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متثّل جملة "االت�صال والتنمية" ف�ضاء بحثيا لن�رش البحوث والدرا�سات الأ�صيلة واملبتكرة وامللتزمة
املخ�ص�صة للن�رش الأكادميي ،وفر�ص اللقاء
ب�رشوط الكتابة العلمية .وتهدف املجلة اىل جتاوز ندرة الف�ضاءات
ّ
واحلوار بني الباحثني العرب ،وتطوير حقل الدرا�سات التي تتمحور حول االت�صال والتنمية ،وذلك من خالل
تي�سري عملية تبادل املعارف والتجارب البحثية .كما ت�سعى املجلة اىل ت�شجيع �آليات الن�رش ،مما ي�سمح بخلق
ف�ضاءات ن�رش جديدة بالن�سبة للباحثني العرب ،والتعريف ببحوثهم و�إ�سهاماتهم يف جمال الدرا�سات االت�صالية
والتنموية لدى الأو�ساط الأكادميية يف جمال العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،والأو�ساط املهتمة ب�إ�شكاليات
االت�صال والتنمية.

ترحب املجلة مب�ساهمات ال�سادة الباحثني وتقبل ن�رش الدرا�سات والبحوث وفقا للقواعد التالية:
�	.1أن يكون البحث �أ�صيال غري من�شور �سابق ًا.
�	.2أن ي ّتبع البحث الأ�صول العلمية واملنهجية.
 .3تخ�ضع البحوث املعدة للن�رش للتحكيم من قبل هيئة متخ�ص�صة .وميكن �أن ُيطلب من الباحث �إجراء
التعديالت على �ضوء مالحظات املحكمني.
 .4يرفق البحث ب�سرية علمية موجزة عن كاتبه.
 .5يطبع البحث على احلا�سوب بخط  ،)Simplified arabic( 14على �أن يكون عدد الكلمات بني 4000
و 7000كلمة ،مبا يف ذلك احلوا�شي واملالحق وقائمة املراجع وامل�صادر التي تو�ضع يف �آخر البحث.
 .6يرفق مع البحث ملخ�ص بالعربية و�آخر بالإجنليزية ،على �أن ال تزيد كلمات امللخ�ص عن  300كلمة.
عنوان حمور العدد القادم� :شبكات الإت�صال والتغيري الإجتماعي وال�سيا�سي.
 -7تقبل البحوث باللغات الثالث :عربي ،فرن�سي و �أنكليزي.
تر�سل الأوراق البحثية اىل رئا�سة التحرير على العنوانmayabdallah@hotmail.com :

تقدمي

ولنا هنا وقفة حت ّية واعتزاز وفخر ل�شهداء ثورات التغيري يف املنطقة العربية ،ولل�شباب
واملتم�سكني بعزّة وكرامة ال�شعوب العرب ّية.
العرب امل�ؤمنني باحلرية والدميقراطية
ّ
د.مي العبداهلل
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تزداد مع هذه التط ّورات املفاجئة و املذهلة� ،أهم ّية جملّة االت�صال و التنمية يف ك ّل يوم مع ت�أكّد دور
و�سائل االعالم و االت�صال يف املجتمعات احلديثة و عظمة ت�أثريها يف ال�سيا�سة و االقت�صاد و حياة ال�شعوب،
و�رضورة البحث يف هذه الق�ضايا كلّها الطارئة التي تفر�ضها علينا مع كل تط ّور تكنلوجي و كل ا�ستخدام جديد
لو�سائل االت�صال و التوا�صل.
ويف هذا العدد تثري املجلّة م�س�ألة االطار التنظيمي والقانوين لالت�صال لأنها م�سالة جوهر ّية ،ففي غياب
التنظيم و الت�رشيع يبقى احلا�رض و امل�ستقبل مفتوحا على كل احتماالت الرتاجع و الف�ساد و الفو�ضى وغياب
القيم و انهيار الثقافات .واىل جانب املحور التنظيمي الأ�سا�سي ،مي ّهد هذا العدد للعدد القادم من جملتنا ،ب�إثارة
بع�ض الق�ضايا الآنية ،االقت�صادية واالجتماعية و الفنية املرتبطة باالت�صال و رياح التغيري.

العدد 2

ه ّبت رياح التغيري يف العامل مع التط ّور ال�سرّ يع للتكنلوجيا وو�سائل االت�صال يف العقد الأخري من
القرن الع�رشين ،وكرثت الت�سا�ؤالت حول نتائج و تبعات هذا التط ّور :انفتاح عاملي� ،رسعة و�سهولة يف التوا�صل
واخت�صار البعد وامل�سافات ،تدفّق هائل للمعلومات وكل �أ�شكال االبداع االن�ساين من ن�صو�ص و�صور وبيانات.
فجاءت االنقالبات يف املمار�سات ال�سيا�سية والتجارية واالجتماعية على �أ�شكالها ,ثم التغيرّ ات يف كل الأ�ساليب
احلياتية والعادات والعالقات...
وتوحد
	�أ�شكال جديدة من االت�صال و التوا�صل حملتها التكنلوجيا للنا�س عرب احلدود ،لتجمعهم ّ
حتركاتهم وثوراتهم� ،أو هي يف الواقع وراء ت�شتتهم و ت�شتت القارات واملناطق و الأوطان اىل
مواقفهم وت�س ّهل ّ
غري رجعة؟؟ و ها هي التكنلوجيا تعيد ر�سم خارطة العامل على طريقة و مزاج املهيمنني عليها ،وحتمل يف �سنوات
تتفجر يف بلدان العامل العربي
مترد وثورات ّ
قليلة موجات التغيري اىل العامل ،ويف ب�ضع �أيام و�أ�سابيع حركات ّ
وتفجر �أنظمتها الواحد تلو الآخر.
ّ

الإت�صال والتنمية

االت�صال ورياح التغيري

حمور العدد:

الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال
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ت�شكل ا�سرتاتيجيات االت�صال يف املجتمعات ما بعد ال�صناعية� ،أو يف جمتمعات ما بعد احلداثة ،هام�س ًا
دائم ًا وان�شغا ًال م�ؤرق ًا للم�شتغلني واملهتمني ب�إدارة وت�سيري هذه املجتمعات من �سيا�سيني وخمططني وعلماء
ومنفذين...يتمركز حول توفري �أدوات و�آليات �إنتاج املعرفة انطالق ًا من البحث عن املادة اخلام ل"ال�صناعة"
املعرفية ،املعلومة وتنظيمها وتخزينها وا�ستعادتها وتداولها ،عند ال�رضورة ،عرب خمتلف و�سائط االت�صال
الفردية واجلماعية اجلماهريية التقليدية منها والإليكرتونية.
هذا االن�شغال الدائم امل�ؤرق لل�سلطات العمومية والتنظيمات ال�سيا�سية وجمعيات املجتمع املدين ،مبا
فيها النقابات املهنية الإعالمية على الأ�صعدة القطاعية واملحلية والوطنية والإقليمية والدولية ،يف كل املجتمعات،
�أملته� ،إىل حد ما على امل�ستوى الو�سائطي( ، )1التحوالت العميقة التي يحدثها التطور ال�رسيع لو�سائل االت�صال
اجلماهريي ،اجلماعي والفردي ،التقليدي والإلكرتوين �أو الرقمي ،وكذلك بالنظر �إىل االت�ساع امل�ضطرد لنطاق
التدفق احلر للمعلومات متجاوز ًا احلدود اجلغرافية والعراقيل واملعوقات التقنية والإدارية وال�سيا�سية
والثقافية...
وعادة ما ي�صاحب التغريات يف الظواهر التقنو-اجتماعية ،تغيري يف �إطارها القانوين ،غالب ًا بطيء،
يرمي نظري ًا� ،إىل �ضمان نوع من التوازن واالن�سجام بني م�صالح وحقوق الأطراف املختلفة التي لها �أ�سباب
وغايات خمتلفة �إن مل تكن متباينة ،وهو الإطار الذي يت�سم عادة بنوع من الثبات نظر ًا لطبيعة املجال الذي يحاول
تنظيمه والذي يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا مبنظومة القيم ال�سائدة يف جمتمع من املجتمعات يف فرتة من الفرتات الزمنية
غالب ًا ممتدة يف الزمان ال�سيما عندما يتعلق الأمر بالقيم الروحية.
ترى كيف تتطور املظاهر القانونية ال�رشعية �ضمن �إ�سرتاجتيات االت�صال احلديثة التي �أ�صبحت
�رضورة ال غنى عنها يف كل جمتمع كال�سيكي �أو حديث �إليكرتوين -معلوماتي ،حيث الزالت ال�سلطات العمومية
تت�شبث باحتكار وامتالك املعلومات م�صداقا للمقولة ال�شهري ّة " من ميتلك املعلومة ميتلك ال�سلطة " والزال
املواطن ي�أمل يف افتكاك االعرتاف بحقه يف امتالك هذه املعلومات وتوظيفها يف ممار�سة حقه يف ال�سلطة ويف
ال�سيادة� ،أي حقه يف تقرير م�صريه ويف اختيار احلكام عن دراية و �إدراك ووعي .وما هي طبيعة الدور الذي
تلعبه تكنولوجيات الإعالم واالت�صال املتجددة( )2يف هذه املعادلة بني ميول ال�سلطات يف كل مكان وزمان �إىل فر�ض
�سيطرتها على املجتمع وم�ؤ�س�ساته وبني طموحات املواطن يف التخل�ص من هذه ال�سيطرة والتمتع بحقوقه
()3
الأ�سا�سية ويف مقدمتها احلق يف الإعالم �أو بعبارة حديثة �أ�شمل احلق يف احلق االت�صال ؟
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تتجه الدميقراطيات احلديثة ،من خالل الت�رشيعات املتعلقة بالإعالم� ،إىل جت�سيد مبد�أ �سيادة املواطن
الكاملة ،وتلح على �أن م�ؤ�س�سات دولة القانون هي و�سائل فقط ،ت�ستمد وجودها و�رشعيتها وا�ستمرارها من
ر�ضا املواطن عن �أداء املرافق العمومية و�أعوان الدولة الذين هم موارد ب�رشية م�سخرة لتج�سيد �سيا�سة دولة
املواطنة.
يف هذا ال�سياق العام ،نحاول من خالل هذه الورقة ،املقارنة بني املبادئ العامة التي تقوم عليها
الت�رشيعات الإعالمية احلديثة ،بهدف و�ضع ت�صور جديد للت�رشيع الإعالمي ،متكيفا مع طبيعة قانون الإعالم،
كما هو متعارف عليه عموما يف املواثيق الدولية ،والذي يفرت�ض �أنه يعني باحلق يف الإعالم كحق �شامل من حقوق
املواطن و الإن�سان ،وال يقت�رص فقط على حق الإعالميني املحرتفني يف الو�صول �إىل م�صادر املعلومات واالطالع
على الآراء وتبادلها عرب و�سائط الإعالم اجلماهريية ،وهو يخاطب بال�رضورة ال�سلطات العمومية واجلهات التي
متتلك املعلومات ،وخا�صة الر�سمية منها التي يحتاجها املواطن لتوظيفها يف اتخاذ القرار الذي يراه منا�سب ًا،
للإن�سان يف �صيغة اجلمع ،وي�أمرها بالعمل على توفري ال�رشوط والظروف التي متكن املواطن من الو�صول �إىل
املعلومة تطبيق ًا لقاعدة احلق يف الإعالم الذي تكر�سه معظم د�ساتري الدول الأع�ضاء يف هيئة الأمم املتحدة والتي
�صادقت على االتفاقيتني الدوليتني املتعلقتني باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
ال�صادرة منت�صف العقد ال�سابع من القرن املا�ضي.
ومن جهة �أخرى ،نحاول يف هذه الدرا�سة� ،إبراز �رضورة تنظم مهنة ال�صحافة وو�سائط االت�صال
اجلماهريي الأخرى طبقا للقوانني العامة التجارية واملدنية واجلنائية و الأخالقيات و مواثيق ال�رشف املهنية،
يف �سياق الت�صور العام للت�رشيع الإعالمي احلديث ،خا�صة يف �سياق الوظائف الإعالمية والثقافية لل�شبكة العاملية
العنكبوتية ،االنرتنت ،ال�سيما وظيفة الن�رش الإلكرتوين ووظيفة توزيع منتجات ال�صناعات الثقافية و�إي�صال
اخلدمة وت�سليمها عند باب البيت ".)4("Home Delivery
ويبدو لأول وهلة� ،أن هناك تناق�ضا جوهريا تر�سخ يف الأدبيات الإعالمية للثقافة الليربالية املنتجة
واملعممة للأنظمة التقليدية واحلديثة لو�سائل االت�صال اجلماهريية ،حيث �أن و�ضع قوانني لل�صحافة وو�سائل
الإعالم اجلماهريية ،طبقا للمبادئ الليربالية ،يف�ضي بال�رضورة �إىل و�ضع قواعد ملزمة تتنافى يف طبيعتها مع
�أب�سط مبادئ حرية تداول املعلومات والأفكار والآراء يف ال�سوق الإعالمية احلرة ،طبقا للمادة الأوىل من التعديل
الأول للد�ستور الأمريكي التي متنع الكونغر�س الأمريكي ،وهو �أعلى �سلطة يف النظام الد�ستوري الأمريكي ،من
�إ�صدار قانون يحد من حريات الإن�سان(.)5
فعند احلديث عن تلك القوانني اخلا�صة يف عالقتها بحرية تداول الإعالم ،يتبادر �إىل الذهن تلك القيود
التي عملت ال�سلطات العمومية على �إن�شائها يف �شكل قوانني ت�ضفي ال�رشعية على �أعمال تقيد حرية ال�صحافة
وو�سائل الإعالم اجلماهريي الأخرى.
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ويبدو هذا الإ�شكال كنتيجة مرتاكمة لعالقات ال�رصاع بني ال�سلطة و ال�صحافة الذي يطبع تاريخ
ال�صحافة منذ اخرتاع حروف الطباعة على يد "غوتنبورغ " يف القرن  15امليالدي � ،إىل احلروف الب�رصية التي
�أوجدها النظام البيناري يف املعاجلة االلكرتونية للكلمات ،و قد قاد هذا الإ�شكال وحدد نطاق معظم الدرا�سات
القانونية – الإعالمية التي د�أبت �إما على "جترمي" ال�صحافة وو�سائل الإعالم ،و بالتايل �رشعنة تدخل ال�سلطات
العمومية بالردع والزجر �أو على "جترمي" ال�سلطة و بالتايل اتهامها بخرق حرية ال�صحافة وو�سائل الإعالم.
غري �أن هذا الإ�شكال بد�أ يزول تدرجيا  ،ملا �أخذت مبادئ امل�س�ؤولية االجتماعية لو�سائل الإعالم
اجلماهريية ت�شق طريقها �إىل مواثيق ال�رشف و�أخالقيات املهنة الإعالمية  ،بد�أت طبيعة الت�رشيعات الإعالمية
تتغري من الرتكيز �أ�سا�سا على تقييد حرية الإن�سان ،خا�صة يف ظل مبادئ النظرية ال�سلطوية � ،إىل الرتكيز
�أ�صال على تدعيم ال�ضمانات القانونية ملمار�سة هذه احلريات و تو�سيع جماالتها بتقلي�ص �صالحيات ال�سلطات
العمومية ،مبا فيها ال�سلطة الت�رشيعية و التزامها بتوفري ال�رشوط املادية و التقنية لتمكني املواطن �أو الإن�سان
من ممار�سة هذه احلريات و تو�سيع جماالتها بتقلي�ص �صالحيات ال�سلطات العمومية.
الت�رشيعات الإعالمية احلديثة ،تتجه �إذن ،و خا�صة بعد �أفول مفهومي الإعالم اال�شرتاكي و الإعالم
الإمنائي� ،إىل رفع القيود القانونية و الإدارية واملادية و التكنولوجية التي حتول دون متكن الإن�سان من ممار�سته
احلرة حلقه يف الإعالم.
وقد بد�أ التفكري جديا منذ �سبعينيات القرن الع�رشين يف و�ضع ت�صور جديد ملفهوم �أكرث �شمولية حلرية
التفكري و الر�أي و التعبري و ال�صحافة و الإعالم وغريها من احلقوق املرتبطة باحلق يف الو�صول مل�صدر املعلومة،
ي�سمى احلق يف االت�صال يت�ضمن جمع احلقوق التي اكت�سبها الإن�سان و التي قد يكت�سبها بف�ضل التطور الفكري
و العلمي و التكنولوجي.
يف حماولة لفهم و�إدراك و ا�ستيعاب مالب�سات هذا الإ�شكال املعقد ،و حماولة جتاوز نطاق معاجلة
العالقة الت�صادمية بني ال�سلطة وال�صحافة ،و متا�شيا مع التطورات الفقهية و التكنولوجية احلديثة ،تقرتح
هذه الورقة معاجلة املفاهيم املرتبطة بحرية الإعالم و االت�صال و �أحكام الت�رشيعات احلديثة للإعالم يف �ضوء
املنطلقات التمهيدية ملتطلبات الألفية الثالثة التي تتوجها "مظلة " الثقافة الليربالية املعممة ،و حتت ت�أثري الأثر
البالغ لتكنولوجيا االت�صال التي (�ش َّبكت) العامل  ،و جعلته بحق قرية متناهية يف ال�صغر من حيث �رسعة تدفق
املعلومات و تداولها على نطاق و ا�سع ال يخدم حرية الإن�سان الفرد و ح�سب  ،ولكنه ميكن ال�سلطات نف�سها من
اتخاذ القرارات املنا�سبة خلدمة هذا الفرد الذي هو علة وجودها ،وفقا للأ�س�س النظرية لثقافة القرن الواحد و
الع�رشين.
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كما نطمح من خالل هذه املحاولة �إىل الو�صول �إىل �صيغة تنظيم متكيفة ت�سمح من اال�ستفادة �إىل
�أق�صى حد ممكن ،من مزايا ال�سيولة الإعالمية عرب ال�سواتل و ال�شبكة الكونية للمعلومات ،الأنرتنات ،والهواتف
املحمولة ،يف تفتح �شخ�صية الإن�سان و ترقيتها من جهة و التقلي�ص �إىل �أدنى حد ممكن من �سلبياتها على ال�سيادة
والهوية واخل�صو�صية من جهة �أخرى.
من هذا املنطلق  ،نعالج تباع ًا مفهوم التداول احلر للمعلومات و تطوره من خالل املقولة ( ال�سوق
احلرة  ،مكان للأفكار احلرة )  ،و ت�رشيع حرية الإعالم من خالل املواثيق والد�ساتري والقوانني اخلا�صة
(قوانني ال�صحافة وو�سائل الإعالم وقوانني ال�رسية و اخل�صو�صية ) ثم من خالل التنظيمات املهنية ومواثيق
ال�رشف املهني و �أخالقياته.

