإجابة  اأعط�ا  فقط   %2 ■
اإذا اعتربنا اأن الت�صميات الثالث االأخرية تندرج يف نف�س االإطار، ميكننا الق�ل اأنه فقط 7.5% من الذين اأجاب�ا 

اأنهم يعرف�ن اإ�صم احلك�مة اللبنانية اأعط�ا اإجابة �صحيحة. 

ل  االإدارية تخ�نِّ الالمركزية  اأن  اعتبار  ؟ على  لبنان  االإدارية يف  الالمركزية  اعتماد  ت�ؤيد  الثاين كان هل  ال�ص�ؤال 

امل�اطنني امل�صاركة يف القرارات التنفيذية التي تتعلق بتط�ير متحداتهم االإجتماعية : 

98.5% اأجاب�ا اأنهم ي�ؤينِّدونها، مقابل 1.5% حتَفّظ�ا عن االإجابة. 

فيما يلي ر�صمان بيانَيّان لنتائج االإ�صتفتاء ُنتِبُعهما بتحليل ندر�س خالله فر�صيات البحث ونبنِيّ اأهدافه :
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فر�شّيات البحث واإ�شكالّياته:

اأوال، ل� اأننا بقينا عند ن�صبة ال 49% من الذين ال يعرف�ن ما ه� اإ�صم حك�مة لبنان احلالية، الأمَكَننا   

االإ�صتنتاج اأن ن�صبة هائلة من ال�صعب اللبناين غري ُمكرتثة بال�صيا�صة وال ت�صعر اأنها معنية باخليارات ال�صيا�صية 

للحك�مة. ولكن حِل�صن احلظ، تَبّني لنا، مع ال�ص�ؤال الثاين، اأن اللبنانيني باأغلبيتهم ال�صاحقة )fig. 2( ي�ؤيدون 

امل�صاركة يف القرارات االإ�صرتاتيجية التي ت�ؤثر يف تط�ير جمتمعهم. وعليه، فاإننا نفرت�س اأن هناك اإرادة فعلية 

لهم امل�صاركة يف  لدى اللبنانيني يف امل�صاركة يف احلياة ال�صيا�صية، ولكن، ال تت�فر لهم املعل�مات الكافية التي تخ�نِّ

اتخاذ القرارات وتنفيذ االإ�صرتاتيجيات. 

نها من اأن تك�ن على ت�ا�صل دائم مع امل�اطنني، واأن  ر اأ�صاليب خالقة، متكنِّ لذلك، نعترب اأنه على الدولة اأن ُتط�نِّ

ز ثقة  تتعرف اأكرث على امل�صاكل التي يعان�ن منها، واأن حتفنِّزهم على اإيجاد احلل�ل مل�صائلهم العالقة. مما يعزنِّ

امل�اطن بقدرته  على امل�صاركة، وثقته بدولته.  

ثانيا، اأمام الن�صبة الكبرية لالإجابات اخلاطئة ح�ل اإ�صم احلك�مة اللبنانية احلالية )fig. 1(، ما يعادل   

ال 43.5% )21+17+2+2+1.5%(، ن�صتطيع الق�ل اأن ن�صبة كبرية من اللبنانيني يعتقدون اأنهم على ا�صطالع 

باحلياة ال�صيا�صية، بينما هم ال يعرف�ن �ص�ى القليل عن جُمريات ال�اقع. وهذا االأمر اإن دَلّ على �صيء، فعلى 

غياب �صفافية املعل�مات بني احلك�مة وامل�اطنني، االأمر االأ�صا�صي للحفاظ على ت�ازن احلياة الدمي�قراطية. 

اإعالمية  روا ا�صرتاتيجية  اأن يط�نِّ اأنه على احلك�مة اللبنانية احلالية، وعلى كل احلك�مات الالحقة  لذلك، نرى 

جتاه امل�اطنني لتفعيل اهتمامهم بال�صيا�صات التي يتم تبّنيها لالإرتقاء باملجتمع نح� االأف�صل. 

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 



4
6

2
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ف�ا اإ�صم احلك�مة اللبنانية، ح�ايل 7.5%، وبالتايل بات ا
َ
ثالثا، اإن الن�صبة القليلة من اللبنانيني الذين َعر  

لديهم فكرة عن امل�رصوع الذي تتبناه، تعك�س بنظرنا كم اأَنّ العنان طليق اأمام رجال ال�صيا�صة لتنفيذ م�صاريعهم 

اأَنّ الرقابة واملحا�صبة هما  الِعلْم  ِقَبل امل�اطنني. مع  اأو ُم�صاءلة من  اأِيّ رقابة �صعبية  كما يحل� لهم، بعيدًا عن 

�ِصها.  اإاَلّ اأنه ال ميكن تبّني هاتني االآليتني 
ُ

زان اأُ�ص كنان اللذان ي�صمنان اإر�صاء الدمي�قراطية ويثبنِّتان ويعزنِّ
رُّ
الر

ل على م�صاركة امل�اطنني يف اإدارة احلياة  من دون اأن يك�ن هناك اإدراٌك معريٌف مِلعنى الدمي�قراطية وكم اأنها تع�نِّ

ال�صيا�صية.

يك�ن�ا  اأن  اأرادت  اإذا  الدمي�قراطية  امل�اطنني  ثقافة  يف  تهتّم  اأن  الدولة  واجب  من  اأنه  نعتقد  لذلك،   

 ممار�صاٍت من�ذجيٍة 
ُ
م�صاهمني يف اإجناح م�صاريعها. الأن اإدراك مغزى الدمي�قراطية ه� نتاج تراُكٍم معريِفٍّ وتراُكم

ط�رت حياة امل�اطنني نح� االأف�صل. 

اأتينا على ذكرها جتعلنا نت�صاءل: كيف ميكن للدولة اأن تك�ن على ت�ا�صل مع  هذه الفر�صيات التي   

امل�اطنني ؟ كيف حتثهم على امل�صاركة يف اتخاذ القرارات املتعلقة مبجتمعهم اأو مبتحداتهم ؟ هل هناك ا�صرتاتيجية 

اإعالمية تعتمدها احلك�مة اللبنانية وتت�جه بها اإىل اللبنانيني الإعالمهم عن م�صاريعها ؟ هل هناك �صفافية معل�مات 

بني الدولة وامل�اطن؟ هل يتم اإعالم امل�اطن اللبناين باملناق�صات التي تعتمدها حك�مته ؟ هل مت اإعالم امل�اطن 

اللبناين باأن م�رصوع حك�مته ه� "االإمناء والتط�ير" ؟ ماذا اعتمدت اأو ماذا فعلت احلك�مة لكي يك�ن هناك فهم 

لدى اللبنانيني مباهية االإمناء ؟ ماذا فعلت احلك�مة اللبنانية لتعزيز ثقافة التنمية لدى امل�اطنني ؟ ماذا فعلت هذه 

احلك�مة التي التزمت تثبيت الالمركزية االإدارية )البند 21 من البيان ال�زاري حلك�مة االإمناء والتط�ير(، اأقله 

اأن يعي امل�اطن اللبناين اأن م�صاركته هي م�صاركة يف القرار ويف التنفيذ ويف املراقبة ويف امل�صاءلة ؟

وبناًء عليه، نت�جه بال�ص�ؤال اإىل �صيا�صّيينا : هل تنظرون اإىل ال�صعب اللبناين كم�اطنني ي�صتطيع�ن   

احلراك نح� االأف�صل، فاعلني يف جمتمعهم، اأم كُمتلقنِّني �صلبيني ال ي�صعهم اإال اأن ميار�ص�ا ما اْئُتمروا تنفيذه ؟ واإن 

واجهتم �صع�بة يف حلنِّ م�صكلة ما، هل ت�رصح�ن ال��صع اأمام م�اطنيكم وتتيح�ن لهم املجال لتقدمي اقرتاحاتهم 

نتائج هذه  ؟ وهل ت�رصح�ن  ما  كافة اخليارات حلل م�صكلة  النا�س  اأن يعرف  تقبل�ن  ؟ هل  اأرادوا  اإذا  للحل�ل 

اخليارات ؟ هل تبين�ن املعايري واالأ�صياء التي يدور ح�لها اخلالف حلل امل�صائل العالقة ؟ هل تناق�ص�ن احلل�ل 

ُّ اإجنازه يف كافة املناطق ؟ هل تْدع�ن امل�اطنني يف مناطقهم اإىل االإجتماع 
املقرتحة ؟ هل ُتعِلم�ن النا�س عما يِتم

ٍ وت�صجيل املالحظات ح�له، تفاِديا لل�ق�ع بامل�صاكل وِحْفظًا لت�ص�يب عمل االإدارة ؟ هل  ملناق�صة م��ص�ٍع ُمعنَيّ

حتُثّ�ن النا�س على امل�صاركة والتفاُعل ؟ 
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ا و�صائل  عرب  �ص�اء  امل�صتدامة،  التنمية  ثقافة  بتعزيز  ة  املُهتَمّ الدرا�صات  �صلب  يف  هي  االأ�صئلة  هذه   

الت�ا�صل يف    : ب�صقيه  االإعالم واالإت�صاالت  علم  تندرج يف  املبا�رص، وهي كذلك  الت�ا�صل  اأم عرب عملية  االإعالم 

 La Communication des Organizations et la الر�صمي مع اجلمه�ر  الت�ا�صل  املنظمات و 

 . فمن خالل قراءاتنا لدرا�صات يف هذه املجاالت الثالثة، �ص�ف نحاول 
)2(

 Communication Publique
، كيف ت�صتطيع احلك�مة اأن جتعل امل�اطنني على ا�صطالع مب�صاريعها، وكيف تثري اهتمامهم للم�صاركة  اأن نبنينِّ

بهذه امل�صاريع.

قبل ذلك، ال ي�صعنا اإال اأن ن�صتدرك اأن نقدنا  الأداء حك�متنا و�ِصيا�صّيينا، اإمنا ياأتي، الأننا ُنعلنِّق اآماال على   

ن اأداء جُمتمعنا نح� االأف�صل. خ�ص��صًا اأن فيها من ال�ج�ه 
نِّ

�ص ُقدرة هذه احلك�مة على َتَبّني تغيريات جذرية حُتَ

نا يف  اأَنّ اإننا ال ننتقد حلاجة يف نف��صنا، واإمنا لت�ص�يب االأداء، الأننا نعترب  اأماًل بغد اأف�صل.  ال�صابة التي حتمل 

م َعددا من املُقرتحات التي  م�قع امل�ص�ؤولية ِلِبناء جمتمع ووطن اأف�صل، من ُمنطَلق اأن كلنا م�ص�ؤول. وبالتايل نقدنِّ

ف.
ُّ
ن�صُعها ِبت�رص

 

1- التن�شئة على الدميوقراطية 

احلل االأول واالأ�صا�صي، والذي ال ميكن تالفيه اأو تاأجيله، ه� التن�صئة على اآلية �صري الدمي�قراطية.   

يف هذا االإطار، نقرتح اأن تتبنى وزارة الرتبية، مادة بعن�ان " التن�صئة على الدمي�قراطية "، مبحاذاة " الرتبية 

املدنية ". الأنه عندما ُن�لنِّد ذهنية عمل جديدة، َن�صَمن اأن ت�صري االأم�ر بُخطى ثابتة. لذلك نعترب اأن " التن�صئة على 

" هي مادة اأ�صا�صية جدا يف بلد ي�صعى الأن يرتقي، واأن يعزز بناءه امل�ؤ�ص�صاتي، واأن يخرج من  الدمي�قراطية 

طائفيته املميتة. 

نحن البلد ال�حيد حيث االإنتماء وال�الء يك�نان للطائفة وللزعيم ال�صيا�صي الذي تدعمه الطائفة، قبل   

اأن يك�ن انتماوؤنا ووالوؤنا لل�طن والدولة.  وال ي�صعنا اأن نتجاهل حقيقة اأن ال�صيا�صيني يف لبنان يعان�ن " اأزمة 

ولكن  انتخابهم.  ُنعيد  اأخرى  ناحية  من  وترانا  �صيا�صيينا،  ممار�صات  من  ن�صتكي  نحن  ناحية،  فمن   .  
ثقة")3(

وا �صل�كهم، اإذا  ال�ص�ؤال الذي يطرح نف�صه : كيف باإمكان امل�اطن اأن يطالب بغري ه�ؤالء ال�صيا�صيني اأو باأن يغرينِّ

مل يكن يعرف ما هي املمار�صة ال�صيا�صية ال�صحيحة؟ ومن اأين يعرف ما هي املمار�صة ال�صحيحة لل�صيا�صة اإذا مل 

ب مبادئها منذ نع�مة اأظافره؟ 
ّ
يكن ت�رص

اإن مادة " التن�صئة على الدمي�قراطية " باإمكانها اأن تعزز �صع�ر االإنتماء وال�الء للدولة قبل اأي تنظيم   

 كما يق�ل الدكت�ر ع�صام 
اآخر. كذلك باإمكانها تكري�س مبداأ اأن " ال�صيا�صة هي اأ�صمى الن�صاطات الب�رصية " )4(

اأن تعمل  اأم�رهم. فال�صيا�صة عندما ال يك�ن همها  �صليمان. وغاية ال�صيا�صة هي رعاية م�صالح الق�م وت�صيري 
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خلري املجتمع، ال تعدو اأن تك�ن تناف�صا بني م�صالح اأفراد. عندما ترت�صخ هذه القناعات لدى اللبنانيني، نبني ا

ب اأداءاملجتمع ب�صكل عام.  لديهم طاقة املعرفة، التي من خاللها ُن�ص�نِّ

ما يجب ا�صتدراكه، عرب اإدخال هذه املادة على املناهج الرتب�ية، ه� بناء جيل واٍع يعرف حق�قه ويدرك   

اآلية دفاعه عنها. من حق هذا اجليل اأن يدرك اأنه يدفع ال�رصيبة ليح�صل باملقابل على خدمات بنية حتتية متط�رة 

: من �صبكات مياه، كهرباء، اإمدادات �صحية، هاتف وم�ا�صالت، واأن تت�فر له هذه اخلدمات باأ�صعار تناف�صية ؛ 

واأن من حقه تن�صق ه�اء نظيف مقابل كل ال�رصائب التي يدفعها، ومن حقه اأن يذهب اإىل �صاطئ نظيف وجماين 

اأو �صبه جماين ؛ ومن حقه اأن ينعم بالنظام واالأمن الداخليني. 

عندها  ة.  اخلرينِّ ال�صيا�صية  للحياة  مثاليا  نبني من�ذجا  ا  اإمَنّ اللبنانيني،  لدى  املعرفة  هذه  نبني  عندما   

ي�صبح اأي َخَلل يف التطبيق ُجم�حا عن القاعدة، وهذا ما ُيجرِب رجال ال�صيا�صة على االإلتزام بخدمة املجتمع.  

اأما عن اآلية �صريالعملية الدمي�قراطية، فهي متربنظرنا باأربع مراحل : 

 يف القرار ال�شيا�شي : 
)5(

اأ. تفعيل امل�شاركة 

اإن هذا االأمر مرتبط ب�صكل مبا�رص مبا اأ�رصنا اإليه اآنفا بخ�ص��س التن�صئة على الدمي�قراطية. الأنه "   

. يف هذا ال�صياق، 
لة تط�ير ُمقرتحات ا�صرتاتيجية للمجتمع " )6( وحدها العق�ل املتخ�ص�صة واملنهجية هي املَُخَ�ّ

يعترب مايكل رميايل  )Michael Remalay( " اأنه ال ميكنك الق�ل اأو االإعتقاد، باأن امل�اطنني ي�صتطيع�ن 

 .
اأن يك�ن�ا خالقني ومنهجيني ومبدعني، من دون اأن تعلنِّمهم كيفية مناق�صة االأم�ر وكيفية اتخاذ القرارات " )7(

وه� يلتقي مع ما ورد يف تقرير عن برنامج االأمم املتحدة لالإمناء )UNDP( الذي جاء فيه : " اإنه خلطاأ �صائع 

اأن ينظر ال�صيا�صي�ن اإىل عامة النا�س على اأنهم متلّق�ن �صلبي�ن، اأو اأنهم م�صكلة على ال�صيا�صيني اإدارتها. بينما 

لهم هذا االأمر،  �رصط   ميكن لعامة ال�صعب اأن يك�ن�ا �رصكاء يف حل امل�صكلة، وهم ميلك�ن كل القدرات التي ُتخ�نِّ

 .
اأن يتلق�ا املعرفة الكافية ملنهجة تفكريهم " )8(

واإن ال��صيلة االأكرث فعالية ِبح�َصب �صيلني با�صكال اإ�صب�ين )Céline Pascal Espuny( هي يف   

، بحيث ُيرتك القرار ِبَيد الهيئات املدنية يف كيفية ا�صتعمال هذه الرثوات. اإذن 
" الالمركزية يف اإدارة الرثوات " )9(

ل اإىل �صياغة ومت�يل م�صاريعها اأكرث فاأكرث. هذا عامل اأ�صا�صي يدعم طلبهم لـ" الالمركزية  على املناطق اأن تت��َصّ

االإدارية ". وال�ص�ؤال الطبيعي الذي يطرح نف�صه يف هذا االإطار، ه� كيف يطالب النا�س بــ" الالمركزية االإدارية " 

روا ا�صتقاللهم املادي عن املركز؟ اإذا كان�ا ال ُيجيدون اأن يط�نِّ

لطات، وتعزيز الدمي�قراطية على 
ُ

 كذلك يجب ت�صجيع مبادرات امل�اطنني، واإعطاء الهيئات املدنية بع�صا من ال�ص

ال�صعيد املحلي املناطقي والبلدي.
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ا اإذن لتفعيل امل�صاركة يف القرارات ال�صيا�صية نقرتح التايل : 

ع يف التمثيل، وبالتايل، ي�صمن مراقبة  ز التن�رُّ - اأوال، اعتماد الن�صبية يف االإنتخابات البلدية والنيابية، مما ُيعِزّ

االأحزاب والتيارات ال�صيا�صية وهيئات املجتمع املدين لبع�صها البع�س.

. الأنه حينذاك، ميكن ملجم�عة من امل�اطنني اأن 
)10(

- ثانيا، جعل ال�صعب ه� اأ�صا�س ال�كالة النيابية بَدل االأمة 

َيطَعن�ا بنيابة ال�صيا�صيني اإِْن ُهم اأََخلرُّ�ا بالتزاماتهم بعد انِق�صاء فرتة زمنية على متثيلهم النيابي. 

  ح�ل م�ا�صيع تتعلق مبا�رصة بحياة امل�اطنني، �ص�اء على ال�صعيد ال�طني 
)11(

- ثالثا، ت�صجيع اآلية االإ�صتفتاء

اأم على ال�صعيد املحلي. 

ب. تفعيل امل�شاركة بتنفيذ امل�شاريع واالإ�شرتاتيجيات الوطنية : 

عمليا، اإن امل�صاريع التي تتبناها اأي حك�مة دمي�قراطية يجب اأن ُتلبي حاجات امل�اطنني. وامل�صاركة   

يف التنفيذ هي االأمر الطبيعي، بعد اأن ي�صارك امل�اطن�ن يف اتخاذ القرارات االإ�صرتاتيجية. 

اأن  اأهمية  يدرك�ن  هم  وبالتايل،  بلداتهم و�ص�ارعهم ومدنهم.  اإليه  االأدرى مبا حتتاج  هم  النا�س  اإن   

اأن مينع�ا  با�صتطاعتهم  تتعلق بحياتهم يف حُميطهم اجلغرايف. بحيث يك�ن  التي  القرارات  اتخاذ  ي�صارك�ا يف 

اأي تغيري ميكن اأن ي�ؤثر �صلبا على بيئتهم وحياتهم. ولكن باملقابل، عليهم اأن ُيثِبت�ا ُقدرتهم على اإيجاد احلل�ل 

مل�صاكلهم العالقة. واأن يلتزم�ا جُمتمِعّيا لتنفيذ وتطبيق هذه احلل�ل. اإذ اأن اأي ف�صل ينعك�س على املجتمع بكافة 

 
اأقطابه واإن اأي جناح، ن�صتطيع جميعنا ك�رُصكاء يف هذا ال�طن اأن ن�صتفيد منه. فــ " االإلتزام املجتمعي " )12(

َمعني واأنه ي�صتفيد من  اأنه  اأن يدرك  الفرد-امل�اطن جتاه املجتمع. فامل�اطن يجب  ه� ال�جه االآخر مل�ص�ؤولية 

امل�صاريع التي ُتنفنِّذها حك�مته اأو بلديته. وي�صاعد يف تعزيز هذا االإدراك، الرتبية املدنية واحلمالت االإعالمية التي 

نتكلم عنها الحقا. 

يف املقابل، على الدولة وامل�ص�ؤولني تفعيل االآليات التي ُتتيح ت�صجيع مبادرات القطاع اخلا�س لتط�ير   

اخلدمات املدنية. وهذا يعني اأنه على احلك�مة اأن تتخذ قرارا وا�صحا باأول�ية اجلهات املحلية وال�طنية، عندما 

متتلك اإمكانية التنفيذ، يف احل�ص�ل على املُناق�صات ال�طنية وت�زيعها ب�صكل عادل بني هذه اجلهات بحيث تك�ن 

ن 
ّ

الُفر�س مت�صاوية اأمام اجلميع. من �صاأن هذا االأمر اأن ُيقلنِّل من البطالة وي�صاعد يف تخفي�س ن�صبة الفقر وُيح�ِص

مبا�رص  مَتا�س  على  اأم�ر  ُتَتَّخذ ح�ل  التي  ال�صيا�صية  بالقرارات  ني  ُمهتمنِّ يجعلهم  امل�اطنني. مما  حياة  ظروف 

ر ب�صكل كبري اجله�د املبذولة من ِقَبل احلك�مة لتحقيق  ل وُي�فنِّ بحياتهم الي�مية وم�صتقبلهم القريب. وهذا ُي�صهنِّ

اأهداف التنمية.
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 ج. تفعيل دور املواطنني يف عملية مراقبة تنفيذ امل�شاريع احلكومية : ا

�صري  اآلية  يف  خ�ص��صا  �صفافيتها.  ه�  احلك�مة  م�صداقية  ي�صمن  الذي  االأ�صا�صي  الُعن�رص  اإن   

ل �صمان ثقة وُيثبنِّت  املناق�صات. ويف ق�صايا الت�صكيل والتم�يل. اإن �صفافية املعل�مات ح�ل هذه امل�ا�صيع، ُي�صِكّ

�رصعية احلك�مة وال�صيا�صيني الذين ي�ؤلف�نها.

ع، مببادرة منها، اإن�صاء  ولكن هذا ال ُيلغي واجب امل�اطنني يف املراقبة. من هنا، ندع� الدولة اأن ُت�صجنِّ  

امل�اطنني جتاه  �صكاوى  ا�صتقبال  املراكز  يك�ن دور هذه  واأن  الر�صمية.  امل�ؤ�ص�صات  اأداء  ملراقبة  مراكز مدنية 

اأداء االإدارات العامة، ودرا�صة م�صم�ن هذه ال�صكاوى وحماولة اإيجاد احلل�ل. ولكي تك�ن هذه املراكز فّعالة، 

دع االإدارة عن ابتزاز امل�اطنني وعن املمار�صات اخلاطئة 
َ
يجب اأن ُتعطى �صالحيات تنفيذية ت�صاُعدية، غايتها ر

ج من ت�جيه املالحظة، 
َّ
تتدر اأن  الت�صاعدية فيمكن  التنفيذية  اأما اخلط�ات  الر�ص�ة وغياب روح اخلدمة.  مثل 

اإىل عدم الرتقية  اإ�صافة العالوة،  اأن تك�ن ت�صاعدية، فتبداأ بعدم  اإىل التحذير، فاملعاقبة. وهذه االأخرية ميكن 

ال�ظيفية، لت�صل اإىل الطرد يف حال اإخالل امل�ظف ُكلّيا مببادئ عمله. 

ل مراكز ي�صتقي منها امل�اطن�ن معل�ماتهم ِب�صفافية. بحيث  اإن من �صاأن هذه الهيئات املدنية اأن ُت�صكنِّ  

رة  يدرك�ن كيفية التعامل مع الدوائر الر�صمية، وي�صتعِلم�ن عن �َصري امل�صاريع احلك�مية والتزامها باملُهل املُقَدّ

لها.  كذلك، فاإن ت�ا�صل هذه املراكز مع و�صائل االإعالم الر�صمية واخلا�صة من �صاأنه اأن ُي�صكل �صامنا حُل�صن 

االأداء، طاملا اأن االإعالم يهدد بف�صح املمار�صات اخلاطئة.  

د.  تفعيل عملية املحا�شبة :  

اأي حما�صبة املُنفنِّذين اإذا مل يلتزم�ا باأداء اأدوارهم كما مَتّ تكليفهم بها. 

اإن املُراقبة ال قيمة لها اإذا مل تكن َم�صح�بة باآلية حما�صبة. يق�ل اآين�صتاين : " ال مُيكن َحّل اأي م�صكلة   

. فنحن  . فالذهنية ال�صائدة الي�م ح�ل " عدم املحا�صبة "، يجب اأن تتغرَيّ
دون معاجلة الذهنية التي وَلّدتها " )13(

بحاجة اإىل بع�س املمار�صات الرادعة، كتلك التي اتخذتها وزارتي الزراعة والبيئة. وَخرْيٌ اأن تتبّنى احلك�مة ِمثل 

ل اأي جهة اأخرى. الأن هذا  ن امل�اطن ال�صحي والغذائي والبيئي واملايل، ِمْن اأن تتدَخّ
ْ
فظ اأم هذه املبادرات، حِلِ

االأمر ُيعزز ثقة امل�اطن بدولته من جهة، ويعطي �رصعية لل�صيا�صيني الذين يتبنرُّ�ن هذا امل�رصوع االإ�صالحي من 

جهة ثانية. 

االأداء.  ِلت�ص�يب  اخَلَلل  ك�صف  يف  اأ�صا�صي  ُعن�رص  اأنه  ُمدركا  امل�اطن  جتعل  اأن  احلك�مة  على  اإَِذْن،   

وعليها اأن َتخلق اأجهزة ُمكَلّفة ُمتابعة �صكاوى ومالحظات امل�اطنني، واأن ُترِفق ذلك بالتحقيقات الالزمة. واأن 

تتاأكد با�صتمرار من فاِعلية هذه االأجهزة و�صفافيتها. 

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 
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ا زه الرتبية املَدر�صية وحمالت التنمية املبا�رصة واالإعالمية. فِعندما يدرك  هذا االإهتمام املجتمعي ُتعزنِّ  

امل�اطن اأَنّ ِمْن واِجبه اأن يراقب ويحا�صب اأداَء جُمتمعه و�صيا�صّييه، يتحَفّظ هذا املجتمع عن املمار�صة التي ُتِخّل 

تهم االأ�صا�صية  ن املُ�اطن. كما يلتزم ال�صيا�صي�ن بامل�صاريع التي تبّن�ها لل��ص�ل اإىل ال�صلطة، وت�صبح َمهَمّ
ْ
ِباأَم

م " بالطريقة االأف�صل. 
ْ
هي " اإدارة �ص�ؤون الَق�

كل هذه املقرتحات تدُخل يف اإطار " التن�صئة الدمي�قراطية ". اأما امل��ص�ع االآخر، فه� خلق ج�ص�ر   

ت�ا�صل بني ال�صيا�صيني وامل�اطنني.

2 - خلق ج�شور توا�شل بني ال�شيا�شيني واملواطنني 

يرى مايكل رميايل )Michael Remalay("  اإن ال�صيا�صيني الذين يتيح�ن املجال اأمام امل�اطنني   

. وبراأيه، 
)14( " ِلَك�صب ثقة وتاأييد امل�اطنني  اأهمية هذه الطريقة  للتعبري عن هم�مهم ومقرتحاتهم، يكت�صف�ن 

ل اإىل هذا االأمر عن طريق الت�ا�صل املبا�رص مع امل�اطنني، ِعرْب تنظيم االإجتماعات ح�ل م��ص�ع  ميكن الت��صرُّ

و�صيلة  اعتماد  عرب  اأي  املبا�رص،  غري  الت�ا�صل  طريقة  خالل  من  بنظرنا،  اأو،  ح�له.  االأم�ر  ومناق�صة  ُمعنَيّ 

، التي تق�صي باأن يلتقي رجل ال�صيا�صة بعينِّنة من امل�اطنني )10-7 
)15(

)Focus Groups( املجم�عة املركزة

اأ�صخا�س(، مُيثل�ن املَُتّحد الذي يدور ح�له احلديث، وهم يعط�نه راأيهم يف امل�ا�صيع التي ُتِهّمهم، واقرتاحاتهم 

عندما  امل�ا�صيع  مل�اجهة  يت�صجع�ن  النا�س  الأن  حدى،  على  فرد  بُكل  اللقاء  من  اأف�صل  الطريقة  هذه  للحل�ل. 

يت�صارك�ن فيها مع بع�صهم، مما يعطي رجل ال�صيا�صة االإنطباع االأمثل ليعرف واقع االأم�ر ولكي يجد احلل�ل 

املنا�صبة. 

ولكي تك�ن هذه ال��صيلة ناجحة، يجب اإعالم امل�اطنني ُم�صبقا مب��ص�ع املناق�صة. دون ذلك، ت�صبح   

هذه ال��صيلة �صكلَيّة ومن دون جدوى، الأنه يجب اإعداد امل�اطنني لَيجدوا حل�ال مل�صاكلهم. وذلك باأن يتم تقدمي 

مل�اجهة  جديدة  منهجيات  خلق  يف  ت�صاعد  والتي   ، ُمعنَيّ م��ص�ع  ح�ل  ومعرفتها  تداولها  ال�اجب  املعل�مات 

التحديات. وهذا يتطلب اإح�صاءات ومعل�مات دقيقة ح�ل الرثوات املادية واملعن�ية لكل منطقة. وهذا ما قدم 

 والذي اأجرته عام 2004، بالتعاون مع معهد التنظيم املدين اخلا�س 
)16(

له التقرير ال�صادر عن دار الهند�صة 

  منذ العام 2005، قبل عملية اغتيال 
)17(

باملنطقة الباري�صية. وقد مت تبني هذا امل�رصوع من قبل احلك�مة اللبنانية

واقع  معرفة  على  ي�صاعد  واجلغرايف  الدمي�غرايف  ال�اقع  عن  وا�صحة  روؤية  فتك�ين  احلريري.  رفيق  الرئي�س 

احلال، وذلك لالأخذ بعني االإعتبار التحديات املمكن م�اجهتها يف كل منطقة. مما ي�صاعد على و�صع خطط تبداأ 

من املدى املنظ�ر اإىل املدى البعيد. الأنه بح�صب جناة كاراب�رين )Najet Karaborni( " اأي خط�ة تنم�ية 

. ويجب تفعيل كل 
ترتكز على ثالثة اأ�صياء : امل�صاحة وح�صن اإدارتها، الرثوات املادية والقدرات الب�رصية ")18(

امل�صاعي اخلرية لتحقيقها. 

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 
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ومن دون اأدنى �صك، اأن االإعالم ه� عامل اأ�صا�صي لتفعيل اهتمام امل�اطنني مب�صاريع احلك�مة. ونحن ا  

من  ال�صئيلة  الن�صبة  هذه  �صهدنا  ملا  م�رصوعها،  عن  ُتعِلم  اإعالمية  حمالت  احلك�مة  جميء  رافق  ل�  اأنه  نعترب 

غياب  على  دليل  الأو�صح  هذا  واإن   .)fig. 1 )راجع  احلالية  حك�متهم  اإ�صم  ه�  ما  يعرف�ن  الذين  امل�اطنني 

اللبناين  االإعالم  اأداء  اأن ن�صف  العلمي.  وي�ؤملنا  التنم�ية وال�صيا�صية مبفه�مها  بامل�صاريع  االإعالمي  االإهتمام 

 الذي ال ينفع منه �ص�ى اإثارة ال�صجيج دون اأن ي�ؤدي ذلك اإىل تط�ير االأداء 
ب  " االإنق�صا�س االإعالمي " )19(

دها يف االإعالم اللبناين، ولكن اإذا  املجتمعي وال�صيا�صي. وال ي�صعنا اإغفال اأن هناك ُمبادرات ن�عّية م�صك�رة جَنِ

ِق�صنا ن�صبتها على جُممل الربامج، فهي ن�صبة �صئيلة. 

التي  النماذج  اإِبراز  على  فيها  والرتكيز  التنم�ية  الربامج  هذه  ملثل  احلك�مة  رعاية  ه�  املطل�ب،   

اأن تخلق  النماذج  االإقتداء مبا ه� ناجح على م�صت�ى ال�طن. فمن �صاأن هذه  ِليتّم  املقارنة واملقاربة،  تتيح 

لدى اجلمه�ر االإهتمام بهذا االأمر. وما تقدمه وزارة الداخلية من ل�حات اإعالنية ه� خط�ة جيدة، ولكن 

جاهزون  والدعاية،  االإعالم  علم  يف  كمخت�صني  ونحن،  �صم�لية.  واأكرث  دائم،  اهتمام  هناك  يك�ن  اأن  ناأمل 

لتقدمي اأي ع�ن يف هذا املجال.

، وهنا تكمن 
ك�ن االإعالم  بطبيعته  تعدديًا  ون�صبيًا،  فه� " ي�صيء على  كافة اجل�انب  الإمكانية العمل " )20(

اأهميته. الأنه مب�صم�نه املتن�ع، يدفع امل�اطنني للم�صاركة يف تط�ير متحداتهم االإجتماعية. 

ولالإعالم م�ص�ؤولية كربى يف اإر�صاء وتفعيل العملية الدمي�قراطية، اإذ اأنه يتيح لل�صعب، عرب املعل�مات   

التي يقدمها، اأن يعرف كيف تت�رصف ال�صلطات يف امل�صاريع التي تلتزم تنفيذها. وعندما ال ميار�س االإعالم هذا 

الدور، فاإنه يفقد الكثري من م�صداقيته. 

وباملبداأ،  اإن امل�ؤ�ص�صات االإعالمية والعاملني بها من �صحفيني وحمررين ومدراء اأخبار، هم اأّول من   

يقع عليهم الل�م عندما ال ُيعِلم�ن النا�س حقيقة ما يح�صل. فمن دون اإعالم �صحيح، ال ي�صتطيع  امل�اطن�ن اأن 

يق�م�ا ب�اجبهم الدمي�قراطي ب�صكل �صليم.  اإذن، ن�صتطيع الق�ل، اأن " االإعالميني  وو�صائل االإعالم يتحمل�ن 

 .
امل�ص�ؤولية يف عدم معرفة النا�س احلقائق ح�ل ما يجري " )21(

واإن االإلتزام املدين اأو املجتمعي لل�صحفيني وو�صائل االإعالم ه� مادة اأ�صا�صية جدا، نقرتح اإدخالها   

ت�ؤثر  عليها،  يعمل  التي  الربامج  ون�عية  عمله  اأن  يعي  اأن  يجب  فال�صحفي  االإعالم.  كليات  يف  املناهج  كل  اإىل 

على املجتمع باأكمله. فه� ي�صتطيع اأن يجعل من ال�صعب جمم�عة من املُ�صتهلكني، كما ي�صتطيع اأن يجعل ِمنهم 

جمم�عة من امل�اطنني امللتزمني ق�صايا بلدهم ومعنِيّني بتط�ره وتقدمه.

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 
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ا اخلامتة

�س يف جامعاتنا "اأخالقية ال�صيا�صة واالإقت�صاد"، وكيف ي�صاهمان يف التنمية امل�صتدامة. وُي�صاِدف 
ّ
ُنَدِر  

�صهم وبني ال�اقع. ي�صاأل�ننا: اإذا كان باإمكان رجال ال�صيا�صة اأن ُيحقق�ا 
نِّ
اأن التالميذ يجدون �رصخا بني ما ُندر

ة رجال ال�صيا�صة.  ما يريدون وهم يبن�ن وطنًا، فلماذا هم يهِدم�نه؟ �ص�ؤال يبقى الردرُّ عليه ِبِذَمّ

يف هذا البحث حاولنا اأن ن�صتنبط مدى اهتمام النا�س اللبنانيني مب�رصوع حك�متهم. وا�صتنتجنا اأن   

ال�صيا�صية، بل على العك�س لديهم  اإملامهم �صعيف بهذا امل�رصوع. لي�س الأنهم ال يرغب�ن يف امل�صاركة يف احلياة 

ت�ق كبري للم�صاركة كما بَيّنت نتائج ا�صتمارتنا، ولكن ال تت�فر لهم املعل�مات الكافية ليعرف�ا كيف باإمكانهم 

امل�صاهمة يف �صنع القرارال�صيا�صي-االإجتماعي وتنفيذه.  

وبناًء عليه، و�صعنا بت�رصف احلك�مة وامل�ص�ؤولني املعنيني، عددا من املقرتحات التي براأينا ت�صاهم   

يف اإعالم النا�س ما يجري وكيف باإمكانهم اأن ي�صارك�ا جميعهم يف بناء هذا ال�طن الذي يحب�نه كثريا. اإميانا 

منا باأن كل تغيري ه� يف البداية قرار �صيا�صي، نتمنى على م�ص�ؤولينا اأن يتبن�ا مقرتحاتنا يف بل�رة مادة بعن�ان 

امللتزم  االإعالم  دعم  كذلك  واجلامعية.  التعليمية  املناهج  على  اإدخالها  يتم   ،" الدمي�قراطية  على  التن�صئة   "
الق�صايا االإجتماعية وم�ؤازرة امل�ؤ�ص�صات االإعالمية واالإعالميني الذين يهتم�ن بتغطية م�صاريع وق�صايا التنمية 

امل�صتدامة. 

اإن املعرفة تعزز عملية االإدراك لدى امل�اطنني مما يجعلهم م�ص�ؤولني حيال تط�ر جمتمعهم وراغبني   

بتنميته، وهذا ما يدعم م�رصوع احلك�مة. لذلك قدمنا اأنه على احلك�مة اأن تدعم كافة ال�صبل املعرفية من تعليمية 

واإعالمية.   

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 
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ا *
من جمعية اإىل نقابة: اأخالقيات املهنة ال�صحفية يف تون�س

اأ. جمال الزرن

معهد ال�شحافة وعلوم االإخبار - تون�س

“Une éthique en l'air, non enracinée dans une connaissance des pratiques 
réelles, a de bonnes chances de fournir seulement des instruments d'auto-
justification, pour ne pas dire d'auto-mystification”

Pierre Bourdieu.  

1- الثابت واملتغري يف االأخالقيات

ظهر منذ بداية هذه االألفية خطاب اإعالمي عربي جديد ياأخذ من ق�صايا امل�ص�ؤولية االإعالمية واملبادئ   

 . مثل هذا اخلطاب يبدو يف حقيقة االأمر مزدوج اله�ية ومتداخل اخللفية كان ذلك على م�صت�ى  
)1(

االأخالقية �صعارا

امل�صطلح اأو املفه�م. تتبناه ال�صلطة يف م�اجهة اإعالم القطاع اخلا�س املتنامي احل�ص�ر والتاأثري وترفعه فعاليات 

ما يطلق عليه باملجتمع املدين كمحاولة للحد من فعل احلك�مات وتدخلها يف االإنفراد بتنظيم قطاع ال�صحافة 

واالإعالم. علينا اإذن اأن نت�صاءل ملاذا هذا احل�ص�ر املكثف الأخالقيات العمل االإعالمي وم�ص�ؤوليات ال�صحفي يف 

اخلطاب االإعالمي وال�صيا�صي العربي يف وقت اأ�صبح هذا املبحث يفقد ن�صبيا بريقه يف الغرب؟

و�صائل  ت�ن�س-ن�صاط  بينها  – ومن  وتنظم  ت�رصف  العربية  الدول  اأغلب  اأن  التاأكيد  وجب  البدء  يف   

االإعالم من خالل تر�صانة قان�نية يطلق عليها قان�ن املطب�عات والن�رص وال�صحافة، هذا باالإ�صافة اإىل ما تت�صمنه 

ق�انني العق�بات وغريها من الف�ص�ل وامل�اد القان�نية التي تنظم مبداأ حرية التعبري. اأ�صل هذا الت�رصيع يع�د 

اإىل دولة ما بعد اال�صتقالل وكيف اأن االإعالم كان يفهم باعتباره اأحد العنا�رص امل�ؤ�ص�صة للدولة احلديثة والنه��س 

باملجتمع من براثن التخلف وبل�غ التنمية وحتقيق عنا�رص التحرر من اال�صتعمار. 

وكان ي�صهر على امل�صت�ى التنفيذي على تفعيل وتطبيق مثل تلك الق�انني جهاز حك�مي ا�صمه وزارة   

االإعالم اأو وزارة الثقافة واالإعالم اأو وزارة االإعالم والثقافة، وم�ؤخرا وزارة االت�صال اأو ما �صابه ذلك. اأدت 

مثل هذه الروؤية يف ت�ص�ر بناء الدولة ال�طنية وحتديثها اإىل حت�ل الدولة اإىل مالك رئي�صي اإن مل نقل ال�حيد 

اأكرث. يف  االإعالم احلك�مي ال  االإعالمية، واإن وجدت �صحافة خا�صة فهي �صعيفة وتن�صط يف فلك  للم�ؤ�ص�صات 

االإعالم يف  فاأخالقيات  اإعالمية وم�اثيق �رصف مهنية،  اأخالقيات  للحديث عن  االإطار مل تكن ت�جد حاجة  هذا 

ال�صحف  تنظيم  القطاع اخلا�س، وخا�صة  اأما  الدولة واحلك�مة،  اأخالقيات  تعترب جزءا من  كانت  الفرتة  تلك 

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 

* قدم هذا البحث يف فعاليات امل�ؤمتر ال�صن�ي ملعهد ال�صحافة وعل�م االخبار عن اأخالقيات االعالم، ت�ن�س ني�صان 2009.
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واإ�صدارها وتداول املطب�عات املحلية واالأجنبية، فقد كان يخ�صع اإىل ق�انني ال�صحافة واملطب�عات. منذ بداية ا

الت�صعينات ح�صلت جملة من املتغريات الدولية وال�طنية الهامة واملتمثلة اأ�صا�صا يف عدة عنا�رص ميكن تلخي�صها 

يف االآتي : 

1- نهاية احلرب الباردة واإنفراد املع�صكر الليربايل بقيادة العامل جم�صدان يف ال�اليات املتحدة وحليفتها اأوروبا. 

ال�ص�ق  اقت�صاد  ودخ�له ط�ر  ال�ص�فيتي  االإحتاد  وتفكك   1989 برلني  ب�صق�ط جدار  النهاية  تلك  تاأكدت 

لتتبعها حالة من التح�ل الدميقراطي الذي �صهدته اأغلب اجلمه�ريات ال�ص�فيتية ال�صابقة �صميت بالث�رات 

الربتقالية.

االإنرتنت واالت�صال  ث�رة احل�ا�صيب و�صبكة  تلخي�صها يف  االت�صال ميكن  تقنية جديدة يف  2- ميالد منظ�مة 

وبداية عهد جديد  االت�صال اجلماهريي  نهاية ع�رص  الث�رة  هذه  مزايا  اأبرز  بني  الف�صائي. ومن  الرقمي 

يتميز باإعالم تفاعلي وبح�ص�ر اأكرث للفرد وملجم�عات ال�صغط. كما اأن من بني ميزات هذه الث�رة االت�صالية 

ذكر  اأخرى ميكن  االت�صال. من جهة  اأيدي�ل�جيا  ا�صمها  اأيدي�ل�جيا جديدة  ميالد  الفكري  امل�صت�ى  على 

ظاهرة االإعالم اجلديد يف بعده التكن�ل�جي وكيف حت�ل اإىل �صناعة اإ�صمها امللتميديا يف متناول الكل ن�صبيا 

فتقل�صت بذلك تكلفته مقارنة باالإعالم التقليدي النخب�ي.

3- تاأ�صي�س منظمة التجارة الدولية �صنة 1995 والتي كانت مبثابة االإعالن الر�صمي وامل�ؤ�ص�صاتي مليالد ع�رص 

جديد متيز بع�ملة التجارة وحرية تنقل ال�صلع وه� ما اأدى اإىل ان�صمام اأغلب الدول النامية اإىل هذه املنظمة 

من اأجل الظفر بهبات وقرو�س قد تنع�س اقت�صادياتها املتلكئة. 

4- ظه�ر م�ؤ�ص�صات اإعالمية �صخمة عابرة للقارات م�صتفيدة من حالة التقارب واالندماج بني ال��صائط وخا�صة 

فيما يتعلق بالتقارب بني احل�ا�صيب والبث الف�صائي و�صبكة االإنرتنت والهاتف اجل�ال وو�صائل االإعالم 

التقليدية، وه� ما اأ�ص�س اإىل م�صهد اإعالمي دويل جديد يتميز با�صتئثار بع�س امل�ؤ�ص�صات االإعالمية مبلكية 

م�صادر االأخبار واالت�صال والرتفيه.

 5 ظه�ر حتالف دويل ملحاربة االإرهاب جاء كنتيجة الأحداث احلادي ع�رص من �صبتمرب والذي قاد احلرب على 

اإيدي�ل�جيات املحافظني اجلدد و�رصاع احل�صارات ونهاية  اأفغان�صتان وبعدها العراق، كل ذلك يف �صياق 

التاريخ.

كان لهذه الع�امل تاأثريات مبا�رصة حملية واإقليمية ميكن تلخي�صها فيما يلي :

1- تقل�س ح�ص�ر الدول ال�طنية وحت�لها اإىل دولة �رصطي.

2- ظه�ر حركات مناه�صة الع�ملة مدف�عة حمليا ب�صغط فعاليات املجتمع املدين العربي.

3- التح�ل من منظ�مة اإعالمية تقليدية حملية تديرها الدولة اإىل خارطة ات�صالية ك�نية و�صبكية جديدة للقطاع 

اخلا�س، وللن�صيج اجلمعياتي دور يف ت�صكيل ت�صاري�صها. 

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 
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ا 6- ظه�ر مظاهر جديدة للهيمنة والتبعية يف عالقة الدول النامية بالدول املتقدمة، تفر�صها ال�رصكات العابرة 

للقارات والفج�ة الرقمية، واملنظمات احلك�مية و�صبه احلك�مية مثل �صندوق النقد العاملي والبنك الدويل 

ومنظمة التجارة الدولية. 