 -1مفهوم التداول الإعالمي احلر
خلفية فل�سفية :نظرية حرية ال�صحافة وانعكا�ساتها على الت�رشيعات الإعالمية الأولية ،ين�رصف التفكري عند
احلديث عن التداول الإعالمي احلر �إىل املقولة الرباغماتية التي باتت من امل�سلمات يف املجتمعات الليربالية احلديثة
مفادها �أن (ال�سوق احلرة مكان للأفكار احلرة ) .و على الرغم من تعدد و تنوع و�سائل و ات�ساع جماالت تداول
املعلومات و الأفكار و الآراء ،و التي يطلق عليها ( ال�سوق احلرة ) كمنظومة مبادئ فل�سفية و ممار�سات ،ف�إن
العادة جرت على درا�سة هذا املو�ضوع يف نطاق تطور نظرية حرية ال�صحافة لكون ال�صحافة �أقدم و�سائل الإعالم
و االت�صال اجلماهريية  ،ارتبطت بها تاريخيا ال�رصاعات املتعلقة بعالقة الفرد بال�سلطة ( روحية �أو اجتماعية
�أو �سيا�سية ) خا�صة يف جمال حريات الفرد الأ�سا�سية من مثل حريات التفكري و الكالم و الر�أي و التعبري ،حتى
و�إن كانت حرية ال�صحافة يف الت�رشيعات احلديثة تن�رصف �أكرث �إىل حريات الن�رش و الطبع و الت�أليف و توزيع
املن�شورات  ،ف�إن �أنواعا ال متناهية من حقوق الإن�سان مثل احلق يف الإعالم و احلق يف االت�صال و احلق يف االطالع
و حق رف�ض االت�صال لها جذور فل�سفة و تاريخية م�شرتكة مع مفهوم حرية ال�صحافة.
	�إن مفهوم التداول احلر للإعالم ي�ستدعي �إذن الرجوع �إىل الإطار الفل�سفي و القانوين و التطبيقات
امليدانية ملفهوم حرية ال�صحافة يف ظل الثقافة الليربالية ،وهذا يقودنا �إىل تناول خلفيات املفهوم الأخري ومكوناته
وممار�سته من خالل القوانني والتطبيقات امليدانية.
لقد ن�شط البحث يف ميدان و�سائل االت�صال اجلماهريية بكيفية غري معتادة خالل الن�صف الأخري من
القرن الع�رشين ،وبداية الع�رشية الأوىل من القرن احلايل( .)6و قد جنم عن ذلك و�ضع عدد كبري من النماذج
واملقاربات و النظريات التي ت�ساعد على فهم �إ�شكالية و �سائل الإعالم اجلماهريية ،و من بني هذه النظريات
و�أقدمها نظرية " ال�صحافة احلرة " �أو " النظرية الليربالية لو�سائل االت�صال اجلماهريية".
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لعل من املفيد ا�ستعادة بع�ض الأحداث التي �أثرت �إىل حد ما يف تطور مفهوم حرية ال�صحافة و ا�ستعرا�ض
املبادئ العامة ال�سائدة .الن فهم ال�صحافة يتطلب فهم النظام و الرقابة االجتماعية حيث حتدد العالقات بني
الأفراد و امل�ؤ�س�سات .كما �أن و�سائل االت�صال اجلماهريية ت�أخذ "�شكل و" لون" البنيات االجتماعية و ال�سيا�سية
التي تعمل يف ظلها و �أكرث من ذلك ،فان درا�سة الأنظمة االجتماعية يف عالقاتها مع ال�صحافة تتطلب النظر يف
االعتقادات و القيم القاعدية ال�سائدة يف جمتمع ما .فاالختالفات املوجودة بني �أنظمة االت�صال اجلماهريي يف
عامل اليوم هي اختالفات فل�سفية وعقائدية يف �أ�سا�سياتها.
و قد بد�أ االهتمام تاريخيا بحرية ال�صحافة مع اكت�شاف طباعة احلروف التي �أحدثت ثورة فعلية يف
�أمناط ن�رش الأنباء والأفكار والآراء� ...إىل درجة �أن املطبوعة التي ن�سميها اليوم " ال�صحافة "�أ�صبحت تعترب
م�صدرا �أ�سا�سيا للإعالم و ن�رش املعرفة.
ومع تلك الأهمية التي اكت�سبتها احلروف املطبوعة ،ف�إن ال�صحافة بد�أت تعمل حتت الرقابة ال�صارمة
للملوك ،وقد مر قرنان تقريبا قبل �أن ت�رشع ال�صحافة املطبوعة يف االنت�شار على نطاق وا�سع ،و يرجع ذلك
الت�أخر �إىل تلك الظروف الفل�سفية و ال�سيا�سية ال�سائدة عند ظهور ال�صحافة �إذ ن�ش�أت يف ظل �سيادة املبادئ
ال�سلطوية.
ففي ذلك املجتمع ،مل تكن احلقيقة �شيئا خمتلفا عما يعتقده �أقلية من الأفراد " احلكماء " �أنهم يعلمونه
وما يعتقدون �أن ال�شعب يف حاجة �إىل معرفته وم�ؤازرتهم فيه .وقد كانت عالقة ال�صحافة بال�سلطة م�ستمدة من
الفر�ضيات الفل�سفية القاعدية للفكر ال�سلطوي الذي يعترب الفرد يف خدمة اجلماعة ،و بالتايل يجب �أن يخ�ضع
�إىل املجتمع متمثال يف م�ؤ�س�ساته و يف مقدمتها الدولة التي يفرت�ض فيها �أنها تعمل على �إقامة النظام و ا�ستتباب
الأمن و ال�سلم االجتماعيني يف �صالح اجلميع .فكانت ال�صحافة �إذن حرة مع الدولة .و هذا النوع من التفكري
�ساد جمموع النظريات ال�سلطوية للحكم من تفكري �أفالطون �إىل ممار�سة هتلر املت�أثرة بفل�سفة هيجل ونيت�شا.
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و قد �أ�صبحت فر�ضيات و مبادئ هذه النظرية مو�ضوع خالف حاد بني املفكرين و ال�سيا�سيني واملهنيني
على �ضوء احلقائق االجتماعية وو�ضعية ال�سيولة الإعالمية عرب �أمم العامل .و يف نف�س الوقت �أ�صبحت تلك املبادئ و
الفر�ضيات �أهدافا ت�صبو �إليها بع�ض الأمم يف خ�ضم حمى الإ�صالحات التي جتتاح العامل حتت ت�أثري الأزمة العارمة و
ازدياد حتكم الغرب الليربايل ،بقيادة الواليات املتحدة الأمريكية ،يف ت�شكيل و توجيه م�صري العامل و�إدارة ال�ش�ؤون
الأممية.
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غري �أن القرن الع�رشين ،وخا�صة يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية� ،شهد حتوال نوعيا يف ما ي�سمى "
الأمم املتح�رضة"( )7الذي اعتنق املبادئ الليربالية كنظام اجتماعي و�سيا�سي ،و قد �أ�صبحت اليوم معظم دول العامل
تقيم "نظري ًا" تنظيمها ال�سيا�سي و االجتماعي على تلك املبادئ  ،و ت�ؤكد النظرية الليربالية على �أهمية الفرد و قدرته
على التفكري و على قد�سية حقوقه وحرياته الطبيعية  ،ومن بينها حرية املعتقد وحرية التفكري ثم حرية التعبري التي
تعترب حرية ال�صحافة �أعلى �أ�شكال تطبيقاتها .غري �أن هذه احلرية مل توجد دائما يف الواقع ،و�أن التفكري ال�سلطوي
الزالت �آثاره قائمة يف معظم الأنظمة ال�سيا�سية يف بقع كثرية من العامل  ،فما هو واقع حرية ال�صحافة يف املجتمعات
التي ن�شا فيها؟

 -1.2مكونات نظرية حرية ال�صحافة
	�إن حرية ال�صحافة كفر�ضية نظرية لها �شكل قاعدي يتمثل يف �أن كل واحد حر يف ن�رش ما يريد  ،و هذا
احلق هو امتداد حلقوق �أخرى� ،إذ �إن حرية ال�صحافة ح�سب النظرية الليربالية هي حق ملكية ،و �إن املالكني �أو
الأفراد الذين فو�ضوهم ال�سلطة لهم احلق يف ت�سيري من�شوراتهم كما ي�شاءون ال يقيدهم يف ذلك �إال القانون ومن
�أجل ال�صالح العام.
ويتفق فقهاء الإعالم على وجود عنا�رص تتكون منها نظرية ال�صحافة احلرة ،الزالت �سائدة يف الفكر
الإعالمي الغربي مع بع�ض التغريات التي طر�أت عليها بت�أثري من نظرية اخلدمة العمومية ( يف الإذاعة و التلفزة)
و نظرية امل�س�ؤولية االجتماعية لو�سائل االت�صال اجلماهريية كما حددها الرواد الأوائل للفقه الإعالمي �ضمن
�أ�شهر مقاربات االت�صال اجلماهريي(. )8

و �أهم مكونات نظرية ال�صحافة احلرة مايلي:

 �إن الن�رش يجب �أن يكون حر ًا من �أي رقابة م�سبقة �إن الن�رش والتوزيع ينبغي �أن يكونا مفتوحني ل�شخ�ص �أو جمموعة من الأ�شخا�ص بدون رخ�صة . االنتقادات املوجهة لأية حكومة �أو حزب ر�سمي ال ينبغي �أن يعاقب عليها حتى بعد حدوثها ال يجب �أن يكون هناك �إلتزام بن�رش �أي �شيء ن�رش " اخلط�أ " حممي مثله مثل ن�رش" ال�صواب " يف ميادين الر�أي و االعتقاد ال يجب �أن توجد قيود على ت�صدير و ا�سترياد �أو �إر�سال �أو ا�ستقبال الر�سائل الإعالمية عرب احلدودالوطنية.
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غري �أن هذه املبادئ �أ�صبحت  ،كما يقول ( جيم�س كاران )( )9من جامعة لندن  ،غري مقنعة مع ات�ساع
الهوة بني النظري و الواقع ،وي�ؤكد تقرير ر�سمي لإحدى اللجان امللكية الربيطانية لل�صحافة (  ) 1962على �أن
" مبادئ ال�صحافة احلرة ح�سب الإيديولوجية الليربالية � ،أ�صبحت غري مالئمة مع ظروف ال�صحافة الع�رصية
و عالقاتها مع ال�سلطات العمومية .فمن جهة متيل احلكومات يف كل مكان �إىل فر�ض رقابتها على ال�صحافة و
الإذاعة و التلفزة ،ك�رشط �أ�سا�سي لفر�ض �سيطرتها على امل�ؤ�س�سات الأخرى مثل الربملان و الأحزاب ال�سيا�سية،
و �أكرث من ذلك على الر�أي العام  ،ومن جهة �أخرى �أ�صبح حق الفرد يف ن�رش ما يريد متناق�ض ًا مع امل�صلحة
العامة ،وان و�سائل الإعالم اجلماهريية �أ�صبحت �شبه حمتكرة من قبل �أقلية متتلك ال�سلطة االقت�صادية  ،و
بعبارة �أخرى ،فان حق كل فرد �أ�صبح مقت�رص ًا على حق النا�رش �أو املالك �أكرث ما هو حق عام للأفراد (.)10
و قد عرب عن هذا الواقع تقرير ر�سمي الحق للجنة امللكية لل�صحافة (  )1977جاء فيه �أن " العائق
الرئي�سي ملبد�أ ال�صحافة احلرة هو متركز امللكية بيد �أقلية تراقب ال�صحافة ".
و بالفعل ف�إن �شخ�صني " مردوك " و " ماك�سويل " يراقبان ثلثي جمموع ال�صحف اليومية و الأ�سبوعية
التي تباع يف اململكة املتحدة  ،و قام مردوك بفتح قنوات تلفزيونية تر�سل عن طريق الأقمار ال�صناعية.
	�إن هذه الو�ضعية التي ال تختلف كثريا عن الأو�ضاع ال�سائدة يف كل جمتمع ليربايل �أثارت نقا�شا ر�سميا
و فكريا حول و�سائل االت�صال اجلماهريية و ممار�سة احلقوق الإن�سانية عربها ،حيث ت�ؤكد التقارير و التحاليل
املعدة يف هذا ال�سياق �أن " رقابة املالكني على ال�صحافة فقدت مربراتها ال�رشعية بالنظر �إىل التربيرات التقليدية التي
جتاوزتها الأحداث".
وعلى م�ستوى النقا�ش الفكري  ،ظهرت نزعة امل�س�ؤولية االجتماعية لو�سائل االت�صال اجلماهريية منذ
الأربعينيات �أدخلت تعديالت على مبادئ ال�صحافة احلرة ،ف�أ�صبحت احلرية مرتبطة ارتباطا وثيقا بامل�س�ؤولية
االجتماعية  ،كما �أن الدعوة �إىل و�ضع نظام �إعالمي جديد كانت تندرج �ضمن النقا�ش الفكري حول حرية ال�صحافة
و م�س�ؤولياتها الأخالقية الدولية.
يرى حممد ال�صمودي ،وزير تون�سي �سابق ،ع�ضو جلنة ماك برايد الدولية لدرا�سة م�شاكل االت�صال
الدويل� ،رضورة مراجعة الوثائق الدولية لت�صحيح مفهوم حرية الإعالم و ممار�ستها يف ظل معطيات الع�رص،
حيث �إن املبادئ التقليدية لنظرية ال�صحافة احلرة �أ�صبحت غري قادرة على ا�ستيعاب موجة الأفكار اجلديدة يف
املجتمعات الليربالية نف�سها و خا�صة انعكا�سات تكنولوجيات االت�صال احلديثة (.)11
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	�إن �أول تطبيق لنظرية ال�صحافة احلرة يف ظل �سيادة املبادئ الليربالية هو �أن ال�صحافة يجب �أن تكون
حرة من رقابة الدولة وملكيتها ،فمهمة ال�صحافة الأوىل �أنها تعمل كحار�س �أمني �ضد التجاوزات� ،سيا�سية كانت
�أم اقت�صادية ،فهي " ال�سلطة الرابعة" مهمتها احلر�ص على �إبقاء التوازن بني ال�سلطات الأخرى يف الدولة،
وت�ستمد ال�صحافة �رشعيتها من كونها ممثلة للر�أي العام� ،إذ هي و�سيلة ملراقبة ن�شاطات احلكومة و�أعمالها.
فينبغي �أن تكون م�ستقلة عن احلكومة.
	�إن حرية ال�صحافة ،طبقا ملبد�أ "ال�سوق احلرة ،مكان للأفكار احلرة " جتد دالالتها الكاملة يف تطبيقات
حق الفرد يف ن�رش ما ي�شاء ويف مبادئ التعددية يف الأفكار واملحتوى .يقول (كاران) يف هذا ال�صدد انه " :طاملا
�أن حرية الن�رش غري مقيدة من طرف الدولة ،ف�إن كل ر�أي هام يجد �صدى له يف ال�صحافة".وي�ضيف مف�رس ًا
ر�أي النا�رشين واملالكني �أن " اليد اخلفية لل�سوق احلرة ت�ضمن مطابقة م�صاحلهم(النا�رشين) مع ال�صالح
العام"(.)12
	�إن حرية ال�صحافة يف املجتمعات الليربالية ينظر �إليها كجزء هام من حرية الر�أي التي هي بدورها
جزء رئي�سي من النظام الدميقراطي ،وقد قامت بع�ض الدول الليربالية و املنظمات الدولية و اجلمهورية بو�ضع
قواعد �رشعية و�أخالقية م�ستمدة �أ�سا�سا من مبادئ الثورة الفرن�سية ( )1789والثورة الأمريكية ( )1776حيث
تكت�سي الوثائق الأممية (ال�صادرة عن الأمم املتحدة و منظماتها املخت�صة) املتعلقة بحرية الإعالم و ال�صحافة
�صبغة ليربالية ،ومن تلك الوثائق الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ( )1948و املعاهدتان الدوليتان حول احلقوق
املدنية و ال�سيا�سية و احلقوق االقت�صادية و االجتماعية (.)1966
وعلى م�ستوى �إقليمي هناك املعاهدة الأوربية حلقوق الإن�سان ( )1951التي �أكدت يف مادتها العا�رشة
املبد�أ الذي ن�صت عليه املادة( )19من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان " كل واحد له احلق يف حرية التعبري،
وهذه احلرية تت�ضمن حرية تكوين الر�أي و ا�ستالم ون�رش الإعالم والأفكار من دون تدخل لل�سلطات العمومية
و ب�رصف النظر عن احلدود " .و تبدو ال�صبغة ال�سيا�سية جليا من م�ضمون هاتني املادتني ،حيث كانت الدول
الليربالية ت�سعى من وراء ذلك �إىل �ضمان "احلقوق املدنية" التي كانت تعتقد �أنها "مهددة" من قبل الأنظمة
ال�شيوعية يف �رشق �أوربا .وعلى الرغم من �أن املعاهدة الأوربية لي�ست قانونا ملزما ،فهي ت�شكل قاعدة تقررت
مبقت�ضاها عدة ق�ضايا و�أن�شئت تبعا لها عدة قوانني.
ففي بريطانيا مثال ،حيث ال يوجد قانون خا�ص بال�صحافة ،ف�إن القواعد العرفية وقانون "حرية
الكالم" وقانون "حماية البيانات" وقانون "حرية املعلومة"( )13وكذلك التقاليد احل�رضية و الأخالقيات املهنية
قد �أثبتت فعاليتها يف حماية حرية ال�صحافة و الإعالم.
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ويختلف الأمر يف الواليات املتحدة� ،إذ على الرغم من انتمائها �إىل املدر�سة الأجنلو�سك�سونية ،فقد
�أدرجت حرية ال�صحافة �ضمن التعديل الأول للد�ستور( )14وجعلتها مادة جامدة ،حيث جاء فيها �أن "الكونغر�س
ال يجب �أن ي�سن قانونا مينع �أو يحد من..حرية التعبري �أو حرية ال�صحافة " .
ف�إىل جانب هذا ال�ضمان الد�ستوري حلرية ال�صحافة وبالتايل حرية الإعالم ،ف�إن الواليات املتحدة
�سنت قانونا خا�صا بحرية الإعالم ( )1974وكذلك فعلت كندا ( )1974و ا�سرتاليا ( )1978ونيوزلندا
( ،)1983وكانت ال�سويد قد �سبقت �إىل ذلك من خالل �سل�سلة من القوانني ( .)1991 ،1949 ،1776فبمقت�ضى
هذه القوانني ،ف�إن �أي مواطن من �أفراد املجتمع له احلق يف الو�صول �إىل م�صادر الإعالم الر�سمي� ،إذ ميكن
�أن ي�ستف�رس احلكومة عن �أ�سباب و�أهداف و مالب�سات �أي قرار ر�سمي ،وي�صل الأمر يف نيوزيلندا �إىل اعتبار
الو�صول �إىل م�صادر هذه املعلومة من حقوق الإن�سان ولي�س املواطن النيوزيلندي فقط.
وت�شكل هذه القوانني درجة عالية من ال�ضمانات ال�رشعية حلرية الإعالم واحلريات املجاورة لها من
مثل حرية ال�صحافة ،طاملا �أن و�سائل االت�صال اجلماهريية �أ�صبحت امل�صدر الرئي�سي للإعالم ،وكانت بداية
لتغيري طبيعة توجهات الت�رشيعات الإعالمية احلديثة على امل�ستويات الوطنية.
وعلى الرغم من هذه ال�ضمانات القانونية والد�ستورية ،ف�إن القول ب�أن حرية ال�صحافة ممار�سة كلية
ال يتطابق مع الواقع .يرى "روتنربغ" �أن "يف بع�ض الأحيان يعلن القانون ر�سميا �أن ال�صحافة مفتوحة لكل
واحد يرغب يف التعبري عن ر�أيه بحرية ،غري �أن هذه احلرية حمفوفة بجملة من القيود و املوانع جتعلها جمرد
فكرة فل�سفية نظرية"( )15وي�ؤكد ب�أنه " يف كثري من البلدان التي ال تتوفر على م�ؤ�س�سات دميقراطية م�ؤ�صلة ،ف�إن
كل نقد لأي �شخ�ص يف الإدارة يف�رس على �أنه قذف.
	�إن القيود التي ترد على حرية ال�صحافة ذات طبيعة �إدارية �أو �سيا�سية �أو اقت�صادية ،وقد تكون
�رشعية �أو غري �رشعية ،ومهما كانت طبيعتها ف�إنها ت�ؤثر ب�صفة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة يف جت�سيد مبد�أ حرية
الإعالم.
 وحتديد حرية ال�صحافة �رشعيا يهدف �إىل حماية ال�صالح العام �أو احلياة اخلا�صة للمواطنني ،وقد طرحالت�سا�ؤل حول مفهوم ال�صالح العام حيث ال يوجد �إجماع حوله� ،إذ يختلف مدلوله باختالف الزمان واملكان.
ومهما يكن ،ف�إن القيود الواردة على ال�صحافة حتت مربرات ال�صالح العام تدور حول الأمن الداخلي و اخلارجي
للدولة و الأ�رسار الع�سكرية و االقت�صادية احليوية للبالد ،وال�صالح العام.
بخ�صو�ص حماية احلياة اخلا�صة للمواطنني ،ف�إن بع�ض القوانني وبخا�صة القانون الفرن�سي
و القوانني امل�ستمدة منه قد و�سعته لي�شمل ممثلي ال�سلطات العمومية والهيئات الدبلوما�سية ( املادة 26من
قانون 1881و املادة 36من قانون 1961الفرن�سيني ) و�أ�صبح االعتقاد �سائد ًا �أن تطبيق هذا املبد�أ الذي
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يت�ضمن حقا من حقوق الإن�سان " احلق يف ال�رسية" يعتني يف القوانني ال�صحفية بال�سلطات العمومية �أكرث من
اعتنائه بالأفراد العاديني ،ويت�ضح هذا �أكرث عندما يتعلق الأمر بحق ال�صحافة يف التعليق عن ن�شاطات و �أعمال
احلكومات ،حيث ي�سند غالبا قمع هذه االنتقادات �إىل القوانني اجلنائية بدال من مدونات ال�صحافة التي ت�صدر
عادة يف املجتمعات الليربالية ،عن املنظمات املهنية.
ولتقلي�ص ت�أثري ال�سلطات العمومية على حرية ال�صحافة با�سم ال�صالح العام �أو حماية احلياة اخلا�صة
�أو بع�ض الفئات ،قامت بع�ض البلدان كما �سبقت الإ�شارة �إىل �سن قوانني خا�صة بحرية الإعالم كحق من حقوق
املواطن ،للحد من املعوقات ال�رشعية والتع�سفية ،وبالنتيجة ف�إن حق ال�شعب يف االطالع على ن�شاطات حكومته
وحق الو�صول �إىل م�صادر الإعالم الر�سمي كمظهر من مظاهر دميقراطية نظام احلكم ،يكت�سي طابع ًا م�ؤكد ًا وله
�ضمانات يف تلك البلدان �أكرث من غريها.

 -2تقنني حرية الإعالم
يتوخى هذا الق�سم من مقاربة التوجهات احلديثة يف الت�رشيعات الإعالمية ،ا�ستعرا�ض وترتيب الآليات
امل�ستعملة يف و�ضع الأطر القانونية والتنظيمية ملمار�سة حرية الإعالم كعن�رص جوهري يف الأنظمة الدميقراطية
التي تقوم على �أ�سا�س مفهوم �سيادة ال�شعب الذي يحدد �إرادته العامة ر�أي عام م�ستنري� .إذ �أن حق الر�أي العام
يف �أن يعلم هو الذي ميثل جوهر حرية و�سائل الإعالم ،ومنه جاءت املقولة الأدبية ال�شهرية " ال�سلطة الرابعة
" ولي�س ال�صحفي املحرتف �أو الكاتب �أو املنتج �سوى قيم على هذه احلرية ،واحلرمان منها ينق�ص من �سائر
احلريات املرتبطة بها.
وملا كان الإ�شكال اجلوهري يف الثقافة الليربالية ،هو �أن �سن القوانني امللزمة يتنافى مع مبادئ حرية الإعالم،
ك�شكل من �أ�شكال رقابة ال�سلطات العمومية ،ف�إن الت�رشيعات احلديثة تتجه �إىل جتاوز هذا الإ�شكال بتغيري
طبيعة القواعد امللزمة بجعلها تدعم هذه احلرية ،من خالل رفع القيود القانونية و الإدارية واملادية وغريها،
حيث �أن مفهوم قانون الإعالم �أو قانون االت�صال ب�صفة �أ�شمل ،ي�شتمل على جمموعة من القواعد الد�ستورية
والقانونية اخلا�صة التي حتمي حرية الإعالم من تع�سف ال�سلطات و التجاوزات وجميع �أ�شكال املعوقات التي
ميكن �أن حتول دون التداول احلر للمعلومات عرب القنوات املختلفة مبا فيها و�سائل الإعالم اجلماهريية التقليدية
وو�سائط االت�صال اجلديدة(. )16
هذا النوع من القواعد يخاطب �أ�سا�س ًا ال�سلطات التقليدية ،وال يهم ال�صحافة �أو و�سائل الإعالم  ،كما
هو �شائع يف العديد من املجتمعات االنتقالية ،ذلك �أن قانون الإعالم يعنى بحق �شامل من حقوق الإن�سان مبا فيها
احلقوق املرتبطة بال�صحافة و و�سائل الإعالم اجلماهريية الأخرى دون �أن يقت�رص عليها.
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بد�أت حركة الت�رشيع املتعلقة بحرية الإعالم ،كحق من حقوق الإن�سان تتو�سع على امل�ستويات الدولية
و الوطنية منذ �سبعينات هذا القرن يف بع�ض املجتمعات الدميقراطية ،على �أن �سندها املبدئي يرجع �إىل نهاية
الأربعينات ،عندما �صادقت اجلمعية العامة لهيئة الأمم املتحدة على الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف  10دي�سمرب
 .1948هذا الإعالن الذي ال يعترب من وجهة نظر القانون الدويل ملزما يف حد ذاته ،و�ضع الأ�س�س العامة لت�رشيع
�إعالمي خا�ص بحرية الإعالم التي تن�ص عليها املادة  19منه ،والتي جاء فيها �أن " لكل �شخ�ص احلق يف حرية
الر�أي و التعبري ،وي�شمل هذا احلق حرية اعتناق الأفكار وتلقيها ون�رشها بدون تدخل وب�أي و�سيلة كانت دون
التقيد باحلدود اجلغرافية".
انطالقا من هذه املبادئ العامة ظهر خالل الن�صف الثاين من القرن املا�ضي ما يزيد عن  44وثيقة
مابني معاهدة ( )12و�إعالنات ( )14ولوائح ( ،)8تهتم ب�صفة �رصيحة �أو �ضمنية بحرية الإعالم ،وبخا�صة
اجلانب املتعلق بالتدفق احلر للمعلومات(. )17
غري �أن ال�سند القانوين ال�رصيح للت�رشيع الإعالمي ،تت�ضمنه االتفاقية الدولية ب�ش�أن احلقوق
ال�سيا�سية و املدنية واالقت�صادية و االجتماعية والثقافية التي �صادقت عليها اجلمعية العامة لهيئة الأمم املتحدة
�سنة  ،1966والتي تتبناها حاليا معظم الدول ،منها اجلزائر التي �صادقت على الربوتوكول االختياري امللحق
بها يف� 25أفريل � ،1989أي مبا�رشة بعد اعتماد د�ستور 23فيفري  1989الذي اعتنق املبادئ الليربالية ال�سيا�سية
واالقت�صادية.
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	�إن هذا الطرح ي�ستدعي التمييز بني جمموعات وا�سعة من القواعد القانونية والتنظيمية وال�ضوابط
واملعايري املهنية التي تندرج �إما �ضمن قوانني الإعالم التي تتجه لو�ضع �إطار �رشعي ملمار�سة احلق يف الإعالم
كحق �إن�ساين ،و�إما �ضمن قوانني ال�صحافة وو�سائل الإعالم الأخرى التي تهدف هي الأخرى �إىل تدعيم احلق
يف الإعالم� ،أو �ضمن املدونات الأخالقية ومواثيق ال�رشف املهنية التي ت�صب يف نف�س الأهداف ،ولو بكيفية غري
ملزمة يف �أغلب الأحيان .غري انه ينبغي الإ�شارة �إىل ال�صعوبات املرتبة عن التمييز بني هذه الأنواع من القواعد
التي تنظم جماال حيويا تتداخل فيه جل ن�شاطات الإن�سان وامل�ؤ�س�سات االجتماعية وال�سيا�سية احلديثة ،ومما
يزيد يف تعقيد عملية التمييز هذه ،التطورات التكنولوجية احلديثة التي تعمل على تغيري العالقة التقليدية للفرد
بال�سلطة وخا�صة عالقة ال�سلطة بالفرد.
ومع ذلك نحاول فيما يلي التطرق �إىل التمايز الذي يتجلى من خالل الأ�س�س القانونية وجماالت تطبيق
هذه القواعد والأهداف املتوخاة من وراء و�ضعها و�إ�ضفاء ال�صفة الإلزامية عليها.
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وعلى الرغم من الت�أخر احلا�صل يف م�صادقة العديد من الدول على هذه املعاهدة و�إغفال الكثري من
مبادئها يف املمار�سة العملية �أو ت�شويهها �أو تكييفها تكييفا خا�صا ،فقد �أ�صبحت هذه املعاهدة و غريها من
الوثائق القانونية ذات الطابع الدويل �أو القاري �أو اجلهوي ،جزء ًا من القوانني الوطنية امللزمة للدول الأطراف
فيها ،والتي (الدول) يتعني عليها احرتام مبادئها والعمل على تطبيقها وفقا لأحكام القانون الدويل� ،إذ ال يجوز
من وجهة نظر القانون الدويل �أن تت�رضع الدول ب�أحكام قوانينها الداخلية لتتن�صل من التزاماتها جتاه املعاهدة
التي ان�ضمت �إليها مبح�ض �إرادتها ،وعليها ،يف حالة وجود تناق�ض� ،أن تعمل على تكييف �أحكام قوانينها مع
�أحكام املعاهدة.
هذه االتفاقية التي �أعطت �صبغة قانونية ملزمة للدول الأطراف فيها بالن�سبة جلميع املبادئ التي
ت�ضمنها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ب�شيء من التفا�صيل .ال ت�شكل فقط ال�سند القانوين للت�رشيع الإعالمي
الدويل ،ولكنها �أي�ضا ال�سند القانوين للت�رشيعات الوطنية املتعلقة بحقوق الإن�سان عامة ،واحلق يف الإعالم الذي
يهمنا ب�صفة خا�صة يف هذا املقام .فهي (االتفاقية) تندرج �ضمن م�صادر القانون الدويل من جهة ،وت�صبح
بعد امل�صادقة عليها جزء ًا من القانون الداخلي للدولة املتبنية لها ،و�أ�صبحت بالتايل غري جمدية االعرتا�ضات
الفل�سفية وال�سيا�سية على مبادئها التي ت�شكل تطور ًا تاريخي ًا يف جمال الت�رشيع الإعالمي على ال�صعيدين الدويل
و الوطني(.)18
ومع �أن بع�ض الأ�صوات ارتفعت يف ال�سنوات الأخرية تدعو �إىل �إعادة �صياغة بع�ض املفاهيم الواردة يف
هذه الوثائق خا�صة مفهوم احلق يف الإعالم ،لتعوي�ضه مبفهوم �أكرث �شمولية هو احلق يف االت�صال ،ف�إن ال�سواد
الأعظم من الدول مل ت�صل بعد �إىل تقنني حرية الإعالم� ،إذ �أدرجته ب�صفة م�شوهة يف قوانني ال�صحافة وو�سائل
الإعالم ،كما هو ال�ش�أن يف القانون اجلزائري ليتقل�ص هذا املفهوم يف جمرد املعلومات والأفكار والآراء التي
تقدمها و�سائل الإعالم اجلماهريية(.)19
التكييف العفوي �أو املق�صود لأحكام املعاهدة بخ�صو�ص حرية الإعالم مع الذهنيات واملواقف
ال�سائدة يف العديد من الدول ،ي�ستند جزئيا �إىل اال�ستثناءات الواردة يف املعاهدة ذاتها ،حيث تن�ص على حق
الدولة (ال�سلطات العمومية) يف التدخل لتنظيم ممار�سة هذه احلقوق عن طريق ن�صو�ص قانونية تكون �رضورية
من �أجل حماية الأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الأخالق واحرتام حقوق و�سمعة الآخرين،
كما جاء يف الفقرة الثالثة من املادة  19من املعاهدة وبالإ�ضافة �إىل حق التدخل امل�رشوط الذي منحته هذه الفقرة
للدولة ،جاءت املادة  3من االتفاقية لتجيز للدولة �أن " تخ�ضع هذه احلقوق للقيود املقررة يف القانون فقط �إىل
املدى الذي يتما�شى مع طبيعة هذه احلقوق فقط ،ولغايات تعزيز الرخاء العام يف املجتمع فقط".
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يق�صد بقوانني ال�صحافة �أو قوانني و�سائل الإعالم اجلماهريية ،جمموعة القواعد التي حتدد الأحكام
العامة للن�رش و الطبع والبث الإذاعي و التلفزيوين وكل الو�سائل اجلماهريية التي تنتج وتوزع املعلومات
و الآراء عرب القنوات التقليدية والإلكرتونية ،املعروفة و�/أو املحتملة .وهذه القواعد التي قد تكون يف �شكل
قانون واحد ،كقوانني الن�رش �أو املطبوعات �أو ال�صحافة � ،أو تتوزع على تقنيات متنوعة مثل قوانني امل�ؤ�س�سات

19

 -2.2قوانني ال�صحافة والطباعة والن�شر

العدد 2

ومع ذلك �أقرت املادة  5من نف�س االتفاقية بان " :لي�س يف االتفاقية ما ميكن تف�سريه ب�أنه يجيز لأي
دولة...القيام ب�أي عمل ي�ستهدف الق�ضاء على �أي من احلقوق واحلريات املقررة يف هذه االتفاقية �أو تقييدها
لدرجة اكرب مما هو من�صو�ص عليها فيها "(. )20
	�إىل جانب هذه التف�سريات التي تبدو يف الغالب مق�صودة العتبارات غري قانونية ،تتجاهل معظم الدول
االلتزامات التي تفر�ضها هذه املعاهدة عليها من �أجل توفري الإمكانيات املادية والتقنية و التعليمية لتمكني
املواطن من ممار�سة حقه يف الإعالم املو�ضوعي و الكامل ب�ش�أن جميع �ش�ؤون حياته ك�إن�سان وخا�صة كمواطن
يهمه ما تتخذه ال�سلطات با�سمه ومن �أجله.
هناك قلة قليلة فقط من الدول ،كما �سبقت الإ�شارة �إىل ذلك ،تتوفر على قوانني خا�صة بحرية الإعالم
تتوجه �إىل ال�سلطات العمومية ب�صفة خا�صة تلزمها بتوفري الإعالم ومنعها من اللجوء �إىل فر�ض القيود على
التدفق احلر للمعلومات �إال يف حدود ما تن�ص عليه املبادئ العامة التي تت�ضمنها عاد ة جميع د�ساتري عامل اليوم
التي تتبنى مبادئ الدميقراطية الليربالية .عموما تطمح االجتاهات احلديثة يف تقنني حرية الإعالم �إىل توفري
�ضمانات غالبا ما تكون مبهمة يف الد�ساتري واملواثيق التي تنظم العالقة بني ال�سلطة و املواطن.
وتذهب بلدان دميقراطية ليربالية مثل بريطانيا والواليات املتحدة وفرن�سا� ،إىل و�ضع قوانني خا�صة
ب�رسية احلياة ال�شخ�صية وخ�صو�صية احلياة الفردية و اجلماعية ويتعلق الأمر ب�إلزام ال�سلطات بحماية احلق يف
ال�رسية و اخل�صو�صية خا�صة �ضد القذف و الت�شهري عن طريق و�سائل الإعالم اجلماهريية و �إف�شاء املعلومات
التي تتمكن من الو�صول �إليها ال�رشطة و الأمن .وهناك حماوالت �أي�ضا لو�ضع قوانني متنح احلق للمواطن يف
االطالع على املعلومات املخزنة عنه وخا�صة احلق يف ت�صحيح اخلاطئة منها.
على �أن انت�شار بنوك املعلومات على نطاق " جماهريي" وا�سع عرب ال�شبكة الدولية وتداول هذه
املعلومات عرب املواقع الإليكرتونية والإميايالت وال�شبكات االجتماعية وانت�شار االخرتاقات االليكرتونية
واجلرائم الرقمية ،...بد�أ يطرح �إ�شكاليات جديدة يف جماالت احلقوق يف الإعالم و يف ال�رسية و اخل�صو�صية ويف
االطالع على املعلومات و ت�صحيحها.
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الإعالمية �أو القوانني املتعلقة بالتنظيم املهني (مهنة ال�صحافة و الإعالم) كما ميكن �أن يدخل يف هذا الفرع
من الت�رشيعات الإعالمية جمموعة القواعد التي ت�ؤثر ب�صفة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة يف الن�شاط الإعالمي و
م�ؤ�س�ساته و �أ�شخا�صه ،مثل القوانني اجلنائية واملدنية و الإدارية و التجارية وقوانني العمل و امللكية الأدبية
�أو الفكرية �أو ال�صناعية (حق الت�أليف واحلقوق املجاورة) و الإ�شهار و اللوائح و املذكرات التف�سريية املكملة
للت�رشيع الإعالمي.
و�إذا كان تقنني حرية الإعالم كحق من حقوق الإن�سان ،ال يزال عموما يف مرحلة متهيدية يف �شكل مبادئ
عامة موزعة �ضمن املواثيق الدولية و الد�ساتري ،با�ستثناء الدول التي و�ضعت قوانني خا�صة بحرية الإعالم ،فان
التقنيات املتعلقة بو�سائل الإعالم اجلماهريية ،قد ظهرت و تطورت جنبا �إىل جنب مع ال�صحافة ثم مع و�سائل
الإعالم االلكرتونية ،حتى �أن القواعد التي تنظم احلياة ال�سيا�سية و املدنية و التجارية و ال�صناعية و الإدارية
والثقافية واالجتماعية يف املجتمعات التقليدية واحلديثة ،تت�سم مبرونة جتعلها تت�سع للتطورات ال�رسيعة التي
ت�شهدها تكنولوجيات الإعالم واالت�صال .وقد �أخذت طبيعة هذه القواعد �شكل و لون البيئة الفل�سفية و الفكرية
و ال�سيا�سية ،التي متيز خمتلف مراحل تاريخ ال�صحافة يف عالقاتها مع ال�سلطة ( روحية �أو زمنية ،دميقراطية
�أو �سلطوية �أو ت�سلطية ،ح�سب املراحل التاريخية وال�سيا�سية للمجتمعات)(. )21
غري �أن طرح املبادئ الليربالية ،كاختيار وحيد منذ نهاية هذا القرن املا�ضي يف �سياق " العوملة " اجلارية،
بد�أ ،ظاهري ًا ،يوحد اخلطابات ال�سيا�سية يف تعاملها مع الدميقراطية وحقوق الإن�سان الفردية و اجلماعية،
�إذ توحي " عوملة " املبادئ الليربالية واحلتمية التكنولوجية بقرب تغريات عميقة يف طبيعة القواعد املتعلقة
بال�صحافة وو�سائل الإعالم اجلماهريية الأخرى ،حيث �أن حقوق الن�رش والطبع و البث و التوزيع �ستتدعم
بال�رضورة كحقوق فردية وجماعية بفعل الأثر البالغ لتكنولوجيات االت�صال احلديثة التي تعمل على" جمهرة
" �أنواع جديدة ال متناهية من و�سائل االت�صال (بنوك املعلومات و املواقع الإلكرتونية ،ال�شبكات االجتماعية،
ال�صحافة الإلكرتونية� ،صحافة املواطنة ،واملفكرات الإلكرتونية ال�شخ�صية� ،أو ما ي�سمى باملدونات ،)...وتزيد
من �صعوبات تدخل ال�سلطات( )22للحد من حرية تدفق املعلومات وحرية الو�صول �إليها مهما كانت طبيعتها
حتى املعلومات املحمية منها ،عن طريق فر�ض قيود مادية �أو �إدارية �أو قانونية �أو على الأقل بجعل هذه القيود
عدمية الفعالية �سيا�سي ًا و تقني ًا .وبالنتيجة بات من ال�رضوري يف ظل املعطيات اجلديدة الرتكيز على الفرد لتقوية
عوامل احل�صانة الذاتية لديه و لدى جمتمعه و �أمته.
ومهما يكن الأمر ،ف�إن الو�ضع القائم حاليا يف جمال التقنينات املتعلقة بو�سائل الإعالم اجلماهريية،
يتميز برتاكمات �إرث ثالثة قرون من ال�رصاع بني ال�صحافة وال�سلطة ،رغم �أن كل القوانني تعلن �رصاحة و
�ضمني ًا تبنيها ملبادئ الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان و هي ت�ستند بال�رضورة �إىل املبادئ العامة املعلن عنها يف
الد�ساتري.
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املق�صود بالتقنيات املهنية� ،أو مدونات الأخالقيات املهنية( )23يف هذا املجال ،جمموعة القواعد و ال�ضوابط
التي تنظم مهنة ال�صحافة والإعالم اجلماهريي ،وحتدد احلقوق املادية واملعنوية وواجبات امل�شتغلني بجمع و
معاجلة ون�رش ر�سائل الإعالم عرب قنوات االت�صال اجلماهريي.
وقد ظهر وتطور هذا النوع من القواعد ،خا�صة املتعلقة منها بالتنظيمات املهنية يف �سياق احلركة
النقابية لعمال امل�ؤ�س�سات الإعالمية �أ�سوة بعمال امل�ؤ�س�سات ال�صناعية الأخرى .ويظهر جليا ت�أثري �أفكار نظرية
امل�س�ؤولية االجتماعية لو�سائل الإعالم اجلماهريية التي انت�رشت يف الن�صف الثاين من القرن املا�ضي ،يف و�ضع
وتعميم القواعد املتعلقة ب�أخالقيات املهنة و ت�أ�سي�س جمال�س ال�صحافة والإعالم و املحاكم ال�رشفية حلماية
حقوق املتلقني للر�سائل الإعالمية من جتاوزات ال�صحافة و ال�صحافيني حلدود مهنتهم االجتماعية �أو التق�صري
يف �أداء الوظيفة الإعالمية لو�سائل االت�صال اجلماهريية.