هكذا اإذن اأفرزت املتغريات اجلي��صيا�صية، دوليا وانت�صار و�صائل االت�صال احلديثة جم�صدة يف االإعالم   

الرقمي واالإنرتنت ومنذ بداية هذا القرن، جمم�عة جديدة من التحديات املهنية واالأخالقية التي وجب االهتمام 

بها والرتكيز عليها داخل كل دولة، خا�صة واأن اأغلب دول العامل حتاول جاهدة ال��ص�ل اإىل مقاربة ميكن من 

عديد  يثري  الرقمي  اجلديد  االإعالم  اإن  اجلديدة.  ال�صبكية  هيئته  يف  االإلكرتوين  االإعالم  لتنظيم  التدخل  خاللها 

اإطار املبادئ واالأ�ص�س  اإذا ما كان �صمن  االإ�صكاليات يف الهيكلة ويف الت�رصيع ويف االأخالقيات، فتنظيمه ممكن 

. فكثريا ما يثار �ص�ؤال هل اأن االأخالقيات ال�صحفية واحدة ميكن لها اأن تك�ن 
)2(

الد�صت�رية حلرية ال�صحافة 

�صاحلة لكل ال�صع�ب؟ هل ميكن احلديث عن خ�ص��صية االأخالقيات حتى واإن كانت التقنية واملبادئ وق�اعد 

املهنة ال�صحفية ك�نية؟ فهل اأخالقيات ال�صحافة يف املجتمعات الغربية هي ذاتها يف جمتمعات الدول النامية؟

من املحلي اإىل العربي ومن العربي اإىل العاملي كيف ميكن التعامل يف ت�ن�س مع مك�نات امل�صهد االإعالمي   

اجلديد اآخذين بعني االعتبار كل التح�الت امل�صتجدة واملتغريات التي ذكرت ؟ هل تكفي ق�انني ال�صحافة لتنظيم 

قطاع الن�رص و�صمان حرية التعبري وال��ص�ل احلر اإىل  املعل�مة واخلرب؟ اأم اأنه ال منا�س من االهتداء بالنم�ذج 

الغربي واالعتماد على مدونة اأخالقيات كمرجع وقيمة حتمى حرية التعبري وحتافظ على وحدة املجتمع وحتمل 

ال�صحفي م�ص�ؤولية ذاتية ؟

2- منهج الدرا�شة

اأفراد املجتمع  اأ�صا�صا يف تزويد  العامل دور حي�ي يتمّثل  اأغلب دول  كان لل�صحافيني تاريخيا يف كل   

 . لكن هل على ال�صحفيني 
)3(

باملعرفة وباملعل�مة و�صمان حقهم وبكل حرية يف االإطالع على ق�صايا ال�صاأن العام

لدى ممار�صتهم مهنتهم يف عامل يتغرّي تقنيًا و�صيا�صيا وثقافيًا، اأن ُيخ�صع�ا عملهم للق�انني املنظمة لل�صحافة 

لل�صحافيني  اأي مقيا�س ميكن  ؟ على هدي  دقيقة  واأخالقية جماعية  ملعايري م��ص�عية  اأم  والن�رص واملطب�عات 

اأن يخدم�ا جمتمعهم اأوال واالإن�صانية ثانيا ب�صكل اأخالقي م�صئ�ل وبّناء، هل على �ص�ء الثابت يف قيم املجتمع 

اأم املتحرك يف املهنة اأم املتغري يف العامل كان ذلك على امل�صت�ى التقني اأو ال�صيا�صي اأو االقت�صادي؟ اإن وج�د 

اأخالقيات ال يعنى اأن ال�صحفي اأو و�صائل االإعالم ال تخ�صع يف جل دول العامل مثلها مثل االأفراد وامل�ؤ�ص�صات 

هكذا اأ�صبحت امل�صائل ذات ال�صلة 
)4(

اإىل ق�انني حتكمها مثل قان�ن العق�بات وغريها من الق�انني االأخرى.  

اأن  باأخالقيات ال�صحافة واالإعالم من الق�صايا املتحركة فكريا واملتقلبة على م�صت�ى املمار�صة. وه� ما ي�ؤكد 

البحث يف ما يعتقد اأنه عربي م�صلمات-اأي االأخالقيات- ومتفق عليه �صلفا بات �رصورة فكرية. 

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 
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بحثيا تعترب الكتابة يف اإ�صكالية االأخالقيات ال�صحفية يف ت�ن�س من م�ا�صيع الرتف الفكري. نق�ل هذا ا  

رغم احل�ص�ر الالفت لهذه امل�صاألة يف �صجاالت ال�صحفيني الي�مية. وقد تاأكد لنا ذلك من خالل ما الحظناه من 

ندرة يف االأدبيات املت�فرة ح�ل هذا امل��ص�ع يف البح�ث ذات ال�صلة بال�صحافة الت�ن�صية من جهة ويف �صجالت 

 
)5(

ويف اأر�صيف النقابة ال�طنية لل�صحفيني الت�ن�صيني التي حلت حمل جمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني منذ م�ؤمتر

الإثارة  تاأ�صي�صية  تاأليفية  اأ�صبح عبارة عن مقاربة  �صيئا ف�صيئا  ي�صكل  الدرا�صة وه�  . فكاأن بهدف هذه   2008

هذا  مثل  تاريخيا.  ت�صكله  �صريورة  يف  واحلديث  ت�ن�س  يف  ال�صحفي  العمل  اأخالقيات  م�صاألة  يف  البحث  اأهمية 

الت�صخي�س هدفه بيان حدود الدرا�صة على امل�صت�ى املنهجي، اإذ �صنحاول من خالل هذا البحث وباالعتماد على 

املنهج امل�صحي وعلى جمم�عة من امل�صادر وال�ثائق اأن ندر�س ظاهرة االأخالقيات ال�صحفية يف ت�ن�س وذلك من 

خالل الع�دة اإىل تقييم االأدبيات الداخلية لنقابة ال�صحفيني وهي :

- القان�ن االأ�صا�صي. 

- النظام الداخلي.

- ميثاق ال�رصف.

- جلنة اأخالقيات املهنة.

الت�ن�صيني  النقابة ال�طنية لل�صحفيني  - تقارير جلنة احلريات والتي باتت تقليدا �صن�يا ت�صدره منذ 2002 

وحتديدا يف الثالث من �صهر ماي  من كل �صنة وه� امل�افق للي�م العاملي حلرية ال�صحافة.

ق�انني  اأهمها  لعل  متقاطعة  تخ�ص�صات  بني  طرق  مفرتق  يف  ال�صحافة  اأخالقيات  درا�صة  وتعترب   

واأخالقيات  املهن مثل اأخالقيات الطب واملحاماة واالإعالم، هذا باالإ�صافة اإىل تخ�ص�س العل�م ال�صيا�صية والقان�نية 

  Jean Marie من جهة و�ص��صي�ل�جيا التنظيمات واملهن من جهة اأخرى. وقد مثلت بح�ث ج�ن مارى �صارون

 
)8(Marc-François Bernier ومارك فرن�ص�ا برنيي ،

)7(Eric Neveu  واإريك ن�فى ،
)6( Charon

 عن �ص��صي�ل�جيا املجال 
)9(Pierre Bourdieu  �ح�ل اأخالقيات ال�صحافة وم�اثيق �رصفها وبيار ب�دي

ت�صكل  االأخالقيات-معرفيا-يف  البح�ث االجتماعية وال�صيا�صية ومكانة  �صياقات  اإرثا معرفيا �صمن  ال�صحفي 

املجال ال�صحفي. فقد حت�لت م�صاألة االأخالقيات اإىل مفردة تتجاذبها رهانات اقت�صاديات �ص�ق االإعالم وكيف 

اأ�صبح املجال ال�صحفي بني فكي كما�صة املجال االقت�صادي من جهة واملجال ال�صيا�صي من جهة اأخرى لرتكن 

اخللفية الثقافية والنخب�ية  للمهنة ال�صحفية على هام�س ما ه� �صحفي. 
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ا 3- مرجعيات االأخالقيات ال�شحفية

االإطار الفكري العام : يف البدء وجب علينا و�صع اإ�صكاليات االأخالقيات ال�صحفية يف اإطارها الفكري   

خالل  من  الدميقراطية  لتثبيت  قيمة  االإعالم  و�صائل  حرية  ُتعترب  الليربايل،  النظام  ففي  ال�صحيح،  والتاريخي 

مبداأ حرية التعبري عن الراأي وحق النا�س يف االطالع عرب و�صائل االت�صال على ق�صايا ال�صاأن العام. مينح هذا 

ال�صلطة  اأداء  على  التاأثري  �صديدة  رقابية  معن�ية  �صلطة  اإىل  ويح�لها  االإعالم  ل��صائل  اأ�صا�صيا  دورا  التعريف 

التنفيذية. لكن اإذا ما ا�صُتخدمت حرية ال�صحافة بعيدا عن امل�ص�ؤولية، فيمكنها اأن تعر�س وحدة املجتمع وحرية 

ال�قت  نف�س  يف  ال�صحافة  تك�ن  اأن  ميكن  كيف  ؟  املفارقة  هذه  مع  التعامل  اإذن  ميكن  كيف  اخلطر.  اإىل  الفرد 

العام واحلياة اخلا�صة  اأال وه� املحافظة على ال�صالح  اإىل ق�انني واأن ال تتجاوز مبداأ هامًا  حرة وال تخ�صع 

لالأفراد؟ يف املجتمعات الليربالية الغربية وانطالقا من مبادئ حرية الفرد وحرية التعبري عن الراأي وحرية امللكية 

كعنا�رص اأ�صا�صية للفكر الليربايل، فقد وقع االهتداء اإىل ق�ى ال�ص�ق واملناف�صة يف تبل�ر �صناعة اإعالمية اأما فيما 

يتعلق بتنظيم العمل االإعالمي فقد وقع االعتماد على مبداأ امل�ص�ؤولية، وذلك من خالل اإلتزام ال�صحفي مبجم�عة 

متط�رة من ال�ص�ابط الذاتية ت�صمى اأخالقيات ال�صحافة. اأما يف الدول النامية فاإن الت�جه ال�صائد حلل هذه 

املع�صلة ه� االعتماد على جمم�عة من الق�انني يطلق عليها ق�انني املطب�عات اأو جملة ال�صحافة لتنظيم حركة 

و�صائل االإعالم.

وحل�رص هذه الق�صية يف اإطارها التاريخي فاإن تدخل الدول وال�صلطة يف اإدارة امل�ؤ�ص�صات االإعالمية   

 . وقد 
)10(

وملكية و�صائل االإعالم يعترب تاريخيا اأقدم نظام �صيا�صي وقان�ين يف تنظيم ال�صحافة والن�رص واالإعالم

ال�صلط�ية" وب�صكل جلي منذ اخرتاع  "النظرية  ال�صلطة" اأو  "بنظرية  النظرية والتي يطلق عليها  ظهرت هذه 

 رقابي على كل ما ين�رص ويطبع. مع بداية ظه�ر وتبل�ر 
ٌ
الطباعة يف الغرب اأين كان للكني�صة ودولة النبالء دور

واملجتمع  االإن�صان  بتحرر  منادية  اأ�ص�ات  قامت  ع�رص  والتا�صع  الثامن  القرنني  يف  الليربايل  التحرري  الفكر 

من �صلطة وهيمنة الكن�صية واالإقطاع وهي ما عرفت ب"نظرية احلرية" يف التعامل مع حرية ال�صحافة وحرية 

التعبري عن الراأي. وجدت هذه النظرية مرجعياتها يف الث�رة االإجنليزية والفرن�صية واالأمريكية و�صدور اإعالن 

التا�صع ع�رص  حق�ق امل�اطن الذي جاءت به الث�رة الفرن�صية �صنة 1789. جت�صدت هذه النظرية طيلة القرن 

وبداية القرن الع�رصين، لتعطى مقدمات فكرية �صلبة يف كيف نفهم حرية التعبري وعالقتها باحلق�ق الطبيعية. 

غري اأن هذه النظرية وانطالقا من خلفيتها الليربالية والقائمة على قاعدة حرية ال�ص�ق واملناف�صة والربح ح�لت 

التغطيات  خالل  من  االأفراد  م�صاعر  يف  التاأثري  ي�صتهدف  احتكاري  اقت�صادي  ن�صاط  اإىل  واالإعالم  ال�صحافة 

ذات ال�صلة باجلن�س واملراأة واجلرمية، واملال. اأدى هذا االأ�صل�ب اإىل حتييد م�صاغل امل�اطن وهم�م املجتمع، 

وحت�لت ال�صحافة اإىل ما اأطلق عليه ب "ال�صحافة ال�صفراء" تلك التي تعتني بالف�صيحة واالإثارة وتباع باأثمان 
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زهيدة وتت�جه اإىل عامة النا�س. النتيجة هي اأن احد مك�نات النه�صة االأوروبية-ال�صحافة-باتت يف اأزمة حقيقة ا

اإىل  حاجة  يف  و�صع  وه�  اأجلها،  من  نادت  التي  املبادئ  متجاوزة  ال�صحفي  املجال  عن  خارجة  ق�ى  واأ�صرية 

التدخل. تدخل من؟ ال�صلطة اأم ال�صحفي؟

- تقرير "جلنة روبرت هت�صنز""�صحافة حرة وم�صئ�لة" :

نت�صاءل اأين االأخالقيات يف كل تلك امل�صرية التاريخية ل��صائل االإعالم يف الع�رص احلديث ؟ علينا اأن   

جامعة  رئي�س  االأخري  هذا  كان  فقد   .
)11(

هت�صنز" ال�صهرية  روبرت  "جلنة  تقرير  و�صدور   1947 �صنة  ننتظر 

�صيكاغ� وكلف برئا�صة جلنة �صكلت �صنة 1942، لدرا�صة واقع وم�صتقبل و�صائل االإعالم االأمريكية. وكان وراء 

مت�يل هذه اللجنة وهذه الدرا�صة مبادرة Henry R.luce من م�ؤ�ص�صة التامي. بعد خم�س �صن�ات من البحث 

 A free and responsible "صحافة حرة وم�صئ�لة�" والتحليل قدمت هذه اللجنة تقريرا عن�انه مثري 

press. وميكن تلخي�س هذا التقرير يف تاأكيده على اأنه بالرغم من التط�ر الكمي والن�عي ل��صائل االإعالم يف 
اأمريكا االحتادية وتاأثريها املتنامي على اجلمه�ر فاإن فر�صة تعبري االإن�صان عن راأيه من خالل ال�صحافة اأ�صبح 

عن  بعيدا  خا�صة  وجماعات  فئات  تخدم  اأ�صبحت  االإعالم  و�صائل  اأن  اللجنة  هذه  راأت  كما  م�صتمر.  تقل�س  يف 

م�صاكل وحاجات املجتمع ككل. واأنه اإذا ما ا�صتمرت ال�صحافة على هذا النح� فاإنه ت�جد حاجة ما�صة للتدخل 

لت�صحيح اأو الإعادة التنظيم اأو ال�صيطرة على و�صائل االإعالم من قبل احلك�مة اأو من قبل جهات اأخرى. وبحكم 

اأن ال�صحافة االأمريكية وبالع�دة اإىل الد�صت�ر والتعديل العا�رص ال ميكنها اإ�صدار ق�انني تنظم ال�صحافة، الأن 

تلك الق�انني ميكن اأن حتد من حرية الراأي، فقد وقع التاأكيد على حرية الفرد لكن �رصط اأن تفهم يف �صياق حرية 

املجتمع ككل وه� ما ال تعرتف به نظرية احلرية القائمة اأ�صا�صا على قاعدة احلرية املطلقة. فنظرية امل�ص�ؤولية 

ح�صابات  له  تك�ن  ال  اأن  االإعالمي  وعلى  تقدميها  عليها  اجتماعية  وظيفة  لل�صحافة  اأن  على  ت�ؤكد  االجتماعية 

اأكدت نظرية امل�ص�ؤولية االجتماعية والتي ال  اأو امل�صئ�لني.  اأو اخلرب يف القراء  م�صبقة عن مدى تاأثري املعل�مة 

ميكن اعتبارها فكريا نظرية ثالثة بل هي نظرية ت�صحيحية لنظرية احلرية املطلقة يف فهم اأداء و�صائل االإعالم 

ورف�س اأي�صا و�صع قي�د لتنظيم حرية ال�صحافة بالع�دة لنظرية ال�صلطة. كان البديل وجاءت ال��صفة ب�رصورة 

ال��ص�ل اإىل جمم�عة من القيم واملعايري االأخالقية التي اإن احرتمت من قبل ال�صحفي باإمكانها اأن ترتقي اإىل 

الهيمنة  اأو  التقييد  �صباك  يف  االإعالم  و�صائل  تقع  ال  حتى  وذلك  االأخالقي  العريف  اأو  املعن�ي  القان�ن  م�صت�ى 

  .
)12(

ال�صيا�صة
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ا - مرجعيات اأخرى : 

الدولية  االتفاقيات  مثل  الدويل  القان�ن  مرجعيات  عند  الت�قف  ذكره  �صبق  ما  اإىل  باالإ�صافة  ميكن   

تقر  والتي  التا�صعة ع�رصة  واملادة  االإن�صان  العاملي حلق�ق  االإعالن  مثل  ال�صحافة  التعبري وحرية  ح�ل حرية 

 . هذا باالإ�صافة اإىل تراث 
)13(

بحق النا�س يف ا�صتقاء املعل�مات واالأفكار دون قي�د ودون متييز مهما كان ن�عه

والنقابات  لل�صحفيني  الدولية  الفيدرالية  ال�صحافة واالإعالم مثل  العاملة يف جمال  وال�طنية  الدولية  املنظمات 

. وميكن الت�قف يف هذا ال�صياق عند جتربة الي�ن�صك� واال�صت�صهاد 
)14(

املحلية والروابط واالإحتادات االإقليمية 

باإحدى فقرات تقرير "جلنة ماك برايد" ال�صهرية التي اأكدت على اأنه "ميكن الق�ل يف اخلتام مثلما اأكدت ذلك 

اأن يتم  اإقرار ميثاق �رصف على ال�صعيد ال�طني �رصيطة  اأنه ي�صتح�صن  اال�صت�صارة التي نظمها رئي�س اللجنة 

ال�صحافة  لقطاع  املنظمة  الداخلية  الق�انني  ذكر  فيمكن  حمليا  اأما   .
املهنة" )15( اأهل  قبل  من  واإقراره  اإعداده 

اجلمعياتي  والرتاث  امل�صرتكة  القطاعية  واالتفاقيات  وال�صحافة  املطب�عات  ق�انني  مثل  دولة  كل  يف  واالإعالم 

والنقابي، هذا باالإ�صافة اإىل الثقافة ال�صيا�صية القائمة. كما ال ميكن اأن نتغافل عن ع�امل مثل الدين والثقافة 

والرتاث والعادات والتي متيز اأخالقيات ال�صحافة واالإعالم من دولة اإىل اأخرى والتي يعتربها البع�س مبثابة 

االأر�صية امل�ؤ�ص�صة الأي م�رصوع لبناء ق�اعد اأخالقية ملهنة ال�صحافة.

4- التجربة التون�شية : نبذة تاريخية 

اإذا ما اأردنا اأن نت�قف عند اأهم املحطات التاريخية التي �صاهمت يف ت�صكل املجال ال�صحفي الت�ن�صي    

اأي �صحيفة الرائد الت�ن�صي ومطبعتها  اأول �صحيفة ومطبعة ت�ن�صية �صنة 1860  اأنها تتلخ�س يف ميالد  لقلنا 

املطبعة الر�صمية. بعدها علينا اأن ن�صري اإىل ميالد اأول قان�ن منظم لل�صحافة يف ت�ن�س يف عهد اال�صتعمار اأال وه� 

قان�ن 14 اأكت�بر 1884 وه� عبارة عن ن�صخة من القان�ن الفرن�صي، لكن ميزته تكمن يف تقنينه التعامل مع 

مهنة ال�صحافة ب��صفها ظاهرة اجتماعية ومهنة وجب تنظيمها. اأما املحطة الثالثة والهامة فتتمثل يف افتتاح 

  وذلك منذ فجر اال�صتقالل اأي حتديدا يف 
)16(

اأول م�ؤ�ص�صة لتك�ين ال�صحفيني يف ت�ن�س اأال وهي معهد ال�صحافة

"لكل �صحفي مثل اأعلى  15 ن�فمرب من �صنة 1956 وبهذه املنا�صبة األقى احلبيب ب�رقيبة خطابا حتت عن�ان 

، قال فيه "فقبل اأن ت�رصع�ا يف متابعة الدرو�س يجب اأن نك�ن متفقني على مبداأ اأ�صا�صي وه� الثقة 
يتحلى به" )17(

وال�صالمة الفكرية بجانب الروح ال�طنية وت�جيه ال�صعب ت�جيها �صاحلا. فهذا ما يجب اأن ي�جد يف النف�س قبل 

تلقي اأي در�س فني مهما كان ن�عه وات�صع نطاقه". واإذا ما اأردنا اأن جنتهد يف حتديد ماهية اأخالقيات ال�صحفي 

يف دولة ما بعد االإ�صتقالل ميكن الع�دة اأي�صا اإىل ما قاله احلبيب ب�رقبة يف نف�س اخلطاب "فيجب على ال�صحايف 

  
اأن ي�صعى لرفع معن�يات ال�صعب الأن املهم يف هذه املعركة املت�ا�صلة هي املعن�يات.")18(
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وميكن الق�ل اأن تاريخ تنظم ال�صحفيني الت�ن�صيني يكاد يك�ن امللمح احلقيقي يف ن�صج ت�صكل جمال ا  

�صحفي يف ت�ن�س. فقد انتظم ال�صحافي�ن الت�ن�صي�ن يف بدايتهم �صمن الرابطة الت�ن�صّية لل�صحافة وعقد اأول 

م�ؤمتر يف 14 جانفي من �صنة 1962. وتنظيم اأي قطاع داللة على ن�صج املهنة ومتيزها وذلك من خالل ت�فري 

التي ميكن  التجربة  هذه  بعد  لتتبل�ر كج�صد.  ملمار�صتها  مادي ومعن�ي  اإطار  م�صرتكة وحتديد  مهنية  اأر�صية 

�صت جمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني يف ي�م 22 مار�س 1971، خلفا للرابطة الت�ن�صية 
ّ

و�صفها بك�نها انتقالية تاأ�ص

لل�صحافة. وتكاد تك�ن م�صرية جمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني عبارة عن ف�صاء جمعياتي مدين يف مفرتق طرق بني 

 . ونظرا للدور املحدود للجمعية باعتبارها غري م�ؤّهلة قان�نيا لال�صطالع بدور 
)19(

النقابة وال�دادية واجلمعية

نقابي فعلي وفاعل دفاعا عن امل�صالح املادية واالأدبية لل�صحفيني فقد ت�ّجه الطم�ح نح� بعث هيكل بديل يك�ن 

قادرا على الدفاع عن ال�ّصحفيني، وه� ما ت�صمّنته اأغلب ل�ائح م�ؤمترات جمعية ال�صحفيني وت��صيات جل�صاتها 

العامة منذ 1983 مت�صمنة دع�ة �رصيحة اإىل تاأ�صي�س احتاد اأو نقابة م�صتقلة لل�صحفيني الت�ن�صيني. 

ولعل قمة ن�صج املجال ال�صحفي الت�ن�صي وه� يت�صكل �صيئا ف�صيئا جاء به م�رصوع النقابة اإذ يعترب   

تاأ�صي�س النقابة ال�طنية لل�صحفيني الت�ن�صيني يف 13 جانفي 2008 مرحلة تاريخية بارزة يف م�صار ت�صكل مهنة 

ال�صحافة وبروز عمل نقابي منظم لل�صحفيني يف ت�ن�س. وانطلقت عملية تاأ�صي�س النقابة من داخل اأدبيات جمعية 

يق�صي  قرار  اأكت�بر 2007   27 للجمعية يف  العامة  اجلل�صة  عن  وتاريخها، حيث �صدر  الت�ن�صيني  ال�صحفيني 

بتاأ�صي�س نقابة وطنية لل�صحفيني الت�ن�صيني تك�ن وريثا للجمعية ومّت تكليف الهيئة املديرة مبتابعة اإجراءات 

التاأ�صي�س. وبناء على تلك الت��صية تكّ�نت هيئة تاأ�صي�صية للنقابة �صّمت عددا من منخرطي اجلمعّية ت�ّلت بدورها 

اإعداد القان�ن االأ�صا�صي للنقابة وحتديد تاريخ م�ؤمترها االأّول.

وكان ي�م 13 جانفي 2008 تاريخ عقد امل�ؤمتر االأول للنقابة بعد اأن �صبقه بي�م واحد-  اأي 12 جانفي   

وت�ريث  اجلمعية  حّل  ر 
ّ
قر والذي  الت�ن�صيني  ال�صحفيني  جلمعية  واالأخري  والع�رصون  الثاين  2008-امل�ؤمتر 

اأع�صاء والذي  للنقابة من 9  تنفيذي  اأّول مكتب  انتخاب  امل�ؤمتر  للنقابة. ومّت يف هذا  املعن�ي واملادي  ر�صيدها 

با�رص مهامه اإىل غاية عقد امل�ؤمتر اال�صتثنائي للنقابة يف 15 اأوت 2009 بناء على ا�صتقالة اأربعة اأع�صاء من املكتب 

 .
)20(

التنفيذي ال�صابق وذاك وفق ما ين�ّس عليه القان�ن االأ�صا�صي للنقابة

قبل تاريخ تاأ�صي�س النقابة ال�طنية لل�صحفيني الت�ن�صيني يف �صهر جانفي 2008 كان احلديث عن م�صاألة   

االأخالقيات ال�صحفية ومتابعة مدى احرتامها داخل اجل�صم ال�صحفي م�ؤجاًل اإىل حني تاأ�صي�س النقابة وحدها 

ال�صحفيني  تبنيه من قبل  تاريخ  يع�د  الذي  ال�صحفي،  تفعيل احرتام ميثاق �رصف  اآليات  القادرة على تط�ير 

الت�ن�صيني اإىل �صنة 1983. يظهر ذلك جليا يف اأول تقرير �صنة 2000-2002 والذي جاء فيه عند احلديث عن 

جتاوزات ال�صحفيني ما يلي : "اإن افتقار ال�صحفيني للهيكل املهني امل�ؤهل للتدخل يف مثل هذه احلاالت وو�صح 
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ا   فهل مع تاأ�صي�س نقابة ال�صحفيني �صيتمكن 
حد لها وحما�صبة املخالفني وتاأديبهم �صمح بت�ا�صل التده�ر.")21(

ال�صحفي�ن الت�ن�صي�ن من تنقية مهنتهم من التجاوزات االأخالقية التي ي�صهدها القطاع ي�ميا ؟  

5- اأخالقيات املهنة والقانون التون�شي

الفكر والتعبري وال�صحافة والّن�رص واالجتماع  "حرّية  اأن  الثامن  الف�صل  الت�ن�صي يف  الد�صت�ر  اأكد   

  وتنظم جملة ال�صحافة التي �صدرت الأول 
وتاأ�صي�س اجلمعيات م�صم�نة ومتار�س ح�صبما ي�صبطه القان�ن.")22(

مرة ب�صدور  القان�ن عدد 32 ل�صنة 1975 امل�ؤرخ يف 28 اأفريل 1975 املتعّلق باإ�صدار جمّلة ال�صحافة والتي حلت 

حمل جميع االأحكام ال�صابقة وخا�صة االأمر امل�ؤرخ يف 9 فيفري 1956 املتعلق بالطباعة وبيع الكتب وال�صحافة، 

ونقحت اأي�صا بالقان�ن عدد 89 ل�صنة 1988 امل�ؤرخ يف 2 اأوت 1988، وبالقان�ن عدد 85 ل�صنة 1993 امل�ؤرخ يف 

2 اأوت 199، واآخرها القان�ن عدد 43 ل�صنة 2001 امل�ؤرخ يف 3 ماي 2001، كل ما يتعلق بال�صحافة والن�رص يف 

ت�ن�س. كما حتمي هذه املجلة يف عدة م�اد اأخالقيات املهنة وميكن ذكر امل�اد االآتية :

- الف�صل 23 :"كل اإ�صهار يف �صكل مقال يجب اأن تعقبه اإ�صارة )اإ�صهار( اأو اإ�صارة )بالغ( كما يجب اأن يقع 

اإىل  االأحكام تعاقب بخطية من 2000  لهاته  املقاالت. وكل خمالفة  بقية  تقدميه ب�صكل مييزه ب��ص�ح عن 

6000 دينار. وي�صت�جب قب�ل مالك ن�رصية دورية اأو مديرها اأو اأحد امل�صتغلني فيها مبلغا ماليا اأو غري ذلك 

ق�صد اإك�صاء اإعالن اإ�صهار �صبغة خرب خطية تك�ن م�صاوية للمبلغ املتح�صل عليه على اأن ال يقل عن 50 األف 

دينار يف كل احلاالت".

- الف�صل 23 مكرر : "كل مقال م�صتعار كليا اأو جزئيا يف لغته االأ�صلية اأو مرتجما عنها يجب اأن يك�ن م�صح�با 

اإىل 1000  ببيان م�صدره. وتعترب كل خمالفة الأحكام هذا الف�صل انتحاال يعاقب مرتكبه بخطية من 100 

دينار."

- الف�صل 27 :"يك�ن مدير الن�رصية ملزما باأن يدرج ردود كل �صخ�س وقع التعر�س له �رصاحة اأو �صمنيا. وعند 

املخالفة فاإنه يعاقب بخطية من 12 اإىل 120 دينارا بقطع النظر عما ع�صى اأن يرتتب عن ذلك من العق�بات 

االأخرى وغرم ال�رصر."

-الف�صل 50 : "يعترب ثلبا كل اإدعاء اأو ن�صبة �صيء ب�ص�رة علنية من �صاأنه اأن ينال من �رصف اأو اعتبار �صخ�س 

اأو هيئة ر�صمية. واإعالن ذلك االإدعاء اأو تلك الن�صبة ب�ص�رة مبا�رصة اأو ب�ا�صطة النقل يعاقب مرتكبه حتى 

ول� وقع ذلك يف �صيغة االحتمال اأو كان يق�صد به �صخ�صًا اأو هيئة ر�صمية مل تقع ت�صميتها �رصاحة على 

اأو  الكتابات  اأو  التهديدات  اأو  النداءات  اأو  يف اخلطب  ال�اردة  العبارات  فح�ى  يي�رصه  اإليها  االهتداء  اأن 

املطب�عات اأو املعلقات اأو الر�ص�م اأو االإعالنات املطع�ن فيها".
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- الف�صل 54 : "تعترب �صتما كل عبارة تنال من الكرامة اأو لفظة احتقار اأو �صب ال تت�صمن ن�صبة �صيء معني. ا

واالعتداء بال�صتم بال��صائل املبينة بالف�صل 42 على الهيئات الر�صمية اأو االأ�صخا�س املعينني بالف�صل 51 

وما بعده من هذه املجلة يعاقب مرتكبه بال�صجن من 16 اإىل ثالثة اأ�صهر وبخطية من 120 اإىل 1200 دينار 

وذلك يف �ص�رة ما اإذا مل يكن االعتداء م�صب�قا با�صتفزاز. وال ميكن اأن ينزل العقاب املحك�م به اإىل ما دون 

اأق�صاها عام واخلطية 1200  احلد االأدنى املن�ص��س عليه بالفقرة ال�صابقة. ويك�ن العقاب بال�صجن ملدة 

دينار اإذا ارتكب االعتداء بال�صتم بنف�س الطرق املذك�رة نح� جمع من اأ�صخا�س ينت�صب�ن من حيث اأ�صلهم 

اإىل جن�س اأو دين معني وبق�صد التحري�س على التباغ�س بني امل�اطنني اأو املت�صاكنني."

- الف�صل 63 : "يحجر ن�رص قرارات االتهام وغريها من االأعمال املتعلقة باالإجراءات اجلزائية قبل تالوتها يف 

جل�صة عم�مية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية من 120 دينار اإىل 1200 دينار." 

وميكن فهم ت�صبث كل من اجلمعية والنقابة ب�رصورة تطبيق الدولة لقان�ن ال�صحافة باعتباره �صكال من الهروب 

اإىل االأمام وحتميل �صلطة االإ�رصاف امل�ص�ؤولية كاملة عن تردي و�صع اأخالقيات ال�صحافة يف ت�ن�س، فالذي يق�م 

بالتجاوز ه� ال�صحفي الع�ص� يف النقابة، وعليه فال ميكن تربير خطاأ ال�صحفي بعدم تطبيق الدولة للقان�ن، 

فالدولة هنا طرفا من بني اأطراف عدة ال اأكرث.

6- اأخالقيات املهنة يف اأدبيات نقابة ال�شحفيني

16  - القان�ن االأ�صا�صي للنقابة ال�طنية لل�صحفيني الت�ن�صيني 

واإليه تع�د  تاأ�ص�صت  به  الذي  الت�ن�صيني د�صت�ر اجلمعية  لل�صحفيني  ال�طنية  للنقابة  االأ�صا�صي  القان�ن  ميثل 

وحتتكم وقد اأكد القان�ن االأ�صا�صي لنقابة ال�صحفيني يف العن�ان االأول :التك�ين-التنقيح-االإعالم" وحتديدا يف 

الفقرة الثالثة من الف�صل الثاين على اأن النقابة ال�طنّية لل�صحافيني الت�ن�صيني تهدف اإىل : 

- جمع �صمل ال�صحافيني 

- الدفاع عن حق�ق ال�صحافيني املادية واملعن�ية. خا�صة بحمايتهم من كل التجاوزات للقان�ن وال�صغ�ط التي 

يتعر�ص�ن لها يف ممار�صتهم ملهنتهم. 

- �صيانة املهنة ال�صحافية و�صمان احرتام ميثاق �رصفها. 

- ال�صهر على النه��س مبكانة ال�صحايف. 

- الدفاع عن حرية الراأي والتعبري، وخا�صة حرية االإعالم وال�صحافة. 

- التفاو�س واإبرام االتفاقيات با�صم ال�صحافيني.

يف الف�صل احلادي ع�رص من نف�س القان�ن االأ�صا�صي والذي يعالج كيف يفقد ال�صحفي �صفة الع�ص�ية يف النقابة 
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ا جاء ما يلي : يفقد �صفة الع�ص�ية يف النقابة كل :

النقابة. رئي�س  اإىل  مكت�ب  يف  ووجهها  ا�صتقالته  قدم  من   o
النقابة. لهذه  م�از  بهيكل  انخرط  اأو  انخراطه،  يجدد  مل  من   o

�صحافية. غري  مب�ؤ�ص�صة  اأحلق  من   o
النظام  عليه  ين�س  ح�صبما  املهنة  �رصف  من  تنال  فادحة  غلطة  اأجل  من  برفته  التنفيذي  املكتب  �رصح  من   o
.   ويف الف�صل 25 مكرر تثار م�صاألة 

)23(

الداخلي وميثاق ال�رصف وذلك بعد قرار من املكتب التنفيذي امل��صع

املهنة  اأخالقيات  جلنة  تعرت�صنا  حيث  التنفيذي  املكتب  بها  ي�صتعني  التي  اللجان  ت�زيع  يف  االأخالقيات 

قادرة. كلجنة 

ميكن اأن ن�صتنج من القان�ن االأ�صا�صي اأن النقابة ت�ىل اأهمية بالغة مل�صاألة االأخالقيات فب�اأتها مرتبة املبداأ   

الذي ال تراجع عنه فهي اأحد الث�ابت، لت�صبح بذلك �رصطا من �رصوط االنخراط واأن االإخالل بقيمة االأخالقيات 

جم�صدة يف ميثاق ال�رصف يعترب اإخالاًل بالقان�ن االأ�صا�صي للنقابة وميكن اأن ي�ؤدى اإىل رفت ال�صحفي من ع�ص�ية 

اجلمعية �صابقا والنقابة حاليا.

6-2- النظام الداخلي للنقابة الوطنية لل�شحفيني التون�شيني

اأكد م�رصوع النظام الداخلي للنقابة ال�طنية لل�صحفيني الت�ن�صيني وه� عبارة عن التج�صيد الفعلي   

على  باالنخراط  ال�صاد�س اخلا�س  الف�صل  يف  واالنخراط وحتديدا  التعريف   : االأول  بابه  يف  االأ�صا�صي  للقان�ن 

لل�صحفيني  ال�طنية  بالنقابة  االنخراط  عند طلب 
)24(

  )...( التالية  ال�ثائق  تقدمي  كل �صحفي  على  "يتعني  اأن 

الت�ن�صيني" ومن هذه ال�ثائق االلتزام مبيثاق ال�رصف وبكل ما ورد بالنظام االأ�صا�صي والنظام الداخلي باال�صم 

ميثاق  اأن  جند  حيث  النقابة  �صاغتها  التي  االنخراط  ا�صتمارة  يف  جليا  ذلك  ويبدو   .  
والتاريخ")25( واالإم�صاء 

ال�رصف �صيغت ف�ص�له �صمن البيانات التي يجب على ال�صحفي اأن ي�ثقها يف هذه اال�صتمارة، فالت�قيع على 

ميثاق ال�رصف �رصط لالنخراط يف النقابة. اأما الف�صل ال�صابع من م�رصوع النظام الداخلي فقد اأكد اأنه "يعترب كل 

من تعمد تقدمي معل�مات خاطئة خمال مبيثاق ال�رصف، وللمكتب التنفيذي احلق يف تتبعه وفقا ملقت�صيات القان�ن 

 ويحيلنا هذا الت��صيف اإىل حت�ل ميثاق ال�رصف من جمرد جمم�عة مبادئ 
االأ�صا�صي والنظام الداخلي.")26(

يلتزم بها ال�صحفي ذاتيا اإىل اإلزام من قبل النقابة. اإن اأ�صل مرجعية االأخالقيات ه� اأن تك�ن التزاما ذاتيا جتاه 

املجتمع حتى واإن كانت مدونة االأخالقيات جاءت من خالل �صياغة جماعية. اإذ يذهب البع�س اإىل اأن حت�ل ميثاق 

ال�رصف من �صبغته الذاتية اإىل درجة االإلزام ينزع عنه قيمة ك�نه ميثاق.
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6-3- ميثاق �شرف ال�شحفي التون�شي ا

يعترب ميثاق ال�رصف مبثابة الرتجمة املادية واملعن�ية للمبادئ الفل�صفية لالأخالقيات. فقد �صدر ميثاق   

�رصف ال�صحفي الت�ن�صي �صنة1983  وبداية التفكري يف �صياغته بداأت منذ 1977 اأي يف ظرف �صدرت فيه جملة 

اإعالمي  اإر�صاء نظام  اإىل  بالدع�ة  الفرتة والتي متيزت  )1975(. ومثلت هذه 
)27(

ال�صحافة يف هيئتها اجلديدة 

دويل جديد �صح�ة دول العامل الثالث و�صعيها اإىل اأن يك�ن لها ح�ص�ر فيما يتعلق بتدفق املعل�مة على امل�صت�ى 

. كما مثلت فرتة ال�صبعينات م�جة بروز اجلمعيات والنقابات  الدويل وعدم تكافئها بني �صمال باث وجن�ب متلقٍّ

واالحتادات وامل�اثيق االأخالقية املت�صلة باحلق يف االت�صال واالإعالم يف اأغلب دول اجلن�ب ومنها ت�ن�س. تاريخيا 

بداأت فكرة اإقرار ميثاق �رصف �صحفي لدى ال�صحفيني الت�ن�صيني منذ �صنة 1977  حيث عر�س اأول م�رصوع 

ميثاق �رصف املهنة على ال�صحفيني يف جل�صة عامة انعقدت يف ن�فمرب من �صنة 1977 ، وانتهى اجلدل داخل جمعية 

. وقد اأعيد اإثارة م�صاألة ميثاق ال�رصف �صنة 1981، وذلك عرب 
)28(

ال�صحفيني مبباركة الفكرة وم�ا�صلة احل�ار 

عدة اجتماعات وم�صاورات داخل مكتب جمعية ال�صحفيني، وانتهت كل هذه االأ�صغال باجتماع جمل�س ال�صحفيني 

يف دورته االأوىل عرف باجتماع احلمامات وحتديدا يف 17 اأفريل 1983 وذلك ملناق�صة امل�رصوع النهائي الذي مت 

متريره على القاعدة ال�صحفية الإقراره. وه� ما حدث بالفعل يف اجتماع 8 ماي من نف�س ال�صنة، اإذ تبنت جمعية 

ال�صحفيني امليثاق احلايل الذي حافظت عليه النقابة، فكان اأن اأعتمد ميثاق ال�رصف �صمن وثائق م�ؤمتر جمعية 

ال�صحفيني يف مار�س 1984 وكذلك �صمن فعالية ندوة ال�صحافة اجله�ية التي نظمتها وزارة االإعالم يف بنزرت 

يف ج�يلية من نف�س ال�صنة.

 وتك�ن ترجمة ميثاق ال�رصف عادة يف حم�رين هامني هما حق�ق ال�صحفي من جهة وواجباته من جهة اأخرى، 

 .
)29(

فه� بذلك عهد بالتزام ال�صحفي ب�ع�ده جتاه االآخر والتزام االآخر جتاهه بحزمة من احلق�ق 

وقد ن�س ميثاق �رصف ال�صحفي الت�ن�صي على االلتزامات واحلق�ق  وال�اجبات االآتية : 

من  يت�فر  ما  اإطار  يف  العام  الراأي  اإىل  اإبالغها  على  وبالعمل  احلقيقة  اإىل  بال�صعي  ال�صحفي  يلتزم   o
معل�مات.

واأخالقياتها. املهنة  وكرامة  تتالءم  ال  التي  املهام  يقبل  وال  ال�صحافة  حرية  عن  بالدفاع  ال�صحايف  يلتزم   o
مقاالت  كتابة  عن  ميتنع  كما  االإ�صهاري  الطابع  اأو  املحت�ى  ذات  املقاالت  اإم�صاء  عن  ال�صحايف  ميتنع   o

اإ�صهارية يف �صيغة اأخبار.

ال يقبل ال�صحايف هدايا اأو امتيازات خا�صة مقابل اأداء املهمة االإعالمية.  o
�صخ�صية. اأغرا�س  خلدمة  م�ص�ؤوليته  اأو  �صفته  ا�صتعمال  ال�صحايف  يرف�س   o

االآخرين. كتابات  انتحال  عن  وميتنع  اأ�صحابها  اإىل  بها  ي�صتدل  التي  املقتطفات  ال�صحايف  ين�صب   o
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ا وهمي.  خرب  اأو  �صفة  اأو  عن�ان  اأي  ذكر  عن  ال�صحايف  ميتنع   o
من  بروح  الراأي  يف  معه  املختلفني  مع  ويتعامل  ثلبهم  اإىل  يلجاأ  وال  زمالئه  اآراء  ال�صحايف  يحرتم   o

الت�صامح.

يف  �صببا  تك�ن  اأو  لزمالئه  مهنية  م�صاكل  يف  تت�صبب  اأن  �صاأنها  من  التي  املمار�صات  عن  ال�صحايف  ميتنع   o
حرمانهم من ممار�صة العمل ال�صحفي.

احتالل  اإىل  ي�صعى  ال  اأن  وعليه  املهنة  اأ�صحاب  بني  فعلي  ت�صامن  حتقيق  اأجل  من  بالعمل  ال�صحايف  يلتزم   o
من�صب زميله بقب�له العمل يف ظروف اأ�ص�اأ وباأجر اأدنى.

اجلاهزة. املقاالت  ت�قيع  اأو  تبني  ويرف�س  التامة  ومب�افقته  اإم�صائه  حتت  ن�رص  ما  بكل  ال�صحايف  يلتزم   o
ومقاالته. الأفكاره  كلي  اأو  جزئي  ت�ص�يه  كل  ال�صحايف  يرف�س   o

معل�ماته.  مب�صادر  االإدالء  ويرف�س  املهني  ال�رص  ال�صحايف  يحرتم   o
  ه� عبارة عن اأحد الف�ص�ل 

)30(

وللنقابة ال�طنية لل�صحفيني الت�ن�صيني م�رصوع اإ�صافة ف�صل جديد  

العاملي  امل�ؤمتر  تبنيه من قبل  لل�صحفيني والذي وقع  الدولية  للفدرالية  االأخالقية  املبادئ  ال�اردة يف جمم�عة 

الثاين للفدرالية الدولية لل�صحفيني يف ب�ردو يف 25 -28 افريل 1954 ومت تعديله من قبل امل�ؤمتر العاملي الثامن 

.
)31(

ع�رص للفدرالية الدولية لل�صحفيني  يف هل�صيك�ر يف 2-6 ج�يلية 1986 

ومادة هذا الف�صل هي االآتية : "على ال�صحايف ت�خي خطر التمييز الذي تعر�صه و�صائل االإعالم وعليه   

بذل ما يف و�صعه لتفادي ت�صهيل متييز من هذا الن�ع، املبني على العرق واجلن�س والت�جه اجلن�صي واللغة والدين 

 . وياأتي هذا 
وال�صيا�صة اأو اآراء اأخرى واالأ�ص�ل ال�طنية واالجتماعية اإىل جانب اأن�اع اأخرى من التمييز")32(

الف�صل ل�صد ثغرة يف ميثاق �رصف ال�صحايف الت�ن�صي الذي اأ�صبح ال يتناغم ب�صكل اإيجابي مع الر�صيد الت�ن�صي 

فيما يتعلق بحق�ق املراأة وبن�رص قيم وثقافة الت�صامح علما باأن اأكرث من ن�صف ال�صحفيني الت�ن�صيني هم من 

الن�صاء. وياأتي التح�ير اخلا�س مبيثاق �رصف ال�صحايف الت�ن�صي �صمن م�رصوع تنقيح النظام الداخلي للنقابة 

ال�طنية لل�صحفيني الت�ن�صيني والذي كما نعرف يعتربان-النظام الداخلي وامليثاق-وثيقة واحدة. 