21

 -2.3التقنينات املهنية

العدد 2

	�إنه ملن ال�صعب معرفة املوقف احلقيقي ،يف العديد من الدول من احلقوق املرتبطة بن�شاطات و�سائل
الإعالم اجلماهريية ،ومن خالل الرجوع �إىل بع�ض القواعد التي تعلن �رصاح �ضمان هذه احلقوق يف "حدود
القانون" متا�شي ًا مع اال�ستثناء الذي �أوردته الفقرة 3من املادة 19لالتفاقية الدولية ب�ش�أن احلقوق املدنية و
ال�سيا�سية واالقت�صادية و االجتماعية املذكورة .ذلك �أن العديد من الت�رشيعات الإعالمية يف الدول ال�سائرة يف
طريق " الدمقرطة " جعلت هذا اال�ستثناء قاعدة عامة لتقييد ممار�سة هذه احلقوق.
هذه املمار�سات ت�سود يف املجتمعات الهام�شية التي تعي�ش تناق�ضات جلية بني م�ضامني خطابات مثالية
وحقائق واقعية مزرية ،ففي جميع الدول العربية تقريبا ،قوانني للمطبوعات من �صحف و ن�رشيات و كتب و
�أفالم و ت�سجيالت �صوتية و �سمعية وب�رصية..تخ�ضع بكيفية مبا�رش و� /أو غري مبا�رشة ،ممار�سة حق الن�رش
(للمعلومات �أو الر�أي) لنظام الرقابة امل�سبقة �أو ما يطلق عليه نظام املنع الوقائي ،واحلال �أن الدول الدميقراطية
تكتفي فقط بالإخطار ب�إ�صدار ن�رشية و هو حق لكل �شخ�ص طبيعي ،كامتداد حلق امللكية ،وهو جوهر حرية
ال�صحافة وفقا للمبادئ الليربالية.
ومن بني التناق�ضات ال�صارخة �أي�ضا� ،أن الأنظمة القانونية للم�ؤ�س�سات الإعالمية يف جل الدول العربية
على �سبيل املثال جتعل الإذاعة و التلفزة ووكالة الأنباء حكر ًا على الدولة ،وبالتدقيق على احلكومات القائمة
وحدها ،يف حني �أن �أفراد املجتمع هم الذين يتحملون �أعباء متويلها عن طريق امليزانيات العامة (من ال�رضائب)
�أو عن طريق ر�سوم خا�صة � ،سواء كانت هذه امل�ؤ�س�سات تتمتع با�ستقاللية مالية و �إدارية �أو كانت جمرد دوائر
تابعة للدولة ،مع �أن املعاهدة الدولية تن�ص على الن�رش عرب �أية و�سيلة.
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العرف الغالب يف التقاليد الليربالية �أن ال�صحافيني و رجال الإعالم ،كفئة مهنية اجتماعية ،يخ�ضعون
يف ممار�سة مهنتهم للقوانني العامة التي يخ�ضع لها جميع املواطنني� .إال �أن الدول امل�ستوردة �أو الوارثة لأنظمة
الإعالم اجلماهريي� ،رشعت لل�صحافيني قوانني خا�صة بهم� ،سواء تعلق الأمر بالتنظيم النقابي �أو باحلقوق و
الواجبات.
وقد يرجع هذا الو�ضع �إىل ت�أثري الأفكار املتعلقة بالأثر املطلق لو�سائل الإعالم على اجلمهور وبا�ستمرار
�آثار النظرية املارك�سية اللينينية لل�صحافة والإعالم على املمار�سات ال�سيا�سية والإعالمية يف العديد من البلدان
التي تعتنق نظري ًا املبادئ الليربالية .ومن هذا ميكن يف ظل الو�ضع ال�سائد يف جمموعة الدول االنتقالية� ،إدراج
هذا النوع من القواعد �ضمن الت�رشيعات الإعالمية ،حتى ولو كانت بع�ض هذه القواعد ال تتمتع بقوة التنفيذ
اجلربي ،مثل ما هو ال�ش�أن بالن�سبة ملواثيق ال�رشف املهنية عموما.
غري �أن العديد من الت�رشيعات الإعالمية تن�ص على تنفيذها عن طريق الق�ضاء و القوة العمومية على
غرار تنفيذ الن�صو�ص الت�رشيعية و اللوائح التنفيذية.
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وعلى العموم ،ف�إن الت�رشيعات الإعالمية التي تخ�ضع ال�صحافيني لقواعد خا�صة ،تختلف من بلد �إىل
�آخر ومن مرحلة �إىل �أخرى يف بلد واحد .فبع�ض الت�رشيعات تخ�ضع هذه الفئة لقوانني العمل و العمال ،كما هو
ال�ش�أن يف تون�س� ،أو لقوانني خا�صة ،كما هو احلال يف اجلزائر .ويف �أغلب الت�رشيعات ،تتنوع القواعد املتعلقة
بحقوق و م�س�ؤوليات ال�صحافيني بني قوانني املنظمات املهنية واملطبوعات والعمل و العقوبات و �أحيانا تن�ص
عليها الد�ساتري ،كما هو ال�ش�أن يف م�رص ،حيث �أفرد د�ستور ،1980باب ًا خا�ص ًا مبا �أ�سماه " �سلطة ال�صحافة "،
�أحلقت به يف نف�س ال�سنة قوانني " �سلطة ال�صحافة " و املجل�س الأعلى لل�صحافة(� ،)24إىل جانب قانون النقابة
ال�ساري املفعول منذ �سنة .1970
وهكذا يت�ضح جلي ًا� ،أن قوانني حرية الإعالم من جهة ،وقوانني و�سائل الإعالم من جهة ثانية (�سواء
كانت يف �شكل قوانني م�ستقلة �أو موزعة على ن�صو�ص خمتلفة) ،هي ال�شكل الغالب املتعارف عليه يف الت�رشيعات
الإعالمية ال�سائدة ،و�إن كانت حمرفة وم�شوهة يف �أغلبية الدول الهام�شية ،كما �أن قواعد التنظيم املهني� ،سواء
اخلا�ص باملنظمات املهنية �أو املتعلقة بال�سلوك املهني ،ترتبط �أ�سا�سا باحلريات النقابية للمهنيني وبامل�س�ؤولية
االجتماعية والأخالقية للإعالميني وبحقوق اجلمهور املتلقي للر�سائل الإعالمية من خالل و�سائل الإعالم
التقليدية و�/أو و�سائط االت�صال اجلديدة.
ولئن كان ال�صنف الأول من الت�رشيعات الإعالمية الذي ي�ستند �إىل �أ�س�س �رشعية لتدخل ال�سلطات
العمومية ،ك�ضامن لتوازن ممار�سة احلقوق بني الأفراد و اجلماعات ،قد �شوه وحرف يف �أغلب الأحيان ،ف�إن
التنظيم املهني ي�شكل �أعلى درجات التناق�ض الذي مييز الت�رشيعات الإعالمية يف البلدان ال�سائرة يف طريق
"الدميقراطية" �أو التي توهم بذلك ،يبدو �أنه من ال�صعب �أن مل يكن من امل�ستحيل� ،أن تتغري طبيعة العالقات
ال�سائدة يف جمتمع ما مبجرد �إعالن النية والرغبة يف هذا التغيري.
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العربية ،بريوت  .2010ت�ستعمل يف الأدبيات املعربة ال�سائدة يف امل�رشق واملغرب العربيني م�صطلحات غري موحدة للداللة
على و�سائط االت�صال والإعالم بكيفية مثرية لاللتبا�س واخللط بني الو�سيلة واملحتوى تبع ًا رمبا لالختالف املوجود بني
م�صطلح «�إعالم» يف الأدبيات الأجنلو�سك�سونية والالتينية ،ب�صفة خا�صة الفرن�سية .وقد مت �شبه �إجماع بني املهتمني يف

العدد 2

املغرب العربي على ا�ستعمال م�صطلح و�سائط االت�صال كمقابل ل م�صطلح و�سائل الإعالم ،خا�صة مع العنا�رص اجلديدة
التي �أدخلتها التكنولوجيات اجلديدة على عملية الإعالم واالت�صال برمتها.
 -2تعرتف الد�ساتري يف عامل اليوم والقوانني املنظمة للإعالم بحق املواطن يف الإعالم وفقا للمادة  19من املعاهدة الدولية
للحقوق املدنية وال�سيا�سية امل�صادق عليها �سنة  1966وامل�ستمدة �أ�سا�سا من من املادة  19للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
لـ .1948/12/10
 -3ت�ستعري تكنولوجيات الإعالم هذا امل�صطلح من اخلدمة التقليدية التي د�أبت عليها املجتمعات الغربية منذ ال�رشوع يف جني
ثمار الثورة ال�صناعية لإي�صال ال�سلع واخلدمات �إىل البيت وت�سليمها عند الباب الفيزيائي ،للداللة يف املجتمع االفرتا�ضي
على �إي�صال املعلومة �إىل طالبها من خالل كومبيوتره �أو هاتفه النقال يف �أي مكان كان ويف �أي زمان.
� -4صادقت الواليات املتحدة الأمريكية على التعديالت الع�رش الأويل التي �أدخلت على الد�ستور الأمريكي �سنة  ،1791و تن�ص
املادة على« :ال يجوز للكونغر�س �أن ي�سن قانون ًا يتعلق ب�إن�شاء دين� ،أو منع ممار�سته بحرية� ،أو يح ّد من حرية التعبري� ،أو
ال�صحافة� ،أو حق النا�س بالتجمع ب�سالم� ،أو مطالبة احلكومة برفع املظامل».
 -5لعل من بني �أهم عوامل انتعا�ش الدرا�سات الت�رشيعية الإعالمية ،احلرب الباردة بني املع�سكرين ال�شيوعي والليربايل يف الفرتة
ما بني نهاية احلرب العاملية الثانية يف منت�صف الأربعينات �إىل غاية �سقوط االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق يف نهاية الثمانينيات
من القرن املا�ضي ،ثم احلرب �ضد» الإرهاب» منذ بداية الألفية اجلارية ...احلدثان البارزان اللذان �أديا �إىل الرتاجع عن
العديد من املبادئ الليربالية ،بو�ضع العديد من القوانني والتنظيمات والعراقيل الإدارية والتقنية �أمام مبد�أ التدفق احلر
للمعلومات.

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

� -7أهم نظريات ال�صحافة ح�سب املنظرين الأوائل النظرية ال�سلطوية ،ونظرية احلرية ،ونظرية امل�س�ؤولية االجتماعية والنظرية
ال�شيوعية.
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10-From British Royal Press Report in J. Curran, Ibid, p.285
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12-J. Curran, op.cit p. 48

� -14صادقت الواليات على التعديالت الع�رشة الأوىل التي �أُدخلت على الد�ستور �سنة  ،1791والتي احتوت على الكلمات اخلم�س
.
والأربعني التي ت�شكل التعديل الأول ال�شهري

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

 -16يعتقد الباحث �أن مفهوم و�سائل الإعالم يختلف متاما عن مفهوم و�سائط االت�صال اجلديدة ،لأنها ال تكتفي بالإعالم و�إمنا

تتيح للمتلقي �إمكانيات وا�سعة للتفاعل والتفاعلية الفورية املبا�رشة ،التي هي ال�سمة الغالبة لهذه الو�سائط:
http://newmediausersethnography.weebly.com

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

 -18تبعا للمادة  38من قانون حمكمة العدل الدولية ،ف�إن م�صادر القانون الدويل الر�سمية هي املعاهدات ،القوانني العادية،
واملبادئ املعرتف بها من قبل الأمم املتح�رضة:

Ali Kessaissia, The Universal Principles Governing the Use of the Mass Media,
Les Annales, Université d’Alger, vol 1, 1998.

 - 19تن�ص املادة  4من قانون الإعالم اجلزائري ال�صادر �سنة  1990على �أن احلق يف الإعالم ميار�س من خالل و�سائل الإعالم
العمومية وعناوين ال�صحافة اخلا�صة والعناوين التي قد تن�شئها الأحزاب ال�سيا�سية.
 -20را�سم حممد جمال ،احلق يف االت�صال ،دائرة ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد 1982

21- McQuail. D, Mass Communications Theory, Sage Publications, 5th ed,USA201985, pp. 84, 85.

 -22يبدو وا�ضحا عجز ال�سلطات العمومية حتى يف الدول املتقدمة تكنولوجي ًا على احلد من تدفق املعلومات عرب املواقع
الإلكرتونية يف حالة جولني �أ�ساجن من خالل موقعه ال�شهري ويكيليك�س الذي هز ال�سلطات ال�سيا�سية يف خمتلف دول العامل
نظر ًا للطبيعة ال�رسية للوثائق التي قام بن�رشها ابتداء من نهاية �سنة .2010

العدد 2

13-«Freedom of Speech Act », 1688, “Data Protection Act”,1998,« Freedom of
Information Act », 2000.
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 -24ليلى عبد املجيد ،ت�رشيعات ال�صحافة يف م�رص ،جملة الدرا�سات الإعالمية ،العدد  ،75القاهرة 1994
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املراجع

العدد 2

 علي ق�ساي�سية ،تكنولوجيات الإعالم ودرا�سات اجلمهور يف املجتمعات االنتقالية ،جملة االت�صال والتنمية ،العدد الأول،ت�رشين الأول ،دار النه�ضة العربية ،بريوت 2010
 علي ق�ساي�سية ،الت�رشيع الإعالمي وطبيعة الأخالقيات املهنية� ،إ�شكالية جمهور الواب ،املجلة اجلزائرية لالت�صال ،عدد18/2004
 علي ق�ساي�سية ،مالب�سات احلق يف الإعالم يف القانون اجلزائري ،املجلة اجلزائرية لالت�صال عدد 1996 ،13 ليلى عبد املجيد ،ت�رشيعات ال�صحافة يف م�رص ،جملة الدرا�سات الإعالمية ،العدد  ،75القاهرة1994 ، را�سم حممد جمال ،احلق يف االت�صال ،دائرة ال�ش�ؤون الثقافية ،بغداد 1982 حممد امل�صمودي ،النظام الدويل اجلديد للإعالم واالت�صال ،الكويت1985 ،- Ali Kessaissia, Universal Principles governing the Use of the Media, les Annals, université d’Alger, No9, 2010.

- Ali Kessaissia, The Legal Aspects of the Transnational Flow of Information…, UCCCardiff, 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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د .ح�سني �سعد
كلية الإعالم والتوثيق -اجلامعة اللبنانية

الإت�صال والتنمية

�إ�شكاليات الت�شريـع الإعالمي يف لبنان
بني ثورة االت�صاالت وجمود القوانني
متهيد

العدد 2

فر�ضت التطورات الهائلة يف عامل الإت�صاالت والإعالم ،نف�سها بقوة ،تكاد ت�شبه بحجمها ،تلك التي
عرفتها التطورات املالية واالقت�صادية والع�سكرية .و�أ�ضحت تبع ًا لذلك ،متتلك مقومات الت�أثري لي�س يف �صناعة
الر�أي العام ،بل يف �إدارة الإ�سرتاتيجيات الكربى ،للدول والعالئق التي تتحكم يف «جيوبوليتكا» الع�رص الراهن،
من حيث حجم النفوذ والت�أثري ،وتكوين م�سارات العالقات بني املجموعات والدول� ،أو حتى �إعادة �صياغة
القرارات ،ال�سيا�سية واالقت�صادية والتنموية يف نطاق الدول الوطنية ذاتها..
وترتب على الإنتقال من الإعالم التقليدي �إىل الإعالم اجلديد ،بت�أثري الثورة التقنية ،والثورة الرقمية،
حت ّول يف الوظائف ،وتكيف مع عامل مل تعرفه الب�رشية من قبل ،الأمر الذي فر�ض نف�سه بقوة على عامل الت�رشيع
يف نطاقيه الوطني والدويل.
(وعبرّ ت تلك التحوالت عن ذاتها ،من خالل بروز الإ�شكاليات الآتية:
()2
 1ـ هل ما زالت الت�رشيعات التي قامت لتنظيم الإعالم التقليدي( )1تتمتع بذات ال�صالحية لتنظيم الإعالم اجلديد
التي حتتل فيه الثورة الرقمية وال�شبكة العنكبوتية املحل الأول؟
 2ـ ما القطاعات التي يرتتب �أن ت�صب عليها الت�رشيعات اجلديدة ،وذلك ل�س ّد فجوة القوانني ،يف �أهم الت�رشيعات
الثقافية امل�ستجدة ،والتي تغذيها ،على نحو ال ينقطع ،ثورة املعلومات والإت�صاالت ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق
بحقوق الن�رش وامللكية الفكرية وق�ضايا الإبداع الثقايف ،عرب الف�ضاء الإلكرتوين الرقمي؟
 3ـ ما املعايري املفرت�ض الإنطالق منها ،لإعادة مراجعة الت�رشيعات والأطر القانونية القدمية ،والذهاب �إىل ور�شة
حتديث وتطوير تكون قادرة على مواكبة امل�ستجدات التي فر�ضتها ثورة املعلومات واالت�صاالت ،على كل دول
العامل؟
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�أو ًال :مدخل �إىل الأع�صر الإعالمية وحتدياتها:
يح ّدد علماء الإعالم وخرباء االت�صال الأع�رص الإعالمية الكربى ب�أربعة:
 1ـ ع�رص الكتابة :وفيه د َّون الإن�سان معارفه بالكتابة على الورق.
 2ـ ع�رص الكتابة بالطباعة :وهو امتداد للع�رص الأول� ،إذ �أ َّدى اخرتاع املطبعة الآلية يف املانيا على يد غوتنربغ عام
� 1453إىل انت�شار املعرفة عرب ال�صحافة والكتابة و�أهل الإن�سان ع�رص اجلماهري .وترتب على هذا الع�رص
نتائج دينية واجتماعية وثقافية وعلمية هائلة ق�ضت بالإنتقال من الع�صور الو�سطى �إىل الأزمنة احلديثة،
وبت�صفية املجتمع القدمي واالنتقال �إىل املجتمع احلديث .ولعبت ال�صحافة املكتوبة دور ًا هائ ًال يف تثبيت قيم
الر�أ�سمالية والليربالية وحقوق االن�سان واحلريات العامة ،التي كانت بدايتها مع الثورة الفرن�سية.
 3ـ مع ظهور التلغراف عام  ،1835بعد اكت�شاف الكهرباء ،حتققت ثورة الإعالم الثالثة ،التي �أدخلت الإعالم
أمي �أن يتلقى
�إىل بدايات الع�رص الإلكرتوين ( )Stephansمن خالل الراديو والتلفاز ،ف�صار ب�إمكان ال ّ
الأخبار واملعلومات واملعرفة �شفاهة.
 4ـ ظهور الثورة الرقمية �أو املرحلة الرابعة من ع�صور الإعالم منذ الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،حيث مكنت
من دمج ( )Media convergenceوربط �أجهزة الإت�صال بع�ضها ببع�ض ،من خالل مزج ال�صورة
وال�صوت واللون ،مبا �أو�صل الإعالم الإلكرتوين ،املتعدد الو�سائط ( ،)Multi - mediaوبثته عرب
ال�شبكة العنكبوتية ( ،)Word Wide Webومكنت الرتجمة ( )Digitalismمن حمل ال�صوت
وال�صورة ورموز الإت�صال �إىل � ّأي مكان يف العامل ،تتوافر فيه �أجهزة الإ�ستقبال ،و�صار بالإمكان ا�ستخدام
م�صطلح الإعالم الإلكرتوين ،املتبلور حول �شبكة الأنرتنت مكتوب ًا كان �أو م�سموع ًا �أو مرئي ًا.
ال حاجة ملراجعة تاريخية لتطور و�سائط الإت�صال و�أجهزة الإعالم ونظمه يف لبنان� ،سواء عرب ال�صحافة
�أو الراديو �أو التلفزيون و�صو ًال �إىل ت�أثريات الثورة الرقمية على الإعالم اللبناين ،عرب والدة الإعالم الإلكرتوين،
ولو على نطاق حمدود ،عرب ا�ستحداث عدد من املواقع االخبارية ،مثل  ،New Lebanonوالن�رشة ،وفيز
نيوز وغريها والتي �صار لها ت�أثريها يف عملية التوا�صل جنب ًا �إىل جنب لل�صحف وحمطات الإذاعة والتلفزيون .
	�أ َّدى االنتقال من ع�رص �إىل ع�رص �إىل اختالف يف خ�صائ�ص الإعالم والإت�صال ،و�إىل دخول عنا�رص مل
تكن دائم ًا متوافرة يف هذه الأع�رص ،وتوليد بع�ض خ�صائ�ص ملهن مل تكن قائمة .ومن جملة التحوالت التي ن�ش�أت
تغي و�سيلة الإعالم ،مع كل تطور يف تقنيات انتاج هذه الو�سيلة �أو تلك.
تغي يف املهن الإعالمية ،مع رُّ
رُّ
ومع تو�سع وظائف الإعالم ،عرب �أع�رصه املختلفة تقدم اخلرب على املقال ،وتقدم الإعالن على اخلرب
واملقال مع ًا .وظهرت �صناعة الإعالن يف رحم و�سائل الإعالم ك�إحدى �أبرز الوظائف الت�سويقية للمنتجات وال�سلع
واخلدمات ،وك�أحد �أبرز م�صادر التمويل يف معادلة بناء الن�سق الإقت�صادي التجاري للو�سيلة الإعالمية .و�أحلق

حمور العدد:

الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال

الإت�صال والتنمية

29
العدد 2

بالإعالم التقليدي واجلديد ،مهنة العالقات العامة ،املرتبطة بالت�سويق وتهيئة الر�أي العام لقبول املنتجات
اجلديدة والدفاع عن امل�شاريع ال�صناعية والتجارية واملن�ش�آت اخلدماتية على تع ُّدد �أ�صنافها واجتاهاتها.
يف الإطار الوطني بح ّد ذاته ،تو�سعت مهن الإعالم ،مع كل فتح تقني �أو علمي� ،أو ك�شف معريف
و�صناعي ،وتو�سعت �أي�ض ًا �صناعة الإعالم ،لت�شكل �أو�سع قطاع انتاجي ومايل يف لبنان.
وبالإنتقال �إىل الإعالم اجلديد� ،صار اخلرب ال يتجز�أ من ن�سق الإعالم الدويل ،وبدا للخرباء والعاملني
يف قطاعات الإعالم التقليدي واجلديد �أن ثمة تداخالت يف �سياق بناء النظام الإعالمي يف لبنان ،ينطبق عليه
ما ينطبق على غريه من دول وطنية ،تتمتع بح ّد �أدنى من اال�ستقالل ،وتلعب فيه الدولة دور املنظّ م ،املطلق
ال�صالحية يف �إعادة و�ضع الت�رشيعات القائمة �أو التمتع باجلر�أة ال�رضورية الجرتاح ت�رشيعات تتنا�سب ونظم
العوملة الإعالمية .وخ�صخ�صة و�سائل الإعالم ،وت�شجيع اال�ستثمارات اخلا�صة املحلية والأجنبية على العمل يف
حقول الإت�صال والإعالم واملعلومات.
جمرد ن�صو�ص
وعليه� ،أ�صبح «كثري من قوانني نظم الرقابة على تدفق املعلومات عرب احلدود القومية َّ
فارغة ال معنى لها ،وال ت�أثري حقيقي لوجودها ،بل ا�صبح م ّربر احتكار الدولة ل�سلطة تنظيم بيئة االت�صال
والعلومات �أمر ًا ينتمي للما�ضي البعيد(.»)3
	�أدت التغريات التكنولوجية والإت�صالية مع بزوغ فجر الإعالم اجلديد �إىل احداث حزمة من التحوالت،
لي�س على م�ستوى اخت�صار امل�سافات وح�سب ،بل �أي�ض ًا يف النظر �إىل و�سائل الإعالم العاملية ،وحتى العربية،
�سواء �أكانت مطبوعة �أو م�سموعة �أو مرئية ،لأن ت�ضحي بني ع�شية و�ضحاها ،وك�أنها� ،صحف وو�سائل �إعالم
حملية �أو وطنية .وهكذا �أ�صبحت جملة دير �شبيغل الأملانية ،التي اذاعت تقرير ًا عن تورط عنا�رص من «حزب
اهلل» يف اغتيال رئي�س وزراء لبنان الأ�سبق رفيق احلريري م�صدر ًا نادر ًا للمعلومات والتعليقات ،والأمر نف�سه،
قله عن �صحيفة ال�سيا�سة الكويتية ،ف�ض ًال عن حمطة  M.B.Cالكندية ،التي حتدثت يف �أحدث تقرير عن القرار
الإتهامي ،الذي �أ�صدره القا�ضي الكندي دانييل بيلمار املدعي العام لدى املحكمة اخلا�صة بلبنان يوم االثنني يف
 17كانون الثاين املا�ضي.
	�أ َّدى الإختالل يف تدفق الأخبار� ،أو الإعالم ذي الإجتاه الواحد� ،إىل البحث جمدد ًا عن نطاق «قانوين
ي�سمح بحماية احلريات ال�شخ�صية وحقوق الأفراد» حتى ال ينتحل � ّأي فريق اجتماعي لنف�سه امتياز ًا يجعله غري
م�س�ؤول ع َّما يق ّدمه لقرائه �أو م�ستمعيه» ،على ح ّد تعبري م�صطفى امل�صمودي ،الذي ي�ضيف مت�سائ ًالَ « :م ْن م َّنا ال
ي�شعر باحلاجة �إىل ا�ستعمال حق الر ّد يف امل�ستوى الدويل �أمام حاالت تدعو �إىل الفزع»(.)4
قبل انفجار الثورة الرقمية ،وطرح النظام الكرتوين نف�سه بقوة على جدول الأعمال ،جلهة امل�صدر الذي
يعطي الرتخي�ص ب�إن�شاء املواقع الإخبارية الإلكرتونية� ،أو م�صادر املعلومات ،واقتنا�ص الأخبار والتحليالت من
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ثانياً :التطورات التي طر�أت على الت�شريع الإعالمي يف لبنان.
(من الثابت تاريخي ًا �أن لبنان بلد عريق يف و�ضع القوانني والت�رشيعات لل�صحافة وما تالها من ت�رشيعات لو�سائل
الإعالم املرئي وامل�سموع ،من العام � 1962إىل العام  ،1994وما طر�أ على هذين التاريخني بينهما من تعديالت،
كانت دائم ًا تتوقف على حتوالت �سيا�سية �أو ذات قواعد ت�رشيعية ،ال منا�ص منها ،بعدما حت ّول الإعالم املرئي
وامل�سموع �إىل واقع قائم ،ال �صلة للدولة الر�سمية به من خالل تلفزيون لبنان ،والإذاعة الر�سمية.
ومن العودة �إىل تاريخ قوانني املطبوعات يف لبنان من �أيام العثمانيني �إىل العام  ،1977يح�صي حممد
�أبو مرعي(� )5ستة قوانني :قانون املطبوعات العثماين ،وقانون املطبوعات يف عهد الإنتداب الفرن�سي ،وقانون
املطبوعات ل�سنة  ،1948وقانون املطبوعات ل�سنة  .1952وقانون املطبوعات ل�سنة  ،1962واملر�سوم الإ�شرتاعي
الرقم  104تاريخ .)6(1977/6/30
	�إىل العام  ،1977ظل الت�رشيع املتعلق بالإعالم ،ح�رص ًا على املطبوعات من �صحف يومية وجمالت
ودوريات ،على الرغم ما انتاب احلياة اللبنانية ،من حتوالت متثلت بظهور الإذاعات �إ ّبان احلرب الأهلية (1975ـ
 )1976العائدة �إىل امليلي�شيات املتقاتلة� ،سواء يف �صفوف امل�سيحيني �أو امل�سلمني ،مثل �صوت لبنان و�صوت
احلر ،و�سواها ،على اعتبار �أن امل�شرتع اللبناين ،مل يدر يف خلده� ،أن ظاهرة الإذاعات
لبنان العربي ،و �إذاعة لبنان ّ
�ستت�سع ،ف�ض ًال عن والدة التلفزيونات اخلا�صة.
خ�ص
واملالحظ ،يف هذا املجال� ،أن اجلهد الت�رشيعي كان ال�سمة املميزة للقوانني اللبنانية ،لي�س يف ما َّ
التو�سع �إىل جماالت كانت جمهولة يف اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن املا�ضي يف لبنان ،بل قد يكون ثمة
�أ�سباب �أخرى ،بع�ضها مرتبط باحلرب وظروفها وحتلّل الدولة املركزية ،لكن جلُّها قد يكون على �صلة بعدم
تق ُّبل فكرة مزاحمة الإعالم اخلا�ص للإعالم الر�سمي للدولة.
وما يد ُّل على ما ذهبنا �إليه يف هذا امل�ضمار� ،أن التعديالت التي طر�أت على قانون  ،1962عرب املر�سوم
اال�شرتاعي  ،77/1بقيت يف �إطار �ض ّيق ،يتعلق بال�صحافة اللبنانية ،ومل يتطرق �إىل تنظيم الإذاعات اخلا�صة� ،أو
حتى اتخاذ قرار ب�إلغائها؟!

حمور العدد:

الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال

الإت�صال والتنمية

31
العدد 2

من ال�سهل ،على دار�سي تطور الت�رشيعات اللبنانية يف حقلي ال�صحافة والإعالم ،التوقف عند ق�ضية
ذات �ش�أن ،وهي �أن ظهور القوانني الإعالمية �أو �إعادة النظر فيها ،كان مرتبط ًا دائم ًا ،بتحوالت جذرية يف
ال�سيا�سة� ،أو ا�ستجابة ملنعطفات �أكرب ،تت�صل �إ ّما مبوقع لبنان يف منظومة العالقات العربية والدولية ،و�إ ّما
بطبيعة التحوالت اجلارية يف موازين العالقات الداخلية :فاملر�سوم الإ�شرتاعي � 77/1أو ما ُعر َِف باملر�سوم
 104مل يظهر �إ َّال بعد قرارات قمة الريا�ض والقاهرة بني �أول ت�رشين عام  1976التي �أوقفت حرب ال�سنتني
وق�ضت يف ما ق�ضت ب�إدخال تعديالت على قانون املطبوعات عام .1962
	�أ ّما التو�سع يف الت�رشيع الإعالمي ،ل�س ّد منطقة الفراغ ،املت�صلة بالإعالم املرئي وامل�سموع ،فجاءت
أقرها اللقاء النيابي يف مدينة الطائف باململكة
بعد ت�صديق املجل�س النيابي لوثيقة الوفاق الوطني اللبناين ،التي � ّ
العربية ال�سعودية بتاريخ  ،1989/10/22والتي �صدقت يف اجلل�سة النيابية املنعقدة يف القليعات بتاريخ
.1989/11/15
ن�ص البند «و» يف نطاق الإ�صالحات التي �أقرتها الوثيقة ،بعنوان الإعالم ،على�« :إعادة تنظيم
فقد َّ
جميع و�سائل الإعالم يف ظل القانون ،ويف �إطار احلرية امل�س�ؤولة ،مبا يخدم التوجهات الوفاقية و�إنهاء حالة
احلرب(.)7
فالإعتبار اجلوهري يف خطوة كهذه ،مل يكن ينبع من التحوالت التقنية واملجتمعية ،والأدوار املرتتبة
على ثورة االت�صاالت وتفجر املعرفة املبنية على «جمتمع املعلومات» بل من احلاجات ال�سيا�سية والوفاقية ،ذات
ال�صلة بالد�ستور اجلديد ،والبعثات املرتتبة على �إعادة النظر يف امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ووظائفها.
اقت�ضت روح الوفاق الوطني ر�سم توجهات جديدة �إزاء الإعالم من �ضمن ثقافة ال�سلم الأهلي وتراث
لبنان الد�ستوري والت�رشيع يف حماية احلريات العامة ،ومن بينها حرية التعبري واحرتام التعددية الفكرية
والعقيدية والدينية.
ويف مو�ضوع الإعالم املرئي وامل�سموع ،ا�ستدعى البحث لي�س �إلغا�ؤه �أو الإكتفاء بالإذاعة الر�سمية
والتلفزيون الر�سمي ،بل بتحرير املجال ال�سمعي والب�رصي ،وفتح هذا املجال �أمام تكري�س حمطات الإذاعة التي
�أن�شئت وقنوات البث التلفزيوين كذلك.
وعليه ،ال ميكن احلديث عن ت�رشيعات تتناول البث الإذاعي والتلفزيوين يف القطاع اخلا�ص قبل العام
� ،1994أي بعد ال�سنوات الفا�صلة عن وقف احلرب الأهلية و�إعادة بناء م�ؤ�س�سات الدولة.
و�أدى هذا الأمر ،يف ما �أ ّدى �إليه� ،إىل و�ضع ح ّد لفو�ضى �إن�شاء امل�ؤ�س�سات الإذاعية والتلفزيونية التي
راجت �إ ّبان احلرب يف عام  1975ـ .1989