وميكن يف هذا ال�صياق ذكر ما �رصحت به ال�صحافية الت�ن�صية جنيبة احلمروين ع�ص�ة اأول مكتب   

اأن  اإىل  م�صرية  ه�صة  الت�ن�صيات  ال�صحافيات  "و�صعية  اأن  تعتقد  فهي  الت�ن�صيني  لل�صحفيني  ال�طنية  للنقابة 

85 باملائة من ال�صحافيات العامالت يف القطاع ال�صحفي هن �صحايا ملختلف اأن�اع التمييز رغم "اأن الق�انني 

املنظمة لقطاع ال�صغل يف ت�ن�س ال ي�جد فيها اأي متييز"، مطالبة بت�صمني ميثاق �رصف ال�صحفيني الت�ن�صيني 

 . وقد الحظنا اأن ميثاق �رصف ال�صحفي الت�ن�صي ال يت�صمن اأي�صا 
بندا ي�صدد على امل�صاواة بني اجلن�صني")33(

على �صبيل الذكر بندا خا�صا بعدم تعر�س ال�صحايف للحياة اخلا�صة، علما واأن كل تقارير اجلمعية والنقابة اأكدت 

باأن انتهاك االأعرا�س واحلياة اخلا�صة ميثل اأحد اأهم جتاوزات ال�صحفيني الت�ن�صيني، هذا باالإ�صافة اإىل اأن جل 
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تقارير اجلمعية والنقابة اأ�صارت اإىل عدم احرتام بع�س ال�صحف ملبداأ اخل�ص��صية. وت�جد نيَّة اإدراج ف�صل اآخر ا

ي�ؤكد على �رصورة اأن يحرتم ال�صحايف النظام العام والد�صت�ر واأن يدافع على ركائز النظام اجلمه�ري، علما 

باأن مادة هذا الف�صل عرثنا عليها يف ن�صخة مرق�نة مل�ص�دة ميثاق �رصف �صحفي من ال�ا�صح اأنها �صيغت قبل 

ميثاق 1983 اإن مل تكن اإحدى املقرتحات املعرو�صة من اإحدى اللجان اأو اأحد ال�صحفيني. ويحت�ى هذا املقرتح 

  وعلى قائمة ب 12 بندا هي عبارة عن واجبات وقائمة ب5 بن�د هي عبارة عن حق�ق. ونالحظ 
)34(

على ديباجة

فرقا فيما يتعلق بالت��صع يف حتديد بن�د م�ص�دة هذا امليثاق التي تع�د ح�صب تقديرنا اإىل فرتة نهاية ال�صبعينات 

 .
)35(

وبداية الثمانينات

6-4- جلنة اأخالقيات املهنة

ت�جد يف النقابة ال�طنية لل�صحفيني الت�ن�صيني جلنة يطلق عليها "جلنة اأخالقيات املهنة" وهي جلنة   

فهي  املراأة  اأو جلنة  احلريات  مثل جلنة  مثلها  قارة  بك�نها  ت��صف  فهي جلنة  للنقابة  الداخلي  النظام  اأقرها 

بذلك لي�صت عر�صية اأو ظرفية. وميكن بيان دور هذه اللجنة من خالل الع�دة اإىل الف�صل الثالث والثالثني من 

النظام الداخلي الذي حدد ن�صاطها على النح� االآتي : "تق�م مبتابعة االنتهاكات واالإخالل باأخالقيات املهنة، 

اإىل  تقارير  اللجنة  هذه  ت�صلم  اأن  التنفيذي." ويحدث  املكتب  اإىل  ذلك  يف  تقريرا  وج�بيه  ب�صفة  �صهريا  وتقدم 

 ، وذلك رغم وج�د ق�صايا تقدمت بها جهات عدة )م�ؤ�ص�صات، 
)36(

املكتب التنفيذي وهي عادة مت�ا�صعة امل�صم�ن

 . لكن املهم يف كل هذا ه� 
)37(

اأفراد..( تتعلق بتجاوزات ل�صحف ول�صحفيني لها عالقة باالإخالل مبيثاق ال�رصف

�صعي النقابة اإىل اإيجاد هيكل يتابع م�صاألة االأخالقيات ال�صحفية وذلك من خالل تقدمي التقارير ال�صهرية، لكن 

يبدو اأن هذه اللجنة ال متلك اآليات خا�صة بها ميكن اأن ت�صل اإىل حد م�صاءلة ال�صحايف اأو التحقيق معه اأو اتهامه. 

ومن خالل متابعتنا مللف االأخالقيات بالنقابة ات�صح لنا اأن حل االإ�صكاليات املتعلقة بق�صايا االأخالقيات يقع وديا 

اأي من خالل العالقات الثنائية اأي ال��صاطة اأو يف بع�س االأحيان عرب جتاهلها لت�صقط بالتقادم، فاإ�صهار امل�صائل 

االأخالقية يف العمل  ال�صحفي كاحلرفية وب�صكل علني م�صاألة على قدر كبري من احل�صا�صية فيمكن اأن ت�ؤثر مثل 

. ونادرا ما يح�صل �صجال علني ح�ل ق�صايا اأخالقيات 
)38(

تلك الق�صايا على م�صتقبل ال�صحايف املهني والذاتي 

املهنة ال�صحفية يف ت�ن�س، ولكن حدث اأن اأ�صدرت جمعية ال�صحفيني بيانات لها �صلة بخرق ميثاق ال�رصف ففي 

�صنة 1993 �صدر بيانا �صحفيا نندت فيه اجلمعية بالتجاوزات االأخالقية التي وقع فيها بع�س ال�صحفيني، وكان 

�صكل االنتهاك على النح� االآتي :

ـ انتحال اأحد ال�صحفيني مقاال لغريه.

ـ اإم�صاء اأحد ال�صحفيني لربقية اأخذها من وكالة اأنباء.
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ا ـ ن�صب اأحد ال�صحفيني لت�رصيحات قيادي فل�صطيني نقلها من اأحد املرا�صلني االأجانب يف ت�ن�س دون التثبت يف 

 .
)39(

�صحة هذه الت�رصيحات

واعتربت اجلمعية اأن هذا الت�رصف يعترب خرقا خطريا مليثاق �رصف ال�صحايف الت�ن�صي الذي يلزم   

ال�صحايف باالمتناع عن انتحال كتابات اأو اإيراد خرب وهمي، ودعا البيان كافة ال�صحفيني اإىل التقيد با�صتمرار 

.  كما نالحظ 
)40(

مبيثاق �رصف املهنة واحلر�س املت�ا�صل على اأداء الر�صالة ال�صحفية باأمانة وحرية وم��ص�عية

اأن ال�صحفيني مت�صامن�ن مع بع�صهم البع�س عندما يتعلق بامل�س من اأحد زمالئهم وه� ن�ع من احلمية ال جند 

له نف�س ال�صدى عندما يعتدى مثال ال�صحايف على احلياة اخلا�صة لالآخرين.

6-5- اأخالقيات املهنة يف تقارير جمعية ونقابة ال�شحفيني

تعترب فل�صفة التقارير ال�صن�ية يف اأدبيات العمل االإداري وال�صيا�صي واجلمعياتي يف العامل تقليدا اتخذته   

ويك�ن  املدين.  املجتمع  جمعيات  اإىل  و�ص�ال  الدولية  باملنظمات  مرورا  الدولة  مب�ؤ�ص�صات  بدءا  اجلهات  عديد 

التقرير عبارة عن مادة ت�ثيقية تر�صد ن�صاط وحركة املنظمة اأو اجلمعية يف عالقتها مبحيطها ومنخرطيها، فه� 

جتميع لكل تلك اجله�د املتناثرة الفردية واجلماعية القادمة من داخل اللجان الداخلية اأو امل�صرتكة، لكي ت�صبح 

ملزمة وناطقة باإ�صم القطاع. وعن اآليات ر�صد نقابة ال�صحفيني الأو�صاع االأخالقيات ال�صحفية وكيفية تثمينها 

يف التقرير ال�صن�ي فاإن تقرير 2008 يربز يف هذا ال�صياق اأنه وقعت االإ�صارة ملنهجية متابعة خرق  االأخالقيات يف 

املجتمع ال�صحفي والتي تتمظهرح�صب هذا التقرير على م�صت�يني:

- ما تر�صده اجلمعية �صن�يا وه� عمل ومتابعة �صن�ية.

- ما يحال على اجلمعية وحتديدا جلنة االأخالقيات املهنية من �صكاوى عدة ونظرت يف �صاأنها اجلمعية وات�صلت 

  .
)41(

باملعنيني وح�صلت منهم على تعهد بت�ص�ية اإخاللهم

- تقرير 2000-2002 : يعترب تقرير 2000-2002 اأول تقرير تن�رصه جمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني ب�صكل 

ر�صمي، رغم ن�رصها-وعندما تقت�صى احلاجة-لبيانات وتنظيمها لتظاهرات لها عالقة مبمار�صة املهنة وق�صايا 

. وقد جاء يف ت�طئة اأول تقرير جلمعية ال�صحفيني تربير لكل هذا التاأخري عن اإ�صدار تقارير 
)42(

ال�صاأن العام 

دورية متثل وجهة نظر ال�صحفيني من واقعهم وواقع جمتمعهم ما يلي :"ن�صع بني اأيديكم الي�م التقرير االأول 

ح�ل واقع احلريات ال�صحفية يف بالدنا. واإذا كانت ظروف جمعيتنا وت�صتت جه�د منا�صليها بني العديد من 

الق�صايا وامللفات مل ت�صمح يف املا�صي باجناز مثل هذا التقرير فاإننا نعتقد الي�م اأنه حان ال�قت لتاليف هذا النق�س 

اأهلية  واأكرثهم  البالد  يف  ال�صحافة  الأو�صاع  متابعة  واأكرثهم  ب�اقعهم  النا�س  اأعلم  هم  ال�صحفيني  اأن  باعتبار 

  
للتاأ�صري على الن�اق�س والتجاوزات وتقدمي  االأفكار واالقرتاحات لتالفيها وجتاوزها.")43(
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وقد غطى هذا التقرير اأو�صاع ال�صحافة الت�ن�صية منذ م�ؤمتر اجلمعية يف مار�س 2000 وه� امل�ؤمتر ا  

الذي اأو�صى ببعث جلنة احلريات يف �صلب جمعية ال�صحفيني وكلفها باإعداد تقرير ح�ل واقع احلريات ال�صحفية 

يف ت�ن�س. وقد وقع ت�صكيل هذه اللجنة بعد امل�ؤمتر وبداأت يف اإعداد هذا التقرير منذ دي�صمرب 2001 مع االلتزام 

على طريق  اللجنة خط�ة  وهذه  التقرير  هذا  ويعترب  ماي 2002.   3 ال�صحافة  العاملي حلرية  الي�م  يف  بن�رصه 

ال�صحفية يف �صلب جمعية  للحريات  باإن�صاء مر�صد  اأهم ت��صيات م�ؤمتر مار�س 2002 واملتعلقة  اإحدى  تنفيذ 

.   ويعترب تقرير �صنة 2000-2002 من اأكرث التقارير التي تناولت 
)44(

ال�صحفيني وهي مل تر الن�ر اإىل ي�منا هذا

م�صاألة االأخالقيات ب�صكل منهجي وتف�صيلي، اإذ اأفرد لها ما يناهز اأربع �صفحات وهي م�صاحة مل نعرث عليه يف ما 

�صياأتي من تقارير. كما ق�صم هذا التقرير م�صطلح اأخالقيات املهنة اإىل فقرات فرعية ف��صع اللبنات االأ�صا�صية 

ملحاور تقييم واقع اأخالقيات املهنة يف ما �صياأتي من تقارير وهي :

- املقاالت االإ�صهارية.

- ال�رصقة واالنتحال والقر�صنة.

- اإم�صاء املقاالت اجلاهزة والرد على مقاالت مبهمة

- هتك االأعرا�س

- االإثارة وحتريك الغرائز والتدجيل

وقد �صخ�س اجلزء التقدميي ملحاور الف�صل اخلا�س باأخالقيات املهنة ب�صكل جلي ومقت�صب اأ�صباب   

جتاوز اأخالقيات املهنة و�صبل تعطل مراقبة احرتام امليثاق االأخالقي ال�صحفي. وي�صري التقرير اإىل "اأن حمدودية 

املقنع  االإ�صهار  الف�ص�ل اجلديدة بخ�ص��س ممار�صات مثل  انعدام مراقبة تطبيق ما جاء يف بع�س  اإن مل نقل 

وال�رصقة واالنتحال وهتك االأعرا�س وغريه، قد �صاهمت يف تكري�س ممار�صة خملة باالأخالقيات و�صجعت اأكرث 

   
اأ�صحاب ال�صحف على التفكري فقط يف �صمان ا�صتمرار �صدور �صحفهم على ح�صاب كل �صيء.")45(

افتقار  "اإن  في�صيف  املهنة،  اأخالقيات  حلال  ت�صخي�صه  يف  ذلك  من  اأبعد  اإىل   2002 تقرير  ويذهب   

وتاأديبهم  املخالفني  وحما�صبة  لها  حد  وو�صح  احلاالت  هذه  مثل  يف  للتدخل  امل�ؤهل  املهني  للهيكل  ال�صحفيني 

�صمح بت�ا�صل التده�ر." ولعل يف هذا التعليق اإحالة اإىل اأن اجلمعية لي�صت هي الهيكل االأمثل لفر�س احرتام 

مليثاق �رصف  االحرتام  من  اأرقى  درجة  اإىل  لل��ص�ل  اإلزامية  االأكرث  النقابة رمبا هي اجلهاز  واأن  االأخالقيات 

املهنة  اأخالقيات   : نقابة  اإىل  جمعية  "من   : بحثنا  عن�ان  اختيار  اإىل  رمبا  دفعنا  ما  وه�  الت�ن�صي،  ال�صحايف 

ال�صحفية من ت�ن�س". وي�صيف التقرير "اإن الت�قف عند املمار�صات املخلة باأخالقيات املهنة ال�صحفية ي�صمح 

وتناولها  امل�صامني  بع�س  لكن حتليل  االأوىل.  ال�هلة  يف  اهتماما  نعريها  ال  قد  عديدة  �صلبية  بك�صف مظاهر  لنا 

بطريقة نقدية يك�صف لنا كم مرة يف الي�م �صقطت بع�س ال�صحف يف تكري�س ال�ص�رة الدونية للمراأة وكم مرة مت 
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ا الت�جه اإىل الغرائز وحتريكها واإثارة م�صاعر النا�س دون اأن نن�صى ال�ق�ع يف خطر ن�رص قيم البغ�صاء والعنف 

 
والالت�صامح.")46(

التقرير  هذا  جاء  ملاذا  ه� 
 

2003 تقرير  نت�صفح  ونحن  الذهن  اإىل  تتبادر  التي  االأ�صئلة  اأول   :  2003 تقرير   -

مت�ا�صع املنهجية وال�صياغة؟ فقد اأفرد تقرير 2002 ف�صال خا�صا مب�صاألة االأخالقيات وه�  ما مل نعرث عليه 

"دار ال�صباح" فقد ا�صتاأثرت ق�صية االأو�صاع املهنية   . عرف تقرير 2003 بك�نه تقرير 
)47(

يف تقرير 2003 

اأخالقيات املهنة يف �صياق احلديث  اأثريت ق�صايا  التقرير، وقد  ل�صحفيي دار ال�صباح بالق�صط االأوفر من هذا 

املهنية واالجتماعية  باالأو�صاع  الف�صل اخلا�س  ب�صكل عام. ففي  ال�صحافة وال�صحفيني  اأو�صاع وظروف  عن 

وحتديدا باملح�ر اخلا�س مب�صم�ن ال�صحف الت�ن�صية جاء يف التقرير ما يلي :"اإن النه��س ب�اقعنا االإعالمي 

بالتزام  وباخل�ص��س،  اأي�صا  واإمنا  فح�صب  ال�صحف  لهذه  التجاري  بالرواج  يتحقق  ال  �صحفنا  ومب�صداقية 

االأكرب  الق�صم  وبتخ�صي�س  ال�صحفيني  �رصف  ومبيثاق  و�ص�ابطها  ال�صحفية  املهنة  باأخالقيات  ال�صحف  هذه 

املقاالت  ال�صحفيني عن حتبري  وامتناع  القان�ن  ذلك  على  ين�س  كما  ال�صحفي  لالإنتاج  التحريرية  امل�صاحة  من 

النا�س  م�صاعر  دغدغة  عن  واالمتناع  التحليلية  للمقاالت  الالزمة  االأهمية  واإعطاء  بذلك  والت�صهري  االإ�صهارية 

  .
وغرائزهم با�صتخدام االإثارة وال�صع�ذة وال�صحن العاطفي املبالغ فيه")48(

االأ�صب�عيات  يف  العاملني  لل�صحفيني  املهني  بال��صع  اخلا�صة  الفقرة  ويف   2003 تقرير  اأ�صار  كما   

وحتديدا يف النقطة الرابعة "التمادي يف اعتماد عدد كبري من االأ�صب�عيات على انتحال مقاالت االآخرين و�رصقة 

املقاالت وال�ص�ر من اجلرائد واملجالت االأجنبية وقد اأ�صبحت االإنرتنت منبعا جديدا لهذه االأ�صب�عيات وحتى 

      
لبع�س الي�ميات ولالأ�صف.")49(

- تقرير 2004 : ورد احلديث عن االأخالقيات ال�صحفية يف تقرير جمعية ال�صحفيني ل�صنة 2004 يف   

باب "اجل�انب الت�رصيعية" وحتديدا يف جزئه الثاين املعن�ن ب"حماية املهنة ال�صحفية" وقد اأكتفي  التقرير يف 

اجلزء املخ�ص�س لـ"احرتام اأخالقيات املهنة" بالتذكري مبا ت�صمنته جملة ال�صحافة من ف�ص�ل حتمى اأخالقيات 

املهنة وهي كما وردت يف هذا التقرير الف�صل 23 والف�صل 23 مكرر والف�صل 27  والف�صل 63 وهذه الف�ص�ل 

اأي  اإىل  "لكن   : االآتي  التعليق  التقرير  واأفرد  الت�ن�صي.  القان�ن  يف  باالأخالقيات  اخلا�س  اجلزء  يف  عر�صناها 

مدى حترتم هذه الف�ص�ل؟ واأي دور يق�م به وكيل اجلمه�رية ب�صفته نائبا للعم�م م�صم�ال باالإيداع القان�ين 

  
للت�صدي للخروقات.")50(

االأول ر�صمي �صادر عن جمعية  : الطريف يف �صنة 2005 ه� �صدور تقريرين  - تقرير ماي 2005   

اأول  البغ�ري  ناجي  وهم  للجمعية  التنفيذي  املكتب  اأع�صاء  �صحفيني  ثالثة  عن  �صادر  والثاين  ال�صحفيني 

حم�صن  وال�صحايف  للنقابة  التنفيذي  املكتب  ع�ص�  الهاين  وزياد  الت�ن�صيني  لل�صحفيني  ال�طنية  للنقابة  رئي�س 
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عبد الرحمان. يف البدء علينا االإ�صارة اإىل اأن �صدور اأكرث من تقرير دليل على غياب االن�صجام الفكري واملهني ا

داخل النقابة. ومن خالل مقارنة بني التقريرين فاإننا ن�صتنتج تباينا وا�صحا فال املنهجية هي ذاتها وال ت�صنيف 

التجاوزات يف التقرير الر�صمي ت�صبه التقرير امل�ازي. فمن خالل املقارنة فاإن فكرة رئي�صية ن�صتخل�صها وتتمثل 

يف ن�صبية فهم وتقييم االأخالقيات ال�صحفية يف ت�ن�س فما ه� جتاوز اأخالقي قد يك�ن عند االآخر عمال م�رصوعا 

وهكذا دواليك، اإذن قد تك�ن اخللفية الفكرية اأو االأيدي�ل�جية حمددة يف فهم ما ه� اأخالقي اأو غري اأخالقي يف 

العمل ال�صحفي.

التقرير ه�  ل�صنة 2005 بعد م�ؤمتر اجلمعية يف �صبتمرب 2004، وما مييز هذا  االأول  التقرير  �صدر   

غياب الباب اخلا�س باأخالقيات املهنة وجاء احلديث عنها يف طيات التقرير كما ميكن و�صف هذا التقرير بك�نه 

�صنة  تقرير  بعد  التقارير  اأف�صل  وه�  ثريا  جاء  فقد  امل�ازي  التقرير  اأما  امل�صت�يات.  جل  على  �صعيفًا  تقريرًا 

الداخلية  التجاذبات  النظر عن  العلمية وبغ�س  يتعلق بباب االأخالقيات ف�صنحاول لالأمانة  2000-2002 فيما 

التي كانت ت�صق اجلمعية يف تلك الفرتة باأن ن�صتعر�س ما جاء يف كال التقريرين وذلك الأمياننا باأن كالهما �صادر 

داخل جمعية  االأخالقيات  باب  باأن  مفادها  فر�صية  لنا  �صي�فر  ما  وه�  اجلمعية  نف�س  داخل  من  عن �صحفيني 

ال�صحفيني حمل �صجال وخالف.  

امل�جهة  املقاالت  باالأخالقيات م�صاألة  يت�صل  فيما  ل�صنة 2005  الر�صمي  التقرير  تناوله  ما  ومن بني   

والتي �صخ�صها باعتبارها ظاهرة حت�لت اإىل �صيا�صة ممنهجة ، وتتمثل يف �صدور مقاالت غري مم�صاة ترد على 

مقاالت مل يتم ن�رصها يف ال�صحف املحلية. اأما العن�رص الثاين فتعلق بغياب التناف�س النزيه ب�صبب اال�صتن�صاخ 

"حدد امل�رصع الت�ن�صي العدد االأدنى من ال�صحفيني املحرتفني ال�اجب ت�فره �صمن اأ�رص التحرير وكذلك من 
حاملي ال�صهادات العليا اإال اأن هذا ال�رصط القان�ين مل ير طريقه اإىل التنفيذ يف العديد من امل�ؤ�ص�صات ال�صحفية 

التي تلجاأ عادة للمتعاونني اأو الأ�صخا�س مل يتلق�ا تك�ينا �صحفيا ي�ؤهلهم لال�صطالع بهذه املهمة مقابل اأج�ر 

متدنية وه� ما يف�رص جل�ء بع�صهم يف تعاملهم املهني اإىل اأ�صاليب تخل مبيثاق ال�رصف ال�صحفي وت�ص�ه �ص�رة 

  
)51(

ال�صحفيني يف املجتمع".

جهد  عن  اال�صتغناء  لل�صحف-حد  املفرط  اال�صتغالل  حلالة  التقرير  لعر�س  مقدمة  الت��صيف  وهذا   

�صفحاتها  مللء  واجتماعية  وثقافية  وريا�صية  �صيا�صية  م�ا�صيع  من  االإنرتنت  �صبكة  تعر�صه  ملا  ال�صحفيني- 

وطرحها يف ال�ص�ق دون تكاليف تذكر جنبا اإىل جنب مع �صحف اأخرى تدفع الكثري من اجلهد واملال باالإ�صافة 

"العناوين  اإ�صكالية  اأ�صار التقرير �صمن اإحدى فقراته اإىل    كما 
اإىل االأعباء االجتماعية الإجناز �صحيفتها.")52(

ال�همية" والحظ متادي ال�صحف الت�ن�صية وخا�صة منها ال�صعبية اأي االأ�صب�عيات يف ن�رص االإعالنات الزائفة 

وال�همية وخا�صة عرو�س ال�صغل وامل�صابقات وكذلك العناوين االإخبارية التي ت�صيء لعق�ل الت�ن�صيني وت�صتغل 

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 



7
5

2
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا العناوين  �صناعة  يف  ال�صحف  بني  للتناف�س  ميدانا  العراق  على  احلرب  وكانت  الق�مية  الق�صايا  مع  تعاطفهم 

الكاذبة التي ال يقبلها اأي عاقل." 

يجب  الذي  ال�صياق  تربز  بديباجة  متيز  فقد  باالأخالقيات  اخلا�س  املح�ر  ويف  امل�ازي  التقرير  اأما   

اأن تنزل فيه م�صاألة احلديث عن االأخالقيات ال�صحفية يف ت�ن�س. اأ�صار التقرير اإىل ما تتميز به ظروف العمل 

والعالقات املهنية يف امل�ؤ�ص�صات االإعالمية يف ت�ن�س من ه�صا�صة كبرية و خرق �صارخ جلميع الق�انني. فطريقة 

اإىل ق�انني و ق�اعد  االنتداب وحتديد االأجر وو�صائل وظروف العمل ال تخ�صع يف عديد امل�ؤ�ص�صات االإعالمية 

وا�صحة واإمنا حتدد ح�صب مزاج و رغبة امل�ؤجر، واالتفاقية امل�صرتكة لل�صحافة املكت�بة ال تطبق اإال يف عدد قليل 

جدا من ال�صحف. اأما االتفاقية اخلا�صة مب�ؤ�ص�صة االإذاعة والتلفزة فهي ال تطبق على ال�افدين اجلدد على هذه 

اإال بعد �صن�ات ط�يلة من العمل واالنتظار، مما يجعل امليزة االأ�صا�صية للقطاع هي االإح�صا�س بعدم  امل�ؤ�ص�صة 

  
)53(

اال�صتقرار خا�صة بالن�صبة لل�افدين اجلدد".

ي�صيف التقرير اأن "ممار�صة مهنة ال�صحافة يف بالدنا ال ت�صتند اإىل �رصوط وا�صحة و مقايي�س حمددة   

مثل اأي مهنة اأخرى. كما اأن اإ�صناد بطاقة االحرتاف ه� من اخت�صا�س �صلطة االإ�رصاف ممثلة يف االإدارة العامة 

لالإعالم ولي�س من اخت�صا�س اأهل املهنة، وه� ما جعل اإغراق القطاع بالدخالء اأمرا يف غاية ال�صه�لة." ويعترب 

ال�صحفية وميثاق �رصفها.  املهنة  اأخالقيات  لتنامي خرق  اله�صة كانت تربة خ�صبة  االأو�صاع  اأن هذه  التقرير 

فالعديد من ال�صحفيني واأمام ان�صداد االآفاق و الياأ�س من ت�ص�ية اأو�صاعهم ي�صقط�ن يف م�صتنقع املقاالت الدعائية 

و االإ�صهارية وال�رصقة واالنتحال واإم�صاء وتبني مقاالت جاهزة. ولي�س من باب ال�صدفة اأن تخت�س يف مثل هذه 

املمار�صات املخلة ب�رصف املهنة "امل�ؤ�ص�صات ال�صحفية" التي ت�رصب بق�انني ال�صغل عر�س احلائط، و ت�صتغل 

�صحفييها -اإن وجدوا- اأ�ص�اأ ا�صتغالل.

ظاهرة  انت�رصت  االأخرية  ال�صن�ات  يف  اأنه  اإىل  التقرير  اأ�صار  االأعرا�س  بهتك  اخلا�صة  الفقرة  يف   

الت�صهري وثلب بع�س ال�صخ�صيات ال�صيا�صية واحلق�قية واالإعالمية، وعادة ما تك�ن يف �صكل حمالت منظمة يتم 

"اإعدادها" بنف�س االأ�صل�ب للرد على املخالفني يف الراأي. وه� اأقرب منه اإىل ال�صب و ب�صكل ال يحرتم اأخالقيات 
املهنة ال�صحفية وال ميثاق �رصفها الذي ي�صتند اإىل احرتام اآراء الغري و التعامل مع املختلفني يف الراأي بروح من 

الت�صامح و عدم اللج�ء اإىل ثلبهم. 

اأعترب التقرير امل�ازي اأن املقاالت اجلاهزة و الرد على مقاالت مبهمة تعترب ظاهرة ال تختلف كثريا عن   

عملية هتك االأعرا�س نظرا الأن هذا الن�ع من املقاالت يخت�س يف التهجم على بع�س املنظمات و الهيئات ال�طنية 

الت�ن�صية للدفاع عن  ال�صلطة على غرار الهيئة ال�طنية للمحامني وجمعية الق�صاة والرابطة  حني تختلف مع 

حق�ق االإن�صان. وعادة ما تك�ن يف �صكل حمالت منظمة ت�صنها جّل ال�صحف اأو بع�صها على اإثر ن�ص�ب اأزمة بني 
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احلك�مة واإحدى هذه الهيئات اأو املنظمات. كما تعر�س التقرير اإىل اإ�صكالية املقاالت الدعائية مربزا ا�صتفحال ا

ظاهرة "�صهادات" املدح و االإطراء يف بع�س ال�صحف االأجنبية اأو الكتب والتي تت�صابق �صحفنا اإىل اإعادة ن�رصها 

اأحيانا يف �صفحاتها االأوىل. اأما فيما يتعلق باملقاالت اال�صهارية  فت�صعى العديد من ال�صحف الت�ن�صية و خا�صة 

االأ�صب�عية منها اإىل تقدمي م�اد اإ�صهارية يف �صكل اإنتاجات �صحفية م�قعة اأحيانا من قبل بع�س ال�صحفيني. وهي 

ممار�صة تعترب خرقا وا�صحا للقان�ن واإخالال باأخالقيات املهنة وميثاق �رصفها.

خ�ص�س التقرير فقرة لظاهرة ال�رصقة واالنتحال م�صريا اإىل اأن  عديد ال�صحف الت�ن�صية تعمل على   

ا�صتبدال ال�صحفيني املحرتفني مبق�س القتطاع م�اد �صحفية من ال�صحافة العربية و االأجنبية دون ترخي�س 

م�صبق و دون ذكر للم�صدر، وتقدمها للقراء على اأنها انتاجات خا�صة بها. فبع�س ال�صحف تعمل بعدد حمدود 

جدا من ال�صحفيني املحرتفني ال يتجاوز �صحافيًا واحدًا يف اأق�صى احلاالت. واأ�صبحت �صبكة االأنرتنات يف الفرتة 

االأخرية مالذا له�ؤالء و خا�صة يف جمال ال�ص�ؤون الدولية واملن�عات واأي�صا ال�ص�ر الف�ت�غرافية ودائما دون 

ذكر امل�صدر. وقد التجاأت  �صحف اأخرى اإىل ملء م�صاحاتها مب�اد مكررة. وختم التقرير باب االأخالقيات بفقرة 

عن االإثارة و حتريك الغرائز والحظ �صعي بع�س ال�صحف وخا�صة االأ�صب�عية منها بدافع الربح املادي ال�رصيع 

اإىل تكري�س ت�جه خطري يتمثل يف االإثارة وحتريك الغرائز، ليتح�ل هذا االأ�صل�ب اإىل منتج  الأركان قارة. 

: متيز تقرير �صنة 2006 يف معاجلته مل�صاألة االأخالقيات باالقت�صاب واكت�صى  - تقرير ماي 2006   

�صبغة عم�مية فال وج�د لعر�س مف�صل لتجاوزات لها �صلة باالأخالقيات قام بها �صحفي�ن. ففي الباب اخلا�س 

مثل  اأن  ال�صحفيني  جمعية  واعتربت  امل�جهة  االإعالمية  احلمالت  رف�صه   2006 �صنة  تقرير  اأكد  باالأخالقيات 

 . ويف نف�س ال�صياق اأعترب التقرير اأن اأ�صل�ب الت�صخي�س 
)54(

هذا املنهج خمل باأخالقيات املهنة واالأخالق عم�ما

واالتهامات االأخالقية وهتك االأعرا�س والتخ�ين الذي تلجاأ اإليه بع�س ال�صحف من خمتلف امل�صارب ي�صت�جب 

الردع القان�ين ف�صال عن ك�نه خماًل ب�رصف املهنة واأخالقياتها، واأ�صار التقرير اأي�صا اإىل ت�ا�صل ظاهرة ن�رص 

املقاالت غري املم�صاة والتي ترد على اأحداث اأو م�اقف مل يطلع عليها القارئ اأو امل�صاهد الت�ن�صي. ومن بني 

النقاط التي ركز عليها تقرير �صنة 2006 االزدواجية يف جمع التحرير ال�صحفي اخلال�س باالإ�صهار، وه� ما قد 

يعر�س م�صداقية ال�صحايف اإىل ال�صبهات ويلقي ب�صالله على االإنتاج ال�صحفي، هذا باالإ�صافة اإىل االإ�صهار املقنع 

  فرغم و�ص�ح 
)55(

اأخبار. اأو حتقيقات وحتى  اأحاديث  اأو  الذي تعتمده بع�س ال�صحف، يف �صكل ريب�رتاجات 

القان�ن يف هذا ال�صياق فاإن عديد ال�صحف الت�ن�صية تتجاهله وتلجاأ اإىل تقدمي م�اد اإ�صهارية يف �صكل اإنتاجات 

�صحفية م�قعة يف بع�س االأحيان وهي-ح�صب التقرير- خملة ب�رصف املهنة. 

اإىل  الت�ن�صية  ال�صحف  من  العديد  تعمد  هي  اأي�صا  تقرير 2006  عليها  اأكد  التي  االأخرى  االإ�صكالية   

ذكر  ودون  خا�صة،  اإنتاجات  اأنها  اأ�صا�س  على  وا�صتعمالها  واالأجنبية  العربية  ال�صحافة  من  مقاالت  �رصقة 
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ا للم�صدر اأو ترخي�س م�صبق، وتعتمد بع�س ال�صحف وهنا يتهم التقرير ال�صحف التي تعمد اإىل اقتطاع مقاالت 

كاملة على اأ�صا�س اأنها مرا�صلة، بل ت�صيف اإليها عبارة "خا�س" من "مرا�صلنا يف بغداد اأو "القاهرة"، اأو غريها 

االإنرتنت مللء جزء هام من  اإىل �صبكة  االأ�صب�عية منها  اأخرى وخا�صة  املرا�صل. وتلجاأ �صحف  ا�صم  دون ذكر 

�صفحاتها فيما يتعلق باالأخبار العاملية، وكذلك املن�عات وال�ص�ر، علما واأن هذه ال�صحف ت�صغل عددا حمدودا 

 
)56(

من ال�صحفيني

- تقرير 2007:  اكتفى تقرير �صنة 2007 يف باب االأخالقيات باإثارة نقطتني هما : 

- الت�صخي�س وهتك االأعرا�س والتخ�ين: وي�ؤكد التقرير "جل�ء بع�س ال�صحف واالأقالم وامل�اقع االإلكرتونية 

 
من خمتلف التل�ينات ال�صيا�صية واحل�صا�صيات اإىل اأ�صل�ب هتك االأعرا�س والتخ�ين والت�صخي�س.")57(

ال�صحف  العديد من  فاإن  القان�ن  اأنه رغم و�ص�ح  التقرير من  : وي�صري  املقنع  واالإ�صهار  االنتحال  ال�رصقة   -

تلجاأ اإىل انتحال مقاالت مقتطعة بالكامل من �صحف اأجنبية وعربية دون اإ�صارة اإىل م�صادرها احلقيقية. بل اإن 

�صحفا ي�مية وواأخرى اأ�صب�عية غالبا ما تقطع ح�ارات باأكملها وت�هم القراء باأنها اإنتاجات خا�صة، وي�صل 

االأمر ببع�س ال�صحف اإىل اإ�صافة عبارة "خا�س" لتج�صد بذلك ح�صب عبارة التقرير "اأق�صى اأ�صكال اال�صتهتار 

اإىل مالذ حقيقي  اأن �صبكة االإنرتنت حت�لت  اإىل  واال�صتهزاء بالقارئ." وي�صيف التقرير فيما يتعلق بال�رصقة 

بجميع  مللء �صفحاتها  االإنرتنت  من  لل�رصقة  م�ظفا  الت�ن�صية  الي�مية  ال�صحف  اإحدى  وتخ�ص�س  ه�ؤالء،  اإىل 

  
اأق�صامها.")58(

نف�س  �صجع-ح�صب  ما  وه�  القان�ن  تطبيق  عدم  ه�  الظ�اهر  هذه  ا�صتفحال  اأ�صباب  من  اأن  التقرير  ويعترب 

التقرير-اأ�صحاب امل�ؤ�ص�صات االإعالمية يف ال�صحافة املكت�بة وال�صمعية الب�رصية واالإنرتنت وبع�س ال�صحافيني 

اأن االأو�صاع  اإىل الع�امل املذك�رة  على التمادي يف ممار�صات خملفة ب�رصف املهنة. ويعترب التقرير باالإ�صافة 

اأخالقيات  خرق  ظاهرة  لتنامي  خ�صبة  اأر�صية  متثل  واالإعالمية  ال�صحفية  امل�ؤ�ص�صات  عديد  يف  اله�صة  املادية 

املهنة. 

- اأخالقيات املهنة يف تقرير 2008 : يعترب تقرير �صنة 2008 اأول تقرير ي�صدر با�صم النقابة ال�طنية لل�صحفيني 

الت�ن�صيني التي تاأ�ص�صت يف 13 جانفي 2008 ويعترب متط�را ن�صبيا قيا�صا اإىل تقارير 2006 و 2007. لكن ويف 

�صياق اآخر ميكن الق�ل اأنه مل يطراأ اأي تغيري منهجي اأو �صكلي يف هذا التقرير النقابي بل يكاد يك�ن ن�صخة من 

التقارير ال�صابقة للجمعية وه� ما يدفعنا اإىل الت�صاوؤل عن ما الفرق بني اجلمعية والنقابة يف التعامل مع م�صاألة 

التقرير،  هذا  يغطيها  التي  الفرتة  املهنة خالل  اأخالقيات  انتهاك  ت�ا�صل  �صنة 2008  تقرير  ذكر  االأخالقيات. 

عديد  من  مرا�صالت  النقابة  تلقت  فقد  ال�صياق  هذا  ويف  االأحيان.  بع�س  يف  حدتها  وزادت  اخلروق  وت�ا�صلت 

اإ�صكاليات تتعلق باأخالقيات املهنة. وقدم م�اطن�ن من والية  االأطراف، من منظمات وم�اطنني، تطرح عليها 
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"ن�رص قيم البغ�صاء والالت�صامح ا الق�رصين-على �صبيل الذكر- �صكايات للنقابة تتعلق ب�صعي بع�س ال�صحف 

و اإثارة النعرات اجله�ية". وعرب م�اطن�ن من والية الق�رصين عن احتجاجهم مما ن�رصته �صحيفة اأ�صب�عية 

ت�ن�صية ح�ل اجلهة ب�صكل تهكمي، معتربين ذلك م�صا بالكرامة واإهانة جلهة باأكملها". 

وقد اأ�صدرت النقابة ي�م 30 مار�س 2008 بيانا نددت فيه باأ�صل�ب التخ�ين وهتك االأعرا�س معتربة   

اأ�صب�عية التي وا�صلت حملتها باأكرث  هذه املمار�صات خملة ب�رصف املهنة، وذلك على خلفية ما ن�رصته جريدة 

�رصا�صة فيما بعد، اإىل جانب �صحف اأ�صب�عية اأخرى. وتعترب النقابة اأن هذه املمار�صات ت�رص كثريا مب�صداقية 

امتدت  فقد  فح�صب،  ال�رقية  ال�صحافة  على  االأعرا�س  وهتك  الثلب  عمليات  تقت�رص  وال  الت�ن�صية.  ال�صحافة 

حملة  اإىل 
 )59(

ال�رصيف  �صل�ى  ال�صيدة  اجلامعية  االأ�صتاذة  تعر�صت  اإذ  االإلكرتونية،  امل�اقع  بع�س  اإىل  الظاهرة 

اإثر ن�رصها لدرا�صة على االنرتنت ح�ل املكانة املخ�ص�صة للمراأة من خالل الفتاوى  ت�ص�يهية وت�صهريية على 

املن�ص�رة على م�اقع االنرتنت. وقد متيزت هذه احلملة بالعنف وال�رصا�صة اإىل حد الت�صكيك والتخ�ين والتكفري 

وامل�س من كرامة �صاحبة املقال وحقها يف حرية التعبري والتفكري واملعتقد.

وتعرف العديد من ال�صحف الت�ن�صّية با�صتعمال املقاالت الدعائّية �ص�اء بغر�س اإ�صهاري اأو الأغرا�س   

�صيا�صّية تاأتي يف اإطار التعتيم. وتق�م العديد من ال�صحف بالتعدي على اأخالقيات املهنة وخرق ق�انني امللكية 

بع�س  تعمد  كما  امل�صدر.  ذكر  دون  االنرتنت  ومن  اأخرى  �صحف  من  "�رصقة" مقاالت  اإىل  تعمد  اإذ  الفكرية، 

ال�صحف اإىل ن�رص مقاالت ا�صهارية يف �صكل اأخبار. وتخت�س  بع�س ال�صحف �صفحاتها للرتويج اإىل قيم الغيبيات 

وال�صع�ذة والفكر اخلرايف واعتماد اأ�صل�ب االإثارة.

7- تيبولوجيا اأخالقيات املهنة تون�س

اإذا ما اأردنا ويف �صياق مقاربة ح��صلية، اأن ن�صنف تيب�ل�جيا خمتلف التجاوزات االأخالقيات التي يقع فيها 

ال�صحايف اأثناء مار�صته ملهنة ال�صحافة ميكننا اأن ن�صتنتج وبعد متحي�س وفرز لكل ما عرثنا عليه يف تقارير جمعية 

ونقابة ال�صحفيني الت�ن�صيني اأنها ت�ؤطر يف ثالثة اأ�صناف : 

- ال�صنف االأول : كل ما له عالقة باالآخر اأي القراء واجلمه�ر وم�ؤ�ص�صات الدولة واملجتمع املدين ويتمظهر هذا 

ال�صنف يف حق الرد، وعدم اخللط بني االإ�صهار واملادة ال�صحفية ومغالطة اجلمه�ر، وفربكة االأخبار اأي 

ن�رص بيانات زائدة اأو ناق�صة ، وتفادي االإثارة، ونبذ الدع�ة للعن�رصية والتمييز...

- ال�صنف الثاين : كل ما له �صلة بكل ما ه� م�صدر وحرفية ومهنية يف العمل ال�صحفي وميكن يف هذا ال�صياق 

ذكر م�صائل احرتام ال�رص املهني، احرتام احلياة اخلا�صة، رف�س هتك االأعرا�س والت�صهري والثلب، التمييز 

بني الراأي واخلرب، ال اتهام بدون دليل، الدقة، عدم ت�ص�يه امل�صدر ...
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ا النظام  مثل احرتام  بزمالئه ومهنته  ال�صحايف  بعالقة  له �صلة  ما  كل  اأي  ذاتي  ما ه�  كل   : الثالث  ال�صنف   -

كل  اأخرى �صاغها زمالوؤه ورف�س  مقاالت من �صحف  وانتحال  االأدبية  ال�رصقة  رف�س  للمهنة،  االأ�صا�صي 

اأن�اع الهدايا واالمتيازات املادية واملعن�ية، ...

اأو  لكن واأمام كل ما عر�س من جتاوزات تت�صل باالأخالقيات مل نعرث على ملف قامت فيه اجلمعية   

النقابة بعملية ا�صتق�صاء معمق اأي التحقق من التجاوز مهما كان الطرف املت�صبب )�صحايف اأو م�ؤ�ص�صة �صحفية 

اأو جهة ر�صمية( وه� ما يدفعنا- يف ختام هذا البحث- اإىل اإبداء عدة اإحرتازات عن بع�س الق�صايا التي لي�صت 

مهنة  ممار�صة  نفهم  بكيف  عالقة  لها  اختالفات  اأي�صا  اأو  اإيدي�ل�جية  اأو  حزبية  تك�ن  قد  خلفيات  عن  مبعزل 

اأو ماهية العالقة املحتملة بني ال�صحايف ورب العمل وجهة االإ�رصاف. كما تبدو  ال�صحافة ودورها يف املجتمع 

بع�س الق�صايا التي لها عالقة باالأخالقيات ال�صحفية على �صلة اأي�صا رمبا بت�صفيات ح�صابات قد تك�ن فكرية 

اأو ذاتية. اأما اإذا ما ت�جهنا اإىل تيب�ل�جيا اأ�صباب خرق اأخالقيات املهنة ودوافعها فاإنها تبدو ومن خالل تقارير 

نقابة ال�صحفيني على النح�  االآتي :

1- اأكرث ال�صحف تعديا على اأخالقيات املهنة هي ال�صحف التي ال حترتم االتفاقيات امل�صرتكة.

اإىل  ال�صحايف  �صعي  يف  العر�صي  والعمل  التعاقد  فرتة  وط�ل  وت�ظيفهم  ال�صحفيني  تر�صيم  عدم  ي�صاهم   -2

االنتحال.

3- اإن ت�صاهل امل�رصع اأي عدم احرتام ق�انني جملة ال�صحافة التي متنع ال�رصقة االأدبية واالإ�صهار املقنع وغريها 

من الف�ص�ل ي�صاهم يف تده�ر االأخالقيات.

يف  ال�صحفيني  بع�س  متادي  اأ�صباب  اأحد  حمرتف  �صحايف  بطاقة  الإ�صناد  حمددة  معايري  و�صع  عدم  يعترب   -4

االإخالل باالأخالقيات.

5- اإن ال�صك�ت عبارة عن ت�اط�ؤ ويتجلى ذلك يف عدم تعاون الزمالء ال�صحفيني مع النقابة وتقدمي �صكاوى �صد 

كل انتهاك حلق�ق ال�صحفيني اأو مليثاق ال�رصف.

6- الت�صاهل يف اإ�صناد ترخي�س يف ن�رص �صحيفة اإىل من ه� غري حريف وه� ما ينعك�س على مدى احرتام هذا االأخري 

للمبادئ االأخالقية.
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8  -  خامتة : حتمية الفكري يف فهم االأخالقياتا

على هدي ما تقدم تبدو اأخالقيات ال�صحافة، ب��صفها جمم�عة من الق�اعد والقيم والتي بالرج�ع اإليها ميكن 

لل�صحايف اأثناء ممار�صته ملهنته اأن ي�صحح االأخطاء والتجاوزات الفردية املحتملة، مبحثا مبهما مازال يف حاجة 

اإىل م�صاءلة �صياق ت�صيئه الفكري والتاريخي. ويك�ن الت�صحيح عادة على اأر�صية عدم اإحلاق ال�رصر بال�ظيفة 

الرئي�صية ل��صائل االإعالم وحريتها، وهي وظيفة ذات دالالت رمزية تتمثل بالتحديد يف ت�فري رقابة �صليمة على 

دوائر ال�صلطة التنفيذية واحلفاظ على ق�اعد جمتمع حر ودميقراطي. 

هكذا جاءت االأخالقيات يف الغرب ل�صد ثغرة غياب ق�انني املطب�عات اأو فر�صية اإحاللها، وهي ق�انني   

الفكر  به  جاء  طبيعي  كحق  الراأي  عن  التعبري  حرية  مبداأ  مع  ود�صت�ريا  فكريا  تتعار�س  الأنها  �صنها  ميكن  ال 

الليربايل يف القرنني الثامن ع�رص والتا�صع ع�رص والذي يعتربه الغرب قيمة اإن�صانية وجب على كل الب�رصية دعمه 

واالإميان به. يف االجتاه االآخر متار�س احلك�مات يف دول العامل الثالث واأمام ال�هن الفكري دور املنّظم االأول 

ل��صائل االإعالم عرب امللكية واالإ�رصاف وخا�صة من خالل الت�رصيع واإ�صدار ق�انني لتنظيم ال�صحافة والطباعة 

لق�انني  املكت�بة تخ�صع  االإعالم وخا�صة  العربية الزالت و�صائل  الدول  الثالث ومنها  العامل  والن�رص. يف دول 

الطباعة والن�رص اأو جملة ال�صحافة وهي حزمة من الق�انني التي تنظم كل ما يتعلق بالطباعة والتداول والن�رص. 

وال�صحافة وهي كما اأ�رصنا ت�رصيعات من اإفرازات دولة ما بعد اال�صتقالل. يحيلنا هذا الت��صيف اإىل ا�صتنتاج 

متظهر حالة من عدم الت�افق بني املرجعيات التي ميكن االعتماد عليها يف اإدارة امل�صهد ال�صحفي �رصقا وغربا 

�صماال وجن�با. رغم ما يعاب على هذه الق�انني من ح�ص�ر م�اد جزرية عقابية قد ت�صل اإىل �صجن ال�صحايف 

واإغالق ال�صحف فاإن لهذه الق�انني ع�ار�س اأخرى غري ظاهرة لكنها م�ؤثرة يف امل�صهد االإعالمي وتط�ره. من 

بني هذه االآثار ميكن الق�ل اأن ق�انني املطب�عات قد حدت بل عطلت لي�س فقط من من� وازدهار ال�صحافة بل من 

فر�صة تبل�ر فل�صفة ومبادئ الأخالقيات العمل االإعالمي وخا�صة متثل ثقافة ال��صيط ب��صفها منتجة لرت�صيخ 

قيمة الدميقراطية فكريا. 

تزداد اأهمية اإثارة اإ�صكالية االأخالقيات حدة عندما تعرت�صنا كل تلك املتغريات الهائلة التي ي�صهدها   

االإعالم الدويل واالإعالم العربي على حد ال�ص�اء، وخا�صة ميالد �صبكة االإنرتنت وتغري مفه�م ممار�صة العمل 

ال�صحفي يف ن�صخته ال�رقية الكال�صيكية وحت�له اإىل منت�ج اإلكرتوين تفاعلي يتجه من الكل اإىل الكل ع��صًا من 

اجلزء اإىل الكل. اإن حت�ل االت�صال واالإعالم من اإطاره ال�صيق ال�طني اإىل اإطار دويل ا�صمل عرب البث الف�صائي 

بروز  اأن  كما  واخلرب.  املعل�مة  وا�صتهالك  وا�صتقبال  اإر�صال  وتقنيات  اأ�صاليب  من  غري  قد  االإنرتنت  و�صبكة 

االت�صال الفردي وت�صتت مق�لة االت�صال اجلماهريي قد غري من مرجعيات االت�صال الكال�صيكية.
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ا م�صاألة  الدويل هي  امل�صت�ى  على  االإنرتنت  �صبكة  تعي�صها  التي  الع�ائق  اأكرب  اأن من بني  يعلم  فالكل   

التنظيم والتقنني وخا�صة االأخالقيات. عربيا اأدى بروز القطاع اخلا�س وح�ص�ره الفعال يف ت�صكيل اخلطاب 

البعد  اأن  غري  ون�عيا،  كميا  واالت�صايل  االإعالمي  امل�صهد  هيكلة  قراءة  اإعادة  اإىل  و�صناعته  اجلديد  االإعالمي 

اأغلب  يف  املرئي  ال�صمعي  االإعالم  تنظم  ق�انني  غياب  اإىل  فباالإ�صافة  تخلفا.  االأكرث  زال  ال  والقان�ين  االأخالقي 

التنظيم االإعالم الرقمي فاإن قطاع االإعالم املكت�ب والن�رص  اإىل مرجعية  الدول العربية والتذبذب يف ال��ص�ل 

وال�صحافة ال زال ينظم بق�انني املطب�عات والتي هي عبارة عن احدى اإفرازات اإعالم دولة ما بعد اال�صتقالل 

جتاوزتها احلداثة الفكرية والتقنية. 

يحدث هذا رغم وج�د خطاب ر�صمي يف ت�ن�س ويف اأغلب الدول العربية ال يرتدد يف التاأكيد على �رصورة   

 ، وتع�د بل�رة هذا 
)60(

االإ�صالح ال�صيا�صي واإبراز اأن االإ�صالح ال�صيا�صي ال م�صتقبل له يف غياب اإ�صالح االإعالم

اخلطاب واأ�ص�له اإىل �صغط املجتمع املدين داخليا و�صغط املنظمات احلك�مية و�صبه احلك�مية الدولية لتحرير 

. يف هذا ال�صياق ميكن االإ�صارة 
)61(

االإعالم من هيمنة الدولة وذلك منذ اأحداث احلادي ع�رص من �صبتمرب 2001 

الف�صائيات،  االإعالمية،  )املدن  العربي  االإعالمي  امل�صهد  مفردات  اأغلب  �صهدت  االألفية  هذه  بداية  ومنذ  اأنه  اإىل 

فاجلمعيات  ال�صحايف.  وه�  اأال  االإعالمية  العملية  يف  عن�رص  اأهم  با�صتثناء  داخليا  ظاهرا  االإنرتنت...( حراكا 

ال�صحفية االأهلية الزالت �صعيفة اإن مل نقل اأن اغلبها م�ال للحك�مات واأن تاأ�صي�س النقابات يعترب يف عديد الدول 

العربية ث�رة على اأكرث القطاعات حي�ية يف اأ�صاليب اإدارة املجتمع والراأي العام. 

اإىل  يع�د  الت�ن�صي  النم�ذج  قراءة  خالل  ومن  االإعالمي  الن�صاط  تنظيم  ت�ص�ر  يف  اخلالف  اأن  يبدو   

اإ�صكالية املرجعية الفكرية وال�صيا�صية التي على هديها نحدد ماهية العالقة املحتملة بني مك�نات امل�صهد ال�صحفي 

غري  اال�صتقالل.  اإىل  ويت�ق  واالإقت�صاد(  )ال�صيا�صة  اأخرى  جماالت  تتجاذبه  وفكريا  اجتماعيا  جماال  ب��صفه 

اأن م�صاءلة هذا احلقل حتيلنا اإىل �صياقات اجتماعية وثقافية حملية، فاآليات احل�ص�ل على املعل�مة واخلرب يف 

الغرب لي�س بذات االآليات يف الدول النامية وكذلك االأمر فيما يتعلق بالظروف املادية لل�صحايف، ودور ال�صلطة 

املنطقة  يف  اأو  ت�ن�س  يف  االإعالمي  العمل  اأخالقيات  م�صاألة  مع  االإيجابي  التفاعل  اإن  نق�ل  اخلتام  يف  التنفيذية. 

العربية لي�س مت�قفا على مدى االلتزام ببن�د مدونة اأخالقية نعلن عنها بل باملقدرة على احل�صم الفكري واملعريف 

ملاهية م�صامني وادوار االت�صال واالإعالم وال�صحافة ب��صفها ظ�اهر اجتماعية حداثية مركبة. 
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- املراجع : ا

- النقابة ال�طنية لل�صحفيني الت�ن�صيني : القان�ن االأ�صا�صي، 8 �صفحات.

- النقابة ال�طنية لل�صحفيني الت�ن�صيني : م�رصوع النظام الداخلي، 18 �صفحة.

- ميثاق �رصف ال�صحايف الت�ن�صي ال�صادر �صنة 1983.

- جمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني : تقرير جلنة احلريات ح�ل واقع احلريات ال�صحفية يف ت�ن�س، 3 ماي 2002، 26 �صفحة.

- جمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني : تقرير جلنة احلريات ح�ل واقع احلريات ال�صحفية يف ت�ن�س، 3 ماي 2003،  �صفحة.

- جمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني : واقع احلريات ال�صحفية، التقرير الثالث 3 ماي 2004، 35 �صفحة.

- جمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني : واقع احلريات ال�صحفية، التقرير الرابع 3 ماي 2005،27 �صفحة.

- ناجي البغ�ري-زياد الهاين-حم�صن عبد الرحمان  : التقرير ال�صن�ي الرابع ح�ل  واقع احلريات ال�صحفية يف ت�ن�س 03  

ماي 2005 .  28 �صفحة.

- جمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني : واقع احلريات ال�صحفية يف ت�ن�س، التقرير اخلام�س، ماي 2006، 29 �صفحة.

- جمعية ال�صحافيني الت�ن�صيني : واقع احلريات ال�صحفية يف ت�ن�س : التقرير ال�صاد�س، ت�ن�س ماي ،2007، 35 �صفحة.

- امل�شادر:

-   بالعربية

-  كلية االإعالم – جامعة القاهرة : اأخالقيات االإعالم بني النظرية والتطبيق، امل�ؤمتر العلمي، ال�صن�ي ال�صابع، اجلزء الثالث، 

ماي 2003.

و�صائل االإعالم واالأخالق:  جملة اإلكرتونية ت�صدرها وزارة اخلارجية االأمريكية 25 اأيار/ماي�، 2001 .  -

)عماد مكاوي( ح�صن: اأخالقيات العمل االإعالمي، الدر امل�رصية اللبنانية، القاهرة 2002.  -

)ح�صام الدين( حممد: امل�ص�ؤولية االجتماعية لل�صحافة : الدار امل�رصية اللبنانية، القاهرة،2003.  -

)�صم�ل( روبرت : م�ص�ؤوليات ال�صحافة : ترجمة األفرد ع�صف�ر، مركز الكتب االأردين، 1990.  -

)ه�هنربغ( ج�ن : ال�صحفي املحرتف، ترجمة ف�ؤاد م�ي�صاتي، امل�ؤ�ص�صة االأهلية للطباعة والن�رص، بريوت.  -

)اأب� اأ�صبع( �صالح: حتديات االإعالم العربي ، دار ال�رصوق عمان االأردن ، 1999.   -

)نع�صان اآغا( ريا�س: بني ال�صيا�صة واالإعالم : دار الفكر للطباعة والن�رص والت�زيع، لبنان، 2003.  -
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ا بالفرن�شية :

-Neveu Erik : Sociologie du journalisme, La Découverte, Paris, 2004.
-MacBbride Sean : Voix multiples, un seul monde : communication et société, 

aujourd'hui et demain : vers un nouvel ordre mondial de l'information et de 
la communication plus juste et plus efficace : rapport de la Commission 
internationale d'étude des problèmes de la communication : 1981. Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

- Bourdieu Pierre : Journalisme et éthique: Actes du colloque fondateur du centre 
de recherche de l'Ecole Supérieure de Journalisme (Lille), Les cahiers du 
journalisme, Juin 1996, n°1.     

- Charon Jean-Marie : Réflexions et propositions sur la déontologie de l'information, 
rapport a Madame la Ministre de la culture et de la communication, 8 juillet 
1999.

- Bernier marc-François : Ethique et déontologie du journalisme,  PU Laval, 
Québec, 2004.

- Bertrand Claude-jean : La déontologie des médias , Paris, PUF, Que sais-je, 
1997-98.

- Cornu Daniel : Ethique de l’information , Paris, PUF, Que sais-je, 1997-98.
- Ramonet Ignocio : Le cinquième pouvoir, Le Monde diplomatique, Octobre 

2003.
- L'Empire des Médias (collectif), Le Monde diplomatique, Octobre 2003.
- Mattelard Armand : La mondialisation de la communication, Puf, « Que sais-je 

? », Paris, 1996. 
- Naji Jamal Eddine : Médias et journalistes : Précis de déontologie, Maroc, Rabat. 

Sans date.
- Fortin Pascal : Quelle déontologie pour l'information en ligne, www.unizine.

net
- Hamdane Mohamed : responsabilités éthiques du journaliste dans un pays du 

sud : cas de la Tunisie, RTC 47-48, IPSI, Tunis, pp :9-18.
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الهوام�س:ا

1-  ميكن ذكر م�ؤمتر اجلزيرة االإعالمي  وجائزة دبي لل�صحافة وم�ؤمتر القاهرة وغريها من الندوات الر�صمية و�صبه الر�صمية 

عن حرية  االإعالم وامل�ص�ؤولية وذلك منذ بداية هذ القرن.

2-Pascal Fortin, Quelle déontologie pour l`information en ligne, www.unizine.net
3- و�صائل االإعالم واالأخالق، جملة اإلكرتونية ت�صدرها وزارة اخلارجية االأمريكية 25 اأيار/ماي�، 2001 .

4- اأخالقيات االإعالم بني النظرية والتطبيق، اأعمال م�ؤمتر جامعة القاهرة ، كلية االإعالم، ماي 2003.

االأخالقية  »امل�ص�ؤولية  عن  الفرن�صية  باللغة  االت�صال  لعل�م  الت�ن�صية  باملجلة  حمدان  حممد  درا�صة  اإ�صتثينينا  ما  اإذا  هذا   -5

لل�صحفي يف دول اجلن�ب : من�ذج ت�ن�س.« العدد 47-48 ل�صنة 2006 ور�صالة ختم الدرو�س اجلامعية مبعهد ال�صحافة 1990 

عن »ال�ص�ابط املهنية واالأخالقية العمل ال�صحفي يف جملة ال�صحافة بعد تنقيح 2 اأوت 1988 للطفي الزيادي وت�فيق الهمامي.

6 - Jean-Marie Charon, Réflexions et propositions sur la  
 déontologie de l`information, rapport à Madame la Ministre de la culture et de 

la communication, 8 juillet 1999.
7 - Erik Neveu, Sociologie du journalisme, La Découverte Paris, 2004.  
8 - Marc-François Bernier,  Éthique et déontologie du journalisme,       
    préface de Dominique Wolton, PU Laval, Canada, 2004.
9 -Pierre Bourdieu,  Journalisme et éthique  Pierre Bourdieu, Actes du colloque  

fondateur du centre de recherche de l'Ecole Supérieure de Journalisme (Lille),  
Les cahiers du journalisme, Juin 1996, n°1.  

10- راجع : ح�صن عماد مكاوي ، اأخالقيات العمل االإعالمي، الدر امل�رصية اللبنانية، القاهرة 2002.

11- ملزيد االإطالع على فل�صفة وتاريخ نظرية امل�ص�ؤولية االجتماعية راجع حممد ح�صام الدين : امل�ص�ؤولية االجتماعية لل�صحافة 

: الدار امل�رصية اللبنانية، القاهرة،2003.

12- ح�صن عماد مكاوي ، مرجع �صابق، �س 71.

13-راجع االإعالن العاملي حلق�ق االإن�صان املادة 19.

14-مثل الفدرالية الدولية لل�صحفيني، واحتاد ال�صحفيني العرب واحتاد ال�صحفيني االأفارقة، واالآ�صي�يني وغريها.

15- Voir: Sean MacBride, Voix multiples, un seul monde :
 communication et société, aujourd'hui et demain : vers un nouvel ordre mondial 

de l'information et de la communication plus juste et plus efficace : rapport de la 
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ا Commission internationale d'étude des problèmes de la communication : 1981. 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

16- املعروف مبعهد با�س حانبة.

17-راجع خطاب ب�رقيبة 1956، »لكل �صحفي مثل اأعلى يتحلى به »، ت�ن�س   ن�فمرب 1956 ، �س . 98.

18- نف�س امل�صدر، �س. 101.

19 -  Abdelkarim Hizaoui, Assocation, syndicat ou ordre des journalistes, in RTC 
– IPSI, no 12, Tunis 1987.

20- وقعت �صياغة هذا البحث قبل تاريخ ت�ىل املكتب احلايل للنقابة مقاليد الت�صيري، وللت��صيح فقد جد خالف بني كتل داخل 

اجل�صم ال�صحفي اأدت اإىل عقد م�ؤمتر نقابي ا�صتثنائي وه� �رصاع مهني و�صيا�صي وحزبي واأيدي�ل�جي قدمي.

21- راجع اأول تقرير جلمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني ل�صنة 2002-2000 .

22- راجع الد�صت�ر الت�ن�صي.

23-النقابة ال�طنية لل�صحفيني الت�ن�صيني : القان�ن االأ�صا�صي الف�صل 11 �س. 2. 

24- راجع وثيقة مطلب االنخراط بالنقابة ال�طنية لل�صحفيني الت�ن�صيني.

25- النقابة ال�طنية لل�صحفيني الت�ن�صيني: م�رصوع النظام الداخلي ، الف�صل ال�صاد�س، �س .3.

26- النقابة ال�طنية لل�صحفيني الت�ن�صيني : م�رصوع النظام الداخلي ، الف�صل الثالث والثالث�ن، �س. 11.

27- القان�ن عدد 32 ل�صنة 1975 امل�ؤرخ يف 28 اأفريل 1975 املتعّلق باإ�صدار جمّلة ال�صحافة.

28- اأر�صيف النقابة ال�طنية لل�صحفيني الت�ن�صيني.

29- جند اأن يف بع�س الدول العربية �صمنت واجبات وحق�ق ال�صحفي يف ق�انني املطب�عات كما ه� احلال يف اأغلب دول اخلليج، 

راجع جمال الزرن واملعز بن م�صع�د : حت�الت امل�صهد االإعالمي واالت�صايل يف مملكة البحرين التنظيم الهيكلي والت�رصيعات، 

من�ص�رات جامعة البحرين، 2008.

30-جاء هذا التاأكيد من خالل لقاءنا باأكرث من ع�ص� باملكتب القدمي لنقابة ال�صحفيني الت�ن�صيني.

www.fij.org FIJ . 31- راجع م�قع الفدرالية الدولية لل�صحفيني

www.fij.org FIJ . 32- ميثاق �رصف الفدرالية الدولية لل�صحفيني

“نقابة ال�صحفيني الت�ن�صيني اجلديدة تنتخب جمل�صها التنفيذي«، املغاربية، 15 ك2 2008،  33- راجع : جمال العرفاوي ، 

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/  : ال��صلة  اإلكرتونية،  جملة 

awi/features/2008/01/15/feature-01
التي  الثقيلة  العام وامل�ص�ؤولية  الراأي  بالغ يف  تاأثري  ات�صال من  لل�صحافة ب��صفها و�صيلة  ملا  » نظرا  الديباجة  34- وهذا ن�س 

احلرية  هذه  اأن  بيد  الد�صت�ر،  ي�صمنها  والتعبري  ال�صحافة  حرية  اأن  وباعتبار  العام  الراأي  ذلك  ت�جيه  يف  االإعالم  يتحملها 

اأ، ممار�صة هذه احلرية تفر�س  اإال على ما يطابق احلقيقة. وحيث  التعبري  يقع  باأن ال  بامل�ص�ؤولية وتعهدا  ت�صت�جب �صع�را 

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 



8
6

2
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

واجبات وم�ص�ؤولية معينة وحق�ق ال ي�صتطيع بدونها ال�صحايف اأن ي�صطلع مبهامه على ال�جه االأكمل. وبناء على ذلك واعتبارا ا

لر�صالة ال�صحفي وما متيله امل�ص�ؤولية وخا�صة يف نطاق احرتام حق�ق الغري ويف دائرة احلفاظ على االألفة الق�مية والنظام 

العام وعلى �صالمة االأخالق العامة ودوام ا�صتقامتها ح�صبما ين�ص�س على ذلك الت�رصيح العاملي حلق�ق االإن�صان يف �صنة 1940 

املنقح بالئحة االأمم املتحدة يف �صنة 1966 فاإن ال�صحايف ملزم باأن يتعهد باحرتام الق�اعد االأخالقية التالية والعمل على �صمان 

احرتامها كلما وقع انتهاكها اأثناء ممار�صة املهنة.«

35-عرثنا على هذه وثيقة هذه املدونة يف مركز الت�ثيق الق�مي بت�ن�س.

36- ت�صمن اأحد التقارير �صفحة ون�صف ال�صفحة عن واقع اأخالقيات ال�صحافة طيلة �صنة.

37- يراأ�س هذه اللجنة كمال بن ي�ن�س ال�صحفي بدار ال�صباح.

امل�ثقة من قبل  العديد من احلاالت  ال�رصف ح�صلنا على  االإخالل مبيثاق  با�صتق�صاء ميداين عن عمليات  قيامنا  38-من خالل 

اأخالقية  اإىل ح�ص�لنا على العديد من ال�ثائق من النقابة على هيئة �صكاوي لها عالقة بتجاوزات  �صحافيني، هذا باالإ�صافة 

لعدة  ونظرا  اخلا�صة.  احلياة  من  وامل�س  االأدبية،  وال�رصقة  املقنع  االإ�صهار  حم�ر  يف  ت�صب  عادة  وهي  ال�صحفيني  لبع�س 

اعتبارات �ص��صي�ل�جية مل نعمد يف هذا البحث اإىل ذكر اأي ا�صم ل�صحفي اأو �صحيفة وذلك بحكم اأن الثقافة ال�صائدة ال تتحمل 

مثل هذه التهم. 

39-راجع �صحيفة امل�صتقبل، »ال�صحفي�ن يقرون باأخطائهم«، 8 ني�صان 1993. 

40-�صحيفة امل�صتقبل : نف�س امل�صدر.

41- راجع تقرير 2008.

42-اأع�صاء جلنة �صياغة تقرير 2000-2002 )جلنة احلريات( : حممد بن �صالح-ف�زية املزي- �صالح الدين بن مبارك- ناجي 

الباغ�ري- �صفيان بن حميدة- فتحى العياري- جمال العرفاوي- معز زي�د- مراد عاللة- زياد الهاين- ف�زي ال�صن��صي 

عبداهلل. بن  جنيب  حممد  احلف�صي-  ن�الدين  اخلياطي-  –خمي�س  ال��صالتي  – ي��صف 
43-جمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني : تقرير جلنة احلريات ح�ل واقع احلريات ال�صحفية، ت�ن�س، 3 اأيار 2002، �س. 1.

44- نف�س ال�صفحة.

45-نف�س امل�صدر �صفحة : 23.

46-نف�س ال�صفحة.  

47-جمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني : واقع احلريات ال�صحفية، التقرير الثاين 3 ماي 2003،  24 �صفحة اأعدته جلنة احلريات 

املتك�نة من ال�صحفيني : الها�صمي ن�يرة، ي��صف ال��صالتي، فتحي العياري، �صفيان بن حميدة، حممد بن �صالح، مراد عاللة، 

معز زي�د، ف�زي ال�صن��صي، ف�زية املزي، و�صالح الدين بن مبارك.

48-جمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني : واقع احلريات ال�صحفية، التقرير الثاين 3 ماي 2003 ، �س9-8.

49-نف�س امل�صدر .�س 10.

50- جمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني : واقع احلريات ال�صحفية، التقرير الثالث 3 ماي 2004، �س 9.

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 
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ا 51-جمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني : واقع احلريات ال�صحفية، التقرير الرابع 3 ماي 2005، �س 13.

52-نف�س امل�صدر.

53- ناجي البغ�ري-زياد الهاين-حم�صن عبد الرحمان ، التقرير ال�صن�ي الرابع ح�ل  واقع احلريات ال�صحفية يف ت�ن�س، 03  

اأيار 2005 ، �س. 13.

54-جمعية ال�صحفيني الت�ن�صيني : واقع احلريات ال�صحفية يف ت�ن�س، التقرير اخلام�س، اأيار 2006، �س 28.

55- نف�س امل�صدر.

56-نف�س امل�صدر �س 29. 

57- جمعية ال�صحافيني الت�ن�صيني : واقع احلريات ال�صحفية يف ت�ن�س : التقرير ال�صاد�س، ت�ن�س اأيار2007، 35 �صفحة، اأجنز 

التقرير فريق عمل من جلنة احلريات يتك�ن من : جمال الكرماوي، زياد الهاين، مراد عاللة، ناجي البغ�ري، حم�صن عبد 

الرحمان، الها�صمي ن�يرة.

58- ملعرفة ا�صماء ال�صحف ميكن الرج�ع اإىل تقارير جمعية ثم نقابة ال�صحفيني الت�ن�صيني.

59-ا�صتاذة جامعية مبعهد ال�صحافة وعل�م االإخبار.

60-راجع : وثيقة ت�ن�س لالإ�صالح يف العامل العربي والتي �صدرت عن قمة جامعة الدول العربية املنعقدة يف ت�ن�س �صنة 2004 

والتي تعترب ردا ر�صميا عربيا على م�رصوع اإ�صالح ال�رصق االأو�صط للدول الثمانية. اأما امل�رصوع االآخر فه�  وثيقة االإ�صكندرية 

التي جاء بها م�ؤمتر«ق�صايا االإ�صالح العربي :  الروؤية والتنفيذ« والتي   تعترب الرد غري الر�صمي والذي متثله منظمات املجتمع 

املدين يف ال�طن العربي.

61-جمال الزرن ، يف نقد العالقة بني جمتمع املعرفة وخطاب االإ�صالح، جملة عامل الفكر- الك�يت �صيف 2008.

حمور العدد:       الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال 
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ا

اآفاق االت�صال والتوا�صل يف بيئة االإعالم اجلديد

درا�صة ميدانية لعينة من ال�صباب اجلامعي اليمني

د. عبدالرحمن حممد �شعيد ال�شامي

ق�شم االإذاعة والتليفزيون- كلية االإعالم-جامعة �شنعاء

مقدمة

ي��صف االإن�صان باأنه كائن ات�صايل، فاالت�صال �صمة مالزمة له، ول�صيقة بحياته منذ االأزل، فه� اأحد   

ال�رصورات املعي�صية التي ال ميكن لالإن�صان اال�صتغناء عنها، اإذ يقدر ال�قت الذي مي�صيه الفرد ي�ميا يف مزاولة 

 من اأن�صطته الي�مية، مما ي�ؤكد على مدى 
)1(

اأن�صطة ات�صالية متن�عة )حتدث، كتابة، ا�صتماع، قراءة..( بـ%75 

اأهمية االت�صال يف حياة االإن�صان الع�رصي. 

وقد مار�س االإن�صان االت�صال منذ القدم ب�ا�صطة ال��صائل البدائية، كاإ�صعال النريان، والدخان، وقرع   

العامة  امليادين  اأو  املعابد  املن�ص�بة يف  االأحجار واالأ�صجار واالأل�اح واالأعمدة  الطب�ل، واملنادي، واحلفر على 

وغريها من ال��صائل االأخرى، ثم تط�ر االت�صال بعد ذلك، بتقدم و�صائله عرب م�صريته املمتدة منذ اآالف ال�صنني، 

ال�صلكية والال�صلكية بتقنية  اأوجها جراء ث�رة تكن�ل�جيا االت�صال، واندماج ال��صائل  وبلغت هذه التط�رات 

احلا�ص�ب يف العقد االأخري من القرن الع�رصين، مما اأدى اإىل ظه�ر و�صائل ات�صال جديدة، اأفرزت اأمناطا ات�صالية 

غري تقليدية، تتم ب�ا�صطة و�صائل غري تقليدية، مما غري عددا من مالمح امل�صهد االإعالمي واالت�صايل الراهن. فقد 

وفرت هذه ال��صائل �صاحة اإعالمية مغايرة متاما لالإعالم اجلماهريي، فربز االت�صال اإىل جانب االإعالم، وانتقل 

 ،New media االإعالم اجلديد  اأحدث  . كما   
)2(

ال�صعبي االإعالم  اإىل  الف�قي  االإعالم  االإعالم اجلماهريي من 

الذي يتم من  التقليدي  البديلalternative media  ث�رة يف عملية االت�صال، نقلها من �صكل االت�صال  اأو 

طرف واحد، اإىل العديد من امل�صتقبلني، اإىل ات�صال متعدد االجتاه؛ يتم من العديد اإىل العديد، اأي من اجلماهري، 

 . فاالإنرتنت وفرت و�صيطا اإعالميا غاية يف االإثارة واملرونة، يجمع بني البث على نطاق عري�س 
)3(

اإىل اجلماهري

، اأو على نطاق اأ�صيق 
)4(

broadcasting، والبث على نطاق �صيق narrowcasting ملجم�عة من االأفراد
microcasting، ف�صال عن تبادل االأدوار الذي يتم بني املر�صل وامل�صتقبل على نح� ديناميكي يف بيئة االت�صال 

احلديثة.

بيئة الإعلم اجلديد 
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االت�صال، ا كهرمية  التقليدية  املفاهيم  من  عددا  االت�صال  ث�رة  اأنهت  فقد  اآخر؛  جانب  ومن   

اجلديدة،  االت�صالية  املفاهيم  من  عددا  ا�صتحدثت  كما  الر�صالة..،  م�صدر  واأحادية  الب�ابة،  وحار�س 

وال��صائل   ،  Hypermedia الت�صعبية  وال��صائل   ،Digital media الرقمية  ال��صائل  مثل: 

وال��صائل   ،  Virtual communities االفرتا�صية  واملجتمعات   ،Streaming Media الغزيرة 

املعل�مات  وجمتمع   ،Social networking االجتماعي  والت�صبيك   ،Social media االجتماعية 

 Cultural Citizen Journalist، وثقافة امل�اطنة  Information society وامل�اطن ال�صحفي 
ال�فرة  مدى  على  جمملها  يف  تدل  والتي  االأخرى،  وامل�صطلحات  املفاهيم  من  وغريها   ،..Citizenship
والتن�ع يف و�صائل االت�صال اجلديدة، وم�صاعدتها يف متكنيem powering  الفرد العادي من ممار�صة 

الع�ملي  االت�صايل  امل�صهد  جتليات  ظل  يف  زمان،  اأي  ويف  مكان،  اأي  من  و�صه�لة  بي�رص  االت�صالية  العملية 

ال�صعبي، وانت�صار  امل�صت�ى  االإنرتنت على  �صبكة  اإتاحة  الت�صكل مع  بداأت مالحمه يف  امل�صب�ق، والذي  غري 

عدة  على  التفاعلية  خا�صية  بت�فري  اأبعاده  اأهم  واكت�صب  وا�صع،  نطاق  على  اجلماهري  بني  ا�صتخدامها 

م�صت�يات.

اأدواتها فر�صا ات�صالية عديدة، تتجاوز جمرد  ف��صائل االإعالم اجلديد، ت�فر ملن يجيد التعامل مع   

تلبية وظائف االت�صال التقليدية، اإىل ال�فاء بجملة من االأغرا�س الت�ا�صلية التي تتم الي�م على نح� غري م�صب�ق 

يف بيئة االت�صال احلديثة، وتتفاوت البلدان يف مدى قدرتها على االإفادة منها، وفقا لع�امل عديدة، وه� ما حاولت 

االت�صال  بتقنية  اليمني  ال�صباب اجلامعي  الك�صف عن عالقة  اليمنية، من خالل  البيئة  تلم�صه يف  الدرا�صة  هذه 

التفاعلي الذي يتم يف حميط االإعالم اجلديد، واجتاهاته نح�ها.

م�شكلة الدرا�شة 

يف ظل الفي�س الغزير من مظاهر االت�صال والت�ا�صل الذي حتدثه ث�رة االت�صاالت يف ال�قت الراهن،   

يف  �رصكاء  العادي�ن  اجلمه�ر  اأفراد  فيها  اأ�صبح  خمتلفة،  فر�صا  وتتيح  عديدة،  ات�صالية  قن�ات  ت�فر  والتي 

�صناعة العملية االت�صالية، والقيام عليها، ف�صال عن امل�صاركة فيها، باالإ�صافة اإىل التغيريات العميقة التي حلقت 

بعدد من مفاهيم االت�صال، ونظرياته التقليدية، ومن ثم فقد متثلت م�صكلة الدرا�صة يف حماولتها �صرب اجل�انب 

اليمني لعدد من جتليات  ال�صباب اجلامعي  اليمنية، ومدى م�اكبة  البيئة  املختلفة ملظاهر االت�صال التي تتم يف 

املعل�ماتي،  الف�صاء  على  ح�ص�رهم  مبدى  يتعلق  ما  وخا�صة  منها،  االإفادة  على  وقدرتهم  االت�صالية،  الث�رة 

"االآخر"؛  مع  الت�ا�صل  عملية  ويعزز  احل�ار،  دائرة  ي��صع  مبا  االجتماعي،  االت�صال  ل��صائل  وا�صتخدامهم 

املغاير لنا، �ص�اء يف الداخل، اأو اخلارج، باعتبار اأن فئة ال�صباب اجلامعي، هي من اأهم الفئات املعنية بهذه التقنية 

احلديثة، وم�صتقبلها يف بيئة الدرا�صة، من�ط –اإىل درجة ما- مبدى اإقبالهم على ا�صتخدامها، وح�ص�رهم يف هذا 

الف�صاء غري املتناهي، وم�صاركتهم الفاعلة.

بيئة الإعلم اجلديد بيئة الإعلم اجلديد 
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ا اأهمية الدرا�شة

متثلت اأهمية هذه الدرا�صة يف كل من:

 ال�صباب اجلامعي اليمني لها.
ّ
1.تق�صيها ملدى انت�صار االأفكار امل�صتحدثة يف البيئة اليمنية، ومدى تبني

ث�رة  مظاهر  اأبرز  من  ب��صفها  االجتماعية،  االت�صال  ب��صائل  اليمني  اجلامعي  ال�صباب  عالقة  عن  2.تك�صف 

االت�صال.

3.تلفت اأنظار �صناع القرار التقني والتعليمي اإىل العمل على �صد الفج�ة االت�صالية التي حت�ل دون انخراط 

ال�صباب اجلامعي اليمني الكامل يف ث�رة االت�صال الرقمي.

4.ت�صلط ال�ص�ء على دور: اجلامعة وو�صائل االت�صال اجلماهريي لتحفيز ال�صباب اجلامعي على اإحداث التغيري 

لالإفادة من  بينهم،  الرقمية  املعرفة  للعمل على ت��صيع دائرة  املنا�رصة والتاأييد  الذاتي، وح�صد  االإيجابي 

املعطيات املتنامية لث�رة االت�صال احلديثة. 

اأهداف الدرا�شة

�صعت هذه الدرا�صة لتحقيق االأهداف التالية:

1. معرفة معدل ا�صتخدام ال�صباب اجلامعي اليمني ل�صبكة االإنرتنت وكثافته.

2. الك�صف عن مدى ا�صتخدام ال�صباب اجلامعي اليمني لعدد من خدمات االت�صال املتاحة على �صبكة االإنرتنت 

واجتاهاتهم نح�ها.

3. التعرف على مدى ان�صمام ال�صباب اجلامعي اليمني لع�ص�ية املجتمع االفرتا�صي على �صبكة االإنرتنت.

4. معرفة مدى انت�صار ملكية الهاتف اجل�ال بني ال�صباب اجلامعي اليمني.

يتيحها  التي  والت�ا�صل  االت�صال  خدمات  من  لعدد  اليمني  اجلامعي  ال�صباب  ا�صتخدام  مدى  عن  الك�صف   .5

الهاتف اجل�ال، واجتاهاتهم نح�ها.

6. معرفة بع�س االآثار االت�صالية املرتتبة على ا�صتخدام و�صائل االت�صال اجلديدة، وخا�صة مدى تاأثريها على 

.Traditional Media ا�صتخدام و�صائل االإعالم التقليدية

بيئة الإعلم اجلديد 
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ت�شاوؤالت الدرا�شةا

ت�زعت االأ�صئلة التي حاولت هذه الدرا�صة االإجابة عليها على حم�رين:

االأول: اأ�صئلة تعلقت ب�صبكة االإنرتنت ك��صيلة ات�صال وت�ا�صل؛ ومتثلت فيما يلي:

1. ما معدل ا�صتخدام ال�صباب اجلامعي اليمني ل�صبكة االإنرتنت يف االأ�صب�ع؟

2. ما ال�قت الذي مي�صيه ال�صباب اجلامعي اليمني يف ا�صتخدام �صبكة االإنرتنت يف كل مرة؟

3. ما مدى اإقبال ال�صباب اجلامعي اليمني على ا�صتخدام عدد من خدمات االت�صال والت�ا�صل التي تتيحها �صبكة 

االإنرتنت؟

4. ما مدى حر�س ال�صباب اجلامعي اليمني على اإن�صاء �صفحات خا�صة بهم على �صبكة االنرتنت، اأو ح�صابات 

يف و�صائل االت�صال االجتماعي؟

5. ما اجتاهات ال�صباب اجلامعي اليمني ح�ل عدد من خدمات االت�صال التي تتيحها �صبكة االإنرتنت؟

�صبكة  على  االجتماعي  االت�صال  ل��صائل  اليمني  اجلامعي  ال�صباب  ا�صتخدام  على  املرتتبة  االآثار  اأبرز  ما   .6

االنرتنت؟ 

الثاين: اأ�صئلة تعلقت بالهاتف اجل�ال ك��صيلة ات�صالية وت�ا�صلية؛ وهي:

ما مدى انت�صار ملكية الهاتف اجل�ال بني ال�صباب اجلامعي اليمني؟  .1

ما مدى ا�صتخدام ال�صباب اجلامعي اليمني للخدمات االت�صالية التي يتيحها الهاتف اجل�ال؟  .2

الهاتف  يتيحها  التي  والت�ا�صل  االت�صال  خدمات  من  عدد  ح�ل  اليمني  اجلامعي  ال�صباب  اجتاهات  ما   .3

اجل�ال؟

ما اأهم االآثار املرتتبة على ا�صتخدام ال�صباب اجلامعي اليمني للهاتف اجل�ال؟   .4

مراجعة االأدبيات ال�شابقة 

اإال  عام.  ب�جه  االإعالم واالت�صال اجلديد  و�صائل  ا�صتخدام  على  االإقبال اجلماهريي  الرغم من  على   

اأن الدرا�صات العربية يف هذا املجال، ما زالت حمدودة ن�صبيا، مقارنة بتط�ر االإنرتنت واملعل�ماتية يف ال�صن�ات 

 ، مما ي�صري اإىل احلاجة املتزايدة لدرا�صة هذا الن�ع من ال��صائل، نظرا لتعدد جماالتها، 
)5(

ال�صت ع�رصة املا�صية 

وكرثة تط�راتها. 

وقد مت تق�صيم االأدبيات ال�صابقة املت�صلة مب��ص�ع الدرا�صة، اإىل حم�رين:

بيئة الإعلم اجلديد بيئة الإعلم اجلديد 
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ا اأوال: الدرا�شات اخلا�شة بو�شائل االت�شال االجتماعية:

حظيت و�صائل االت�صال االجتماعي باهتمام ال باأ�س به من قبل الباحثني، ل�صرب بع�س اجل�انب املت�صلة   

بها، ومن ذلك ما يتعلق بعالقتها ب��صائل االإعالم واالت�صال التقليدية، واالآثار املرتتبة على ا�صتخدامها، كدرا�صة 

بعاداتهم  ذلك  وعالقة  اجلديدة،  واالت�صال  االإعالم  و�صائل  من  لعينة  الطلبة  ا�صتخدامات  ح�ل   
"حمدي")6(

اخلا�صة بالقراءة وم�صاهدة التليفزي�ن، بالتطبيق على عينة قدرها 48 من طالب اجلامعة االأمريكية بالقاهرة، 

االإناث )75%( والذك�ر )26%(، حيث طلب منهم  اأعمارهم ما بني 17-24 عاما، من كل من:  ممن تراوحت 

ت�صجيل ال�قت الذي مي�ص�نه يف ا�صتخدام اأي و�صيلة من و�صائل االت�صال، وذلك على مدى 14 ي�ما.

وانتهت الدرا�صة اإىل اأهمية و�صائل االت�صال االجتماعي يف حياة املبح�ثني، والع�اقب التي ميكن اأن تلحق ب��صائل 

االت�صال اجلماهريي، فقد زاد معدل ال�قت الذي اأم�صاه الطالب يف ت�صفح م�قع "الفي�صب�ك" facebook؛ 

الدرا�صة،  اأثناء مدة هذه  للتليفزي�ن  الذي جاء يف مقدمة اختيارات املبح�ثني، على ال�قت الذي تعر�ص�ا فيه 

وتراوح ذلك ما بني: 15 دقيقة و53.7 �صاعة، مقابل مدة زمنية للتعر�س للتليفزي�ن، تراوحت ما بني: 25 دقيقة، 

و44.5 �صاعة، تاله ت�صفح م�قع "الي� تي�ب" You Tube يف اال�صتخدام، فـ"االآي ب�د" iPod، ثم "بالك 

برييز" blackberries، يف حني قل معدل قراءة الطالب لل�صحف )36% فقط يقروؤون ال�صحف مبعدل 17 

دقيقة يف الي�م(. يف حني ت�صاوى ال�قت الذي اأم�صاه املبح�ث�ن يف التحدث ب�ا�صطة الهاتف مع ال�قت الذي 

اأم�ص�ه يف التعر�س للتليفزي�ن وت�صفح "الفي�صب�ك" جمتمعني، وتتفق عدد من هذه النتائج مع ما انتهت اإليه 

  ح�ل نف�س امل��ص�ع، حيث ت�صدر م�قع "الفي�صب�ك" امل�اقع االجتماعية التي يزورها 
درا�صة "الفيلكاوي")7(

املبح�ث�ن، تاله م�قع "الي� تي�ب"، كما انخف�س ال�قت املخ�ص�س لقراءة ال�صحف بني املبح�ثني )16 دقيقة 

  التي 
"األربت")8( اإليه درا�صة  اأي�صا مع ما ت��صلت  لالإناث، و 6 دقائق للذك�ر ي�ميا(. كما تتفق هذه النتائج 

ا�صتهدفت الك�صف عن كيفية ا�صتخدام ال�صباب العربي مل�قع "الفي�صب�ك"، من خالل تق�صي ج�انب االت�صال 

التي تتم من خالله، واجتاهاتهم نح� هذا امل�قع، وذلك بالتطبيق على عينة ق�امها 400 من الطالب الدار�صني يف 

كل من جامعتي: "6 اأكت�بر"، و"القاهرة"- وت��صلت الدرا�صة اإىل اهتمام اأغلب املبح�ثني مب�قع "الفي�صب�ك"، 

وق�صائهم وقتا ط�يال يف ا�صتخدامه، باالإ�صافة اإىل اأن ن�صفهم ي�صتخدم�ن هذا امل�قع يف اأوقات الفراغ، اأو حني 

يك�ن�ن وحيدين، اأو حمبطني depressed، كما عرب املبح�ث�ن عن اجتاهات اإيجابية نح� هذا امل�قع، منكرين 

اإدمانهم ال�صتخدامه.

والكتاب من خالل  القراء  يتم بني  الذي  التفاعل  التعرف على    
"ال�صامي")9( درا�صة  يف حني حاولت   

"الربيد االإلكرتوين" يف �ص�ء اأمناط التفاعل العديدة التي تتيحها �صبكة االنرتنت للم�صتخدمني، وانتهت الدرا�صة 
اإىل ت�صدر هذا "الربيد" و�صائل الت�ا�صل بني الكتاب والقراء، واأنه ي�صكل اإ�صافة ملم��صة للعمل ال�صحفي، من 

خالل فاعليته كاأداة ات�صالية �رصيعة، واإتاحته فر�صة للتفاعل فيما بينهم، وبناء عالقة جيدة بني الطرفني.

بيئة الإعلم اجلديد 
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 االت�شال اجلوالة Mobile Media:ا
)10(

ثانيا: الدرا�شات اخلا�شة بو�شائل

بالتعرف على  التي متت على نطاق وا�صع، واهتمت  الدرا�صات  "اإي�صي" Ishiiاإحدى  تعترب درا�صة   

تاأثري و�صائل االت�صال اجل�الة، على العالقة ال�صخ�صية بني االأفراد يف احلياة الي�مية، من خالل املقارنة بني كل 

من: الهاتف االأر�صي، والهاتف اجل�ال، واملرا�صلة التي تتم اإما ب�ا�صطة هذا الن�ع من اله�اتف، اأو عرب الربيد 

االإلكرتوين ب�ا�صطة احلا�ص�ب، لتق�مي ا�صتخدام هذه ال��صائل يف اإطار �صبكة العالقات االجتماعية للمبح�ثني. 

اأن ال�صباب، واالأقران الذين ال تربط بينهم �صلة قرابة، ومن يقطن�ن قريبا من بع�صهم  وانتهت الدرا�صة اإىل 

البع�س، وتتكرر لقاءاتهم املبا�رصة، من املرجح ا�صتخدمهم اأكرث ل��صائل االت�صال اجل�الة. كما اأ�صارت الدرا�صة 

االجتماعية،  واملهارات  ال�صن،  لع�امل  ال�صابقة، وفقا  االت�صال  و�صائل  ا�صتخدام  االختالفات بني  عدد من  اإىل 

فكلما قلت املهارات االجتماعية لالأ�صخا�س، كلما زاد تف�صيلهم للت�ا�صل عرب الهاتف اجل�ال. يف حني ركزت 

؛ على التعرف على ا�صتخدامات الهاتف اجل�ال واإ�صباعاته، 
)11(

 Leung & Wei "درا�صة "ل�جن" و "ويي

وت�صهيله  نقله،  ك�صه�لة  بها  يتميز  التي  الفريدة  ال�صمات  اإىل  تع�د  ا�صتخداماته،  دوافع  اأهم  اأن  اإىل  وانتهت 

لالت�صال، وحتقيقه للمنفعةinstrumentality ، فالتكن�ل�جيا الال�صلكية اجلديدة لله�اتف اجل�الة، ت��صع 

من دائرة احلرية يف هذا املجال اإىل اأبعد مدى، كما اأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن ال�صباب، والفئات االأقل تعليما واملراأة، 

مييل�ن اأكرث للتحدث ط�يال يف كل مرة يجرون فيها مكاملة ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال.

  فقد اهتمت بتق�صي مدى اإدراك اجلمه�ر من ناحية؛ والقائم باالت�صال من 
اأما درا�صة "عثمان")12(  

للخدمات  التفاعل  اإعالم وات�صال جديدة، ي�فر خا�صية  باعتباره و�صيلة  الهاتف اجل�ال  اأخرى الأهمية  ناحية 

االإعالمية واالت�صالية املقدمة من خالله، باالإ�صافة اإىل ك�نه و�صيلة مكملة لدور و�صائل االإعالم، وداعم لها يف 

وقد مت  االجتماعي،  التفاعل  ي�صمن حتقيق  عليهم، مبا  والتاأثري  املجتمع،  اأفراد  عن  لتقدمي �ص�رة  م�صاهمتها 

تطبيق الدرا�صة من خالل جمم�عات النقا�س املركز focus-groups discussion مع عينة من اجلمه�ر، 

والقائمني على االت�صال. 

للهاتف  التقنية  امل�ا�صفات  حتديد  يف  احلديثة  االت�صالية  اال�صتخدامات  اأهمية  اإىل  الدرا�صة  وانتهت   

ذات  امل�اقع  وت�صفح  االإلكرتوين"،  "الربيد  مبتابعة  يتعلق  ما  منها  وخا�صة  املبح�ث�ن،  يقتنيه  الذي  اجل�ال 

االإخبارية  امل�اقع  خالل  من  االأخبار  متابعة  ثم   ،Social book marking sites االجتماعية  ال�صبغة 

امل�صممة مبا يتنا�صب وحجم �صا�صة هذا الهاتف، كما ك�صفت الدرا�صة عن ا�صتخدام املبح�ثني املكثف للخدمات 

االت�صالية املقدمة من خالل الهاتف اجل�ال، وحتقيق التفاعلية من خالل التعليقات التي ير�صل�نها على االأخبار 

التي ترد اإليهم ب�ا�صطته. 