حمور العدد:

الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال

الإت�صال والتنمية

32
العدد 2

وميكن القول �أن عقد الت�سعينيات �شهد حتو ًال انقالبي ًا على �صعيد و�ضع النظام القانوين لعمل
امل�ؤ�س�سات الإذاعية والتلفزيونية ،ف�صدرت القوانني واملرا�سيم التي تنظم هذه املهمة املعقدة ،وتنهي قرابة
عقدين من الفو�ضى الإعالمية يف حقل املرئي وامل�سموع.
وكخطوة �أوىل ،على هذا ،ال�صعيد ،ا�ستطاعت حكومة الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري الأول� ،أن ت�صدر
�أول ت�رشيع للمرحلة الإنتقالية ،فن�رش رئي�س اجلمهورية اليا�س الهراوي قانون  353بتاريخ  28متوز 1994
يف �ست مواد اقت�رصت على دعوة امل�ؤ�س�سات الإعالمية وامل�سموعة للإلتزام بوثيقة الوفاق الوطني ،وحددت
يتعي عليها جتنبها ،والقواعد التي يتوجب اتباعها ان�سجام ًا مع مقت�ضيات العي�ش امل�شرتك
املحظورات التي نَّ
والوحدة الوطنية»(.)8
ن�صت على
وحر�صت املادة ( )2من هذا القانون على �إ�صباغ ال�صفة امل�ؤقتة للم�ؤ�س�سات العاملة ،حيث َّ
بث الأخبار والربامج ال�سيا�سية،
�أال يرتتب �إمكانية ال�سماح مل�ؤ�س�سات الإعالم املرئي وامل�سموع العاملة يف لبنان ّ
بو�صفها �إمكانية م�ؤقتة «�أي حق مكت�سب للم�ؤ�س�سات الإعالمية ولأي نوع كان(.»)9
وعك�ست املادة الثالثة من هذا القانون خلفيته الأ�صلية ،لإعادة تنظيم الإعالم ،جلهة «الإلتزام بوثيقة
الوفاق الوطني ،ومقت�ضيات العي�ش امل�شرتك والوحدة الوطنية»(.)10
بعد �أقل من ثالثة �أ�شهر على �صدور قانون التدابري امل�ؤقتة الرقم � ،353صدر يف اجلريدة الر�سمية
اللبنانية بتاريخ ت�رشين الثاين  1994القانون الدائم الذي راعى تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوين ،وحمل الرقم
 ،382ويت�ألف من اثني ع�رش ف�ص ًال و  539مادة .تتناول على نحو تف�صيلي ،و�ضع الت�رشيعات املنا�سبة لكل ما
يتعلق باملرئي وامل�سموع على �صعيد التنظيم وبنية الإ�رشاف الإداري والت�صنيف اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات وكيفية
ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة والرتخي�ص و�إدارة امل�ؤ�س�سات وواجباتها واملحظورات والعقوبات والإعالنات .وثمة ف�صل
خا�ص بحقوق تلفزيون لبنان التي كانت متتلك ح�رصي ًا حق البث التلفزيوين ف�ض ًال عن الرقابة على املداخيل
جلهة التحقق من موارد الإعالنات ،ومبيع الإنتاج الفني ،والرقابة املهنية على امل�ؤ�س�سات التي �أنيط بوزارة
للبث
الإعالم تنظيمها عرب املجل�س الوطني للإعالم املرئي وامل�سموع ،و�إخ�ضاع امل�ؤ�س�سات العاملة واخلا�ضعة ّ
التلفزيوين والإذاعي �إىل قانون التجارة.
بالبث التلفزيوين والإذاعي ،ال ي�شمل
لقد تن َّبه امل�شرتع اللبناين �إىل �أن �أحكام القانون رقم  382املتعلق ّ
البث الف�ضائي ،ا�ستناد ًا �إىل املادة ( 52الفقرة الثانية) ،وبعد �أقل من عامني �صدر عن
البث التلفزيوين املر َّمز ،وال ّ
ّ
جمل�س النواب قانون يحمل الرقم  531يتعلق بالبث الف�ضائي يف  24متوز  ،1996ون�رش يف اجلريدة الر�سمية
يف  29منه ،ويت�ألف من اثنتي ع�رشة مادة ،يتعلق با�صول ت�أجري قنوات لبث وا�ستقبال ال�صورة املرافقة لل�صوت
عرب ال�سواتل ال�صناعية بوا�سطة املحطات الأر�ضية العائدة لوزارة الربيد واملوا�صالت ال�سلكية والال�سلكية
والر�سوم والبدالت املرتتبة على هذا الت�أخري.
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واملالحظ �أن ت�أجري القنوات الأر�ضية والف�ضائية يتم مبر�سوم يتخذ يف جمل�س الوزراء بناء على
اقرتاح وزير الربيد واملوا�صالت ال�سلكية والال�سلكية ،خالف ًا للرتخي�ص للإذاعات والقنوات العاملة ،ا�ستناد ًا
�إىل القانون  ،382الذي ينيط توقيع مر�سوم الرتخي�ص باقرتاح وزير الإعالم بناء على ا�ستثارة املجل�س الوطني
للإعالم املرئي وامل�سموع غري امللزمة.
وجاء هذا الت�رشيع مرتافق ًا مع التطور التكنولوجي الذي �شهده لبنان بعد �إنتهاء احلرب ،حيث
ا�ستطاع البلد �إعادة بناء �شبكة الإت�صاالت التي دمرتها تلك احلرب ،وم ّد �شبكات الهاتف اخلليوي وجتديد
ال�شبكة الأر�ضية وتو�سيعها لت�شمل كل الأرا�ضي اللبنانية ،وربط لبنان بالعامل اخلارجي ،وتعزيز خدمات
الأنرتنت ،و�شبكة الإت�صاالت الال�سلكية كالفاك�س وموجات الراديو والتلفزيون ،داخلي ًا وعرب الهوائيات
خارجي ًا ،عرب موجات الأقمار ال�صناعية (حمطتا جورة البلوط والعربانية).
مما تق ّدم يت�ضح �أن الت�رشيعات اللبنانية ما بعد اتفاق الطائف ،وخالل عقد الت�سعينيات ،الذي يع ُّد
ّ
عقد ًا نه�ضوي ًا ،حتديثي ًا ،بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى ،ملأت ،مبا ال يدع جما ًال لل�شك ،الفجوة القانونية ،ملا
يو�صف بالإعالم التقليدي (�صحافة مكتوبةـ �إذاعات تلفزيونات ،ف�ضائيات).
البث الإذاعي والتلفزيوين ،وفقدت الدولة
وترتب على ملء الفراغ هذا� ،سقوط احلق احل�رصي يف ّ
الر�سمية �أحد امتيازاتها ،من دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل خطوات تخدم م�سرية الوفاق الوطني ،وكان من النتائج
البث الإذاعي والف�ضائي ،كاد يح ّولها
ال�سيا�سية ل�سقوط احل�رصي ،متتع الطوائف الأكرب يف البلد بامتيازات يف ّ
شو�ش على الوفاق ،وتتوىل عملية «التعبئة والتح�شيد لدى كل منعطف
يف �أكرث من منا�سبة �إىل «متاري�س هوائية» ت� ّ
خالف �سيا�سي كبري.
لقد حر�صت الت�رشيعات اللبنانية ،اخلا�صة باملرئي وامل�سموع على احرتام اخل�صو�صية املك ّونة
بث �أو نقل ما من �ش�أنه
لل�شعب اللبناين ،فق َّيدت املادة  3من القانون  382امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،بالإلتزام بعدم ّ
التعر�ض
�إثارة النعرات الطائفية �أو املذهبية �أو ّ
احل�ض عليها (املادة  3ـ بند  ،)4كما �ألزمها القانون نف�سه «بعدم ّ
ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة لأ�س�س الوفاق الوطني ووحدة البالد و�سيادة الدولة وا�ستقاللها
املادة � 4أ بند.)3
ومع ذلك� ،أ ّدى ن�سف احلق احل�رصي ،يف الت�رشيعات املتعلقة باملرئي وامل�سموع �إىل حت ّول امل�ؤ�س�سات
التلفزيونية والإعالمية نف�سها �إىل عنا�رص تفجر وا�ستهداف.
ففي مرحلة الت�أزمات يف العام  ،2006حتركت تظاهرة احتجاج يف �شوارع ال�ضاحية اجلنوبية �ضد
برنامج «ب�سمات وطن» عندما توىل �أحد املمثلني تل َّب�س �شخ�صية الأمني العام حلزب اهلل ال�س ّيد ح�سن ن�رص اهلل.
تعر�ض تلفزيون «امل�ستقبل» و�إذاعة ال�رشق وجريدة امل�ستقبل �إىل �إغالق ملدة
وخالل �أحداث �أيار عام َّ ،2008
تخطت الـ � 48ساعة ،ب�سبب انتمائها �إىل «تيار امل�ستقبل» الذي كان �أحد طريف الأحداث املذكورة.
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ومن الإ�شكاالت التي مل يتمكن امل�شرتع اللبناين من معاجلتها �أو التن ّبه لها يف قوانني املرئي وامل�سموع
ق�ضية حق الر ّد والت�صحيح .فالإ�شكال بني املطبوعة والإذاعة والتلفزيون يكمن يف �أن جمرى ن�رش الر ّد املت�صل
بالت�صحيح �أو التكذيب حم ّدد باملكان نف�سه والأحرف نف�سها يف املطبوعة ،ويف اليوم التايل للن�رش �أو ال�ستالم
الر ّد� ،أما يف ما يتعلق بالإذاعة فامل�س�ألة قد تكون مرتبطة اجرائي ًا بالربنامج التايل ،الذي يذاع يومي ًا (يومي ًا يف
الإذاعة �أو التلفزيون و�أ�سبوعي ًا ،وهذا الأمر يطرح التبا�سات و�ضعية املذيع �أو مق ّدم الربامج نف�سه ،فاجلمهور
املتوازن ال�ستماع الر ّد..