بيئة الإعلم اجلديد بيئة الإعلم اجلديد 
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ا االإطار املنهجي للدرا�شة - نوع الدرا�شة ومنهجها

 Explanatory(13) Descriptive and 
)14(

تنتمي هذه الدرا�صة اإىل البح�ث ال��صفية التف�صريية  

البحث يف  اإىل  باالإ�صافة  القائمة، وو�صفها و�رصحها،  االأو�صاع  اأو  االأحداث  التي حتاول حتديد   Research
اأ�صباب حدوثها على نح� معني، والع�اقب التي ميكن اأن ترتتب على ذلك ، فالبحث ال��صفي؛ يحاول ت�ص�ير 

االأو�صاع اأو االجتاهات احلالية وت�ثيقها ، وذلك من خالل ر�صد عالقة ال�صباب اجلامعي اليمني بعدد من مظاهر 

االت�صال املتاحة ب�ا�صطة �صبكة االإنرتنت والهاتف اجل�ال. 

بها،  املحيطة  والظروف  العلمية،  الظ�اهر  و�صف  يتيح  الذي  امل�صح  منهج  على  الدرا�صة  واعتمدت   

اإىل و�صف  املنهج  هذا  ي�صعى  ، حيث 
)15(

بها  وتتاأثر  فيها،  ت�ؤثر  التي  االأخرى  الظ�اهر  وبني  بينها،  والعالقة 

االجتاهات واالآراء واالأفكار احلالية للجمه�ر، اأو �رصحها، والتقرير عن ال�صل�كيات املرتبطة بق�صية، اأو بحدث 

معينني، ويعترب هذا املنهج من اأكرث مناهج البحث ا�صتخداما يف البح�ث االإعالمية واالت�صالية، ك�نه اأداة فعالة 

. 
)16(

جلمع البيانات من اأعداد كبرية من اجلمه�ر

عينة الدرا�شة واأداتها

متثل االإطار املكاين لهذه الدرا�صة يف العا�صمة اليمنية "�صنعاء"، والتي ت�صم اأكرب اجلامعات اليمنية:   

مت  وطالبة،  طالب   )200( ق�امها  طبقية  ع�ص�ائية  عينة  على  تطبيقها  مت  وقد  واخلا�صة.  واالأهلية  احلك�مية 

اختيارهم من اأربع جامعات مينية، متثل خمتلف اأن�اع هذه اجلامعات، وهي: "جامعة �صنعاء" ممثلة للجامعات 

احلك�مة، و"جامعة اأروى" ممثلة للتعليم اخلا�س، باالإ�صافة اإىل "جامعة العل�م والتكن�ل�جيا" ب��صفها جامعة 

مبان  وتخ�صي�س  التعليمية،  العملية  يف  اجلن�صني  بني  الف�صل  يف  يتج�صد  الذي  املحافظة  بطابع  تت�صم  خا�صة، 

م�صتقلة لكل منهما. 

وقد ت�صمن اجلدول رقم )1( ت�زيع عينة الدرا�صة؛ وفقا لكل من: الن�ع، واجلامعة، حيث ا�صتاأثرت   

"جامعة �صنعاء" بـ54%، تالها "جامعة العل�م والتكن�ل�جيا" بن�صبة بلغت 43%، واأخريا جامعة "اأروى"%3 
من اإجمايل ن�صبة املبح�ثني. 

اأفراد العينة من االإناث، ب�صبب زيادة ن�صبة الذك�ر على االإناث يف املجتمع االأ�صلي  ونظرا لقلة عدد   

للطالبات،  خا�س  فرع  بها  التي  ال�حيدة  اليمنية  اجلامعة  ك�نها  والتكن�ل�جيا،  العل�م  جامعة  عدا  للدار�صة، 

عدد  على  اال�صتق�صاء  لتطبيق  اأف�صل  فر�صة  الإتاحة   ،%6 بن�صبة  لالإناث  املمثل  العدد  رفع  الباحث  ارتاأى  فقد 

معق�ل منهن، مبا ميكن من �صرب ج�انب م��ص�ع الدرا�صة من وجهة نظر اجلن�صني، ويتيح اإجراء املعامالت 

االإح�صائية؛ وفقا ملتغري الن�ع. ومن ثم؛ فقد بلغت ن�صبة الذك�ر يف هذه العينة 65% مقابل 35% لالإناث.

بيئة الإعلم اجلديد 
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اأما اأداة الدرا�صة؛ فقد متثلت يف ا�صتمارة اال�صتبيان Questionnaire، ب��صفها اأداة علمية �صاحلة ا  

واالت�صال  االإعالم  و�صائل  ت�فرها  التي  االت�صال  ظاهرة  ح�ل  االجتاهات  ومعرفة  واالآراء،  املعل�مات  جلمع 

اجلديدة يف بيئة االت�صال احلديثة، وقد مت ت�صمينها اأهم متغريات الدرا�صة، م�زعة على ثالثة حماور: 

االأول: خا�س بدرا�صة ظاهرة االت�صال والت�ا�صل التي تتم من خالل �صبكة االإنرتنت، وا�صتمل هذا   

ال�صبكة،  لهذه  املبح�ثني  ا�صتخدام  معدل  لقيا�س  النهاية،  مغلقة  متعددة؛  بدائل  ذات  اأ�صئلة  ثالثة  على  املح�ر 

و�صائل  من  و�صيلة  اأي  يف  ح�صاب  اأو  عليها،  �صخ�صية  �صفحة  لديهم  من  على  التعرف  اإىل  باالإ�صافة  وكثافته، 

الهاتف  ب�ا�صطة  يتم  الذي  االت�صال  لدرا�صة ظاهرة  تكري�صه  فقد مت  الثاين:  املح�ر  اأما  االجتماعي.  االت�صال 

انت�صار ملكية  للتعرف على مدى  اأي�صا،  النهاية  بدائل متعددة، ومغلقة  �ص�ؤالني ذات  اجل�ال، وذلك من خالل 

ا�صتمارة  من  الثالث  املح�ر  تخ�صي�س  مت  حني  يف  ذلك.  واأ�صباب  عدمه،  من  املبح�ثني  بني  اجل�الة  اله�اتف 

اال�صتبيان للتعرف على املتغريات الدميجرافية للمبح�ثني، وهي: الن�ع، واجلامعة والكلية التي يدر�ص�ن فيها، 

باالإ�صافة اإىل م�صت�ياتهم الدرا�صية، ومت��صط الدخل ال�صهري لالأ�رصة، ف�صال عن مدى امتالكهم الأي ن�ع من 

اأن�ع اأجهزة احلا�ص�ب.

مقايي�س الدرا�شة

اأربعة مقايي�س: االأول: مك�ن من 37 عبارة، لتق�صي عالقة املبح�ثني ببع�س  ت�صمنت هذه الدرا�صة   

خدمات االت�صال والت�ا�صل التي تتيحها �صبكة االإنرتنت. وركزت هذه العبارات على كل من: معرفة اأهم االأخبار، 

اأو تنزيلها اإىل  اإليها،  اأو اال�صتماع  اأو االأغاين وامل��صيقى،  اأو بع�س املقاطع امل�ص�رة،  وم�صاهدة البث املرئي، 

احلا�ص�ب ال�صخ�صي، اأو اإىل جهاز "االآي ب�د"، وحتميل م�اد م�ص�رة اإىل م�قع "الي�تي�ب" على االإنرتنت، 

وتنزيل برامج للحا�ص�ب، اأو نغمات للهاتف اجل�ال. باالإ�صافة اإىل ا�صتخدامات الربيد االإلكرتوين، والدرد�صة، 

وامل�صاركة يف احل�ارات ال�ص�تية، والتعليق على اأحد امل��ص�عات التي تن�رصها م�اقع ال�صحافة االإلكرتونية: 

�صفحات  على  احل�ار  يف  وامل�صاركة  املنتديات،  يف  وامل�صاركة  العربية،  الف�صائيات  وم�اقع  والعربية،  اليمنية 

"الفي�صب�ك"، والدع�ة اإىل االن�صمام اإىل ع�ص�يته، ف�صال عن الت�ا�صل مع االأهل واالأ�صدقاء يف اخلارج، والبحث 
عن اأ�صدقاء/�صديقات، اأو زوجة/زوج من خالل االإنرتنت. 

اأما املقيا�س الثاين فقد ا�صتمل على 19 عبارة لتق�صي اجتاهات املبح�ثني ح�ل اأمناط االت�صال والت�ا�صل   

التي تتيحها �صبكة االإنرتنت، ومدى كفاءتها، وتعزيزها للحق يف االت�صال باأ�صكاله املتعددة، وتبادل االآراء مع االآخر، 

وتعزيز منطق احل�ار والتفاهم، ف�صال عن الع�اقب امل�صتقبلية: ال�صلبية واالإيجابية لهذه الث�رة االت�صالية من وجهة 

نظر املبح�ثني. يف حني تك�ن املقيا�س الثالث من 14 عبارة لتق�صي عالقة املبح�ثني ببع�س خدمات االت�صالية التي 

بيئة الإعلم اجلديد بيئة الإعلم اجلديد 
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ا يقدمها الهاتف اجل�ال، كت�صهيله الإجراء االت�صال والت�ا�صل يف اأي وقت ومن اأي مكان، واإتاحته لتبادل الر�صائل 

الق�صرية، وت�صفح �صبكة االإنرتنت، و"الربيد االإلكرتوين"، باالإ�صافة اإىل معرفة مدى ا�صرتاك املبح�ثني يف اخلدمات 

االأخرى التي ي�فرها هذا الهاتف؛ مثل: تلقي االأخبار املختلفة، والدرد�صة مع االآخرين، ف�صال عن خدمة ال��صائط 

 .multimedia services املتعددة

على  املرتتبة  االآثار  ح�ل  املبح�ثني  اجتاهات  على  للتعرف  عبارة،   15 من  الرابع  املقيا�س  وتاألف   

التقليدية،  االت�صال  مبظاهر  يتعلق  ما  منها  �ص�اء  اجل�ال،  والهاتف  االإنرتنت،  �صبكة  من:  لكل  ا�صتخدامهم 

ال��صيلتني  هاتني  ت�فري  حيث  من  اأو  املقروءة،  اأو  االإذاعية،  االت�صال  ل��صائل  التعر�س  معدالت  على  كتاأثريه 

لفر�س ات�صالية وت�ا�صلية اأخرى حديثة، مثل: احل�ص�ل على االأخبار، واإمكانية التعرف على االآخرين، ف�صال 

عن تعميق اأوا�رص العالقة مع االأهل واملعارف واالأ�صدقاء.

املعاجلات االإح�شائية: ا�شتخدمت الدرا�شة املعامالت االإح�شائية التالية:

- املعادالت الالزمة للح�ص�ل على اجلداول املركبة حل�صاب التكرارات اخلا�صة مبتغريات الدرا�صة، واحل�ص�ل 

على ن�صبها.

متغريات  لبع�س  الرتجيحية  االأوزان  قيم  ملعرفة   Weighted Mean امل�زون"  احل�صابي  -"املت��صط 

الدرا�صة.

-اختبار "بري�ص�ن" Pearson chi-Square، الختبار العالقة بني متغريين.

-"معامل الت�افق" Contingency Coefficient ملعرفة مدى ق�ة العالقة بني متغريين.

االإعالم اجلديد واآفاق التوا�شل:

تع�د جذور امل�صهد االت�صايل الذي ن�صهد الي�م ونعي�س عددا من جتلياته اإىل �صل�صلة من التط�رات   

التقنية املتالحقة، بداأت يف وقت مبكر من حقبة ال�صبعينيات من القرن املا�صي، وخا�صة منها تلك التي متت على 

�صعيد �صبكة االإنرتنت. ففي عام 1972 انعقد يف "وا�صنطن" م�ؤمتر بعن�ان: "العامل يريد اأن يت�ا�صل"، ومنذ تلك 

اللحظة التاريخية، دخلت هذه ال�صبكة عامل البث املتاح للجميع، وبداأ العمل على تط�ير تقنية ت�صمح با�صتخدامها 

اأ�صبح  لالإعالم كحقل معريف واجتماعي جديد، وتط�ر حتى  الت�ا�صلي  الطابع  بداأ  على نطاق جتاري، ومعها 

الي�م اأحد اأهم جماالت العل�م االإن�صانية، ثم ت�الت التط�رات التي �صهدتها هذه ال�صبكة بعد ذلك، مبا اأحدث 

. 
)17(

تغيريات م�صتدامة على و�صع و�صائل االإعالم وم�صتقبلها: الفني واالقت�صادي

بيئة الإعلم اجلديد 



9
8

2
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ويطلق م�صطلح االإعالم اجلديد على تكن�ل�جيات االت�صال اجلديدة وث�رة املعل�مات التي ظهرت يف ا  

 . فمنذ بداية 
)18(

اجلزء االأخري من القرن الع�رصين، والتي ت�صمل �صبكات االت�صال الرقمية واحلا�ص�بية املختلفة

حقبة الت�صعينات ان�صطر امل�صهد االإعالمي واالت�صايل اإىل عاملني متجاذبني، مل تعد �صيادة االإعالم فيه حم�ص�رة 

يف االإذاعة والتليفزي�ن وال�صحيفة فح�صب؛ فقد بداأت و�صائل جديدة لنقل املعل�مة واخلرب واالآراء، ت�صق طريقها 

رقمي،  ف�صائي  اإنرتنت، وهاتف ج�ال، وبث  من  االت�صال احلديثة  تكن�ل�جيات  املجال، وهي  هذا  ب�رصعة يف 

لل�صك يف ميالد  قابلة  وا�صتهالكها من اجلمه�ر عالمة غري  ال��صائط  �صي�ع هذه  اأ�صبح  كما  اإلكرتوين،  ون�رص 

ع�رص ات�صايل جديد، اأطلق عليه البع�س عددا من امل�صميات، مثل: ع�رص تكن�ل�جيا املعل�مات، واالإعالم اجلديد، 

واالت�صال الرقمي، والعامل االفرتا�صي، واالت�صال االإلكرتوين، اأو جمتمع املعرفة، وكلها تعبريات عن ظاهرة 

 ، فاالإعالم اجلديد �صاهم يف اإعادة ت�صكيل االأمناط الت�ا�صلية التقليدية القدمية 
)19(

اإن�صانية تقنية ات�صالية واحدة

. 
)20(

القائمة على احتكار النخب ال�صيا�صية والثقافية ل��صائط االإعالم وباقي و�صائل التعبري يف الف�صاء العام

ومنذ اأواخر عام 2005، دخلت �صبكة االإنرتنت مرحلة جديدة، اأمكن فيها لكل مت�صفحيها اأن يك�ن�ا   

مبثابة مر�صلني للمادة االإعالمية، وم�صتقبلني لها يف اآن واحد، فقد اأتاحت هذه ال��صيلة تدفق املحت�ى االإعالمي 

يف  وترجمته  التقني،  التط�ر  فبف�صل   ،  many-to-manyمتعددة اجتاهات  يف  اأو  اجتاهني،  يف  واالت�صايل 

و�صائل مثل: "اخل�ادم" Servers ال�صخمة، وق�اعد البيانات املتط�رة، وتطبيقات ال�يب املتقدمة- بف�صل 

تك�ين ح�صابات، ميكنهم من خاللها  االإنرتنت ومت�صفحيها  �صبكة  لزوار  تتيح  اأ�صبحت هناك م�اقع  كله  هذا 

حتميل ملفات: ال�ص�ت وال�ص�رة والن�ص��س على ما ي�صبه م�اقع حمدودة تخ�صهم، واأن يتحكم�ا يف عملية 

االإنرتنت  ف�صبكة   ،
 )21(

للجميع عاما  جعله  اأو  �صيق،  نطاق  على  اإما  اإتاحته  خالل  من  املحت�ى،  هذا  م�صاهدة 

–مثال- مل ت�صهل فقط عملية ال��ص�ل اإىل املعل�مات واالأخبار والبيانات؛ بل اأتاحت الفر�صة للم�صتخدم الإنتاج 
اأ�صكال تعبريية خمتلفة، كمنتديات احل�ار، وال�صفحات ال�صخ�صية،  امل�صامني والر�صائل والبيانات من خالل 

امل�اد  على  والتعليق  االجتماعي،  الت�ا�صل  و�صائل  يف  اخلا�صة  واحل�صابات   ،  
)22(

واملدونات الدرد�صة،  وغرف 

املن�ص�رة على امل�اقع االإلكرتونية، اأو االنخراط يف احل�ارات الدائرة على �صبكة االإنرتنت، وت�ص�ير االأحداث 

ون�رصها على هذه ال�صبكة..وغري ذلك من اأ�صكال اإنتاج امل�صامني االأخرى، وطرق التعبري وامل�صاركات املختلفة.

للنقا�س  جديدة  منابر  ويتيح  والت�ا�صل،  لالت�صال  جديدة  وقن�ات  و�صائل  ي�فر  اجلديد  فاالإعالم   

االإنرتنت،  �صبكة  ب�ا�صطة  االت�صاالت  اأن�اع  خمتلف  ملمار�صة  املجتمع  اأفراد  اأمام  املجال  فتح  مما  واحل�ار، 

كتلك التي تتم عن طريق: الربيد االإلكرتوين، وامل�اقع االإلكرتونية، ومنتديات احل�ار، وال�صفحات ال�صخ�صية، 

الت�ا�صل، وعدم  الت�ا�صل االجتماعي..وغريها، للخروج من و�صعية عدم  واملدونات، و"الي�ت�ب"، وو�صائل 

احل�ار، اإىل الت�ا�صل واحل�ار، ومن االإعالم واالت�صال العم�دي الذي يتم يف اجتاه واحد، اإىل االإعالم االأفقي 

بيئة الإعلم اجلديد بيئة الإعلم اجلديد 
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ا واالت�صال يف جميع االجتاهات، ومن قبل خمتلف الفعاليات، واإىل بناء �صبكات ات�صالية متن�عة، تفاعلية و�رصيعة، 

بتكلفة ب�صيطة، ومن ثم فقد اأ�صبح با�صتطاعة الفرد يف املجتمع، اأن ير�صل وي�صتقبل ويتفاعل، ويعقب وي�صتف�رص، 

، على عدد من امل�اد املن�ص�رة على �صبكة االنرتنت.
)23( 

ويعلق بكل حرية وب�رصعة فائقة

وتعترب ال�صبكات االجتماعية االإلكرتونية من اأهم فر�س الت�ا�صل التي تتيحها �صبكة االإنرتنت لالأفراد   

واجلماعات من خمتلف اأرجاء العامل. فـ"ال�يب" لي�س جمرد م�صدر للمعل�مات فح�صب؛ بل له وظيفة ات�صالية، ال 

تقل اأهمية عن ما �صبق، اإذ ي�صتخدمه عدد من االأفراد للت�ا�صل مع االأهل واالأقارب واالأ�صدقاء، من خالل ما ي�صمى 

 ، وح�صد املنا�رصة 
)24(

مب�اقع ال�صبكات االجتماعية االإلكرتونية التي تعد و�صيلة جديدة لتبادل االآراء واالأفكار

خالل  من  �صلفا،  منها  القائم  تدعيم  اأو  املختلفة،  الق�صايا  ح�ل  ال�عي  وتك�ين  الق�صايا،  من  لق�صية  والتاأييد 

امل�اد املنتجة با�صتخدام ال��صائط املتعددة، ع��صا عن املنتديات االإليكرتونية التي يق�م على اإدارتها اأ�صخا�س، 

يق�م�ن بالدور التقليدي لـ"حار�س الب�ابة"، واملجم�عات الربيدية حمدودة الفاعلية، وامل�اقع املجانية املتخمة 

االإنرتنت،  �صبكة  اإىل  طريقها  املدونات  وجدت  حيث  اخلدمة-  لهذه  امل�فرة  امل�اقع  تفر�صها  التي  باالإعالنات 

اإىل  ينتم�ن  ال�صبكات االجتماعية،  االآين. فمرتادو  الت�ا�صل  ال�ص�ر، وجمم�عات  الفيدي�، واألب�مات  وم�اقع 

ال  واالحتياجات،  االهتمامات  هذه  اأن  يرى  وبع�صهم  خمتلفة،  واحتياجات  اهتمامات  ولهم  خمتلفة،  م�صارب 

جتد من و�صائل االإعالم واالت�صال االهتمام الالئق لتلبيتها ب�ص�رة كافية، ف�صال عن عدم تغطية هذه ال��صائل 

جلميع االأن�صطة التي يق�م�ن بها، مما دفع ه�ؤالء االأفراد لتقدمي حمت�ى يخ�صهم وحدهم، ومبا ميكنهم من نقله 

، معربين من خالله عن اهتماماتهم املتفاوتة، وعلى نح� يفي بكافة احتياجاتهم االت�صالية، وي�صبع 
)25(

لغريهم

رغباتهم االت�صالية ب�جه عام.

نتائج الدرا�شة امل�شحية:

 

اأوال: النتائج اخلا�شة ب�شبكة االإنرتنت

1.معدل ا�شتخدام املبحوثني ل�شبكة االإنرتنت وفقا للنوع

حمدودة  ن�صبا   )2( رقم  اجلدول  يف  واملت�صمنة  الدرا�صة،  هذه  �صملتهم  الذين  املبح�ثني  ا�صتجابات  عك�صت 

ال�صتخدامهم املنتظم ل�صبكة االإنرتنت، فح�ايل ربعهم فقط )24.5%( هم الذين ي�صتخدم�نها كل ي�م، يف حني 

على  ت�زعت  فقد  املعدالت؛  بقية  اأما  االأ�صب�ع،  ي�صتخدم�نها مرة واحدة يف  الن�صف )%41(  يقرب من  ما  اأن 

اال�صتخدامات التي تتم اإما: "اأربع مرات يف االأ�صب�ع"، فـ"ثالث مرات"، واأخريا "مرتني" بن�صب حمدودة، بلغت 

اال�صتخدامات. لهذه  و%11   ،%11.5  ،%12 –بالرتتيب- 

بيئة الإعلم اجلديد 
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حمدود ا ارتفاع  يف  متثلت  الف�ارق،  فاأبرز  للن�ع،  وفقا  االإنرتنت؛  ا�صتخدام  معدل  م�صت�ى  على  اأما   

لن�صبة ا�صتخدام الذك�ر لهذه ال�صبكة على نح� منتظم مقارنة باالإناث، وبلغت ن�صبة اال�صتخدام الذي يتم "كل 

"مرة يف  ي�م" 30% للذك�ر، مقابل 14.3% لالإناث، ويف املقابل؛ ارتفعت ن�صبة ا�صتخدام االإناث لهذه ال�صبكة 

االأ�صب�ع"، وبلغت 54.3%، مقابل 33.8% للذك�ر، مما ي�صري اإىل عزوف ن�صبي لالإناث عن ا�صتخدام االإنرتنت 

بانتظام، والذي ميكن اإرجاعه اإىل عدم وج�د معامل احلا�ص�ب املالئمة والكافية، مبا ي�صجعهن على ا�صتخدام 

االنرتنت على نح� اأكرث انتظاما، ف�صال عن عدم ت�فر العدد الكايف من "مقاهي االإنرتنت" املخ�ص�صة لالإناث، مبا 

يتنا�صب والطبيعة املحافظة للبيئة اليمنية. 

يف  مرات  "اأربع  يتم  الذي  اال�صتخدام  جاء  فقد  االأخرى،  اال�صتخدامات  معدالت  لبقية  بالن�صبة  اأما   

االأ�صب�ع" يف الرتتيب الرابع بالن�صبة لكال اجلن�صني، بن�صبة بلغت 13.8% للذك�ر، و 8.6% لالإناث، يف حني اأتى 

اال�صتخدام الذي يتم "ثالث مرات يف االأ�صب�ع" يف الرتتيب الثالث للذك�ر، بن�صبة بلغت 14.6%، ويف الرتتيب 

اخلام�س لالإناث، بن�صبة بلغت 5.7%، اأما اال�صتخدام الذي يتم "مرتني يف االأ�صب�ع" فقد جاء يف الرتتيب الثاين 

لالإناث، بن�صبة بلغت 17.1%، ويف الرتتيب اخلام�س للذك�ر، بن�صبة بلغت %7.7.

وت�صري معدالت اال�صتخدام املذك�رة على العالقة املت�ا�صعة التي تربط ال�صباب اجلامعي اليمني ب�صبكة   

االإنرتنت، على الرغم من دخ�ل هذه ال�صبكة اليمن منذ عام 1996، مما ي�صفي بظالله على ج�انب اال�صتخدام 

االأخرى لهذه ال�صبكة لدى ه�ؤالء ال�صباب، وي�صع م�صئ�لية على عاتق م�ؤ�ص�صات املجتمع املختلفة، ويف مقدمتها 

فيها،  الدار�صني  بني  بها  املعرفة  واإ�صاعة  احلديثة،  التكن�ل�جية  املبتكرات  ن�رص  بها  املن�ط  اليمنية  اجلامعات 

واملنت�صبني اإليها، ممن يفرت�س فيهم اأن ياأت�ا يف طليعة املتبنني لهذه املبتكرات، وه� ما ميكن حتقيقه من خالل 

االأخذ بال�صبل املختلفة الإ�صاعة ا�صتخدام �صبكة االإنرتنت بني ال�صباب اجلامعي اليمني، وتعزيز عالقتهم بها، فاحلديث 

عن اأهمية هذه ال�صبكة يف حياتنا الي�م؛ مل يعد م��صع جدل، ف�صال عن تط�راتها املتالحقة التي تتم على خمتلف 

االأ�صعدة، وحتدث على نح� غري م�صب�ق، مقارنة ب��صائل االت�صال االأخرى*، ومن ثم فاإن العمل على حت�صني عالقة 

ال�صباب بهذه ال�صبكة، يعترب اأحد اال�صتحقاقات امللحة يف ال�قت الراهن.

وملعرفة مدى العالقة بني ا�صتخدام �صبكة االإنرتنت؛ وفقا للن�ع، فقد مت تطبيق اختبار "بري�ص�ن"، وبلغت قيمة 

كا2 17.11، مبعن�ية قدرها 0.002، وهذه القيمة دالة اإح�صائيا بدرجة ثقة 95%، مما ي�صري اإىل وج�د عالقة بني 

ا�صتخدام هذه ال�صبكة وفقا للن�ع، لكنها عالقة �صعيفة، حيث بلغت قيمة "معامل الت�افق" 0.13.
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ا 2.كثافة ا�شتخدام املبحوثني ل�شبكة االإنرتنت وفقا للنوع

يف  املبح�ث�ن  مي�صيه  الذي  ال�قت  مت��صط  ح�ل   )3( رقم  اجلدول  يف  ال�اردة  البيانات  ات�صقت   

ا�صتخدام �صبكة االإنرتنت، مع معدالت اال�صتخدام ال�صابقة. ففي الرتتيب االأول جاءت ن�صبة من ي�صتخدم�نها 

"من �صاعتني اإىل اأقل من ثالث �صاعات يف االأ�صب�ع" بن�صبة بلغت 44% من اإجمايل ن�صبة املبح�ثني، تالها من 
ي�صتخدم�نها "من �صاعة اإىل اأقل من �صاعتني" بن�صبة بلغت 22.5%، فـ"اأقل من �صاعة" بن�صبة 18.5%، يف حني 

اأن من ي�صتخدم�نها ملدة "ثالث �صاعات فاأكرث" �صجلت ن�صبة مت�ا�صعة بلغت 15% من ن�صبة املبح�ثني الذين 

�صملتهم هذه الدرا�صة.

مت�ا�صعة  ن�صبا  واالإناث  الذك�ر  من:  كل  �صجل  فقد  للن�ع،  وفقا  اال�صتخدام؛  كثافة  م�صت�ى  وعلى   

بالن�صبة  واالأخري  الرابع  الرتتيب  يف  فاأكرث"  �صاعات  "ثالث  ي�صتغرق  الذي  اال�صتخدام  وجاء  املجال،  هذا  يف 

جميء  يف  اجلن�صان  ت�صاوى  حني  يف  للذك�ر،  و%14.6  لالإناث،   %15.7 بلغت  حمدودة  بن�صبة  للجن�صني، 

ن�صبة  وتف�قت  منهما،  لكل  االأول  الرتتيب  �صاعات" يف  ثالث  من  اأقل  اإىل  �صاعتني  "من  يبلغ  الذي  اال�صتخدام 

الذك�ر يف هذا اخل�ص��س على ن�صبة االإناث، فبلغت 48.5%، مقابل 35.7%، مما ي�صري اإىل اأن اله�ة الفا�صلة بني 

اجلن�صني، والتي تطال اجل�انب املختلفة اخلا�صة ب�صبكة االإنرتنت، ومن ثم ي�صبح العمل على ت�صييقها ق�صية 

جديرة باالهتمام، �ص�اء من اأرباب �صناع القرار، اأو من م�ؤ�ص�صات املجتمع املختلفة، وبخا�صة منها الن�صيطة يف 

املجاالت املتعلقة باملراأة.

وعلى عك�س ما �صبق؛ فقد ارتفعت كثافة اال�صتخدام الذي ي�صتغرق "من �صاعة اإىل اأقل من �صاعتني" لدى   

االإناث قيا�صا اإىل الذك�ر، بن�صبة بلغت 31.4%، مقابل 17.7% للذك�ر، يف حني ارتفعت قليال ن�صبة اال�صتخدام 

الذي ي�صتغرق "اأقل من �صاعة" لدى الذك�ر مقارنة باالإناث، بن�صبة و�صلت 19.2% مقابل 17.1% لالإناث.

ووفقا الختبار "بري�ص�ن"، فلم ت�جد عالقة دالة اإح�صائيا بني كثافة ا�صتخدام االإنرتنت؛ وفقا للن�ع، حيث مل 

تكن قيمة كا2 معن�ية عند م�صت�ى 0.05، وبدرجة ثقة %95.

3.عالقة املبحوثني ببع�س اخلدمات االت�شالية ل�شبكة االإنرتنت 

بناء على ا�صتجابات املبح�ثني ال�اردة يف اجلدول رقم )4(، واخلا�صة بعالقاتهم ببع�س اخلدمات   

االت�صالية والت�ا�صلية التي تقدمها �صبكة االإنرتنت؛ ميكن الق�ل باأن هذه العالقة ال باأ�س بها، وذلك يف �ص�ء 

بـ"الدرد�صة"، والتي  معدالت اال�صتخدام املحدودة لهذه ال�صبكة وكثافتها ال�صابقة، ما عدا االأغرا�س اخلا�صة 

و�صلت ن�صبة ا�صتخدامها من املبح�ثني 52.6% "دائما"، و 89.6% "اأحيانا"، ومتت من خالل: "ال�يندوز اليف 

ما�صنجر"Windows Live Messenger ، و"الياه� ما�صنجر" Yahoo Messenger، و "املنتديات 
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االإ�صكالية اخلا�صة مبدى ا يثري  االإنرتنت، مما  �صبكة  بها  تزخر  التي  االأخرى  امل�اقع  اأو من خالل  ال�صبابية"، 

اإ�صهام هذه ال�صبكة يف زيادة عزلة الفرد عن املحيطني به مبا�رصة من اأفراد االأ�رصة واالأ�صدقاء والرفاق، واإعادة 

لكنه  اأبدًا،  قد ال يرى وج�ههم  املعم�رة،  اأرجاء  �صتى  اأ�صدقاء من  له  لي�صبح  افرتا�صي"،  "جمتمع  دجمه يف 

 . 
)26(

يت�ا�صل معهم ويق�صي ب�صحبتهم �صاعات ط�يلة عرب م�اقع الت�ا�صل االجتماعي

"اإر�صال  ب�صكل منتظم، فتمثلت يف كل من:  املبح�ث�ن  ا�صتخدمها  التي  االت�صالية  اأهم اخلدمات  اأما   

االإنرتنت"،  على  االإخبارية  امل�اقع  من  االأخبار  اأهم  و"معرفة  وا�صتقبالها"،  االإلكرتوين  الربيد  عرب  الر�صائل 

ت�صمهم  الذين  االأ�صخا�س  اإىل  ر�صائل  و"اإر�صال  االإنرتنت"،  على  امل�اقع  بع�س  من  واأغاٍن  م��صيقى  و"تنزيل 

قائمة مرا�صالت بريدهم االإلكرتوين"، "تنزيل نغمات للهاتف اجل�ال من بع�س امل�اقع على االنرتنت"، و"تنزيل 

برامج للحا�ص�ب من بع�س امل�اقع على االإنرتنت"، و�صماع االأغاين من بع�س امل�اقع على االنرتنت"، و"م�صاهدة 

مقاطع م�ص�رة من على م�قع الي�تي�ب"، وقد تراوحت ن�صب ا�صتخدام هذه اخلدمات االت�صالية ما بني %37 

و 25% لـ"دائما"، وما بني 40.5% و 25.5% لـ"اأحيانا"، من اإجمايل ن�صب املبح�ثني.

"اأحيانا"،  لها  ا�صتخدامهم  مقابل  االأخرى،  اخلدمات  لبقية  املنتظم  املبح�ثني  ا�صتخدام  قل  حني  يف   

التي تن�رصها بع�س م�اقع  اأحد امل��ص�عات  "التعليق على  وتراوحت ن�صبها ما بني: 41% و 30%، واأهمها: 

االنرتنت"  على  امل�اقع  بع�س  من  م�ص�رة  مقاطع  و"م�صاهدة  االإنرتنت"،  على  اليمنية  االإلكرتونية  ال�صحافة 

الربيد  مرا�صالت  قائمة  ت�صمهم  الذين  االأ�صخا�س  من  معني  م��ص�ع  ح�ل  امل�ص�رة  اأو  الن�صح  و"طلب 

العربية  الف�صائية  القن�ات  م�اقع  بع�س  من  التليفزي�نية  امل�صل�صالت  حلقات  بع�س  و"تنزيل  االإلكرتوين"، 

اإىل االأ�صخا�س الذين ت�صمهم قائمة املرا�صالت  اإىل جهاز احلا�ص�ب"، و"اإر�صال ا�صتف�صار عن م��ص�ع معني 

االإلكرتونية  ال�صحافة  م�اقع  بع�س  تن�رصها  التي  امل��ص�عات  اأحد  على  و"التعليق  االإلكرتوين"،  الربيد  يف 

االأ�صخا�س  اإىل  االإلكرتوين  الربيد  اإىل  ال�اردة  الر�صائل  االإنرتنت"، و"مترير" forward بع�س  العربية على 

ال�صبابية  املنتديات  اأحد  اأع�صاء  على  ا�صتف�صار معني  الربيد"، و"طرح  املرا�صالت يف هذا  قائمة  الذين ت�صمهم 

االإنرتنت"،  العربية على م�اقعها على  الف�صائية  القن�ات  املرئي على بع�س  البث  االإنرتنت"، و"م�صاهدة  على 

باالإ�صافة اإىل "الت�ا�صل بال�ص�ت فقط مع االأهل واالأ�صدقاء يف اخلارج عرب االإنرتنت".

لبقية اخلدمات االت�صالية والت�ا�صلية االأخرى فقد ارتفعت ن�صب عدم ا�صتخدامها من  بالن�صبة  اأما   

املبح�ثني، وبلغ اأعالها 91%، وذلك بالن�صبة لـ"البحث عن زوجة/زوج عرب امل�اقع املخ�ص�صة لهذا الغر�س على 

االإنرتنت" واأدناها 40.5% يف " م�صاهدة مقاطع م�ص�رة من بع�س امل�اقع على االإنرتنت". وتتفق هذه النتيجة مع 

 ،
)27(

ما انتهت درا�صة "حمدي"، والتي و�صلت فيها عدم م�صاهدة التليفزي�ن الرقمي 77% من ن�صبة املبح�ثني

 ، مما 
)28(

ودرا�صة "الفيلكاوي" التي اأظهرت عدم م�صاهدة اأي من املبح�ثني للبث التليفزي�ين عرب �صبكة االإنرتنت

ي�صري اإىل اأن التعر�س للتليفزي�ن الرقمي مل ياأخذ مكانه بعد يف العامل العربي عرب هذه ال��صيلة.

بيئة الإعلم اجلديد بيئة الإعلم اجلديد 



1
0

3
2

د 
د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا وملعرفة النمط الغالب على عالقة املبح�ثني بخدمات االت�صال والت�ا�صل ال�صابقة؛ فقد مت ا�صتخدام   

"اأحيانا"، وهي اخلا�صة بكل من:  "ال��صط احل�صابي امل�زون"، والذي رجحت قيمه 20 ا�صتخداما يف اجتاه 
االإلكرتوين،  الربيد  عرب  الر�صائل  وا�صتقبال  واإر�صال  االإلكرتونية،  ال�صحافة  م�اقع  من  االأخبار  اأهم  معرفة 

وتنزيل م��صيقى واأغاٍن اإىل احلا�ص�ب، وتنزيل نغمات اإىل الهاتف اجل�ال، وتنزيل برامج للحا�ص�ب، و�صماع 

االأغاين، واإر�صال ر�صائل عرب الربيد االإلكرتوين اإىل االأ�صخا�س الذين ت�صمهم قائمة مرا�صالت الربيد االإلكرتوين 

فقط،  بال�ص�ت  اإما  اخلارج  يف  واالأ�صدقاء  االأهل  مع  والت�ا�صل  م�ص�رة،  مقاطع  وم�صاهدة  للمبح�ثني، 

بع�س  من  االأغاين  وم�صاهدة  "الي�تي�ب"،  م�قع  من  م�ص�رة  مقاطع  وم�صاهدة  معا،  وال�ص�رة  بال�ص�ت  اأو 

امل�اقع، والدرد�صة ب�ا�صطة "الياه� ما�صنجر"، وطلب الن�صح اأو امل�ص�رة ح�ل م��ص�ع معني من االأ�صخا�س 

الذين ت�صمهم قائمة املرا�صالت يف الربيد االإلكرتوين للمبح�ثني، اأو اإر�صال ا�صتف�صار عن م��ص�ع معني اإليهم، 

امل�صل�صالت  "اله�متيل ما�صنجر"، وتنزيل بع�س حلقات  ب�ا�صطة  والدرد�صة  اإليهم،  الر�صائل  اأو مترير بع�س 

التليفزي�نية من بع�س م�اقع القن�ات الف�صائية العربية اإىل جهاز احلا�ص�ب، والتعليق على اأحد امل��ص�عات 

التي تن�رصها بع�س م�اقع ال�صحافة االإلكرتونية العربية، والتعليق على اأحد امل��ص�عات التي تن�رصها بع�س 

العربية على م�اقعها  الف�صائية  القن�ات  لبع�س  املرئي  البث  اليمنية، وم�صاهدة  االإلكرتونية  ال�صحافة  م�اقع 

على االإنرتنت، وبلغت اأعلى قيمة لهذا املعامل 2.07، واأدناها 1.51، يف حني ترجحت بقية ا�صتخدام اخلدمات 

االت�صالية والت�ا�صلية االأخرى، والبالغة 17 خدمة يف اجتاه النفي، وتراوحت قيمها ما بني 1.50 و1.12.

ويف �شوء النتائج ال�شابقة؛ يالحظ الباحث ما يلي:

تعترب ال�ظيفة االإخبارية من اأهم ال�ظائف االت�صالية ل�صبكة االإنرتنت بالن�صبة للمبح�ثني الذين �صملتهم هذه   .1

الدرا�صة، وبخا�صة يف ظل االأحداث التي �صهدتها البالد اأثناء اإجراء هذه الدرا�صة، فهناك حرب جتري �صد 

التمرد "احل�ثي"  يف بع�س مناطق حمافظة "�صعدة" ال�اقعة �صمال اليمن، وم�اجهات م�صلحة تخ��صها 

"فك االرتباط" مع  "االنف�صاليني" يف بع�س املناطق اجلن�بية، املنادين مبا ي�صم�نه  االأجهزة االأمنية �صد 

اإىل  باالإ�صافة   ،1990 عام  اليمنية  ال�حدة  حتقيق  اإعادة  قبل  الت�صطري  مرحلة  اإىل  والع�دة  "ال�صمال"، 
امل�اجهات امل�صلحة �صد حركة "القاعدة"، ناهيك عن ال�رصاع ال�صيا�صي خالل ال�صن�ات االأخرية بني ائتالف 

احلزب احلاكم؛ "حزب امل�ؤمتر ال�صعبي العام" واأن�صاره من اأحزاب املعار�صة االأخرى من ناحية؛ واأحزاب 

الداخلية،  البيئة  �صعيد  على  �ص�اء  االأخرى،  االأحداث  من  وغريها  اأخرى،  ناحية  امل�صرتك"  من  "اللقاء 
الدرا�صة، غريها من  الذين �صملتهم هذه  ال�ظيفة لدى املبح�ثني  اأم اخلارجية، وه� ما يف�رص ت�صدر هذه 

ال�ظائف االت�صالية االأخرى.
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ميكن فهم اإقبال عدد من املبح�ثني –اإما: "دائما" اأو "اأحيانا"- على بع�س االأن�صطة االت�صالية الرتفيهية ا  .2

التي تتيحها �صبكة االإنرتنت، مل�صاهدة االأغاين وامل��صيقى، وتنزيل نغمات الهاتف اجل�ال..وغريها- ميكن 

فهمها يف �ص�ء �صمات ال�صباب، وبخا�صة الفئة العمرية من املبح�ثني، ومي�لهم الرتفيهية غالبا.

3.تربز اأهمية �شبكة االإنرتنت يف بيئة الدرا�شة كو�شيلة توفر فر�شا ات�شالية غري تقليدية، تتيح القيام 

بعدد من االأن�شطة االت�شالية مع االآخرين، اأو تعزز القائم منها �شلفا، وذلك من خالل:

ت�صدر "الربيد االإلكرتوين" اخلدمات االت�صالية امل�صتخدمة من املبح�ثني، مما ي�ؤكد على اأهمية هذه ال��صيلة   .1

املجانية التي اأهدتها هذه ال�صبكة مل�صتخدميها يف �صتى اأنحاء العامل، وميكن اأن تزداد اأهميته بني املبح�ثني يف 

حال اعتماده و�صيلة ات�صال ملزمة يف البيئة التعليمية، �رصيطة حت�صني خدمة االإنرتنت املقدمة، فقد اأ�صارت 

اإحدى الدرا�صات اإىل اأن �ص�ء خدمة "االنرتنت" املقدمة يف اليمن تعد من املعيقات االأ�صا�صية النت�صار "الربيد 

.
االإلكرتوين")29(

ت�صهيل "الربيد االإلكرتوين" للقيام مبزيد من اأن�صطة االت�صال والت�ا�صل مع االآخرين، مبا ي�ؤدي اإىل ات�صاع   .2

امل�صاركة يف املعل�مة، اأو طلب امل�ص�رة، اأو اال�صتف�صار ..وغريها من االأغرا�س االأخرى، والتي تتم من خالل 

اإر�صال الر�صائل اإىل جمم�عة م�صتقبلني، اأو متريرها اإليهم، من خالل "قائمة العناوين" التي ي�فرها هذا 

الربيد مل�صتخدميه.

3.  ي�صري اإقبال عدد من املبح�ثني –اإما: "دائما" اأو "اأحيانا"- على ت�صفح امل�اد امل�ص�رة على �صبكة االإنرتنت؛ 

وبخا�صة من م�قع "الي�تي�ب" على اأهمية ثقافة ال�ص�رة، والدور املتنامي لهذه ال�صبكة ك��صيلة ب�رصية 

غري تقليدية، تتيح ا�صتدعاء هذه امل�اد يف اأي وقت ومن اأي مكان، طاملا ت�فر للم�صتخدم طرق ال��ص�ل اإىل 

املقدمة،  الدرا�صة، يف حال حت�صن اخلدمة  بيئة  ا�صتخدام هذه اخلدمة يف  املت�قع زيادة  ال�صبكة، ومن  هذه 

وت�صهيل �صبل احل�ص�ل عليها. 

ت�فر "االإنرتنت" قن�ات ات�صالية جديدة، تتيح الت�ا�صل مع االآخرين بال�ص�ت وال�ص�رة، ب�رصف النظر   .4

عن امل�صافات الفا�صلة بينهم، ف�صال عن الت�صلية والرتفيه وغريها من االأغرا�س االأخرى التي تتم من خالل 

ال�صبكة. هذه  على  االإلكرتونية  امل�اقع  بها  تزخر  "الدرد�صة" التي 
االإنرتنت،  �صبكة  على  تتم  التي  والت�ا�صلية  االت�صالية  االأن�صطة  من  عدد  يف  املبح�ثني  انخراط  حمدودية   .4

منتديات  على  اأو  االإلكرتونية،  ال�صحافة  م�اقع  على  املن�ص�رة  امل��ص�عات  اأحد  على  بالتعليق  كامل�صاركة 

على  الدائرة  احل�ارات  يف  اأو  ال�ص�تية،  احل�ارات  يف  امل�صاركة  اأو  العربية،  الف�صائيات  م�اقع  بع�س 

وغلبة  العمرية،  الفئة  هذه  اجلمه�ر" من  "ن�صاط  مفه�م  اأمام  اال�صتفهام  ي�صع  مما  "الفي�صب�ك"،  م�قع 

اال�صتخدامات الرتفيهية على غريها من اال�صتخدامات االأخرى.
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ا 4. مدى امتالك املبحوثني ل�شفحات ح�شابات خا�شة على �شبكة االإنرتنت وفقا للنوع 

اأو�صحت ا�صتجابات املبح�ثني ال�اردة يف اجلدول رقم )5( حمدودية امتالكهم الإحدى اأدوات االت�صال   

والت�ا�صل ال�صخ�صية على �صبكة االإنرتنت، ففي الرتتيب االأول جاء من لديهم "�صفحة �صخ�صية على االإنرتنت"، 

بن�صبة بلغت 31.5%، تالهم من لديهم ح�صاب �صخ�صي على امل�قع االجتماعي "الفي�صب�ك"، بن�صبة بلغت %29، 

"ا�صم  "مدونة" Blog �صخ�صية على االإنرتنت"، فمن لديهم  ويف الرتتيب الثالث جاء املبح�ث�ن الذين لديهم 

"ماي  لديهم ح�صاب �صخ�صي على امل�قع االجتماعي  "البال ت�ك" Paltalk، واأخريا من  م�صتخدم يف م�قع 

اخلا�صة  الن�صب  ارتفعت  حني  يف   ،%13  ،%13.5  ،%14 –بالرتتيب-  بلغت  بن�صبة   ،"MySpace "صبي�س�

مبن لي�س لديهم اأيا من ال��صائل ال�صابقة.

اأما على م�صت�ى ملكية هذه ال��صائل؛ وفقا للن�ع؛ فقد تف�قت االإناث -قليال- ن�صبة االإناث الالتي   

لديهن "�صفحة �صخ�صية على االإنرتنت" على ن�صبة الذك�ر، وبلغت 32.9%، مقابل 30.8% للذك�ر، يف حني تف�ق 

الذك�ر على االإناث يف امتالك بقية و�صائل االت�صال والت�ا�صل االأخرى.

املبح�ثني  امتالك  بني  اإح�صائية  داللة  ذات  عالقة  وج�د  عدم  ات�صح  "بري�ص�ن"،  اختبار  وبتطبيق   

الأدوات االت�صال والت�ا�صل على �صبكة االنرتنت؛ وفقا للن�ع، حيث مل تكن قيمة كا2 معن�ية عند م�صت�ى 0.05، 

"الفي�صب�ك"، حيث بلغت قيمة   وبدرجة ثقة 95%، عدا ما يتعلق بامتالك املبح�ثني ح�صابا خا�صا على م�قع 

هذا املعامل 4.2، كما بلغت قيمتها املعن�ية 0.03، وهذه القيمة دالة اإح�صائيا بدرجة ثقة 95%، لكن هذه العالقة 

�صعيفة، حيث بلغت قيمة "معامل الت�افق" 0.14.

5. اجتاهات املبحوثني حول بع�س خدمات االت�شال والتوا�شل التي تقدمها االإنرتنت

�صبكة  تقدمها  التي  والت�ا�صلية  االت�صالية  اخلدمات  نح�  اإيجابية  اجتاهات  عن  املبح�ث�ن  عرب   

الذين  للمبح�ثني  االإيجابية  االجتاهات  ن�صب  تف�قت  فقد   ،)6( رقم  اجلدول  يف  ورد  ما  على  فبناء  االإنرتنت، 

�صملتهم هذه الدرا�صة على غريها من االجتاهات االأخرى يف 13 عبارة من عبارات املقيا�س البالغة 19 عبارة، 

االآخرين"، و"تتيح  مع  للت�ا�صل  و�صيلة �رصيعة  االإلكرتوين  الربيد  "ي�فر  من:  كل  االجتاهات يف  هذه  ومتثلت 

احل�ارات التي تتم على بع�س م�اقع االإنرتنت فر�صة للتعرف على ثقافات االآخرين"، و"تتيح االنرتنت فر�صة 

لن�رص االآراء املعار�صة التي ال ميكن ن�رصها يف ال�صحف املطب�عة"، و"ت�فر املنتديات ال�صبابية على االإنرتنت 

فر�صة للح�ص�ل على معل�مات مفيدة"، و"ت�فر املنتديات ال�صبابية على االنرتنت م�صاحة حرة للتعبري عن الراأي 

يف امل��ص�عات املختلفة"، و"ت�صاعد احل�ارات التي تتم على بع�س م�اقع االإنرتنت على تقريب وجهات النظر 

بني بع�س االأطراف ح�ل بع�س امل��ص�عات اخلالفية"، و"يتيح م�قع الي� تي�ب على االنرتنت فر�صة لن�رص 
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امل�اد امل�ص�رة التي يرغب امل�صتخدم يف ن�رصها"، و"ي�فر م�قع "الفي�س ب�ك" و�صيلة للت�ا�صل مع االآخرين"، ا

و"�صي�ؤدي الت��صع يف احل�ارات الدائرة على بع�س م�اقع االنرتنت م�صتقبال اإىل ت�صييق الف�ارق بني الثقافات 

تهم  التي  امل��ص�عات  اأحد  عن  لال�صتف�صار  فر�صة  االإنرتنت  على  "املنتديات" ال�صبابية  ت�فر  و"ال  املختلفة"، 

املبح�ثني"، و"ال تعزز احل�ارات التي تتم على بع�س م�اقع االإنرتنت ثقافة احل�ار بني ال�صع�ب املختلفة"، 

"ال تتيح م�اقع احل�ارات التي تتم على بع�س م�اقع االإنرتنت فر�صة للتحاور مع االآخرين ح�ل امل��ص�عات 
املختلفة"، "ال ت�فر املنتديات ال�صبابية م�صاحة حرة لتبادل الراأي مع االآخرين"، وبلغت اأعلى ن�صبة لها %87، 

واأقلها 43.5% من اإجمايل ن�صب املبح�ثني الذين تناولتهم هذه الدرا�صة.

وقد عززت قيم ال��صط احل�صابي امل�زون االجتاهات االإيجابية لـ"ثالث" عبارات فقط من هذه العبارات،   

وهي: اخلا�صة بت�فري الربيد االإلكرتوين و�صيلة �رصيعة للت�ا�صل مع االآخرين، واإتاحة احل�ارات التي تتم على 

بع�س م�اقع االإنرتنت فر�صة للتعرف على ثقافات االآخرين، باالإ�صافة اإىل اإتاحة االنرتنت فر�صة لن�رص االآراء 

املعار�صة التي ال ميكن ن�رصها يف ال�صحف املطب�عة، حيث بلغت قيمهما –بالرتتيب- 2.83، و 2.64، و 2.54، 

و�صطها احل�صابي  قيم  وتراوحت  العبارات،  بقية  يف  االأخرى  االجتاهات  "املحايدة" على  االجتاه  غلب  يف حني 

امل�زون ما بني: 2.41، و1.60.

اأما االجتاهات "ال�صلبية" للمبح�ثني، فقد تف�قت يف "ثالث" عبارات، وهي: "ت�ؤدي بع�س احل�ارات   

االإ�صالمية"،  واملذاهب  الفرق  بع�س  اأتباع  بني  اخلالف  ه�ة  تعميق  اإىل  االنرتنت  م�اقع  بع�س  على  تتم  التي 

الديانات  اأتباع بع�س  تعميق اخلالف بني  اإىل  االنرتنت  تتم على بع�س م�اقع  التي  و"ت�ؤدي بع�س احل�ارات 

املختلفة"، و"ت�ؤدي بع�س احل�ارات التي تتم على بع�س م�اقع االنرتنت اإىل اإثارة الكراهية بني اأتباع بع�س 

الديانات املختلفة"، حيث تراوحت ن�صب امل�افقة عليها ما بني: 47.5% و 45% من اإجمايل ن�صب املبح�ثني، غري 

اأن قيم و�صطها احل�صابي قد رجحت االجتاه "املحايد" على ما عداه من االجتاهات االأخرى، وتراوحت قيمها ما 

بني: 2.31، و 2.25.

م�اقع  ت�فر  "ال  وهما:  فقط،  اثنتني  عبارتني  يف  للمبح�ثني  "املحايدة"  االجتاهات  ف�قت  حني  يف   

م�اقع  و"ت�فر  املختلفة"،  امل��ص�عات  يف  الراأي  عن  للتعبري  حرة  م�صاحة  العربية  االإلكرتونية  ال�صحافة 

ال�صحافة االإلكرتونية اليمنية م�صاحة حرة للتعبري عن الراأي يف امل��ص�عات املختلفة"، وبلغت ن�صبهما: %51.5 

لالأوىل، و41% للثانية، يف حني تقاربت ن�صبة هذا االجتاه مع ن�صبة االجتاه املعار�س يف ما يتعلق بك�ن "م�اقع 

الدرد�صة ال ت�فر فر�صة للتعرف على االآخرين" وبلغت 42.2% لالجتاه االأول، مقابل 41.7% لالجتاه الثاين، 

كما ترجحت امل�اقف "املحايدة" للمبح�ثني يف هذه العبارات على غريها من امل�اقف االأخرى، حيث بلغت قيم 

و�صطها احل�صابي املرجح –بالرتتيب- 2.16، و 1.91، و1.76.
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ا  Mobile Phone ثانيا: النتائج اخلا�شة بالهاتف اجلوال

مدى امتالك املبحوثني للهاتف اجلوال وفقا للنوع  .6

الهاتف اجل�ال بني املبح�ثني،  ارتفاع ن�صبة ملكية  ال�اردة يف اجلدول رقم )7(  اإجابات املبح�ثني  اأو�صحت 

والتي بلغ جمم�عها 92.5%، م�زعة ما بني من لديهم "هاتف واحد" بن�صبة 66%، اأو "هاتفان اثنان" بن�صبة 

23%، اأو "ثالثة ه�اتف" بن�صبة 3.5%، مقابل ن�صبة قدرها 7.5% ملن ال ميلك�ن هذا الن�ع من اله�اتف، والذين 

عزوا اأ�صبابه اإىل عدم احلاجة اإليه، اأو لعدم قدرتهم على �رصائه.

اأما على م�صت�ى ملكية الهاتف اجل�ال؛ وفقا للن�ع، فقد ت�صاوى ترتيب ملكيته بني كل من: الذك�ر   

واالإناث، على غرار الرتتيب العام ال�صابق، وبلغت ن�صبة امتالك الذك�ر لـ"هاتف واحد" 68.5%، مقابل %61.4 

"ثالثة"، وبلغت 25.7% يف احلالة  "هاتفني" اأو  االإناث الالئي ميتلكن  –قليال- ن�صبة  لالإناث، يف حني تف�قت 

االأوىل، مقابل 21.5%، للذك�ر، و4.3% يف احلالة الثانية، مقابل 3.1% للذك�ر، وهذه النتيجة، حتمل يف طياتها 

الرغبة يف لفت اأنظار االآخرين، والداللة على املكانة االجتماعية.

وقد اأ�صار اإختبار معامل "بري�ص�ن" اإىل عدم وج�د عالقة دالة اإح�صائيا بني ملكية املبح�ثني للهاتف   

اجل�ال؛ وفقا للن�ع، نظرا الأن قيمة كا2 مل تكن معن�ية عند م�صت�ى 0.05، وبدرجة ثقة %95.

7. عالقة املبحوثني بخدمات االت�شال والتوا�شل التي يقدمها الهاتف اجلوال 

للهاتف اجل�ال؛ �ص�اء  الت�ا�صلية  ال�ظيفة  اأهمية  ال�اردة يف اجلدول رقم )8( على  البيانات  اأكدت   

يف اأن�صطة احلياة الي�مية، اأو يف عطلة نهاية االأ�صب�ع، ف�صال عن اأيام العطالت واملنا�صبات امل��صمية، واأن هناك 

منطا ت�ا�صليا فريدا قد اأر�صى له هذا الهاتف، يتم من خالل الر�صائل الق�صرية، فـ75.1% من ن�صبة املبح�ثني 

يق�م�ن "دائما" بـ"تبادل ر�صائل التهنئة مع االأهل واالأ�صدقاء داخل ال�طن يف االأعياد واملنا�صبات"، و %17.8 

"اإجراء املكاملات الهاتفية  "اأحيانا"، متقدمة بذلك على ال�ظيفة التقليدية للهاتف اجل�ال، وهي  يق�م�ن بذلك 

ي�ميا"، والتي تراوح ا�صتخدامها من املبح�ثني ما بني "دائما" بن�صبة 65.9% "، و"اأحيانا" بن�صبة %30.3. 

وتتفق هذه النتيجة مع ما انتهت اإليه درا�صة "ترك" Turk يف هذا املجال، وذلك فيما يتعلق با�صتخدام املبح�ثني 

 ، يف حني اأنها تختلف مع ما ت��صلت اإليها درا�صة "حمدي" يف 
)30(

للهاتف اجل�ال للرتا�صل اأكرث من االت�صال

، والذي ميكن تف�صريه يف �ص�ء تفاوت امل�صت�يات االقت�صادية االجتماعية للمبح�ثني يف بيئتي 
)31(

هذا اخل�ص��س

هاتني الدرا�صتني.

كما تعمقت اأهمية ال�ظيفة الت�ا�صلية التي تتم من خالل الر�صائل الق�صرية يف ت�صدرها الرتتيب من:   

"الثالث" وحتى "ال�صاد�س" اخلا�صة باخلدمات االت�صالية للهاتف اجل�ال، واملتمثلة يف قيام املبح�ثني بكل من: 
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"تبادل ر�صائل التهنئة مع االأهل واالأ�صدقاء داخل ال�طن كل ي�م جمعة اأو خمي�س"، و"اإر�صال الر�صائل الق�صرية ا
ي�ميا"، و"تبادل ر�صائل التهنئة مع االأهل واالأ�صدقاء خارج ال�طن يف املنا�صبات واالأعياد"، و"تبادل ر�صائل 

اأو خمي�س ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال"، وذلك بن�صب  التهنئة مع االأهل واالأ�صدقاء خارج ال�طن كل ي�م جمعة 

تراوحت ما بني: 53.5% و 31.4% ال�صتخدامها "دائما"، وما بني 42.2% و 33% ال�صتخدامها "اأحيانا". 

وقد اأكد معامل "ال��صط احل�صابي امل�زون" اأهمية هذه ال�ظائف، حيث رجحت قيمة ال�ظيفتني االأوليني اجتاه 

ال�ظائف  بقية  ترجحت  للثانية، يف حني  و 2.62  لالأوىل،  وبلغت 2.68  "دائما"،  يتم  الذي  املنتظم  اال�صتخدام 

–بالرتتيب- 2.44، 2.39،  بلغت  بقيم  "اأحيانا"،  منتظمة  ب�صفة غري  يتم  الذي  اال�صتخدام  اجتاه  يف  االأخرى 

و2.36.

اأما ما يتعلق ب�ظائف االت�صال والت�ا�صل االأخرى للهاتف اجل�ال، فقد �صجلت ا�صتخداما حمدودا من   

املبح�ثني، وبخا�صة ا�صتخدامها املنتظم، ومتثلت تلك ال�ظائف يف كل من: "ا�صتقبال االأخبار من خالل اال�صرتاك 

"البل�ت�ث"،  ب�ا�صطة  و"الدرد�صة   ،"MMS املتعددة  ال��صائط  ر�صائل  و"اإر�صال  اخلدمة"،  هذه  يف  املحلي 

و"الدرد�صة من خالل اال�صرتاك يف هذه اخلدمة"، و"ت��صيل الهاتف بجهاز احلا�ص�ب للدخ�ل اإىل االإنرتنت"، 

و"ا�صتقبال االأخبار من خالل اال�صرتاك اخلارجي يف هذه اخلدمة"، وتراوحت ن�صبها ما بني: 22.1% و%11.4 

احل�صابي  "ال��صط  قيم  اأن  غري  "اأحيانا"،  ال�صتخدامها   %15.1 و   %29.7 بني:  وما  "دائما"،  ال�صتخدامها 

امل�زون" رجحت ا�صتخدام املبح�ثني لل�ظائف الثالث االأول يف اجتاه "اأحيانا"، وتراوحت قيمها ما بني: 1.74 

و1.57، يف حني رجحت بقية ال�ظائف االأخرى يف اجتاه عدم ا�صتخدامها، حيث تراوحت قيم و�صطها احل�صابي 

ما بني: 1.45 و1.38. 

اأما بالن�صبة لكل من ت�صفح: "بع�س م�اقع االإنرتنت" و"الربيد االإلكرتوين" ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال،   

فن�صبة حمدودة من املبح�ثني ي�صتخدم�نها، �ص�اء يف ذلك؛ اال�صتخدام املنتظم، اأو غري املنتظم، وبلغت اأقل من 

10% يف احلالة االأوىل، و اأقل من 20% يف الثانية، وه� ما ميكن تف�صريه يف �ص�ء ارتفاع تكلفة ا�صتخدام االإنرتنت 

ب�ا�صطة هذا الهاتف يف بيئة الدرا�صة، ف�صال عن اإتاحة هذه اخلدمة باأ�صعار زهيدة يف مقاهي" االإنرتنت" املنت�رصة 

اأن عالقة  البيئة، يف حني ميكن اال�صتدالل من خالل حمدودية ا�صتخدام بع�س اخلدمات االأخرى؛ على  يف هذه 

املبح�ثني باالأغرا�س االت�صالية والت�ا�صلية احلديثة التي ي�فرها الهاتف اجل�ال، ال تزال مت�ا�صعة، قيا�صا اإىل 

ا�صتخدام وظائفه االت�صالية التقليدية، مع االأخذ يف االعتبار اأ�صعار بع�س هذه اخلدمات بالن�صبة لفئة املبح�ثني، 

وت�صمل هذه اخلدمات: اال�صرتاك يف اخلدمات االإخبارية التي تقدمها م�ؤ�ص�صة االت�صاالت احلك�مية، وم�ؤ�ص�صات 

�صحفية اأخرى، وجهات داخلية خمتلفة، واإر�صال الر�صائل متعددة ال��صائط، وال��ص�ل اإىل االإنرتنت ب�ا�صطة 

ربط الهاتف اجل�ال بجهاز احلا�ص�ب، اأما اال�صرتاك يف خدمات االأخبار التي تقدمها م�ؤ�ص�صات اإعالمية خارجية، 

فال تبدو اأول�ية بالن�صبة لفئة املبح�ثني بحيث ت�صتحق دفع تكلفة اال�صرتاك فيها. 

بيئة الإعلم اجلديد بيئة الإعلم اجلديد 
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ا وتختلف هذه النتائج مع بع�س ما انتهت اإليه درا�صة "عثمان" كتلك اخلا�صة با�صرتاك املبح�ثني يف   

خدمات الر�صائل االإخبارية الف�رية عرب الهاتف اجل�ال، والدخ�ل ب�ا�صطته اإىل �صبكة االإنرتنت للدرد�صة مع 

االإلكرتونية، وحتميل م�اد  امل�اقع واملنتديات  التي تقدمها  االإخبارية  االأ�صدقاء، واالهتمام مبتابعة اخلدمات 

 ، وميكن تف�صري هذا االختالف يف �ص�ء تفاوت خدمة االإنرتنت املقدمة يف بيتي 
م�ص�رة اإىل م�قع "الفي�صب�ك")32(

الدرا�صة، �ص�اء من حيث ال�رصعة، اأو تعدد ال�رصكات املزودة بهذه اخلدمة، ف�صال عن خ�صائ�س املبح�ثني يف 

الدرا�صة املذك�رة، ك�نهم م�ظف�ن، اأو حا�صل�ن على م�ؤهالت عليا.

8. اجتاهات املبحوثني حول االآثار املرتتبة على ا�شتخدام االإنرتنت والهاتف اجلوال

ات�صالية  اآثارا  هناك  باأن  الق�ل  رقم )9(؛ ميكن  ال�اردة يف اجلدول  املبح�ثني  ا�صتجابات  على  بناء   

خمتلفة: �صلبية واإيجابية، ترتبت على ا�صتخدامهم ل�صبكة االإنرتنت والهاتف اجل�ال. ومتثلت اأهم االآثار االإيجابية 

للهاتف اجل�ال يف ما يلي:

1. ت�صهيل عملية االت�صال والت�ا�صل، حيث اأفاد 89% من اإجمايل ن�صبة املبح�ثني باأن هذا الهاتف "يتيح لهم 

"ل�جن" و  اإليه درا�صة  اأي مكان ويف اأي وقت"، وتتفق هذه النتيجة مع ما انتهت  اإجراء املكاملات الهاتفية من 

 ،mobility نقله  �صه�لة  الهاتف اجل�ال يف كل من:  ا�صتخدام  لدوافع  الفريدة  االأبعاد  "ويي"، حيث متثلت 
، ومن جانب اآخر، فقد بلغت ن�صبة املبح�ثني 

)33(

 immediate access واإمكانية االت�صال الف�ري ب�ا�صطته

الذين اأغناهم الهاتف اجل�ال عن ا�صتخدام الهاتف املنزيل 58.4% من اإجمايل ن�صبة املبح�ثني الذين تناولتهم 

هذه الدرا�صة.

2. جتنب ال�ق�ع يف احلرج، حيث يلجاأ 64.7% من ن�صبة املبح�ثني الإر�صال ر�صائل ق�صرية حني يتعلق االأمر 

مب��ص�ع ح�صا�س، ال ي�صتطيع�ن التحدث فيه مع الطرف االآخر وجها ل�جه، وتتفق هذه النتيجة مع ما انتهت 

اإليه درا�صة "اإي�صي" Ishii ح�ل تف�صيل املرا�صلة عرب الهاتف اخلل�ي mobile mail من ال�صباب اليابانيني 

الن�ع من  بهذا  القيام  التغلب على خجلهم من  على  ي�صاعدهم  فهذا  املبا�رص،  االت�صال  اإىل جتنب  الذي مييل�ن 

، باالإ�صافة اإىل ات�صاق هذه النتيجة مع النم�ذج الذي قدمه "كابالن" Caplan، والذي يذهب اإىل 
)34(

االت�صال

اأن االأفراد الذين يدرك�ن افتقارهم ملهارة التعبري عن اأنف�صهمself-presentational ، يف�صل�ن على نح� 

ناحية  ومن   .
)35(

ل�جه وجها  االت�صال  من  اأكرث   ،online االأثري  عرب  االجتماعي  التفاعل  يف  االنخراط  خا�س 

اأخرى؛ فقد اأفاد 51.9% من اإجمايل ن�صبة املبح�ثني، باأن الر�صائل الق�صرية ت�فر االإزعاج الذي ميكن اأن ت�صببه 

املكاملات الهاتفية.

بيئة الإعلم اجلديد 
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قد ا منتظم  ب�صكل  الق�صرية  الر�صائل  اإر�صال  باأن  املبح�ثني،  ذكر 60.5% من  فقد  باالآخرين،  ال�صلة  تق�ية   .3

عمق عالقتهم باالآخرين، وتتفق هذه النتيجة مع ما انتهت اإليه درا�صة "اإي�صي" Ishii اخلا�صة بتعمق الر�صائل 

للمبح�ثني، وعلى العك�س من هذا؛ فقد ذكر %35.7 
  )36(

املتبادلة عرب الهاتف اجل�ال ل�صبكة العالقة احلميمة

من ن�صبة املبح�ثني يف هذه الدرا�صة اكتفاَءهم باإر�صال ر�صالة ق�صرية اإىل االأهل واالأ�صدقاء، بدال من حتمل عناء 

الزيارة لهم اإىل املنازل، وهذا من �صاأنه االإقالل من عملية التفاعل االجتماعي الذي يتم من خالل عملية االت�صال 

املبا�رص، والذي يف�صي اإىل ت�ا�صل حميم مع االأهل واالأ�صدقاء.

االأول، بقيمة بلغت 2.85  الثالث  العبارات  "امل�افقة" يف  "ال��صط احل�صابي امل�زون" اجتاه  وقد رجحت قيم 

للعبارة االأوىل، و 2.52 للعبارتني االأخريني، يف حني ترجح اجتاه "املحايدة" يف بقية العبارات االأخرى، وتراوحت 

قيمها ما بني: 2.38 و 1.52.

اأما االآثار ال�شلبية املرتتبة على ا�شتخدام الهاتف اجلوال، فقد متثلت يف كل من:

فر�صة  "تتيح  كما  لالآخرين"،  �صتائم  الإر�صال  للبع�س  فر�صة  االأحيان  بع�س  يف  الق�صرية  الر�صائل  ت�فر   .1

للبع�س الإر�صال تهديدات لالآخرين"، بن�صبة بلغت 47% لالأوىل، و44.3% للثانية من اإجمايل ن�صبة املبح�ثني 

الذين �صملتهم هذه الدرا�صة.

تقليل ن�صبة التعر�س ل��صائل االإعالم التقليدية، حيث اأفاد 35.1% من املبح�ثني، اكتفاَءهم ب�صماع االإذاعة   .2

من خالل الهاتف اجل�ال بدال من جهاز الرادي�، كما ذكر 11.9% باأنهم مل يع�دوا يف حاجة اإىل م�صاهدة 

هذا  ب�ا�صطة  الق�صرية  الر�صائل  خدمة  يف  اال�صرتاك  خالل  من  االأخبار  باأهم  ملعرفتهم  االأخبار  ن�رصات 

الهاتف.

الن�صب  ا�صتخدامها حمدودة، يف �ص�ء  على  املرتتبة  االآثار  تبدو  فقد  االإنرتنت،  ب�صبكة  يتعلق  ما  اأما   

اخلا�صة باجتاهات املبح�ثني، ال�اردة يف اجلدول ال�صابق، يف حني ميكن النظر اإىل هذه االآثار على اأنها عميقة، 

املخ�ص�س  ال�قت  تقلي�صها  االآثار يف:  ال�صبكة وكثافته. ومتثلت هذه  لهذه  ا�صتخدامهم  وذلك يف �ص�ء معدالت 

مل�صاهدة التليفزي�ن ملا ن�صبته 39.5% من املبح�ثني، وم�صاعدة م�اقع "الدرد�صة" لـ28.1% من ن�صبتهم على 

تك�ين �صداقات مع االآخرين، كما قلل ا�صتخدامها من ال�قت املخ�ص�س للقراءة ملا ن�صبته 27% من اإجمايل ن�صبة 

املبح�ثني، باالإ�صافة اإىل ا�صتغناء 16.2% منهم عن �رصاء ال�صحف املطب�عة، اكتفاء مبعرفة االإخبار عرب امل�اقع 

االإخبارية على هذه ال�صبكة، غري اأن قيم ال��صط احل�صابي امل�زون قد رجحت اجتاه "املحايدة" لهذه االآثار على 

ما عداها من االجتاهات االأخرى للمبح�ثني، وتراوحت قيمها ما بني: 2.14

بيئة الإعلم اجلديد بيئة الإعلم اجلديد 
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ا ملحق الدرا�شة جداول الدرا�شة

جدول رقم )1(

توزيع عينة الدرا�شة؛ وفقا للنوع واجلامعة

)ن=200(

املرجع: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، )2007(، التعليم العايل يف اجلمه�رية اليمنية، �س31، 38

جدول رقم )2(

معدل ا�شتخدام املبحوثني ل�شبكة االإنرتنت وفقا للنوع

)ن=200(

قيمة كا2= 17.11 درجة احلرية= 4 م�صت�ى املعن�ية=  002.

0.13 =Contingency Coefficient قيمة معامل الت�افق

بيئة الإعلم اجلديد 

اجلامعةم

عينة الدرا�صةجمتمع الدرا�صة

%ك%اإناث%ذك�ر%ك%اإناث%ذك�ر

1689256.8560648.32249854.68156.62747.410854.0جامعة �صنعاء

جامعة العل�م 

والتكن�ل�جيا

1195640.2569149.11754742.65840.62849.18643.0

8873.03012.611882.842.823.563.0جامعة اأروى

29635100115981004123310014310057100200100االإجمايل

%االإجمايل%اإناث%ذك�راملعدل/ الن�عم

4433.83854.38241.0مرة يف االأ�صب�ع

3930.01014.34924.5كل ي�م

1813.868.62412.0اأربع مرات يف االأ�صب�ع

1914.645.72311.5ثالث مرات يف االأ�صب�ع

107.71217.12211.0مرتني يف االأ�صب�ع

13010070100100.0100االإجمايل
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جدول رقم )3(ا

كثافة ا�شتخدام املبحوثني ل�شبكة االإنرتنت وفقا للنوع

)ن=200(

قيمة كا2= 5.64 درجة احلرية= 3 م�صت�ى املعن�ية=13.

 جدول رقم )4(

عالقة املبحوثني ببع�س اخلدمات االت�شالية والتوا�شلية ل�شبكة االإنرتنت

)ن=200(

بيئة الإعلم اجلديد بيئة الإعلم اجلديد 

%االإجمايل%اإناث%ذك�رالزمن/ الن�عم

6348.52535.78844.0من �صاعتني اإىل اأقل من ثالث �صاعات

2317.72231.44522.5من �صاعة اإىل اأقل من �صاعتني

2519.21217.13718.5اأقل من �صاعة

1914.61115.73015.0ثالث �صاعات فاأكرث

13010070100100.0100االإجمايل

خدمات االت�صال والت�ا�صل/اال�صتخدامم

دائما

»3«

%

اأحيانا

»2«

%

ال

»1«

%

و.ح.

املرجح

68347738.55527.52.07معرفة اأهم االأخبار من امل�اقع االإخبارية على االإنرتنت

7437603066332.04اإر�صال الر�صائل عرب الربيد االإلكرتوين وا�صتقبالها

66336733.56733.52.00تنزيل م��صيقى واأغاين من بع�س امل�اقع على االإنرتنت

5226844264321.94تنزيل نغمات للهاتف اجل�ال من بع�س امل�اقع على االنرتنت

50258140.56943.51.91تنزيل برامج للحا�ص�ب من بع�س امل�اقع على االإنرتنت

5025804070351.90�صماع االأغاين من بع�س امل�اقع على االنرتنت.

اإر�صال ر�صائل عرب الربيد االإلكرتوين اإىل االأ�صخا�س الذين ت�صمهم قائمة 

املرا�صالت يف بريدي االإلكرتوين

5527.564328140.51.87

40207939.58140.51.80م�صاهدة مقاطع م�ص�رة من بع�س امل�اقع على االنرتنت

4824623190451.79الت�ا�صل بال�ص�ت فقط مع االأهل واالأ�صدقاء يف اخلارج عرب االإنرتنت

م�صاهدة مقاطع م�ص�رة من على م�قع الي�تي�ب You Tube على 

االنرتنت

50255125.59949.51.76
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بيئة الإعلم اجلديد 

4723.556289748.51.75م�صاهدة االأغاين من بع�س امل�اقع على االنرتنت.

48245226100501.74الت�ا�صل بال�ص�ت وال�ص�رة مع االأهل واالأ�صدقاء يف اخلارج عرب االإنرتنت

Yahoo Messenger )3819.15126.611055.31.64الدرد�صة ب�ا�صطة )الياه� ما�صنجر

طلب الن�صح اأو امل�ص�رة ح�ل م��ص�ع معني من االأ�صخا�س الذين ت�صمهم 

قائمة املرا�صالت يف بريدي االإلكرتوين

2311.57738.5100501.62

اإر�صال ا�صتف�صار عن م��ص�ع معني اإىل االأ�صخا�س الذين ت�صمهم قائمة 

املرا�صالت يف بريدي االإلكرتوين

24126834108541.58

مترير Forward بع�س الر�صائل ال�اردة اإىل بريدي االإلكرتوين اإىل 

االأ�صخا�س الذين ت�صمهم قائمة املرا�صالت يف بريدي االإلكرتوين

2311.56733.5110551.57

 Windows Live )الدرد�صة ب�ا�صطة )اله�متيل ما�صنجر

Messenger40203015130651.55

تنزيل بع�س حلقات امل�صل�صالت التليفزي�نية من بع�س م�اقع القن�ات 

الف�صائية العربية اإىل جهاز احلا�ص�ب

1897437108541.55

التعليق على اأحد امل��ص�عات التي تن�رصها بع�س م�اقع ال�صحافة 

االإلكرتونية العربية على االنرتنت.

1896834114571.52

التعليق على اأحد امل��ص�عات التي تن�رصها بع�س م�اقع ال�صحافة 

االإلكرتونية اليمنية على االنرتنت.

1058241108541.51

م�صاهدة البث املرئي على بع�س القن�ات الف�صائية العربية على م�اقعها 

على االنرتنت

178.56532.5118591.50

تنزيل بع�س الربامج التليفزي�نية من بع�س م�اقع القن�ات الف�صائية 

العربية اإىل جهاز احلا�ص�ب

2110.5582912160.51.50

البحث عن اأ�صدقاء/�صديقات عرب امل�اقع املخ�ص�صة لهذا الغر�س على 

االنرتنت

26134422130651.48

1476733.511959.51.48طرح ا�صتف�صار معني على اأع�صاء اأحد املنتديات ال�صبابية على االنرتنت

التعليق على اأحد امل��ص�عات التي تن�رصها بع�س القن�ات الف�صائية العربية 

على م�قعها على االنرتنت.

157.515929.5126631.45

 Forums 1685326.513165.51.43الدرد�صة عرب املنتديات ال�صبابية

facebook 20104120.513969.51.41امل�صاركة يف احل�ار التي تتم على الفي�س ب�ك

2311.53517.5142711.41دع�ة بع�س االأ�صدقاء اإىل االن�صمام اإىل الفي�س ب�ك

199.5381914341.51.38حتميل م�اد م�ص�رة اإىل م�قع الي�تي�ب You Tube على االنرتنت

امل�صاركة يف منتديات بع�س القن�ات الف�صائية العربية على م�اقعها على 

االإنرتنت

1055427163681.37

115.54321.5146731.33الدرد�صة عرب م�اقع )ال�صات( االأخرى على االنرتنت

اإجراء ح�ارات بال�ص�ت فقط مع من اأتعرف عليهم عرب م�اقع ال�صات على 

االنرتنت

136.53718.5150751.32

تنزيل بع�س الربامج التليفزي�نية من بع�س م�اقع القن�ات الف�صائية 

العربية اإىل جهاز »االآي ب�د« iPod اخلا�س بي

1682512.515979.51.29
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مدى امتالك املبحوثني ل�شفحات اأو ح�شابات خا�شة على �شبكة االإنرتنت وفقا للنوع

)ن=200(

درجة احلرية يف هذا اجلدول=1

*. الن�صب املئ�ية من اإجمايل عدد املبح�ثني.

*** قيمة معامل الت�افق=0.14

بيئة الإعلم اجلديد بيئة الإعلم اجلديد 

اإجراء ح�ارات بال�ص�ت وال�ص�رة مع من اأتعرف عليهم عرب م�اقع ال�صات 

على االنرتنت

115.5321615778.51.27

843517.5115778.51.25امل�صاركة يف احل�ارات ال�ص�تية التي تتم على بع�س م�اقع االإنرتنت

 Pal )امل�صاركة يف احل�ارات ال�ص�تية التي تتم على م�قع )البال ت�ك

Talk 73.3221117185.51.18على االنرتنت

52.5136.5181911.12البحث عن زوجة/زوج عرب امل�اقع املخ�ص�صة لهذا الغر�س على االنرتنت

ال��صيلة/الن�عم

نعم

%*ك

ال

%ك*

قيمة 

2

كا

م�صت�ى

املعن�ية
ذ

»*»

ث%
»*»

ث%ذ%
»*»

%

�صفحة �صخ�صية على 

االنرتنت

4030.82332.96331.56331.59069.215376.50.090.44

ح�صاب يف م�قع »الفي�س 

ب�ك«

4433.81420.0582958298666.2144724.2***.03

مدونة �صخ�صية على 

االنرتنت

1914.6912.92814281411185.413969.50.110.45

ا�صم م�صتخدم يف م�قع 

»البال ت�ك«

2116.268.62713.52713.510983.8136682.240.1

ح�صاب �صخ�صي على 

م�قع »ماي �صبي�س« 

My space
2116.257.12613261310983.813567.53.270.05
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اجتاهات املبحوثني حول بع�س اخلدمات االت�شالية والتوا�شلية ل�شبكة االإنرتنت

)ن=200(

بيئة الإعلم اجلديد 

خدمات االت�صال والت�ا�صل/االجتاهم

م�افق

»3«

%

حمايد

»2«

%

معار�س

»1«

%

و.ح

املرجح

16487178.594.52.83ي�فر الربيد االإلكرتوين و�صيلة �رصيعة للت�ا�صل مع االآخرين

3216.18442.28341.71.74ال ت�فر م�اقع الدرد�صة )ال�صات( فر�صة للتعرف على االآخرين.

ت�فر م�اقع ال�صحافة االإلكرتونية اليمنية م�صاحة حرة للتعبري عن راأيي يف 

امل��ص�عات املختلفة.
7537.582414321.52.16

ال ت�فر م�اقع ال�صحافة االإلكرتونية العربية م�صاحة حرة للتعبري عن راأيي يف 

امل��ص�عات املختلفة.
3919.510351.558291.91

ت�فر املنتديات ال�صبابية على االنرتنت م�صاحة حرة للتعبري عن راأيي يف 

امل��ص�عات املختلفة.
10753.55929.534172.37

28146331.510954.51.60ال ت�فر املنتديات ال�صبابية م�صاحة حرة لتبادل الراأي مع االآخرين

11557.552263316.52.41ت�فر »املنتديات« ال�صبابية على االإنرتنت فر�صة للح�ص�ل على معل�مات مفيدة

ال ت�فر »املنتديات« ال�صبابية على االإنرتنت فر�صة لال�صتف�صار عن اأحد 

امل��ص�عات التي تهمني
43216532.592461.76

تتيح احل�ارات التي تتم على بع�س م�اقع االإنرتنت فر�صة للتعرف على 

ثقافات االآخرين
144723919.5178.52.64

ال تتيح م�اقع احل�ارات التي تتم على بع�س م�اقع االإنرتنت فر�صة للتحاور 

مع االآخرين ح�ل امل��ص�عات املختلفة
30157135.59949.51.66

ت�صاعد احل�ارات التي تتم على بع�س م�اقع االإنرتنت على تقريب وجهات 

النظر بني بع�س االأطراف ح�ل بع�س امل��ص�عات اخلالفية
96487939.52512.52.36

ال تعزز احل�ارات التي تتم على بع�س م�اقع االإنرتنت ثقافة احل�ار بني 

ال�صع�ب املختلفة
3819743788441.75

ت�ؤدي بع�س احل�ارات التي تتم على بع�س م�اقع االنرتنت اإىل تعميق ه�ة 

اخلالف بني اأتباع بع�س الفرق واملذاهب االإ�صالمية
9547.57135.534172.31

ت�ؤدي بع�س احل�ارات التي تتم على بع�س م�اقع االنرتنت اإىل تعميق اخلالف 

بني اأتباع بع�س الديانات املختلفة
9145.57135.539192.27

ت�ؤدي بع�س احل�ارات التي تتم على بع�س م�اقع االنرتنت اإىل اإثارة الكراهية 

بني اأتباع بع�س الديانات املختلفة
9045703540202.25

يتيح م�قع »الي� تي�ب« You Tube على االنرتنت فر�صة لن�رص امل�اد 

امل�ص�رة التي يرغب امل�صتخدم يف ن�رصها
9047743732162.31
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مدى امتالك املبحوثني للهاتف اجلوال وفقا للنوع

)ن=200(

قيمة كا2= 1.04 درجة احلرية= 3 م�صت�ى املعن�ية=79.

بيئة الإعلم اجلديد بيئة الإعلم اجلديد 

%االإجمايل%ث%ذملكية الهاتف اجل�الم

8968.54361.413266.0هاتف واحد

2821.51825.74623.0هاتفني اثنني

43.134.373.5ثالثة ه�اتف

96.968.6157.5ال ي�جد

130100.070100.0200100االإجمايل

9045824128142.31ي�فر م�قع »الفي�س ب�ك« facebook و�صيلة للت�ا�صل مع االآخرين.

تتيح االنرتنت فر�صة لن�رص االآراء املعار�صة التي ال ميكن ن�رصها يف ال�صحف 

املطب�عة
12562.55829178.52.54

�صي�ؤدي الت��صع يف احل�ارات الدائرة على بع�س م�اقع االنرتنت م�صتقبال اإىل 

ت�صيق الف�ارق بني الثقافات املختلفة
8743.58140.532162.28



1
1

7
2

د 
د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا جدول رقم )8(

عالقة املبحوثني ببع�س اخلدمات االت�شالية والتوا�شل اجلوال

)ن=191(

بيئة الإعلم اجلديد 

تبادل ر�صائل التهنئة مع االأهل واالأ�صدقاء داخل ال�طن كل ي�م جمعة اأو خمي�س 

ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال

9953.56836.8189.72.44

تبادل ر�صائل التهنئة مع االأهل واالأ�صدقاء خارج ال�طن كل ي�م جمعة اأو خمي�س 

ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال

5831.47641.15127.62.04

13975.13317.81372.68تبادل ر�صائل التهنئة مع االأهل واالأ�صدقاء داخل ال�طن يف االأعياد واملنا�صبات

تبادل ر�صائل التهنئة مع االأهل واالأ�صدقاء خارج ال�طن يف املنا�صبات واالأعياد 

ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال

8646.561333820.52.26

179.23217.313673.52.36ت�صفح بع�س م�اقع االإنرتنت ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال

168.6241314578.41.30ت�صفح الربيد االإلكرتوين ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال

2312.43217.313070.31.42ت��صيل الهاتف اجل�ال بجهاز احلا�ص�ب للدخ�ل اإىل االإنرتنت

2815.15228.110556.81.58اإر�صال ر�صائل ال��صائط املتعددة MMS ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال

ا�صتقبال االأخبار ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال من خالل اال�صرتاك املحلي يف هذه 

اخلدمة

4122.15529.78948.11.74

ا�صتقبال االأخبار ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال من خالل اال�صرتاك اخلارجي يف هذه 

اخلدمة

2111.42815.113673.51.38

خدمات االت�صال والت�ا�صل/مدى اال�صتخدامم

دائما

»3«

%

اأحيانا

»2«

%

ال

»1«

%

و.ح

املرجح

12265.95630.373.82.62اإجراء املكاملات الهاتفية ي�ميا ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال

9048.67842.2179.22.39اإر�صال الر�صائل الق�صرية SMS ي�ميا ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال

2614.13116.812869.21.45الدرد�صة مع االآخرين ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال من خالل اال�صرتاك يف هذه اخلدمة

2614.15328.610657.31.57الدرد�صة ب�ا�صطة )البل�ت�ث( املت�فرة يف بع�س اأجهزة اله�اتف اجل�الة
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اجتاهات املبحوثني حول االآثار املرتتبة على ا�شتخدام االإنرتنت والهاتف اجلوال

)ن=191(

بيئة الإعلم اجلديد بيئة الإعلم اجلديد 

االآثار/االجتاهم

م�افق

»3«

%

حمايد

»2«

%

معار�س

»1«

%

و.ح.

املرجح

ت
ن
رت

ن
ال

ا

7339.56434.64825.92.14ا�صتخدامي لالإنرتنت قلل من ال�قت املخ�ص�س مل�صاهدة التليفزي�ن

7440613350272.13مل يقلل ا�صتخدامي لالإنرتنت من وقتي املخ�ص�س لقراءة الكتب

5228.14825.98545.91.82�صاعدتني م�اقع )ال�صات( على االنرتنت على تك�ين �صداقات مع االآخرين

مل اأعد ا�صرتي ال�صحف املطب�عة الكتفائي مبعرفة االإخبار عرب امل�اقع 

االإخبارية على االنرتنت

3016.26736.28847.61.69

37204323.210556.81.63تعرفت على اأ�صدقاء/�صديقات من خالل )ال�صات( ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال

ل
�ا

جل
 ا

ف
ت
ها

ل
ا

16689.7105.494.92.85يتيح يل الهاتف اجل�ال اإجراء املكاملات الهاتفية من اأي مكان ويف اأي وقت

11260.55730.8168.62.52اإر�صال الر�صائل الق�صرية SMS ب�صكل منتظم عمق عالقاتي مع االآخرين

حني يك�ن لدي م��ص�ع ح�صا�س ال ا�صتطيع التحدث فيه ب�ا�صطة الهاتف، فاإين 

اأق�م باإر�صال ر�صالة ق�صرية ح�له اإىل الطرف االآخر.

11964.74122.324132.52

10858.44021.637202.38يغنيني الهاتف اجل�ال عن ا�صتخدام الهاتف املنزيل

9651.950273921.12.31ت�فر الر�صائل الق�صرية االإزعاج الذي ميكن اأن ت�صببه املكاملات الهاتفية

ت�فر الر�صائل الق�صرية يف بع�س االأحيان فر�صة للبع�س الإر�صال �صتائم 

لالآخرين

87474624.95222.12.19

تتيح الر�صائل الق�صرية يف بع�س االأحيان فر�صة للبع�س الإر�صال تهديدات 

لالآخرين

8244.34926.55429.22.15

اأكتفي باإر�صال ر�صالة الق�صرية SMS اإىل االأهل واالأ�صدقاء بدال من حتمل 

عناء الزيارة

6635.75429.26535.12.01

6535.15328.16836.81.98اكتفي ب�صماع االإذاعة من خالل الهاتف اجل�ال بدال من جهاز الرادي�

مل اأعد يف حاجة اإىل م�صاهدة ن�رصات االأخبار الأين اأتعرف على اأهم االأخبار من 

خالل ا�صرتاكي يف خدمة الر�صائل الق�صرية ب�ا�صطة الهاتف اجل�ال

2211.95328.611059.51.52
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وعي املعلومات يف املجال االأكادميي

درا�صة حالة يف اجلامعة اللبنانية

د،كالدي�س �شعادة

كلية االعالم و التوثيق- اجلامعة اللبنانية

مدخل :كان االأمريكي�ن �صباقني اإىل اكت�صاف احلاجة اإىل تعلم  ن�ا�صي املعل�مات بفعل ت�صجيعهم  لتط�ر تقنيات 

الت�ا�صل ،واإنتاجهم للمعل�مات.فكان اأن عرف )Information literacy( وعي املعل�مات بتلك االإمكانية 

لل��ص�ل وتقييم وا�صتخدام املعل�مة من م�صادر عدة .اإال اإن العديد من املفكرين حاول�ا اإخراج املفه�م من 

اإطاره اال�صتخدامي اإىل اإطار اعر�س ،بحيث ت�صكل املعل�مات فل�صفة ترب�ية جديدة تهدف اإىل متكني الطالب اأو 

املتعلمني ب�صكل عام ودفعهم اإىل  امتالك املعل�مات  املتاحة ،واالعتماد عليها يف تعليمهم وتثقيفهم وحل م�صاكلهم 

احلياتية الحقا .هكذا يتح�ل املتعلم الطالب اإىل متعلم دائم مي�صك بزمام اأمره بطريقة اأكرث ا�صتقاللية.

وقد تط�ر هذا املفه�م وو�صعت له جمعية املكتبات االمرييكية واال�صرتالية معايري وبرامج و طرق تعليم واأ�صاليب 

تقييمية.اأما االأوروبي�ن وخا�صة االنكليز والفرن�صي�ن فقد  اأ�صبغ�ا على هذا املفه�م  منحى ا�صتخدامي بحت 

فاتت ت�صميتهم مهارات يف املعل�مات.

1 - االإ�صكالية:

تلك  يقدم  االآخر  وبع�صها  املعل�مات  ا�صتخدام  يف  ت�صاعدهم  اأدوات  لطالبها  اجلامعات  غالبية  ت�ؤمن   

االأدوات �صمن مادة ا�صتحدثت لهذا الهدف. فهل ت�ؤدي هذه املادة وظيفتها؟ هل يكفي وج�د تلك املادة العتبار 

الطالب قادرا على اال�صتفادة الق�ص�ى منها ولتنعك�س نتائج علمية اأف�صل؟ واإن كان اجل�اب بالنفي، فال�ّص�ؤال 

الذي يطرح نف�صه هل طرائق التعليم هي التي ال تدمج املعل�مات �صمن ثقافة املعل�مات مبعناها االأ�صمل واالأعم؟ 

وما ه� دور االأ�صتاذ يف اإحداث تغيري ايجابي يف هذا املجال؟ وما ه� دور املكتبي؟ وكيف تت�زع االأدوار بينهما؟ وما 

هي املهارات التي يجب اإن تت�فر يف الطالب والتي يجب اأن ت�ؤمنها له امل�ؤ�ص�صة حتى نعتربه مثقفا يف املعل�مات؟ 

2 - عر�س واقع الطالب:

الثان�ية  على  ح�صل�ا  الذين  وال�صابات  ال�صبان  من  طالبها  والت�ثيق  االإعالم  كلية  تختار   

العامة)البكال�ريا(، والذين خ�صع�ا المتحان يخ�لهم الدخ�ل اإىل االخت�صا�س للح�ص�ل على ال�صهادة اجلامعية 

)لي�صان�س، ثالث �صن�ات تعليمية(. 

وعي املعلومات
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يتلقى طالب كلية االإعالم والت�ثيق تعليما جمانيا يرتاوح ت�صنيفه بني التقليدي)املحا�رصة(، وغريه ا  

الذي يعتمد على م�صاركة من الطالب ح�صب ت�جه االأ�صتاذ وقابلية امل�اد املعنية. وقد اأثبتت الدرا�صات اأن اأ�صاتذة 

التعليم العايل ب�صكل عام لي�ص�ا من الرتب�يني وهم غالبا ممن تاأثروا باأحد اأ�صاتذتهم واعتمدوا طريقته. ومبا 

اأّن جامعتنا مل ت�صع �صيا�صة وا�صحة يف هذا املجال فاإننا - وب�صكل عام - نق�ل  اإن الطالب يتكل على االأ�صتاذ 

يف مهمة التح�صري والتقدمي وال�رصح وتامني امل�اد البيبلي�غرافية ال�رصورية،  وينح�رص دوره االأ�صا�صي ه� 

يف ه�صم تلك املعل�مات وا�صرتجاعها حني تدع� احلاجة. احلالة عامة،  ففي م�رص ي�صتخدم�ن تعبري »املذاكرة« 

للداللة على الدر�س.  

اإن طالبنا ميتلك على االأقل لغة اأجنبية فرن�صية اأو انكليزية باالإ�صافة اإىل العربية وغالبا ما ي�صتطيع   

ومراجع  املعل�مات  اأن�اع  على  تطلعه  التي  املعل�مات  ا�صتخدام  مادة  حكما  يتابع  وه�  لغات.  ثالث  قراءة 

كلية تطبيقية ح�صب  اإليها هي  ينت�صب  التي  الكلية  الأن  كثيفة نظرا  باأعمال تطبيقية  يق�م  انه  االخت�صا�س.كما 

ت�صنيفها. وه� يجيد ا�صتخدام الكمبي�تر قبل دخ�له الكلية، مع العلم اأن هذا اال�صتخدام مل يعد حكرا على طبقة 

معينة بعد اأن تدنت اأ�صعار االإبحار. باالإ�صافة اإىل اأن الكلية ت�ؤمن - عرب خمتربها - للطالب اإمكانية ا�صتخدام 

االنرتنت.

ويعترب طالب كلية الت�ثيق من املحظيني يف هذا املجال، الأنهم عرب م�اد اخت�صا�صهم ميتلك�ن اأ�ص�ل   

البحث واأدواته، ويعرف�ن بن�ك املعل�مات املتخ�ص�صة وعنا�رص تقييم املعل�مة .كما اإنهم قادرون على و�صع 

بيبلي�غرافيا ح�صب االأ�ص�ل ومعرفة اأن�اع املعل�مات وت�صنيفاتها.

ميكننا الق�ل ح�صب اأدبيات مهارات ا�صتخدام املعل�مات، اإن طالبنا من امل�صتخدمني الذين ي�صتفيدون من تلك 

املهارات ب�صكل ممنهج ويفرت�س اأن يك�ن�ا من اخت�صا�صيي املعل�مة، فما الذي يح�صل لدى تقييم اأبحاثهم ؟

يجيب  عدد من االأ�صاتذة الذين �صاألناهم راأيهم يف اأعمال طالبهم، وك�نها - اأي االأعمال - تعاين من   

ه�صا�صة البنية وتفكك املعنى . اإن تقييم اأبحاث الطالب يف م�صت�ى اللي�صان�س يعاين – ح�صب مالحظتنا و راأي ما 

يزيد على ع�رصة اأ�صاتذة متت مقابلتهم – من �صعف وه�صا�صة وعدم قدرة على روؤية االأم�ر ب�صم�لية. فاالأبحاث 

تاأتي غالبا:  

جمتزاأة ومفككة. 1 .

يغلب عليها طابع نقل الن�ص��س وتبّنيها دون ذكر م�صدرها. 2 .

تظهر عدم قدرة الطالب على التمييز بني املعل�مة الدعائية كما هي، فال ي�صع الطالب غالبا م�صافة  3 .

بينه وبني ما يقراأ ويكتب. 

غياب الروح النقدية. 4 .

ي�صتخدم الطالب م�صادر غري علمية تتداخل فيها امل�اقع التجارية.Com. 5 مع امل�اقع امل�ؤ�ص�صاتية 

.org وامل�صادر االلكرتونية املجانية غري املحكمة بل ال�صخ�صية كاملدونات واملنتديات.

وعي املعلومات
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ا . 6 ندرة ا�صتخدام ق�اعد املعل�مات املتخ�ص�صة واملقاالت العلمية  مع علمهم ب�ج�دها

�صع�بة الت�ليف لدى الطالب  7 .

�صع�بة اال�صت�صهاد مب�صادر معينة واالإ�صارة اإليها، بل يعمد الطالب اإىل نقلها. 8 .

. 9 ال ميلك الطالب قدرة على طرح اإ�صكاليات مب�صطة، وغالبا ما مييل اإىل معاجلة م�ا�صيع عامة جدا .

اأما امل�صكلة االأ�صا�صية فهي تكمن يف عدم قدرة الطالب على ا�صتخدام املعل�مات املجتزاأة املكت�صبة بطريقة �صم�لية، 

كما انه يعاين من �صعف اإمكانيته ربط امل�اد التعليمية مع بع�صها البع�س، ودمج املفاهيم يف م��ص�ع متكامل.

فياأتي عمله منق��صا يخل� من دمج ملهارات متفرقة  يف م�رصوع واحد. )مهارات البحث والتقييم واال�صت�صهاد 

وكتابة الببلي�غرافية، الخ( . 

3-ما هي االأ�شباب املوؤدية اإىل تلك النتائج : 

في�س املعل�مات:  3 .

نعي�س يف زمن تنت�رص فيه املعل�مات، ويتزايد عددها ب�صكل كبري وغالبا ما نغرق يف املعل�مات املنتجة   

على مدار ال�صاعة يف خمتلف و�صائل االت�صال. اإذن، من ال�صعب الق�ل اإن الطالب يعان�ن من نق�س يف املعل�مات. 

اإمنا هم يعان�ن من نتائج في�س املعل�مات عليهم،  وعدم التمييز بني اأن�اعها: ال�صحفي، التجاري اأو التحليلي. 

و�صعف ا�صتخدامهم املعل�مة العلمية. مما يحتم علينا كاأ�صاتذة  اعتبار املعل�مة مادة للتعلم ومن ثم الالإ�صتهالك 

. اأ�صبح من ال�رصوري اإذا، اأن يلعب الطالب دورا مل يكن معتادا عليه �صابقا، اأال وه� دور البحث عن املعل�مة 

والتاأكد من �صالحية ا�صتخدامها يف امل�قع املنا�صب.

لقد جرت العادة �صابقا اأن ي�ؤمن االأ�صتاذ للتلميذ كل ال��صائل البيبلي�غرافية املتاحة يف اخت�صا�س ما.   

وكانت املكتبة تلعب دور حافظ لتلك امل�صادر وغريها �صمن جمال االخت�صا�س. كما وان تلك املكتبات كانت تلعب 

اإذ اأنها تقيم ما تقتني من كتب ودوريات وغريها  �صمن �رصوط ومعايري معينة وتتيحها للتلميذ.  دور الناخل 

وكانت املكتبة عمليا امل�صدر �صبه  ال�حيد الذي ي�صتقي منه الطالب حاجته من  املعل�مات . حاليا تغري ال��صع 

وطالبنا ينح� اإىل ا�صتخدام االنرتنت �صاء االأ�صتاذ اأم اأبى لعدة اأ�صباب معروفة : �صه�لة احل�ص�ل على املعل�مة، 

�رصعة ال��ص�ل اإىل تلك املعل�مة ورمبا اأي�صا حجم تلك املعل�مة. 

وعي املعلومات
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�صعف امل�صت�ى القرائي:ا 4 .

يعاين املجتمع العربي ككل  من �صعف م�صت�ى القرائية. هذا وفيما يخ�صنا فاإنه ال بد من االإ�صارة   

اإىل �صع�بة حمل الطالب على قراءات ط�يلة تقليدية مبعنى الكتاب. زد على ذلك تاأثري االنطالق الذي ميار�س 

يف التلفزي�ن والروابط. كل ذلك ي�صاهم يف قراءات �صعيفة الرتكيز . اإن �صعف القرائية ينعك�س  على العملية 

   Maria Pintoالتعليمية ويفر�س  �رصورة تعليم الطالب اأ�ص�س القراءة ال�ظيفية املهنية. وقد اأ�صارت درا�صة

اإىل �رصورة تعليم الطالب كتابة امللخ�صات للن�ص��س التي    Andres Ferndandez-Ramos، 2008

يقراأونها، وذلك الأن هذه التمارين تدفعهم اإىل مراقبة هيكلية الن�س، وتتابع االأفكار فيه وكيفية التحليل والت�ليف 

واإنتاج املعل�مة، مما ي�ؤدي اإىل حت�صني نتائجهم.

اإن التعليم الثان�ي اأ�صبح يتميز بدميقراطية نتائجه، ومل يعد ذلك املمر ال�صعب للدرو�س اجلامعية،   

كما انه ال يعتمد يف لبنان على تعليم الطالب مهارات يف ا�صتخدام املعل�مات. مما ي�صتلزم من التعليم اجلامعي 

تعامال اأكرث مبا�رصة مع عملية القراءة ال�ظيفية )واآلياتها ( وطرائقها. 

القراءة ال�ظيفية:  5 .

تختلف القراءات باختالف اأ�صبابها. فمن القراء من يفت�س عن متعة القراءة ومنهم من ي�صعى وراء امتالك الن�س 

ومنهم الكت�صافه ومنهم ال�صتيعابه ومنهم لال�صتئنا�س به.

ما يهمنا يف هذا ال�صياق القراءة املرتبطة بالعمل اجلامعي، تلك القراءة املندرجة �صمن م�صار، والتي      

تتاأثر مب�رصوع متح�ل ي�صاغ ب�صكل خمتلف قبل وخالل وبعد القراءة.اإن تلك القراءة حتتم م�صاركة القارئ اإذ 

اإن م�قف هذا االأخري يحدد الن�صاط الذهني املطل�ب،  يحتم الفهم، واإعطاء ال�قت له�صم وامتالك مفاتيح الن�س.

تتغري اإ�صرتاتيجية القراءة  حتديدا يف هذا الن�ع من القراءات الن�صطة  عندما يبداأ القارئ بتقييم الن�س املقروء 

انطالقا من ت�افقه مع املبتغى،  اأي مدى اأهمية كذا مع تيك ، ومدى �ص�ابية هذا العامل اأو ذاك .

االإن�صان  اإن  .اإذ  لتندرج �صمن ارتباطها مبعارف �صابقة وقراءات �صابقة  الن�صطة  القراءة  تاأتي هذه   

يتفاعل مع قراءاته ح�صب ارتباطها مبعارف �صبق اأن متلكها. فاملعارف ال�صابقة حتدد اإىل حد كبري كمية ون�عية 

املعل�مات التي ميكن للقارئ معاجلتها يف ن�س والتي ت�ؤثر على اإعادة بناء املعنى . القراءة ت�صعى اإىل الت�فيق 

بني عدة ا�صرتاتيجيات لتت�افق اأو لتدح�س معل�مة مرت�صخة من قراءات اأخرى .يتم ذلك عندما يعمد القارئ اإىل 

تفعيل امل�صارات العاطفية والتحليلية والرمزية والذهنية التي ت�صكل ذلك االإطار املفاهيمي الذي ي�صمح برتجمة 

فعل القراءة اإىل ن�صاط.

وعي املعلومات
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ا لذلك نعتقد اأن القراءة الن�صطة املنتجة لي�صت من االأم�ر البديهية،  عندما ميتلك الطالب بع�س املفاتيح   

املفاهيمية واللغ�ية. واإمنا هناك ا�صرتاتيجيات يفرت�س يف االأ�صتاذ واملكتبي معرفتها مل�صاعدة الطالب على ال�ل�ج 

اإىل كنه الن�س العلمي وه� املادة االأولية يف عمله.

اإن هذه املالحظة ترتجم ب�رصورة تدرج امل�اد العلمية ب�صع�بتها �صمن ا�صرتاتيجيات قرائية منا�صبة   

حتى ي�صتطيع الطالب البناء على اأ�ص�س مت�افقة مع تاريخه املعريف.  

�صعف القدرة على متييز ن�ع املعل�مة وتقييمها:  6 .

ينعك�س �صعف القرائية و ا�صتخدام االنرتنت مبعنى ال�صه�لة، �صعفا يف قدرتهم على متييز ن�ع املعل�مة العلمية 

منها والتجارية اأو الدعائية. اإن التعليم االبتدائي والثان�ي ال يتيح غالبا للطالب التعرف على اأن�اع املعل�مات. 

عليه  ت�صعب   )2005،serres( يق�ل  كما  ولكن  املعل�مات  ن�ا�صي  ويتعلم  اجلامعي  التعليم  الطالب   فيدخل 

للطالب.  والثقافية  الفكرية  البنى  على  يرتكز  معايريه،  له  كانت  واإن  التقييم  هذا  الأن  املعل�مة،  تقييم  مقاربة 

فاملعل�مة هي م�ج�دة بحكم عالقة الت�ا�صل مع القارئ، وه� وحده القادر بحكم ثقافته وجتربته على تقييم 

حمت�ى اأية وثيقة. 

اإن ما يزيد االأمر �صع�بة، اأن الطالب اللبناين والعربي بعامة بحاجة دائمة للتعامل مع اللغة االأجنبية   

عندما نتناول اأي م��ص�ع علمي.فاالإنتاج العلمي �صعيف وت�اجده باللغة العربية اأ�صعف وال�صبكة يطغى عليها 

االإنتاج غري العلمي (املناق�صات) وتكاد تندر الدوريات العلمية االلكرتونية العربية.

رغم معرفة الطالب اأن املعل�مة نتاج اإن�صاين واأنها ميكن اأن تك�ن مغل�طة اأو م�ص�هة اأو منق��صة ،   

ورغم معرفتهم اأن ال�صبكة تعج باأخبار  حتتاج اإىل النخل والتدقيق اال اأن للمكت�ب �صفة �رصعية. غالبا ما ن�صمع 

الطالب يق�ل�ن: م�صدري ه� االنرتنت بثقة العارف. 

اأن الطالب يف م�اجهة ال�يب  ي�صيع يف متاهاتها، ويبتعد عن  اإال  اأن هناك ت�صنيفات للمعل�مة واأن�اعها  يبقى 

ق�اعد املعل�مات املتخ�ص�صة التي ت�صتطيع اأن تخفف من اجتهاده ال�صخ�صي يف تقييم اأدوات العمل. ويظهر اأن 

م�صداقية املكت�ب اإن على ال�صبكة اأو على اأي منت اآخر، هي �صفة عاملية بالن�صبة للطالب. وي�صري بريفيك اإىل اأن 

الطالب االمرييكيني اأي�صا مييل�ن اإىل اعتبار م�صدرهم على  االنرتنت م�صدرا ال يرقى اإليه ال�صك.

ملا كان طالبنا يتح�رصون لتحديات القرن احلايل، فعليهم اأن ي�صيف�ا اإىل مهارات القراءة والكتابة واحل�صاب  

مهارات اأخرى يف الت�ا�صل والفكر النقدي وحل امل�صكالت.

وعي املعلومات
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كيف ميكن تخطي تلك امل�صاكل؟ هل ت�صكل املهارات يف ا�صتخدام املعل�مات احلل اأم علينا الت�جه ا 1 -

نح� نظرة ثقافية للمعل�مات؟ 

ال �صك اأن التجارب التي قامت بها اجلامعات الغربية جتيب على بع�س الت�صاوؤالت وامل�صاكل التي نعاين منها 

–نظرا لقدم ممار�صتها ن�صبيا -كما اإننا بحاجة الإجابات ال تخل� من بعد اب�صتيم�ل�جي. 
يبدو جليا من خالل جتربتنا يف مهارات ا�صتخدام املعل�مات اأن هناك اأخطاء ترتكب:

	 اإن مادة مهارات يف ا�صتخدام املعل�مات يتم تعليمها خارج االإطار، فيتعلم الطالب مهارات ال يطبقها
         بطريقة ف�رية وال ي�صتفيد منها خدمة لهدف تعليمي مبا�رص �صمن اخت�صا�صه.

الطالب  يحتاجها  التي  بالن�ص��س  اأو  امل�اقع  بتحديد  اإن  املعاين  من  معنى  باأي  ي�صارك  ال  االأ�صتاذ    	
للبحث، بل يرتك له غالبا حرية احلركة.

	 ال يقّ�م االأ�صتاذ البيبلي�غرافيا التي يقدمها التلميذ.
	 ال ت�صكل املعل�مة مادة تقييمية.

	 ال ي�صارك املكتبي االأ�صتاذ باأية مهمة ويقت�رص دوره على اإجابة الطالب متى اأراد خدمة .
من  �رصيكني  لدى  كامنة  احلل�ل  نرى  ونحن  وحل�ال،  حتليال  ي�صتدعي  نالحظه  الذي  اخللل  ذلك  اإن   

اإذا اعتربنا اأن اجلانب التقني م�ؤمن من ناحية الربامج  �رصكاء العملية التعليمية وهما االأ�صتاذ واملكتبي. هذا 

واجلهاز الب�رصي.

ما ه� دور االأ�صتاذ وما ه� دور املكتبي يف دفع الطالب اإىل ا�صتخدام املعل�مات بطريقة اأكرث جدوى لهم ت�صاهم 

 يف حت�صني مردوهم العلمي. 

 1-1 التحديات التي تواجه االأ�شتاذ: 

اعتماد التغيري يف طرائق التعليم:  1 .

مما ال �صك فيه اأن طريقة املحا�رصة التقليدية –حيث االأ�صتاذ يلقي ما عنده باأذهان التلميذ- مل تعد   

الطريقة االأف�صل للتعليم، وان كانت غالبا ما تفيد �صامعيها. املطل�ب الت�جه اأكرث نح� دفع الطالب اإىل امل�صاركة 

يف اإ�صفاء اهتمامه بامل�صم�ن وت��صيع مداركه ب�صعي منه. ذلك ال�صعي الذي ي�صاعده يف بناء معرفته والت�غل 

فيها، فيم�صي الطالب على قدر من اال�صتقاللية يف بناء معارفه الحقا. وملا كان الطالب احلايل مر�صحًا لتغيري عمله 

عّدة املرات يف حياته العملية، كما انه مر�صح للعمل يف بلدان وظروف خمتلفة، فاإن تعليمه التعلم وتع�يده على 

)gardner( .اإيجاد م�صادر معرفته  يعد من اأواليات ال�اجبات احلالية للتعليم العايل

وعي املعلومات
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ا منط  تغيري  على  االأ�صاتذة  من  الكثري  اأجرب  قد   LMD برنامج  اأخريا  اللبنانية  اجلامعة  اعتماد  اإن   

تعليمهم ليت�افق مع مفاعيل هذا التغيري- اأي اعتماد االأعمال التطبيقية بجزء مهم من العالمة. 

اإن كرثة االأعمال التطبيقية امللزمة التي فر�صها النظام اجلديد �ص�ف تر�صي ممار�صات خمتلفة و�ص�ف تدفع 

باملتعلم واملعلم نح� م�صاحات اأخرى بداأنا نتلم�صها. هذا على اأمل اأن تقدم امل�ؤ�ص�صة االأم اأو الكليات اإىل اعتبار 

طرائق التعليم اجلامعي ق�صية ت�صتدعي التفكري والتقنني. 

يبقى اأن هذا الت�جه االآخذ بالتنامي، لن ي�صتطيع متابعة م�صاره ما مل ي�صت�صعر املكتبي نف�صه اأهمية   

دوره و�رصورة م�صاهمته يف اإر�صاء التغيري املالحظ. اإذ اإن االأعمال التطبيقية امللزمة، والتي تدور اأطرها �صمن 

على  وقدرة  املعل�مات  مل�صادر  اكرب  امتالكا  حكما  ت�صتلزم  �ص�ف  م�ا�صيع،  اأو  م��ص�ع  ح�ل  البحث  جمال 

االختيار واإيجاد املبتغى.

التعاون مع املكتبي:  2 .

لطاملا كانت املعل�مة هي االأداة االأ�صا�صية التي يتعامل معها االأ�صتاذ، تنظيما و حتليال وت�ليفا وانتاجا   

واإعادة اإنتاج واإبداعا. لكّن تلك املعل�مة كانت قليلة ن�صبيا، وكانت تقبع يف املكتبات حيث ي�صتفيد منها االأ�صتاذ 

ويعر�صها بدوره على الطالب دون حاجة اإىل الكثري من التدقيق، الن ذلك الدور كان من�طا باملكتبي وه� جمال 

بريفيك يف  ت�صري  للطالب.  االأوحد  امل�صدر  تعد  فاملكتبة اجلامعية مل  االآن.  تغري  قد  اأّن احلال  اخت�صا�صه. غري 

التي  الثمانية ماليني �صفحة  اأ�صل  باملئة من  ال�صتة  ال�صبكة ال تتجاوز  العلمية على  املعل�مة  باأّن ن�صبة  كتابها  

يفت�س فيها غ�غل. مما يطرح على االأ�صتاذ مهمة اأ�صا�صية م�صتحدثة، مل تكن من واجباته قبال، اأال وهي التعامل 

مع املعل�مة من الناحية التعليمية، وذلك بالتعاون اجلدي مع املكتبي.

 

وقد فر�صت تقنيات االت�صال اأ�صكاال متن�عة من اأن�اع املعل�مات. مما ي�صتلزم دع�ة وا�صحة لالأ�صتاذ   

اإىل ا�صتثمار تلك االأ�صكال اجلديدة، وتعري�س التلميذ لها ودفعه اإىل ا�صتخدامها، والعمل على تقييمها وحتليلها 

واإنتاجها. ويتّم ذلك اأي�صا  مبعية املكتبي الذي ي�ؤّدي دورا اأ�صا�صيا يف تقدمي تلك االأ�صكال، وتعريف الطالب اإليها 

واإىل اأهميتها وم�صادرها واأ�ص�س تقييمها. اإال اأن تقييم ا�صتعمال تلك االأدوات مع الطالب، ال ميكن اأن يتم، ما مل 

يعترب االأ�صتاذ نف�صه م�صاهما وذا دور ترب�ي تعليمي يف ا�صتخدام املعل�مة تلك.

خالل زيارة قمت بها لعدد من امل�ص�ؤولني يف مكتبات اجلامعات االمرييكية، كان من ال�ا�صح اأن املكتبي   

يقف غالبا عاجزا عن اإقناع الطالب ب�رصورة ح�ص�ر ور�صات العمل ح�ل ا�صتخدام املعل�مات، ما مل ي�صاهم 

وعي املعلومات
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االأ�صتاذ بدفع الطالب يف هذا الطريق. وعندما يفر�س االأ�صتاذ اأن�اع املعل�مات التي يريدها، فان الطالب ي�صتجيب ا

غالبا بال امتعا�س، نظرا المتالكه اأدوات التقييم وال�صلطة املعن�ية التي ت�ؤهله لذلك.

ن�صتنتج من العر�س الذي �صبق اأن و�صع مادة ا�صتخدام املعل�مات يف املنهاج، وت�ليها من قبل اأ�صتاذ   

خمت�س، قد ميكن الطالب من التعرف على العديد من االأم�ر املتعلقة باملعل�مة نظريا. اإال انه تعليم ياأتي حكما 

خارج ال�صياق التعليمي. فه� غري مرتبط ببحث حمدد من �صمن واجبات الطالب، وال يرد على حاجة ملحة يفت�س 

عنها كما انه ال يخ�صع لتقييم العديد من االأ�صاتذة بل اأ�صتاذ املادة فقط. 

دور املكتبي: 1-2

اإن دور املكتبي يف امل�ؤ�ص�صات اجلامعية ه� عمل ترب�ي تعليمي بامتياز. باالإ�صافة اإىل املهارات املرتبطة   

ارتباطا وثيقا باملهنة.  ويبدو يف ظل تناق�س االأدوار التقنية البحتة )ال��صف البيبلي�غرايف( اإن الدور الرتب�ي 

التعليمي اأخذ بالتط�ر. لذلك ميكننا الق�ل اإن للمكتبي دورًا مهمًا واأعمق حاليا يف االإطار اجلامعي  فه� :

دور اخت�صا�صي املعل�مات:   1 .

يت�صمن  التعريف باأن�اع املعل�مات وم�صادرها املتخ�ص�صة وطرائق تقييمها والبحث عنها و�صياغتها   

يف بيبلي�غرافيا. باالإ�صافة اإىل ادوار املكتبي التقليدية يف الغرب، والتي مل تعمم يف م�ؤ�ص�صتي بعد، مثل ا�صتحداث 

اأدوات تعليمية م�صاعدة )tutorial(، حت�صري مراجع معل�مات وم�صادر األكرتونية للطالب، حت�صري تقييمات 

م�صاعدة ، ا�صتحداث ور�س عمل ت�صاعد طالبنا يف امتالك ا�صتخدام  حمركات البحث، وا�صتخدام ق�اعد املعل�مات 

اأ�صكال ال�ثائق متغرية بفعل التغري التكن�ل�جي، فاإن للمكتبي هنا دورًا يتمثل يف  املتخ�ص�صة. هذا وملا كانت 

م�صاعدة الطالب على معرفة واإنتاج وثائق متعددة االإ�صكال. 

اأن يك�ن املكتبي متخ�ص�صا يف  اإن حت�ل) دور( املكتبي اإىل دور تعليمي م�صتحدث، يفر�س تنظيميا   

م��ص�ع علمي، فالتقييم مهمة ع�صرية ما مل يكن املكتبي نف�صه متمكنا من م��ص�عه مل�اجهة االأ�صتاذ والتلميذ 

معا واإقناعهما بكفاءته.

دور تعليمي:  2 .

اأن يقدم ع�نا على امل�صت�ى التعليمي، عرب  اإن املكتبي بحكم درا�صته واملهارات التي ميتلكها، ميكن   

امل�صاعدة يف اإيجاد الن�ص��س امل�اكبة لتعليم الطالب من حيث تدرجها يف ال�صع�بة وعمق املفاهيم. وكما اأ�صلفنا 

وعي املعلومات
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ا فاإن عالقة طالبنا باملكت�ب تختلف باختالف املخزون املعريف. لذلك ي�صكل اإيجاد مراجع متدرجة ال�صع�بة ت�صاعد 

الطالب على امتالك ميدانه جهدا م�صاندا ومفيدا له. فالن�س ال يكت�صب وج�ده ما مل تلحظه عي�ن القارئ، لذلك 

ي�صكل التدرج بال�صع�بة نهجا ترب�يا ميكن للمكتبي امل�صاهمة يف اإر�صائه، بناء على طلب االأ�صتاذ. فاملكتبي معتاد 

بحكم مهنته على اال�صتخال�س، وه� ي�صتطيع م�صاعدة الطالب يف تفهم ا�صرتاتيجيات القراءة وكيفية تثمينها.

هذا باالإ�صافة اإىل اإمكانيته متابعة ن�صاط الطالب العلمي وم�اكبتهم وحل امل�صاكل العالقة.

اأن�اع من  ا�صتحداث  االأ�صتاذ يف  م�صاعدة  اإىل  يعمد  اأن  ما،  املتخ�ص�س يف جمال  للمكتبي  هذا وميكن   

االختبارات التي تظهر رويدا رويدا االهتمام باملعل�مة وبتاأثرياتها االيجابية على التعلم ، وت�عز لالأ�صتاذ باأهمية 

تقييمها. 

خال�شة:

من ال�ا�صح انه مل يعد هناك من طريق لتخطي املعل�مة اأو جتاوزها، فهي م�ج�دة ب�صكل كثيف يف   

حياتنا العملية واملهنية والبحثية.  نحن ال ننكر �صعف وج�د املعل�مة العربية، خا�صة العلمية منها يف جمتمعاتنا 

العربية، ويف متركزها لدى بع�س الطبقات اأو املجتمعات اأقله التي جتيد القراءة والكتابة، ونحن ال ننكر اأي�صا 

اأن حاجتنا اإليها ال يفر�صها املنحى العام للحياة الي�مية )كما يف ال�اليات املتحدة اأو اأوروبا( ولكننا نعلم اأنه 

يف لبنان مثال-  ميكن اأن ت�صكل املعرفة ت�جها اقت�صاديا واعدا نح� اقت�صاد املعرفة.كما اأنه يف ظل االقت�صاد 

املرتابط فاإن اأي انفتاح على اخلارج ي�صتلزم حكما ا�صتخدام االأدوات ال�صائدة.

 

اإن طالبنا ي�صتخدم�ن اأدوات الت�ا�صل وحمركات البحث، يتعلم�ن عن م�صادر املعل�مات واأن�اعها   

اأي دور يف تلك  املكتبي  التعليمية وال يلعب  بالعملية  اأن كل ذلك ال يرتبط ارتباطا وثيقا  اإال  االأم�ر  وغريها من 

العملية اال فيما ندر . اإن طالبنا بحاجة ما�صة اإىل تعلم ا�صتخدام املعل�مة، وهذا دور املكتبي اأوال واآخرا  ، اإال 

اأنهم اأي�صا -  بهدف امتالكهم وتقييمهم ونقدهم وانتاجهم للمعل�مة -  بحاجة لت�صامن وتكافل فريقي العملية 

التعليمية بطريقة دينامية، متط�رة وناقدة اأي االأ�صتاذ واملكتبي. اإن هذه املمار�صة تعطي مهارات املعل�مات بعدا 

وت�صعها �صمن اإطار اأعر�س واأ�صمن للنتائج اأال وه� اإطار وعي ثقافة املعل�مات. 

وعي املعلومات
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يحدد الطالب طبيعة ومدى �صم�لية املعل�مات املطل�بة 

معيار 1 

يحدد الطالب احلاجة اىل املعل�مة م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول

املكتبي  اال�صتاذ تقني  املخرجات

x X
مناق�صات ح�ل امل��ص�ع 

X اختيار م��ص�ع

X حتديد اال�صئلة

x ايجاد مفاتيح املفاهيم 

ال�رصيك امل�ص�ؤول يفهم تن�ع املعل�مات وا�صكالها  م�ؤ�رصات االداء

املكتبي  اال�صتاذ تقني  املخرجات

x تنظيم املعرفة يف املكتبات

x ا�صتخدام املعل�مات اخلام

x التعرف على خمتلف ان�اع املعل�مات 

x التعرف على خمتلف ا�صكال املعل�مات 

x التعرف على خمتلف جماهري املعل�مات 

x التعرف على م�صادر املعل�مات االولية والثان�ية

التنبه اىل ثمن املعل�مة وعن اال�صتفادة الناجتة عن ا�صتخدامها م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول

املكتبي اال�صتاذ تقني املخرجات

x وعي �صع�بة احل�ص�ل على املعل�مات

x التنبه اىل ثمن املعل�مة 

x وعي �صعف وج�د املعل�مة العربية العلمية

اعادة تقييم ن�عية املعل�مة ال�رصورية و�صم�ليتها م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول

املكتبي اال�صتاذ تقني  املخرجات

x X تقييم العمل املنجز

x X تف�صري اخليارات البيبلي�غرافية ح�صب الهدف املرجتى

اقرتاح تبني معايري وعي املعل�مات والعنا�رص امل�صاركة )1(

 (1 )http://www.ala.org/ala/mgrps/.تلك املعايري اخذت بت�رصف من جمعية املكتبات االمرييكية

 divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm

وعي املعلومات
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الطالب ي�صل اىل املعل�مة ال�رصورية ب�صكل فعلي وفعال

معيار 2 

ي�صل اىل املعل�مة ال�رصورية م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول

املكتبي اال�صتاذ تقني  املخرجات

x ا�صتخدام مفاتيح الكلمات 

x فهم تنظيم فهار�س املكتبات وال�ل�ج اليها

x X فهم خمتلف ان�اع ال�ثائق

x التعرف على امل�صادر االولية والثان�ية

ا�صتخدام حمركات البحث وفهم الياتها م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول املخرجات

املكتبي اال�صتاذ تقني  ا�صتخدام عدة حمركات بحث

x طرائق البحث

x تف�صري النتائج

ا�صرتجاع معل�مات  م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول املخرجات

املكتبي اال�صتاذ تقني  ا�صتخدام املعل�مات املتاحة

x ا�صتخدام ق�اعد املعل�مات 

x ا�صتخدام و�صائل البحث

الطالب يدقق بنتائج ابحاثه م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول

املكتبي اال�صتاذ تقني  املخرجات

x مناق�صة النتائج واالبحاث

x اعادة طرح ا�صئلة جديدة 

وعي املعلومات
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الطالب يقيم املعل�مة وم�صدرها نقديا ويدمج ما ينتقيه

معيار 3

يلخ�س االفكار اال�صا�صية م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول املخرجات

املكتبي اال�صتاذ تقني  القيام باأعمال تلخي�صية

x اعادة �صياغة االفكار اال�صا�صية

x ذكر هذه افكار �صمن الن�س

x اقتبا�س

تقييم املعل�مة وم�صادرها م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول املخرجات

املكتبي اال�صتاذ تقني  معايري تقييم املعل�مة

x x

الطالب ي�ؤلف افكارا جديدة لبناء مفاهيم جديدة م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول

املكتبي اال�صتاذ تقني  املخرجات

x انطالقا من البحث مقارنة مفاهيم خمتلفة وربطها ببع�صها

اعادة النظر بال�ص�ؤال البحثي اال�صا�س  م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول

املكتبي اال�صتاذ تقني  املخرجات

x اعادة �صياغة ا�صئلة جديدة انطالقا من نتائج البحث

وعي املعلومات
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ي�صتخدم الطالب املعل�مات فعليا للقيام بهدف حمدد    معيار 4

ي�صتخدم الطالب املعل�مات اجلديدة والقدمية لل��ص�ل اىل هدف ما م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول املخرجات

املكتبي اال�صتاذ تقني  كتابة بحث

x x الدفاع عن العمل

x مناق�صته

يعيد مراجعة البحث املكت�ب م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول املخرجات

املكتبي اال�صتاذ تقني  اإعادة �صياغة ا�صئلة لتعميق البحث

تقدمي البحث فعليا م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول املخرجات

املكتبي اال�صتاذ تقني 

x تقدمي البحث �صفهيا وكتابة با�صتخدام ال�صكل االف�صل للعمل

وعي املعلومات
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يفهم الطالب اجلانب االقت�صادي واالجتماعي والقان�ين للمعل�مات 

وي�صتخدمها بح�س نقدي

معيار 5

يفهم اجلانب القان�ين واالخالقي م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول املخرجات

املكتبي اال�صتاذ تقني  حق�ق امللكية والفكرية

x x انتحال اأعمال علمية اأو اأدبية

x x اأمثلة

يتبع الق�انني  م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول املخرجات

املكتبي اال�صتاذ تقني  التاأكد عرب العمل من فهم الطالب لتلك الق�انني

x التدقيق ومناق�صة هذه امل�صائل 

االعرتاف با�صتخدام م�صادر املعل�مات عند انتهاء البحث م�ؤ�رصات االداء

ال�رصيك امل�ص�ؤول املخرجات

املكتبي اال�صتاذ تقني   ق�اعد كتابة البيلي�غرافيا

x x ذكر امل�صادر

x x ا�صناد

وعي املعلومات
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ا LEGAL RESOURCES IN THE IMPLEMENTATION OF CIVIL LAW,  
COMPARISON OF IRAQ AND TURKEY

 

 Dr. M. Refik KORKUSUZ
 Dicle University - Faculty of Law - Diyarbakır/Turkey

 

 Turkey and Iraq have always enjoyed warm relations due to their strong 

cultural and historical connections and good relations.  The law systems of the 

two countries have not been studied comprehensively so far. After 2003, Iraq has 

changed many of its laws. Also there have been  small changes in provisions of  

Civil Code of Iraq in 2007, the part of sources of Civil law  remained as they were. 

It is known that provisions of Civil Code of Iraq are more important in practicing 

of Civil law in Iraq.

I- IMPORTANCE OF CIVIL LAW:
 The codification of Civil law was an attempt to reconcile the modern notion 
of the state as the supreme public authority holding a monopoly of government 
with the idea of the rule of law as an objective and, indeed, absolute category of 
social cohesion, and as such not subject to the supreme will of public authority(1).
 Codes are the acts of legislature, possessing a command, a legal power 
of a prohibition and have general provisions. They consist of general principles, 
definitions and the qualifications, involving the legal instutions.
          Legislation of Civil Code is the primary source of law and is binding to 
courts (2). Like most European countries, Turkey and Iraq have civil law systems. 
 Civil laws stand among basic laws which ensure law unity in every 
country(3). It is a law that concerns all phases of the person as an individual before 
birth, during life, and after his/her death.

Civil Law
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 Civil Laws as one of the main branches of private law, has been regulated ا

by civil code and legislated at any modern country. 

           When preparing a civil law in a country, it must be made in accordance with 

systematic rules, the most important principles of which are following;

A- Civil law, like other legal provisions, must be general, abstract, permanent and 

objective (4).

B- The possibility of creating law by the judge and discretion of the judge must 

be granted.  Because none of the legal systems can claim to make accurate and 

absolute regulations, and in the jurisdictional disputes; legislator can not foresee 

swift changing and this creates weakness in the practicing of laws.   

II- SOURCES OF THE LAW IN TURKISH CIVIL LAW:
 Turkish Civil law, as one of the main branches of Private Law, has been 

regulated by the Civil Code, legislated in 1926 and changed in 2002. It was ad-

opted from Swiss Civil Code with minor changes, which suited Turkish society in 

terms of ethics and way of life. Civil Code is a part of the radical reforms of Atat-

urk and it has undoubtedly played a great role in the establishment of the modern 

Turkey. Changes of 2002 to the Turkish Civil Code are the first major modifica-

tions since the reception of the Code from Switzerland in 1926(5).

It regulates, among other matters, issues of business having to do with personal 

property and, through a land registry, the ownership and transfer of real property 

(immovable). It also regulates transactions, which create particularly the rights in 

property, such as mortgages, liens and rights of enjoyment of property, which one 

does not own (usufruct)(6). 

 General provisions are general principles which are applicable to all of the 

branches of private law. They are in fact assumed to be the constitutional rules of 

Civil Law
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ا the private law. Not only the Civil law but also the law of Obligations, Commer-

cial Law and Intellectual Property Rights are legislated and interpreted within the 

perspective of those principles(7). 

 “The application and sources of law” which determine “the legislative au-

thority of judge” in the first article of the Civil Code: The article expresses as 

such:

A-The law must be applied to every case, which relates to the letter or spirit of the 

provisions. The judge must deal with every case and give a decision about it. The 

written law is silent on a certain topic so it would be practiced at first.  

B-Where provisions are inapplicable, the judge should decide according to the 

existing customary law. The order of application of the sources of law depends 

upon the importance and the power of the rules. But we do not have to ignore that 

the written sources have priority in application. Custom rules are applicable at the 

second degree. Customary law is indeed unwritten law and had particular impor-

tance in old legal systems, where traditional practices served more as the founda-

tion of law than did written law(8).  Because of the hierarchy between the sources 

of law, a regulation having less power should not be contrary to the regulations 

which are more effectual then itself.  

C- Judge-made rules are to be applied in law practicing.  Turkish courts will de-

cide on matters in accordance with normal custom and practice if they do not find 

any law articles. But, what shall the courts do when there is no article to solve the 

dispute? In this case, the judge may act as legislator within legal limits.  

        Where the law leaves a point to the discretion of the judge or directs him/her 

to take the circumstances of the case into consideration or to apreciate whether 

a legitimate ground exists, he must base his/her decision on principles of justice 

and equity.

Civil LawCivil Law
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 These other sources include the writings of eminent legal scholars. Their ا

opinions and jurisprudences are much important in improving the thinking of law 

in any country. So, the judge is guided by legal doctrine in those cases”(9).

III- SOURCES OF LAW IN IRAQI CIVIL LAW:
 The Iraqi Code is based on the French Civil Code. Although it was incor-

porated with Islamic elements, its overall structure and substance is principally 

based on continental civil law. Some parts of it were changed in 2007, but those 

important and general regulations were protected.

 The provisions of the Iraqi Civil Code make it abundantly clear that the 

written provisions of the Civil Code are dominant. 

 Hierarchy of sources is clearly based on the European civil countries and 

other modern states model(10).  As it is known, Al- Sanhūrī was the most important 

lawyer in Arab-Islamic world. He worked on preparing the Iraqi Civil Code as 

well as other Civil Codes of different Arab and Islamic countries.  However, as 

he did in the Egyptian civil code, Al- Sanhūrī infused this Western legal hierarchy 

with Islamic legal principles by allowing that Islamic law may be a subsidiary 

source of law.

 In referring to Islamic law, the Iraqi Civil Code notes that, in case of the 

absence of  a code provision or customary law, a court may refer to Shari ‘a (Is-

lamic law) but may not be bound by any particular school of jurisprudence.  It was 

noted that this was probably included as an assurance to the Shi’a community that 

resort to Islamic jurisprudence is not limited to the Sunni school of law as it was 

in the Mejelle. In comparing the sources of law to the corresponding Egyptian 

articles, it is agreed that the main difference [in the Iraqi Code] from the Egyptian 

code is the provision that the principles could come from any school, which is an 

explicit recognition and inclusion of Sunni and Shi'ite jurisprudence. 

Civil Law
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ا  In Egypt, Al-Sanhūrī had objected to such a clause on the grounds that it 

was redundant in a country of Sunnis, since a principle by definition rose to the 

level of uniform acceptance across the Sunni schools. In the case of Iraq, however, 

the failure of a Sunni-dominated government to include such a provision would be 

understood as an intentional and unacceptable exclusion of Shi'ites. 

 The provisions mentioned in this proposal were taken from the Egyptian 

draft proposal—that proposal  is a selection from the most developed Western 

codes— and from the present Iraqi laws—in particular, the Majalla . . .—and from 

Islamic law. The overriding majority of these provisions derive from Islamic law 

with its different schools, with no preference given to any single particular school. 

The proposal put every effort to coordinate between its provisions which stem 

from two main sources: Islamic law and Western law, resulting in a synthesis in 

which the duality of sources and their variance is almost imperceptible.

 Article 5 of the Iraqi Code makes it clear that the language of the Code 

may be amended or changed to address new issues or conform to changing cir-

cumstances. However, laws are to have no retroactive effect unless the law so 

states or unless the new law relates to public order or morality (11).

 This article explores the nature of Iraqi civil law, reviewing the legal his-

tory of contemporary Iraq, the sources of its current law, and the substantive pro-

visions of the Iraqi Civil Code and the Iraqi Code of Personal Status. Key aspects 

of Iraqi civil law are detailed and contrasted along with other legal sources from 

which modern Iraqi law is derived. In doing so, this article seeks to tell the story 

of a legal system which has struggled to evolve from a complex, destabilizing 

tangle to a unified structure with strong ties to Western legal systems, particularly 

continental civil law. 

Civil LawCivil Law
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 Some opinions claim that this article explores recent legal developments ا

in Iraq that have resulted from the U.S. occupation—developments which serve to 

weaken the unified legal structure of this precariously situated nation and which  

risk pushing it toward greater problem and legal discord(12). But in fact, and through 

my experience, different opinions synthesis make a better Civil Code in practice. 

Thus, no Civil Code can ignore the realities of society.

We can say in practicing of Iraqi Civil Code, source of law implemented as 
following:
A-The law must be applied in every case, which relates in letter and spirit to the 

provisions.  The judge must deal with every case and give a decision about it. 

B-The order of application of the sources depends upon the importance and the 

power of the rules. The written sources have priority in application. These other 

sources include customary law and the writings of eminent legal scholars. Cus-

tomary law is unwritten law. It had particular importance roll in former legal sys-

tems, where traditional practices served more as the foundation of law than did 

written law (13).

1. Because of the hierarchy between the sources of law, a regulation having 

less power should not be contrary to the regulations which are more effectual 

then itself. There should be no applicable custom or usage (practice) to which the 

court can turn, and then an Iraqi court may look to refer to Iraqi jurisprudence and 

Islamic Shari’a to decide the merits of an issue. 

2. In the order of application of the sources of islamic shari’a, courts may 

refer to the principles of justice and equity in making decisions. 

3. In all instances, Iraqi courts may be guided by Iraqi jurisprudence and the 

jurisprudence of other countries with legal systems which are similar to the Iraqi 

legal system.

Civil Law
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ا  This hierarchy of sources is clearly based on the European civil law mod-

el. In Iraq, like the Egyptian civil code, Western legal hierarchy with Islamic legal 

principles by allowing that Islamic law may be a subsidiary source of law.  In case 

of preference between written law and Islamic jurisprudence, priority is given to 

the former.    In reference to the Islamic law, the Iraqi Civil Code notes that, in the 

event of the absence of a code provision or customary law, a court may refer to 

Shari’a but may not be bounded by any particular school of jurisprudence (14).

IV- CONSEQUENTLY
When we analyze the sources of Civil Codes of both countries, in the first articles, 

common themes and issues are observed;
A- Law shall be applied in all issues and matters which deal with its text and its 
essence. 
B- Traditional law shall be applied in the cases of absence of provisions in the 
act.
C- In Turkey, when a judge makes decision, he shall benefit from scientific opin-
ions and judicial decisions yet in case of Iraq; the judge is to benefit from the 
Islamic law.
Common issue, in the laws of both states is benefiting from scientific opinion of 
the judge in the decision making, however; there are differences in the applica-
tion:
1- Turkey is the only secular "Islamic" country. In this issue, rigid provisions are 
made in order to protect secularism (laisizm), and it does not accept shari’a as a 
source of law. 
Naturally, Turkey considers secular law opinion as scientific opinion decisions 
and regards it as a source of guidance to the courts.
2- Iraq is a country that benefits greatly from Islamic Law in terms of Civil Law. 
Naturally, it is usual to make use of Islamic jurisprudence before practices of the 
court.

Civil LawCivil Law
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 D- In all instances, Iraqi courts may be guided by Iraqi jurisprudence and theا

jurisprudence of other countries with legal systems which are similar to the Iraqi 

legal system. This facility is not generally accepted as a legal source in Turkey. 

Because of banning of adaptation from Swiss Civil Code, these situations are only 

practiced for Swiss Civil Code.

 In Iraq, benefiting from the judicial systems of other countries which are 

similar to that of Iraq has been accepted after other sources.

E-   In Iraq, if the judge does not find any solution in any case, he may look to the 

principles of justice and equity in ruling.  In Turkey, the judge may act as if he 

was in the case of the legislator, and he must base his/her decision on principles 

of justice and equity.

  Protection of the current source is important for Iraqi civil law. Addition 

to it, sources of civil law would be variants more than present sources. 

When the current situation is considered, I believe that it is within the scope of 

possibility for the jurists of both countries to study collaboratively on the codifica-

tion of Civil Law and develop a new procedure; as a result, a new perspective of 

Civil Law can be obtained. 

F- If we see generally sources of civil law, we invented that lack of international 

law is obviously in both countries.  Sometime sources of countries would not 

be enough practically. In this case, international treaties, covenants, declarations, 

bilateral treaties, codes could be source of civil laws in both of countries.  Those 

sources have to be accepted as internal sources of civil law, if the main sources 

would not be enough or practical."

Civil Law
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ا Endnotes:

1- The characteristic feature, indeed the constitutive principle of the modern state is its 

absolute sovereignty. The modern state is invested with a monopoly of government in 

the sphere of internal relations, and as a result it has given public authority a greater 

functional reality than ever before in the history of European civilization.

2 - Ansay, Tuğrul, Scheneider, Eric C., Introduction to Turkish Business Law,   Kluwer 

law International, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002, p.3.  

3 - HIRŞ, Ernest, Pratik Hukukta Metod, Ankara-1978, s.17.

4 - EDİS, Seyfullah, Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Sevinç Matbaası, 

Ankara-1979, s.62;  CANSEL, Erol, Hukuk Başlangıcı, Ankara-1981, s. 20. 

5 - To “enact the Draft Turkish Civil Code embodying improvements in gender equality” 

was one of the short term commitments in the Political Criteria Section 2.1.11 (Full 

Enjoyment by All Individuals without Any Discrimination and Irrespective of Their 

Language, Race, Colour, Sex, Political Opinion, Philosophical Belief or Religion of 

All Human Rights and Fundamental Freedoms; Freedom of Thought, Conscience and 

Religion) of the NPAA. The provisions of the new Turkish Civil Code, which ensure 

gender equality, are highlighted in the following articles. Amendments on Gender 

Equality,  Highlights of the new Turkish Civil Code with regard to the Copenhagen 

political criteria, p. 1.

6 - Ansay/ Scheneider, p. 3. 

7 - GUVEN, Kudret, General Princiles of Turkish Law, 3. Edition, March, 2007, p.21.

8 - AYBAY, Rona, Introduction to Law, Second Edition, İstanbul Bilgi University Press, 

İstanbul-2009, p. 56.

9 - Guven, p.21. 

10 - LA. CIV. CODE ANN. art. 1, cmt. (b) (2006) (citing YIANNOPOULOS, A.N., Loui-

siana Civil Law System §§ 31, 32 (1977)) (“According to civilian doctrine, legisla-

tion and custom are authoritative or primary sources of law. They are contrasted with 
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 persuasive or secondary sources of law, such as jurisprudence, doctrine, conventionalا

usages, and equity, that may guide the court in reaching a decision in the absence of 

legislation and custom.").

11 - Stigall.  Dane, Iraqi Civil Law, Its Sources, Substance, And Sundering, J. OF TRANS-

NATIONAL LAW & POLICY,  Fall 2006,  p.19.

12 - STIGALL, p.3

13 - AYBAY,  p. 55.

14 - Yiannopouluos, p.123.  “According to civilian doctrine, legislation and custom are 

authoritative or primary sources of law. They are contrasted with persuasive or sec-

ondary sources of law, such as jurisprudence, doctrine, conventional usages, and eq-

uity, that may guide the court in reaching a decision in the absence of legislation and 

custom". 
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Civil Law

تقارير العلوم والكوارث يف العامل العربي لعام 2010  

دور البحث العلمي وال�شيا�شات الر�شيدة يف حماية املجتمعات احل�شرية

اإ�صدار تقرير  ■ درج االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب االأحمر والهالل االأحمر منذ عام 1993 على   

�صن�ي عن الك�ارث يف العامل ، يركز فيه كل عام على م��ص�ع معني، يهدف اإىل حث احلك�مات واملجتمعات املحلية 

على اتخاذ التدابري الالزمة لتاليف م�صببات وق�ع الكارثة ، و�صبل ال�قاية منها ، وكيفية احلد من اآثارها يف حال 

وق�عها.

التي ميكن  املبكرة  والتدابري  املبكر  االإنذار  ه�   ، عام 2009  لتقرير  االأ�صا�س  امل��ص�ع  كان  ويف حني   

للحك�مات واالأفراد اأن يتخذوها للحد من خماطر الك�ارث واإنقاذ االأرواح ، واحلفاظ على التنمية ، من خالل الرتكيز 

على اإجراءات ال�قاية الفعالة التي تعترب ا�صتثمارا للم�صتقبل .

. اآثارها  الر�صيدة يف احلد من  االإدارة  املخاطر احل�رصية ودور  تقرير عام 2010 على م��ص�ع  ركز    

�صدر التقرير االأ�صا�س باللغة االنكليزية ، و�صدرت ملخ�صات عنه يف لغات اأخرى منها ملخ�س بالعربية يقع يف اأربعني 

�صفحة ، ا�صتمل على �صبعة ف�ص�ل ومقدمة.

الف�شل االأول كان بعنوان : تفادي متدين الكوارث .

امللحقة  الع�ص�ائيات  ن�صيب  من  �صيك�ن  املقبلة  القليلة  العق�د  خالل  ال�صكاين  النم�  معظم  اأن  وفيه   

باملدن ، وغالبيتها تفتقر اإىل احلماية ب�صبب عدم ت�فرالبنى التحتية املنا�صبة ، واملرجح اأن يزداد فيها رابط الفقر 

مبخاطر الك�ارث، بخا�صة اإذا ترافق ذلك مع افتقار املدن اإىل االإدارة الر�صيدة وانعدام التن�صيق ما بني احلك�مة 

وامل�اطنني.

الف�شل الثاين بعنوان : اجتاهات الكوارث يف املناطق احل�شرية .

وفيه اأن الف�صل امل�ؤ�ص�صي واالإخفاق االإداري يف ت�فري اخلدمات الالزمة للحد من خطر الك�ارث، والذي   

يرتكز مبعظمه يف مدن اأمريكا الالتينية واأفريقيا واأ�صيا، ي�صاعف من عدد خ�صائر الك�ارث. ويرد يف هذا الف�صل 

جمم�عة من البيانات املتعلقة بعدد من ا لك�ارث التي وقعت يف دول العامل اأعدتها فرق بحث متخ�ص�صة، يت�صح 

منها اأن م�اطن ال�صعف يع�د بع�صها اإىل �صعف يف القدرات املالية ل�صاكني الع�ص�ائيات والف�صاد االإداري يف اأجهزة 

الدولة.
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الف�شل الثالث ، يعالج م�صكلة اإجالء �صكان الع�ص�ائيات عند اقرتاب كارثة ما، وامل�صاكل التي تعرت�س امل�ص�ؤولني ا

الإجالئهم ، ب�صبب خ�ف ال�صكان من عدم متكنهم من الرج�ع اإىل بي�تهم املهدمة ، وترد يف هذا الف�صل ق�ص�س عما 

ح�صل يف كثري من دول العامل، حيث مل تتمكن ال�صلطات املحلية من اإعادة النا�س اإىل م�اقعهم ب�صبب عدم وج�د 

خمططات ت��صح حدود امللكية ومكانها وغري ذلك.

ويف الف�شل الرابع يتحدث التقرير عن العنف احل�شري الذي يقع بعد الكارثة .

وانت�صار ع�صابات ال�ص�ارع، حيث ال�صط� وال�صلب والنهب واالغت�صاب وما يرافق ذلك من جتارة ممن�عة   

كاالأ�صلحة واملخدرات. ويعزو التقرير ذلك اإىل م�صاكل ت�صبق الكارثة مثل: تف�صي ظاهرة الظلم االجتماعي وغياب 

تكاف�ؤ الفر�س، وانعدام امل�صاواة يف املجتمع.

كما وي�صري التقرير اإىل اأن العنف احل�رصي يلحق ال�رصر براأ�س املال االجتماعي حيث ي�ؤدي اإىل تاأكل   

ثقة النا�س بع�صهم ببع�س ، وعدم ثقتهم بامل�ؤ�ص�صات احلك�مية والت�رصيعية وطغيان االعتقاد باأن احلك�مة تخدم 

ال�صف�ة اأكرث مما تخدم العامة.

الف�شل اخلام�س يتحدث عن املخاطر احل�شرية على ال�شحة.

وي�صري التقرير اإىل العالقة مابني املر�س وعدم ت�فرا ملياه ال�صاحلة لل�رصب واالإ�صحاح ال�صليم، وتدابري   

التخل�س من النفايات بال�صكل املنا�صب، وامل�صكن غري ال�صحي. ويعر�س مقارنة ل�فيات الر�صع يف املراكز احل�رصية 

التي تت�فر فيها اخلدمات املنا�صبة، و تلك التي تفتقر ملثل هذه اخلدمات. فهي يف االأوىل5 وفيات لكل 1000 والدة 

بينما تبلغ يف الثانية 87 . وي�صيف اأن البح�ث احلالية تفيد باأن ن�صف امل�صاكل ال�صحية الناجمة عن �ص�ء التغذية، 

لها ارتباط باملعي�صة يف االأحياء الفقرية للمدن. كما واأن غياب ال�صيا�صات واالفتقار اإىل التخطيط من قبل احلك�مات 

املحلية يلعب دورا مهما يف تعميق امل�صاكل.

اأما الف�شل ال�شاد�س فيتحدث عن النمو احل�شري وخماطر تغري املناخ .

املناخ  نتيجة تغري  للك�ارث  اأكرث عر�صة  اأن تك�ن  التي ميكن  للمناطق  للت�زيع اجلغرايف  وفيه عر�س   

كاملناطق ال�صاحلية املنخف�صة، التي �صتتاأثر نتيجة ارتفاع من�ص�ب املياه، واملدن ال�اقعة يف املناطق �صبه القاحلة التي 

�صتعاين من ندرة املياه م�صتقبال، لكنه يركز على نقطة يعتربها ذات اأهمية خا�صة، وهي التفاوت احلا�صل يف درجة 

التعر�س لتغري املناخ ، ما بني الفقراء واملقتدرين، فالفقر والهام�صية ي�صهمان اإىل حد كبري يف ال�صعف ، وبالتايل عدم 

القدرة على التكيف مع تغريات املناخ.

واإن اأكرث الفئات تاأثرا بتغريات املناخ �صتك�ن الن�صاء ثم االأطفال وامل�صنني ، كلرُّ ل�صبب قد يختلف عن   

االأخر، وي�صيف اأن تقليل خماطر املناخ يتطلب يف نهاية املطاف اعتماد ا�صرتاجتيات عاملية لتقليل تركيز الغازات 

الدفيئة يف اجل�، وميكن ل�صلطات املدن اأن ت�صاهم يف التقليل من اآثار تغري املناخ مثل احلد من االنبعاث، عن طريق 
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ا حت�صني و�صائل النقل العام والت�صجيع على تركيب اأجهزة ا�صتهالك طاقة فعالة .. واحلد من متلح املياه اجل�فية 

وغريها . وتبقى عملية حت�صني ظروف احلياة يف االأحياء الفقرية لها االأول�ية يف احلد من الك�ارث الناجمة عن تغري 

املناخ.

اأما الف�شل ال�شابع واالأخري فكان بعنوان احلكم احل�شري واحلد من خماطر الكوارث.

وقد مت الرتكيز فيه على اأهمية ج�دة اأداء احلك�مات املحلية يف احلد من املخاطر، وبخا�صة االأداء االإداري،   

وعالقة احلك�مة بال�صكان ومنظمات املجتمع املحلي. حيث يرد يف التقرير اأن املدن التي حتظى باإدارة جيدة تتقل�س 

فيها خماطر الك�ارث اإىل درجة كبرية.لكن هذه االإدارة لي�صت م�ج�دة يف البلدان ذات الدخل املحدود ويف غالبية 

البلدان ذات الدخل املت��صط.

املحلية  ال�صلطات  ف�صل  على  الدليل  �ص�ى  املدن،  اأطراف  على  الع�ص�ائيات  انت�صار  وما   

اأماكن  يف   ، جديدة  م�صاكن  لبناء  التحتية  بالبنى  املزودة  االأرا�صي  من  يكفي  ما  ت�فري  يف  البلدان  لتلك 

ما  فغالبا  الع�ص�ائيات،  هذه  ن  تك�رُّ ملنع  وق�انني  حك�مية  خطط  وج�د  حال  يف  واأنه  كما   . مالئمة 

ال�صا�صة.  ه�ؤالء  على  التاأثري  ذوي  العقارية  امل�صالح  واأ�صحاب  ال�صا�صة  قبل  من  جتاهلها   يجري 

يتجاهل�ن  عندما   ، واإثارتها  بل  الك�ارث  خماطر  زيادة  عن  املحلية  ال�صلطات  م�ص�ؤولية  اإىل  التقرير  وين�ه 

ن�صاطا  لي�س  الك�ارث  احلد من خماطر  اأن  على  وي�ؤكد  �صدتها0كما  زيادة  اأو  الك�ارث  امل�ؤهلة حلدوث  الع�امل 

... املحلي  املجتمع  مب�صاركة  التنمية  خطط  يف  اإدراجها  يجب   ، م�صتمرة  عملية  ه�  بل   ، واحدة  ملرة   ميار�س 

التحتية  والبنية  االإ�صكان  ج�دة  حت�صني  يف  االأوىل  االأهمية  التقرير(  ي�صري  كما   ( الر�صيد  املحلي  للحكم  ويبقى 

املعا�س. ال�اقع  فهم  على  االأقدر  الأنهم   ، حملي�ن  خرباء  ت�صميمها  يف  ي�صارك  اأن  يجب  التي   وت�فرياخلدمات 

ونخل�س من كل ما جاء يف التقرير اإىل �رصورة اأن تتحمل امل�ؤ�ص�صات احلك�مية - على وجه اخل�ص��س – م�ص�ؤوليتها 

القان�نية واالأدبية، وتعي اأن ف�صلها يف ت�فري اخلدمات االأ�صا�صية ملجتمعاتها من �صاأنه اأواًل: اأن ي�صاعف من اآثار 

الكارثة. وثانيا: ي�ؤثر يف مزاجية امل�اطنني ويدفعهم – على اأقل تقدير- اىل ال�صلبية يف التعامل معها . وبالتايل 

فقدانها لعن�رص اأ�صا�س من عنا�رص النجاح وه� ال�صفافية، التي متكن النا�س من امل�صاركة الفعلية يف العملية التفاعلية 

للتنمية. 

تقرير اليون�شكو عن العلوم يف العامل لعام 2010 حاجة الدول العربية، مبا فيها النفطية. املا�صة  اأبرز  ■ لقد 
لالإ�صتثمار يف االإبتكار و العل�م وبناء اإقت�صاد املعرفة ل�صمان اأمنها من الغذاء والطاقة.

ويذكر التقرير اأن املجتمعات العربية تت�صم ، رغم ق�ا�صمها امل�صرتكة يف اللغة والتاريخ والدين، باأوجه تفاوت كبرية 

من حيث الرثوات الطبيعية والنظم االقت�صادية واالجتماعية. وتعتمد بع�س بلدان املنطقة اعتمادًا تامًا على النفط 

والغاز الطبيعي، ال�صيما دول اخلليج. 

تقارير العدد
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على الرغم من الرثوة التي تتمتع بها الدول العربية، تفتقر هذه البلدان اإىل قاعدة متينة يف جمال العل�م ا  

والتكن�ل�جيا، كما اأن اأداء نظمها اخلا�صة بالتعليم العايل ال يزال �صعيفًا فيما يتعلق بت�ليد املعارف. ويفيد تقرير 

الي�ن�صك� باأن »املال ال�صهل« املتاأتي من العائدات النفطية ه� مبثابة �صيف ذي حدين بالن�صبة اإىل البلدان العربية. 

ففي حني �صاعدت هذه االأم�ال على تنمية البنى االأ�صا�صية يف املنطقة، بقيت التنمية القائمة على العل�م والتكن�ل�جيا 

مهم�صة حتى االآونة االأخرية. ويف املقابل، ُتعترب بلدان املنطقة من الدول التي حتتل املراتب االأوىل يف العامل من حيث 

االإنفاق على الدفاع. بيد اأن الرتاجع امل�ؤقت الذي �صهدته اأ�صعار النفط عام 2008 اأتى مبثابة اإنذار للبلدان العربية 

اأعطى ملحة عما �صيك�ن عليه امل�صتقبل من دون عائدات نفطية وحفز االهتمام بالعل�م والتكن�ل�جيا.

وفيما يخ�س الدول العربية االأخرى التي يعي�س فيها 70% من �صكان املنطقة، ومنها اجلزائر، وم�رص،   

والعراق، واالأردن، ولبنان، واجلماهريية العربية الليبية، واأرا�صي احلكم الذاتي الفل�صطينية، و�ص�ريا، وت�ن�س، 

فاإن احتياطها من النفط والغاز الطبيعي حمدود، لكنها تتمتع ب�جه عام بنظم متقدمة على م�صت�ى التعليم العايل، 

كما اأنها ت�صم بع�س اأقدم اجلامعات يف العامل العربي. وعلى �صبيل املثال، ال ُتعد م�رص من البلدان الرثية يف املنطقة، 

لكنها ُتعترب من الدول الرائدة على امل�صت�ى االإقليمي من حيث امل�ارد الب�رصية املخت�صة يف العل�م والتكن�ل�جيا 

ومن حيث عدد االأوراق البحثية. اأما املجم�عة الثالثة من البلدان التي ت�صمل جزر القمر، وجيب�تي، وم�ريتانيا، 

وال�ص�دان، واليمن، فتتمتع مب�ارد طبيعية وب�رصية حمدودة جدًا وُتعترب من اأقل البلدان من�ًا يف العامل.

م�شتوى اإنفاق الدول العربية على البحث و التطوير ال يزال متدنيا

وي�صري التقرير اإىل اأن م�صت�ى االإنفاق املحلي االإجمايل على البحث والتط�ير ال يزال متدنيًا يف البلدان   

العربية، وذلك منذ ح�اىل اأربعة عق�د، كما اأنه ال يزال دون املعدل املت��صط على امل�صت�ى العاملي الذي يرتاوح بني 

0،1% و1،0% من الناجت املحلي االإجمايل. ويف املقابل، تخ�ص�س البلدان التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقت�صادي ح�اىل 2،2% من الناجت املحلي االإجمايل الأغرا�س البحث والتط�ير. وعلى الرغم من هذا ال�اقع، ثمة 

اإ�صارات تدل على اأن املنطقة ت�صري باجتاه التغيري. ويفيد التقرير باأن »التعليم االأ�صا�صي ال يكفي لت�ليد الرثوات 

ومعاجلة ال�ص�اغل املتعلقة بتاأمني اأمن البلدان من حيث الغذاء واملياه والطاقة، ولتح�صني اخلدمات ال�صحية والبنى 

االأ�صا�صية، وه� اأمر يحتم تنمية االأن�صطة العلمية«.

بالعل�م  املعنية  ال�طنية  ال�صناديق  االأخرية عدد من  ال�صن�ات  اأُن�صئ يف  التفاوؤل،  اإىل  يدع�  ويف م�ؤ�رص   

والتكن�ل�جيا واالبتكار، ومنها ال�صندوق االأوروبي امل�رصي لالبتكار الذي ا�صُتهل عام 2008 و�صندوقان وطنيان 

هما م�ؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكت�م يف االإمارات العربية املتحدة )2007( و�صندوق ال�رصق االأو�صط للعل�م يف 

االأردن )2009(. ومن املزمع تقدمي اإ�صرتاتيجية للعل�م والتكن�ل�جيا ت�صمل كل بلدان املنطقة العربية خالل م�ؤمتر 

القمة العربية عام 2011 بغية اعتمادها ر�صميًا. وُيت�قع اأن تقرتح هذه االإ�صرتاتيجية مبادرات وطنية وعربية على 

حد �ص�اء يف ح�اىل 14 جمااًل ذا اأول�ية، مبا يف ذلك املياه، والغذاء، والزراعة، والطاقة.

تقارير العدد
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موؤ�شرات تبعث على التفاوؤل

ويف عام 2006، اأعلنت دولة قطر عن عزمها زيادة ح�صة االإنفاق املحلي االإجمايل على البحث والتط�ير من   

الناجت املحلي االإجمايل اإىل 2،8% يف غ�ص�ن خم�س �صن�ات. وال يزال االإنفاق املحلي االإجمايل يف م�رص يناهز %0،23 

منذ عام 2007، بيد اأن احلك�مة تن�ي زيادة هذه الن�صبة اإىل 1،0% يف غ�ص�ن خم�س �صن�ات اأي�صًا. ويف املقابل، 

ي�صهد االإنفاق املحلي االإجمايل على البحث والتط�ير يف ت�ن�س ارتفاعاً مطردًا منذ عام 2000، واحتلت هذه الدولة 

عام 2007 املرتبة االأوىل بني الدول العربية من حيث كثافة اأن�صطة البحث والتط�ير التي جتاوزت بقليل ن�صبة %1،0 

من الناجت املحلي االإجمايل.

وقررت ت�ن�س تخ�صي�س 1،25% من الناجت املحلي االإجمايل لتم�يل اأن�صطة البحث والتط�ير بحل�ل عام   

2009، مع االإ�صارة اإىل اأن ال�رصكات التجارية �صتتحمل 19% من هذا االإنفاق. اإىل جانب ذلك، قامت اململكة العربية 

ال�صع�دية التي حتتل املرتبة اخلام�صة يف العامل من حيث الناجت املحلي االإجمايل للفرد باعتماد خطة وطنية للعل�م 

والتكن�ل�جيا عام 2003. ومع ذلك، كانت اململكة ال تزال يف املرتبة ما قبل االأخرية من حيث االإنفاق على البحث 

والتط�ير املُعرّب عنه كن�صبة مئ�ية من الناجت املحلي االإجمايل عام 2007 )0،05%، وتليها البحرين مع %0،04(. 

باحث لكل مليون ن�شمة يف الدول العربية مقابل 1081 باحثاً كمتو�شط على امل�شتوى العاملي

وعلى الرغم من اجلامعات املرم�قة امل�ج�دة يف املنطقة العربية ومما حققته بلدان هذه املنطقة يف املا�صي   

من ابتكارات علمية اأحدثت ث�رة يف املجال الفكري، فاإن الدول العربية تعد ما ال يزيد على 373 باحثًا لكل ملي�ن ن�صمة، 

علماً باأن العدد املت��صط على امل�صت�ى العاملي يبلغ 1081 باحثا. ف�صاًل عن ذلك، اإن الكثري من العلميني املتاأ�صلني 

من املنطقة العربية يعي�ص�ن يف ن�صف الكرة الغربي وال ي�صهم�ن بالتايل يف النتاج املحلي االإجمايل لبلدانهم. وجتدر 

االإ�صارة اإىل اأن عاملاً واحدًا فقط من اأ�صل اأف�صل 100 عامِل من حيث عدد االقتبا�صات على امل�صت�ى العاملي ينتمي 

اإىل املنطقة العربية، كما اأن هذه املنطقة ال تعد �ص�ى �صخ�س واحد حائز على جائزة ن�بل ه� العامِل امل�رصي االأ�صل 

اأحمد زويل الذي نال جائزة ن�بل للكيمياء عام 1999 عندما كان يعمل لدى معهد كاليف�رنيا للتكن�ل�جيا يف ال�اليات 

املتحدة. 

ويف الفرتة املمتدة من عام 1998 اإىل عام 2010، حازت خم�س ن�صاء عربيات فقط على جائزة ل�ريال - الي�ن�صك� 

ال�صن�ية للن�صاء يف جمال العل�م يف اأفريقيا والدول العربية، وُهّن االأ�صتاذة امل�رصية ر�صيقة الريدي املخت�صة يف 

علم املناعة )2010(، وعاملة الفيزياء امل�رصية كرميات ال�صيد )2004(، وعاملة الفيزياء الت�ن�صية زهرة بن خل�رص 

)2005(، وحبيبة ب�حامد �صعب�ين )2007(، وحلاظ الغزايل من االإمارات العربية املتحدة التي حازت على اجلائزة 

عام 2008 تقديرًا للعمل الذي ا�صطلعت به يف جمال االأمرا�س ال�راثية.
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1 عامل عربي فقط من اأ�شل اأف�شل  100 عامل من حيث م�شتوى االإقتبا�شات على امل�شتوى العامليا

وما يزيد االأم�ر �ص�ءًا، ح�صب التقرير، ارتفاع معدل البطالة يف اأو�صاط البحث والتط�ير، وبخا�صة يف   

�صف�ف الن�صاء الباحثات الل�اتي ي�صكلن ح�اىل 35% من العدد االإجمايل للباحثني يف الدول العربية، وذلك وفقًا 

لتقديرات �صدرت عن معهد الي�ن�صك� لالإح�صاء. اإىل جانب ذلك، ي�صكل االأ�صخا�س دون �صن اخلام�صة ع�رصة اأكرث 

من 30% من �صكان الدول العربية. بيد اأن ذلك ُيعترب اأي�صاً مبثابة �صيف ذي حدين بالن�صبة اإىل �صانعي القرارات 

يف املنطقة العربية. ومع اأنه ميكن لل�صباب اأن يدفع�ا عجلة النم� واأن يبن�ا جمتمعات حي�ية، وبخا�صة اإذا كان�ا 

حا�صلني على تعليم جيد ويتقا�ص�ن اأج�رًا مالئمًة، فاإن عجز احلك�مات العربية عن ت��صيع نطاق القدرات االإنتاجية 

الالزمة خللق ال�ظائف قد ي�ؤدي اإىل خلل يف الن�صيج االجتماعي. واأفادت تقديرات البنك الدويل لعام 2007 باأن 

املنطقة �صت�صطر اإىل ا�صتحداث اأكرث من 100 ملي�ن وظيفة بحل�ل عام 2020 ال�صتيعاب ال�صابات وال�صبان ال�افدين 

اإىل �ص�ق العمل.

ومت ا�صتهالل عدد من املبادرات لتعزيز العل�م والتكن�ل�جيا واالبتكار يف املنطقة، ومنها مركز �صيزامي   

الدويل ذو امل�ا�صفات العاملية املخت�س يف ا�صتخدام اأ�صعة ال�صنكروترون يف االأردن، الذي ُيت�قع ت�صغيله عام 2014 

حتت رعاية الي�ن�صك�، وكذلك اجله�د الرامية اإىل تنمية التكن�ل�جيا النان�مرتية والتكن�ل�جيا املتقدمة يف بع�س 

البلدان مثل املغرب، وم�رص، واململكة العربية ال�صع�دية. ولكن ي�صيف التقرير اأن افتقار عدد كبري من الدول العربية 

حتى االآن اإىل �صيا�صات وطنية خا�صة بالعل�م والتكن�ل�جيا واالبتكار يرغم القطاع اخلا�س يف الكثري من االأحيان 

على اال�صطالع باأن�صطته يف ظل فراغ على م�صت�ى ال�صيا�صات، وهي ظروف ال ُتعترب م�اتية لالبتكار. 

ويف عام 2006، اأنتجت الدول العربية ما ال يزيد على 0،1% من العدد االإجمايل لرباءات االخرتاع امل�صجلة   

يف املكتب االأمريكي لرباءات االخرتاع والعالمات التجارية ويف املكتبني االأوروبي والياباين لرباءات االخرتاع. ومن 

اجلدير بالذكر اأن جممعات العل�م التي اأُن�صئت حديثاً يف البحرين وم�رص واالأردن واملغرب وقطر واململكة العربية 

ال�صع�دية واالإمارات العربية املتحدة من �صاأنها اأن ت�صاعد على الت�صدي مل�صكلة مزمنة اأخرى تعاين منها املنطقة وهي 

النق�س يف الروابط بني القطاعني العام واخلا�س يف جمال البحث والتط�ير.

وت�ىل فريق من اخلرباء الدوليني اإعداد تقرير الي�ن�صك� عن العل�م الذي يقّدم ملحة عامة عن االجتاهات   

العاملية يف جمال العل�م والتكن�ل�جيا ا�صتنادًا اإىل جمم�عة وا�صعة من امل�ؤ�رصات الكمية والن�عية. ويتاألف التقرير 

من عدة ف�ص�ل تتناول مناطق خمتلفة، كما اأنه يت�صمن فقرات ت�صلط ال�ص�ء على بلدان حمددة )الربازيل، وكندا، 

وال�صني، وك�با، والهند، واإيران، واليابان، وجمه�رية ك�ريا، واالحتاد الرو�صي، وتركيا، وال�اليات املتحدة(. 

و2005.  1998 و1996،   ،1993 االأع�ام  يف  العل�م  ب�صاأن  الي�ن�صك�  اأعدتها  التي  ال�صابقة  التقارير   و�صدرت 

تقارير العدد
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حتوالت النظام ال�صيا�صي العربي

من اأنظمة ا�صتبداد اىل بطة عرجاء

   

لطاملا اإنتظر ال�صارع العربي هذا الغ�صب العارم. ولطاملا َحلمت به اجلماهري املقه�رة، على م�صاحة   

ال�طن العربي، ط�ال عق�د من حكم الطغيان، والف�صاد، واالإ�صتئثار بال�صلطة. ذلك الطغيان الذي تلطى خلف 

بالتنمية، وح�ل االأوطان اىل �صج�ن، و�رصد  ى  الق�صية الكربي فل�صطني لفظيًا وتنكر لها عمليًا. ف�صَحّ عباءة 

ال�صباب بعد اأن �صادر تطلعاتهم امل�رصوعة نح� امل�صتقبل .  

اإنه الغ�صب ال�صاكن يف ف�صاء ال�صعر واالإبداع، ه� الذي انتقل من عامل االأحالم اىل ف�صاء ال�صيا�صة   

اىل  يتح�ل  بداأ  حيث  له،  واملحركة  املهيئة  الظروف  اإن�صاج  يف  املرتاكم  القمع  اأ�صهم  اأن  بعد  ال�اقع.  واأر�س 

ال�صلطة وجربوتها  ال�ص�ارع من امل�رصق اىل املغرب. واأخذت يف طريقها هيبة  م�جات جماهريية عارمة مالأت 

بعد اأن ك�رصت جدار اخل�ف، ون�رصت عبري اليا�صمني الثائر يف ف�صاء املنطقة ، املختنقة باالإ�صتبداد والتهمي�س، 

وفتحت الك�ة التي خطها عبدالرحمن الك�اكبي، منذ قرن من الزمن، ي�م كتب يف طبائع االإ�صتبداد وم�صارع 

االإ�صتعباد. 

اإنه الغ�صب الذي فاجاأ القا�صي والداين فاأربك ال�صلطة ولقن الغرب درو�صًا يف الدميقراطية النزيهة   

وتاأثريها  ب�صحرها  والتي جتاوزت  املراقب،  فاجاأت  التي  االإحتجاجات  ال�صع�ب، عرب  ت�صنعها  التي  واحلرية 

اأجمل ما اختزنه التاريخ العربي احلديث من بط�الت.

اأو  ال�صيء،   القدر  واأن ه�ؤالء هم مبثابة  مبل�ة بحكامها.  العربية  ال�صع�ب  اأن  الكثريون  ردد  لطاملا   

للتخل�س من واقعها  ال�صع�ب قد حتتاج ملعجزة حقيقية  تلك  واأن  اأربعة عق�د.  منذ  عليهم  �صقطت  التي  اللعنة 

ن لدى امل�اطن العربي ،وعلى  املرير حتى تزول تلك اللعنة التي اأ�صابتها قبل اأن يزول معها طم�ح االمة. لقد تك�َّ

مدى العق�د االأربعة املا�صية،  �صع�ر عميق مل ي�صهد تاريخ املنطقة مثياًل له، �صع�ر  باملذلة والغنب ال�صيا�صي 

واالإجتماعي، �صع�ر بالقهر والغربة والدونية جتاه العامل بعد اأن ُاغلقت يف وجهه ن�افذ االأحالم.

 غري اأن املفاجاأة جاءت من ت�ن�س وانفرط العقد، وارتفع �ص�ت اجلماهري يف اأربع جهات االمة. فطائر احلرية 

الي�م طليق وه� يج�ب �صماء العرب وحتته تتهاوى عرو�س الطغيان.

الكلمة اخلامتة



1
5

6
2

د 
د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

الي�م باالأم�س، ففي مطلع القرن املا�صي انتف�س العرب من عب�دية اال�صتعمار. ويف مطلع ا اأ�صبه  ما   

االألفية الثالثة اإنتف�ص�ا على ج�ر النظام الذي اأ�ص�صه االإ�صتعمار لرعاية م�صاحله وا�صتمرارنف�ذه، ومن ثم رعته 

لتلغي  تق�صم �صهر احلا�رص،  التي  الغليظة  النفط، والع�صا  لل�صيطرة على م�ارد  التخلف  عتلة  ليك�ن  اأمريكا 

طم�حات امل�صتقبل. 

واإذا كانت االإحتجاجات الي�م ترتفع يف �صماء العرب، فهي حتمًا امل�ؤ�رص الذي يدل على اأن حت�اًل كبريًا قد   

طال ال�اقع ال�صيا�صي للمنطقة جراء ت�رصيب املعل�مات التي اأ�صهمت يف �صحب امل�صداقية من اأمام النظام ال�صيا�صي. 

والذي بدا يف اأح�صن �ص�ره، تابعًا �صعيفاً ينفذ �صيا�صات الغرب واإمالءاته، بقب�صة اأمنية لقاء احلماية واطالق اليد يف 

�ص�وؤن البالد والعباد دون ح�صيب او رقيب. ومل تغب التكن�ل�جيا عن امل�صهد العربي الغا�صب اإذ مت ت�ظيفها بخيال 

وا�صع، حيث حت�لت اىل حامل لالأفكار. اأمن ب�صه�لة وي�رص الت�ا�صل احلي بني املغب�نني، وفتح احلدود املغلقة 

عربن�افذ الف�صاء االإلكرتوين للت�ا�صل، وحت�ل الفي�س ب�ك والت�يرت وغريها اىل منابر خلطاب التغيري، مما رفع من 

وترية احلجة الدامغة يف وجه ال�صلطة امل�صتاأن�صة الإعالمها ال�صاكن يف ق�الب خ�صبية. وقد اأدى ذلك اىل ن�ص�ء حلف 

�صعبي عري�س للمحتجني املتماثلني يف القهر والظلم، وبذلك حت�ل املحتج�ن اىل مع�صكر ذي خ�صائ�س مت�صابهة 

متجان�صة، ي�صتمد �رصعيته وق�ته من تراكم الطغيان وانك�صافه، ومن القناعه الذاتية لهذا املع�صكر باحلاجة للحرية 

وللتغيري، واحلاجة حلراك متناٍم هادر يف �صبيل حتقيق ذلك.

هكذا وب�صفافية فائقة حتركت �صمائر ال�صع�ب، كا�رصة جدار اخل�ف م�ؤذنة بنهاية مرحلة وبداية   

مرحلة جديدة. مالبثن اأن اإنق�س عليها النظام بالت�صهري ولغة االإدانة والت�ص�يه، و�ص�اًل للقمع الدم�ي واللج�ء 

�رصارتها  الث�رة  منح  مما  املفرطة.  الق�ة  ا�صتعمال  عرب  االأنظمة،  اأمان  �صمام  باعتبارها  االأمنية،  للم�ؤ�ص�صات 

بعد اأن انتقل اخل�ف من �صدور امل�اطنني اىل قلب ال�صلطة وراأ�صها، وباتت هذه االأخرية يف حالة من الهذيان 

ال�صيا�صية  البنية  له  يف كل من م�رص وليبيا واليمن ودم�صق. ه�صا�صة  �صاهدنا مناذج متباينة  الذي  ال�صيا�صي 

للنظام العربي مل تكن مفاجئة ولكنها كانت م�صَيّجة بالنظام االأمني للدولة القمعية، وبادعاء العفة جتاه الق�صايا 

امل�صريية والق�مية، حتى جاءت اأحداث ت�ن�س ومنحت اجلماهري الفر�صة لنزع ورقة الت�ت عن ع�رة ال�صلطة. 

وهكذا بدا امل�صهد مفت�حًا على ب�صاعات مل يعد باالإمكان ال�صك�ت عنها بعد االآن، وبداأت الع�ائق تت�صاقط اأمام 

حركة االإحتجاج، ومل تعد اجلماهري تقتنع باأقل من راأ�س الطغيان بعد اأن تن�صمت �ص�ع احلرية، وبات التغيري 

تلك العبارة ال�صحرية املتنقلة من عا�صمة عربية اىل اأخرى هدفها املن�ص�د.

املفاجاأة مل تطل املراقب والنظام ال�صيا�صي العربي وح�صب، بل طالت الغرب بكل م�ؤ�ص�صاته ال�صيا�صية   

اأربك  مما  التحرر.  وطلب  التغيري  بدعاوى  احلناجر  متل�ؤُها  �ص�ارع  على  ا�صتفاق  حيث  اأي�صًا  واالإ�صرتاتيجية 

براجمه وو�صع اخللل يف مفا�صل �صيا�صاته التقليدية، وهذا ما برز يف امل�اقف املتناق�صة من ال�صارع العربي، 
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ا ويف ردات الفعل التي اإن دلت على �صيء فاإمنا تدل على مدى االإرباك الذي �صيطر على جممل الدوائر الغربية 

حلظة بداية حركات االإحتجاج العربية. لذلك تناق�صت الت�رصيحات وامل�اقف الغربية، وبات الغرب بني �صندان 

م�صاحله ومطرقة القيم االإن�صانية التي ينادي بها املحتج�ن، فلم يعد مبقدوره ال�ق�ف يف وجه دعاوى احلرية 

الط�عية  التنازالت  تقدمي  اىل  دفعه  مما  امل�جة  الإلتقاط  تدفعة  امل�صريية  وم�صاحله  ه�اج�صه  وباتت  والتغيري 

والتخلي عن حماية االأنظمة التي حت�لت حتت وطاأة احلركات االإحتجاجية اىل بطة عرجاء.   

هذا  ويبدو  اإ�رصائيل،  ومعها  الغربية  الدوائر  يف  الي�م  اخل�ف  ويدب  القلق  يعم  اأن  الطبيعى  ومن   

وا�صحًا يف ال�صل�ك امل�صطرب للمت�رصرين. الذين اعتقدوا ل�هلة باأنهم ا�صتطاع�ا القب�س على املنطقة وتغيري 

مزاجها احل�صاري املتحرر عرب م�صاريع ال�رصق االأو�صط اجلديد وعرب قيم الف��صى اخلالقة التي ترتد الي�م 

عليهم. ومن الطبيعي اأن تنتف�س اجلماهري، لتق�ل كلمتها، ولتاأخذ بيدها املبادرة بعد عق�د من الظلم والطغيان. 

ومن الطبيعي اأي�صًا اأن جتد ال�اليات املتحدة نف�صها يف و�صع �صعيف، وهي تتنكر ملبادئها. فهي ال ت�صتطيع اأن 

ال�صابة، ومن �صاحات التحرير لذلك  ال�صلمية اخلارجة من احلناجر  اأ�ص�ات التحرر والدميقراطية  تقف �صد 

فهي ت�صعى لالإلتفاف على حركة اجلماهري الثائرة عرب ال�صعي لرتميم بع�س تلك االأنظمة وتقدمي بع�صها االآخر 

الطغيان  على  اأي�صًا  القائمة  امللت�ية  الغربية  ال�صيا�صات  ل�صق�ط  ي�ؤ�ص�س  �ص�ف  كاملة  �صق�طها  الأن   ، كقرابني 

ونهب الرثوات، وبالتايل �صق�ط اإ�رصائيل املدوي، اإثر الع�دة املت�قعة للراديكالية العربية ب�جه اإ�رصائيل مما 

يحتم تغيريا يف امل�صهد االإ�صرتاتيجي واأدواته املعتمدة نتيجة خ�صارة الغرب ل�صمامات االأمان املتج�صدة باالأنظمة 

العربية املتداعية.

فهل يختلف فجر االأودي�صا املفرو�س على ليبيا عن فجر ربيع الغ�صب العربي؟ اأم اأن الفجرين يطلعان   

وتعطيل  الغرب  �صيناري�هات  اإرباك  �صاأنها  من  م�صارات  اىل  العربي  الربيع  و�صل  وهل  واحدة.  اأر�س  على 

م�صاريعه ف�صار لزامًا على الق�ى الكربى التحرك الإعادة �صبط اإيقاع االإحتجاج يف ال�صارع العربي وفق م�صار 

ال�صيناري�هات املر�ص�مة؟ اأم اأن اقرتاب النار من نفط اخلليج يف البحرين، والقرع على النافذة ال�صع�دية من 

اخللف ه� الذي اأملى ا�صتعرا�س الق�ة ، الذي ميالأ املت��صط �صجيجًا وال�صماء اأزيزًا مرعبًا.

المينع  هذا  ولكن  ليبيا.  يف  احلرب  بعد  ما  �صيناري�هات  عن  احلديث  املبكر  من  اأنه  البع�س  يرى  قد   

البع�س االآخر من االإعتقاد باأن تلك ال�صيناري�هات رمبا تك�ن قد ُح�صمت ، واأن التح�ل الثاين قد بداأ مع بداية 

احلظر اجل�ي ودخ�ل حلف النات� على م�رصح االأحداث، خ�ص��صًا بعد الت�رصيح االأخري ال�صادر عن البنتاغ�ن، 

والذي يق�ل باأن ما يجري ه� مرحلة اأوىل من �صل�صلة مراحل. اإ�صافة اىل ت�رصيح وزير اخلارجية الربيطاين هيغ 

الذي قال اأنه "من ال�صعب التكهن بنهاية املعارك الع�صكرية يف ليبيا، فنحن يف بداية عملية �صعبة وخطرية". وهذا 

يعني اأن للحرب ف�ص�اًل لن تقف عند حدود احلظر اجل�ي وقد تتخطى األ�صنة اللهب احلدود الليبية اىل م�اقع 

عربية جديدة متتلك القابلية لذلك. 
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ما ا وهذا  اجلديد.  العربي  الع�رص  عالمة  بات  والتغيري  احلرية،  طعم  يتن�صم  الي�م  العربي  الف�صاء   

يحتم التاأ�صي�س لعقد اجتماعي جديد ما بني ال�صلطة وامل�اطن يف العامل العربي، عقد يتجاوز ارها�صات املا�صي. 

يقد�س احلرية ويعتمد الدميقراطية ك��صيلة للتعبري ال�صيا�صي ال�صليم وي�ؤمن مببداأ تداول ال�صلطة، عقد يخرج 

ال�طنية على  الرثوة  االإجتماعي وتقا�صم  العدل  االإرهاب اىل رحاب  واأ�صاليب  االإ�صتبداد  باملجتمعات من دائرة 

قاعدة التنمية املت�ازنة عقد مينح ال�صيادة الق�مية والقطرية معنى اآخر غري قابل لالإخرتاق، كما ه� حا�صل، 

اأي ذريعة خ�ص��صًا يف زمن تتغري فية املعاين وتكت�صب فيه املرادفات ال�صيا�صية معاين جديدة يفر�صها  حتت 

منطق الق�ة اأو منطق الهيمنة.

ومهما يكن من اأمر، فاإن حركة االإحتجاج العربية، اأو ما �صمي بربيع الغ�صب العربي، كان من اأهم   

اجنازاتها ه� ك�رص جدار اخل�ف املزمن لدى اجلماهري وع�دة ه�ؤالء اىل ال�صاحات الإ�صتعادة الذات وا�صتعادة 

التي تذكر  االأحالم. والتالقي عند  �صيحات احلناجر  التي بددت  االأمنية  الدولة  التما�صك واخلروج من قمقم 

بربيع النا�رصية املفق�د وتفتح الطريق اأمام الت�ا�صل العربي العربي، ب��صائل الع�رص وتكن�ل�جيا االإت�صال، 

لثلث مليار ب�رصي �صجنهم حكامهم خلف حدود وهمية،  واعتقد اأ�صالفهم فيما م�صى اأنهم ميثل�ن امة ت�صتحق 

احلياة، وعليهم هم اإنعا�س هذا االإعتقاد. هكذا فقط ت�صقط ال�صيناري�هات ال�ص�داء ويبداأ التح�ل الذي ي�صعى 

اليه التاريخ. 

                                                                 

د. عدنان خوجــــــــة

الكلمة اخلامتة



منوذج اإ�صرتاك يف جملة "االإت�صال والتنمية" ال�صادرة عن دار النه�صة العربية.

ال�صادة   : ...................................................................

عقد رقم : ...................................................................

التاريخ  : ...................................................................

منوذج اإ�صرتاك يف جملة "االإت�صال والتنمية" ال�صادرة عن دار النه�صة العربية.

ال�صادة   : ...................................................................

عقد رقم : ...................................................................

التاريخ  : ...................................................................

عنوان امل�صرتك : 

املدينة................. املنطقة................ال�صارع.....................

هاتف...................فاك�س..................بريد الكرتوين...............

عنوان امل�صرتك : 

املدينة................. املنطقة................ال�صارع.....................

هاتف...................فاك�س..................بريد الكرتوين...............

 قيمة اال�صرتاك: ...........          نقداً □               �صيك م�صريف □

                                                           رقم............................

                                                           م�صحوب على..................

مالحظات: .........................................

امل�صرتك                              ادارة اال�صرتاكات

للتحويل على: البنك العربي - فرع ريا�س ال�صلح ، بريوت- لبنان

هاتف: 246 089 1 16900 

ح�صاب دار النه�صة العربية

رقم 7512-018

 قيمة اال�صرتاك: ...........          نقداً □               �صيك م�صريف □

                                                           رقم............................

                                                           م�صحوب على..................

مالحظات: .........................................

امل�صرتك                              ادارة اال�صرتاكات

للتحويل على: البنك العربي - فرع ريا�س ال�صلح ، بريوت- لبنان

هاتف: 246 089 1 16900 

ح�صاب دار النه�صة العربية

رقم 7512-018