العدد 2

ثالثاً :عجز ت�شريعات الإعالم التقليدي عن مالئمة تطوراته واحلاجة �إىل ت�شريعات لتنظيم الإعالم
اجلديد( :الرقمي والعنكبوتي).
و�سن النظم القانونية
	�إبان العقدين املن�رصمني� ،أثبتت الوقائع املت�صلة �أن اكتمال حلقات الت�رشيع ّ
للإذاعات والتلفزيونات ترخي�ص ًا وتنظيم ًا و�إدارة و�إنتاج مل تعد تكفي ال�ستيعاب التحوالت التي ع�صفت بالإعالم
التقليدي نف�سه ،فكيف ميكن الإ�ستناد �إليها لتنظيم الإعالم الإلكرتوين ،فالتعامل قانون ًا مع منظومة كاملة من
م�ستجدات ال تتوقف يف حقل الثورة الرقمية؟
من العودة �إىل التعديالت التي اقرتحتها نقابتا ال�صحافة واملحررين على قانون املطبوعات اللبناين
ال�صادر بتاريخ  ،1962/9/14ميكن التوقف عند طبيعة املواد التي تت�ضمنها التعديالت املقرتحة ،والتي
ا�صبحت يف عهدة جلنة حتديث القوانني يف املجل�س النيابي( ،)11وما تزال االجتماعات تتالحق الجنازها ،متهيد ًا
لإحالتها �إىل اللجان املخت�صة ،ال �س ّيما جلنة الإدارة والعدل قبل حتويلها �إىل جل�سة عامة للمجل�س النيابي،
القرارها ون�رشها يف اجلريدة الر�سمية ،وهي تتعلق:
 1ـ بدالالت املطبعة ،والإحاطة القانونية ،بعد تطور تقني ،يف عمليات الطباعة ،ال �س ّيما الآالت الكاتبة والإلكرتونية،
�أو اجلهاز الذي ي�ستعمل من �أجل �أغرا�ض جتارية بحتة �أو ل�سحب الن�سخ عن الوثائق .وا�ستقر حتديد
الإطار القانوين للمطبعة ب�أنها «كل جهاز �أع ّد النتاج املطبوعات».
 2ـ العمل ال�صحفي :من العودة �إىل الن�صو�ص القانونية ،فاملق�صود بال�صحافة مهنة �إ�صدار املطبوعات ال�صحفية.
الن�ص املقرتح يف جلنة حتديث القوانني
ن�ص املادة  9من قانون  ،1962وهذا هو ّ
هذا هو املعنى الوارد يف ّ
واملقرتح �أي�ض ًا يف تعديالت نقابة ال�صحافة ،وبالتايل فال�صحفي هو كل من اتخذ ال�صحافة مهنة ومورد رزق،
وفقا ل�رشوط يتحدث عنها قانون املطبوعات يف املواد  22و  23و  24و  25و .26
�إن العمل ال�صحفي ،ي�شمل الكتابة يف املطبوعات ال�صحفية وت�صحيح كتابتها وم َّدها بالأخبار �أو املواد
املرتجمة وب�سائر املواد ال�صحفية مبا فيها ال�صور والر�سوم.
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تن�صب عليها �أي�ضاً ور�شة ت�شريعية �إعالمية جديدة:
رابعاً :والقطاعات التي يرتتب �أن ّ
فعلي يف النقاط ،التي �أ�ضحت غري
ف�ض ًال عن احلاجات ال ّ
ـملحة يف الإعالم التقليدي ،لإحداث ملء فراغ ّ
�صاحلة مع التحوالت الكربى يف املجتمع والإعالم ،ف�إن الإعالم الإلكرتوين �أو ال�صحافة الإلكرتونية ي�أتي يف
طليعة القطاعات التي حتتاج �إىل ت�رشيع.
	�أ�ضافت التكنولوجيا املده�شة املتط ّورة ،الأنرتنت� ،إىل ال�صحافة املكتوبة ( ،)Presseوالراديو
( )Radioال�صحافة امل�سموعة ،والتلفزيون ( )Televisionال�صحافة املرئية ،والتليفون ،كو�سيلة من
بث حمتوى الر�سائل املتبادلة بينهم(.)13
و�سائل االت�صال بني الأفراد ،ولنقل حمتوى� ،أو ّ
والإعالم اجلديد ( )New mediaهو وليد ع�رص املعلومات وثورة الإت�صاالت واملجتمع الرقمي
 .Digitalفمنذ �أن حدثت انطالقة الأنرتنت بني �أيلول  1993و�آذار  ،1994و«حتولت ال�شبكة من البحث
العلمي �إىل �شبكة متاحة للجميع( ،»)14ظهر عامل جديد من الإت�صال مبفاهيم جديدة بالكامل ،كال�شبكات والـ
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واملالحظ هنا� ،أن ور�شة حتديث قانون املطبوعات مع تعديالته ،تتجاهل على نحو كلّي قطاعات الإعالم
الأخرى .فال�صحفي الذي حتميه الت�رشيعات املعمول بها �أو املقرتحة ،يختلف عن الإعالمي� ،أو ال�صحفي الذي
يعمل يف حمطات الإذاعة والتلفزة� ،أو املواقع الإلكرتونية �أو يف املد ّونات الإلكرتونية ،فهو الآن ،و�إن انت�سب
�إىل نقابة املحررين ،ف�إن الن�صو�ص القانونية ال تنطبق عليه ،الأمر ،الذي ي�ستدعي� ،إ َّما و�ضع ت�رشيعات خا�صة
بالإعالم الإلكرتوين� ،أو البحث عن � ّأي طريق يوفّر الغطاء ال�رشعي والقانوين للإعالمني العاملني يف تلك
القطاعات� ،سواء املتعلقة بالإعالم الإذاعي �أو التلفزيوين �أو الإلكرتوين.
واعرتفت جلنة م�شرتكة من نقابتي ال�صحافة واملحررين بحاجة قطاع «الأنرتنت والإلكرتوين �إىل
ت�رشيع وتنظيم خا�صني به .كما طرحت �إ�شكالية اجلواز بامتالك �صحافة �ألكرتونية تتعاطى الأخبار ال�سيا�سية،
مع ا�ستمرار منع �إ�صدار تراخي�ص جديدة ملطبوعات �سيا�سية ،مت�سائلة :ملاذا َّ
يحظر الرتخي�ص ل�صحف
ومطبوعات �سيا�سية فيما يتاح هذا الأمر بالن�سبة �إىل ال�صحافة الإلكرتونية(.)12
وطالبت التعديالت املقرتحة ب�إلغاء عقوبة احلب�س (حب�س ال�صحفي) يف �أي ت�رشيع جديد يتناول
ق�ضايا املطبوعات ،و�إعادة النظر يف الغرامات املالية� ،إذ �صدرت �أحكام تفر�ض غرامات مباليني اللريات اللبنانية
على �صحف ومطبوعات يف الآونة الأخرية ،الأمر الذي جعل نقابة ال�صحافة تتجه لإ�صدار بيان عنيف يف هذا
املجال ،ومطالبة رئي�س الدولة ب�إ�صدار عفو �شامل على جرائم املطبوعات.
واخلال�صة �أن الت�رشيعات املعمول بها حالي ًا ،باتت قا�رصة ،كما تبينّ من ملء الفراغ احلا�صل يف
تطور احلياة احلا�رضة ،فكيف يكون احلال بالن�سبة للإعالم اجلديد ،من الفاي�سبوك �إىل التويرت ،وال�صحافة
الإلكرتونية واملد َّونات؟
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 ،Websiteوالبيانات والتخزين والأقرا�ص املدجمة  ،C.D. Romوكثري ًا ما يتم الآن تنفيد ال�صحف
واملجالت يف �شكل �ألكرتوين ،ثم تطبع على الورق كو�سيلة مالئمة ،للتوزيع ،ويتم تخزين املعلومات الإلكرتونية،
الكومبيوتر تخزين ًا دائم ًا� ،أو لفرتة يف قواعد بيانات �أخرية.
كما حتولت ال�صور الفوتوغرافية والأفالم ال�سينمائية والتلفزيونية �إىل معلومات رقمية ،ف�ض ًال عن
�إمكان م�سح وتخزين مكتبات كاملة ومطبوعة كبيانات �ألكرتونية على �أقرا�ص مدجمة.
وميكن �أن من ّيز بني:
 1ـ �إحداث موقع لل�صحيفة الورقية على ال�شبكة العنكبوتية.
 2ـ �أو �إحداث مواقع �إعالمية على ال�شبكة م�ستقلة ،وال تطبع على الورق للتوزيع.
ويجب على كل موقع �إخباري �أن يتمتع بامل�صداقية ،و�أن ي�ضم و�صلة بريد �ألكرتوين للأق�سام الرئي�سية
(التحرير ،الأخبار ،الريا�ضية ،التجارة ،والأعمال والإعالنات).
وقد �شهدت الأعوام الع�رشة املا�ضية  2001و  2009و  ،2010حتوالت خطرية يف قراءة ال�صحيفة
الورقية ،وحتى الإلكرتونية ،ل�صالح الو�سائط الإعالمية اجلديدة ،كالتلفزيون واملواقع التفاعلية ،مثل �شبكات
املحادثة والتوا�صل ،و�صو ًال �إىل و�سائط الإعالم اجلديدة ،كاملدونات على �سبيل املثال.
وكان من نتائج ذلك تراجع مردود الإعالن يف ال�صحف ،ال �س ّيما مع منو �سوق الإعالن على ال�شبكة
الإلكرتونية ،وتزايد البحث يف فر�ض ر�سوم مالية على زائري املواقع الإلكرتونية.
طرح ا�ستخدام الأنرتنت ،على نطاق وا�سع يف عمليات الإت�صال والإعالم م�سائل على درجة عالية من
الأهمية:
يتعي عليها الرتخي�ص للمواقع الإلكرتونية :هل هي وزارة الإعالم ،هل هي وزارة االت�صاالت
ا ـ من اجلهة التي نَّ
ال�سلكية والال�سلكية� ،أم نقابة ال�صحافة؟ يفر�ض هذا النوع من الغمو�ض ،يف ظل غياب الت�رشيع ،الذي يح ّدد
اجلهة املعنية ،الإ�رساع بت�رشيع ينا�سب هذا النوع من الإعالم.
 2ـ وفق ًا لأية قوانني يخ�ضع العاملون يف املواقع الإلكرتونية� ،سواء لدى �إرتكاب اجلرائم عرب الن�رشات املعتمدة
على �شبكات الأنرتنت �أو الفاي�سبوك� ،أو التويرت� ،أو �سواها؟
حق الر ّد والت�صحيح ،لي�س يف دائرة الإعالم الإلكرتوين املحلّي ،بل �أي�ض ًا يف الدائرة الكونية
 3ـ كيف ميكن تنظيم ّ
الكربى ،ما دامت القوانني املحلية والدولية مل تعالج مثل هذا املو�ضوع البالغ اخلطورة؟
 4ـ �شكلت ال�شبكة الإلكرتونية ،ومواقع الأنرتنت للمطبوعات والدوريات ،فر�صة ملمار�سة �شتى �أنواع القر�صنة
و�رسقة الإبداعات الفنية والعلمية والأدبية ،ف�ض ًال عن قر�صنة ال�صور والأخبار والتحليالت والرتجمات،
الأمر الذي يثري �أكرب �إ�شكالية ت�رشيعية يف هذا املجال.
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خام�ساً :املعايري التي يفرت�ض الإنطالق منها لو�ضع ت�شريعات �إعالمية جديدة
من مراجعة التحديثات التي طر�أت على الت�رشيعات والنظم يف لبنان منذ ال�ستينيات �إىل �أيامنا هذه،
تبي �أن الإرجتالية كانت �س ّيدة املعايري املعتمدة تارة ،واحلاجات ال�سيا�سية واعتبارات الت�سويات غداة كل
نَّ
اهتزاز �أمني و�سيا�سي ،كرة ثانية.
�سن قوانني مل تكن قائمة ،مثل
وكانت اجلهة التي ت�سعى دائم ًا �إىل �أخذ املبادرة يف طرح التعديالت �أو ّ
قوانني املرئي وامل�سموع وامللكية الفكرية ،هي �إ َّما نقابة ال�صحافة بالتن�سيق مع نقابة املحررين ،و�إ ّما احلكومة
اللبنانية ،على م�ستوى القرار ال�سيا�سي ولي�س على م�ستوى وزارة الإعالم.
ولع ّل ال�سب عرب هذه ال�سياقات ،يعود يف املحل الأول� ،إىل غياب منهجية التنظيم والتحديث و�إىل غياب
التخطيط ،الأخذ يف نظر االعتبار ،التحوالت والتغريات ،واحلاجات املجتمعية ،و�رضورة �سيادة ع�رص القانون،
يف كل ما من �ش�أنه �أن ي�ساعد على االنتظام العام �أو يحدث خل ًال يف النظام االجتماعي ككل.

العدد 2

والبث الف�ضائي 353 :و  382و  ،531راعت
البث التلفزيوين والإذاعي ّ
ومع �أن القوانني التي نظمت ّ
التق ّيد ب�أحكام و�أنظمة حماية امللكية الفكرية والفنية ،مثل املادة الثالثة من القانون  ،382التي دعت امل�ؤ�س�سات
الإعالمية �إىل «عدم بث ما من �ش�أنه �أن ي�شكل تعدي ًا على الـملكية الأدبية والفنية والتجارية ،ف�إن و�سائل الن�رش
الإلكرتوين ال تعب�أ ب� ّأي ت�رشيعات ،وهي ما تزال غائبة� ،أو ب�أية قيم ذات �صلة بالأخالقيات واملواثيق الإعالمية.
وكر�س القانون رقم  75املعروف بقانون حماية امللكية الأدبية والفنية ،ان�سجام ًا مع �أحكام معاهدة
َّ
برن ،والتي طبقها لبنان .اعتبار ًا من العام  ،1933والتي تطورت مع معاهدة باري�س لعام  ،1971والتي وقّعت
عليها احلكومة اللبنانية حينذاك من دون �أن ت�صدقها.
ومن القطاعات التي حتتاج �إىل و�ضع ت�رشيعات ونظم قانونية« ،الإعالم الإعالين» ،الذي تو�سع �إىل
درجة باتت ته ّدد وتناف�س الإعالم ال�صحفي والإذاعي والتلفزيوين والإلكرتوين ،والت�رشيعات املقرتحة مل َتر
النور بعد ،وبالتايل ،ف�إن الإقدام على و�ضع قانون جديد للإعالم ال ميكنه يف حال من الأحوال ،القفز فوق هذا
القطاع ،ف�ض ًال عن االلتفات �أي�ض ًا �إىل تنظيم قطاع العالقات العامة ،ودور الن�رش وال�سينما و�سواها يف و�سائل
ات�صالية و�إعالمية.
	�إن بناء ت�رشيعات �إعالمية جديدة ،ال ميكن �إ َّال �أن ينطلق من مراجعة دقيقة و�إح�صائية للتحوالت التي
�أ�صابت قطاع الإعالم ،واملهن الإعالمية ،وتو�سعت وتعددت على نحو ين�سجم مع الثورات الإت�صالية واملعرفية
والرقمية ،التي نقلت املجتمع احلديث �إىل «جمتمع املعلومات والع�رص الرقمي الإت�صايل /حمدثة تغريات
وانقالبات يف املهن والوظائف.
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ومع ذلك� ،أطلقت وزارة الإعالم اللبنانية( )14ور�شة للم�ساهمة يف و�ضع قانون جديد للإعالم ،تتم َّيز
بال�شمول ،وترمي �إىل معاك�سة الق�صورات الناجمة عن التطبيق �أو عدم ال�صالحية بالن�سبة للقوانني املعمول بها
يف جمال الإعالم التقليدي (املكتوب واملرئي وامل�سموع) ،وي�س ّد �إىل ذلك ،اجتياحات الت�رشيع يف ميدان الإعالم
اجلديد بكل مك ّوناته ،ويراعي قانون الإعالم املن�شود النظم املعمول بها يف دول العامل املتح�ضرّ  ،ال �س ّيما و�إن
لبنان ي�شاركها قيم احلرية والليربالية وحقوق الإن�سان.
لذا ،بات من ال�رضوري� ،إجراء مقاربة تختلف ع َّما كانت جتري ،مبوجبه ،الت�رشيعات والتحديثات
على القوانني.
يف هذه النقطة بالذات ،تقت�ضي امل�رشوعية واملهنية مقاربة خمتلفة مل�س�ألة الت�رشيع الإعالمي يف لبنان،
تنطلق من معايري مهنية وتقنية ونقابية وجمتمعية وقانونية.
	�إن معايري الت�صنيف للمهن الإعالمية ،ال ب َّد و�أن تراعي عنا�رص زمنية وانتاجية و�صناعية ،مع الإ�شارة
�إىل �أن ثمة ما هو م�شرتك بني الإعالم التقليدي والإعالم اجلديد �أو الرقمي ،جلهة العن�رص الب�رشي ،وقطاعات
الإنتاج والت�سويق واحل�سابات املالية.
فاملهن الإعالمية ميكن ت�صنيفها :ـ مهن �إنتاج �إعالمي.
ـ مهن انتاج فني� ،أو مهن فنية.
ـ مهن جتارية ومالية.
وهذا الت�صنيف على قاعدة الإنتاج ميكن �أن ي�ؤدي �إىل حتديد �أن�ساق تنظيمية عامة وفرعية :من ن�سق
وبث و�صور �إلخ).
انتاج (قوى عاملة وتقنيون) �إىل ن�سق تنظيم (�إدارة) �إىل ن�سق توزيعي (كتابة وطباعة ّ
من هذه الزاوية الإعالمية بالذات ،ميكن الولوج ب�سهولة �إىل حتديد الوظائف الإعالمية �ضمن ت�صنيفات
ل�سن قانون عام
حديثة وعلمية ،تعالج الثُغر القائمة يف الت�رشيعات الإعالمية املعمول بها حالي ًا يف لبنان ،ومت ّهد ّ
للإعالم يف لبنان وفق ًا لأمناط و�أن�ساق ووظائف �إعالمية مت�شابهة يف امل�ضامني وخمتلفة يف الو�سائل والأدوات،
تبع ًا لتطور ثورة التكنولوجيا والإت�صاالت ،وتبع ًا لتطور «جمتمع املعلومات» نف�سه ،الذي ي�شكّل ال�سمة العامة
ملرحلة ما بعد احلداثة.
ولتو�ضيح الفكرة ،ن�سوق املثال التايل :يفهم بال�صحافة  Presseالإعالم ال�صحفي املطبوع وعلى
الورق ،فما الذي مينع �إ�ضافة والإلكرتوين �أي�ض ًا ،في�صري حتديد ال�صحفي مث ًال ف�إنه الذي يتخذ مهنة ال�صحافة
�سبي ًال للعي�ش وك�سب الرزق� ،سواء �أكان يعمل يف ال�صحافة املكتوبة� ،أو املرئية �أو امل�سموعة �أو الإلكرتونية...
وقل الأمر نف�سه عن البنية التحريرية لو�سيلة الإعالم ،من رئي�س التحرير �إىل املخرج واملندوب واملحقق
وال�صحفي اال�ستق�صائي وامل�ص ّور...
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اخلال�صة:
وق�صاراه� ،أن الت�رشيعات الإعالمية يف لبنان ،ال �س ّيما يف حقول الإعالم التقليدي بقيت �أ�سرية
الإعتباطية ،والقرار ال�سيا�سي للجهات الطائفية النافذة �أو الإقليمية ذات الت�أثري� ،أو الدولية الداعية ل�رصاعات
اجليوبوليتكا وتوازناتها على ال�ساحة اللبنانية .فلم يطبق قانون املرئي وامل�سموع على الرقابة يف ما يتعلق
بالربامج ال�سيا�سية ،وال حتى على املداخيل املالية �أو ال�صلة مع �رشكات الإعالن.
وبقيت الإعتبارات ال�سيا�سية وم�س�ألة الوالءات تتحكم بالتعيينات يف املجل�س الوطني للإعالم املرئي
وامل�سموع ،وبت�أثريه خالل العقوبات على املخالفات �أو الر�أي اجلازم يف ما يتعلق بالرتخي�ص.
البث يف هذين املجالني ،و�أ�ضاف ر�صيد ًا
ومع ذلك ،ف�إن قانون الإعالم املرئي وامل�سموع جنح يف تنظيم ّ
�إعالمي ًا جديد ًا ،لكنه ح َّمله ،يف الوقت نف�سه عبئ ًا �إ�ضافي ًا يف تظهري الأزمات واالنق�سامات يف التغطية والربامج
وحتى الأخبار وال�صور يف كل مرة تلوح يف الأفق �أزمة ،ليكون الإعالم املرئي وامل�سموع على �صورة البلد ومثاله
من اخلرب �إىل التغطية وتكوين الر�أي العام.
بيد �أن ،التدقيق والتحقق من التحوالت التي �شهدها قطاع الإعالم واملهن الإعالمية ،التي تو�سعت
وتعددت على نحو ين�سجم مع الثورات الإت�صالية واملعرفية والرقمية التي نقلت املجتمع احلديث �إىل «جمتمع
املعلومات» والع�رص الرقمي االت�صايل ،ميكن و�ضع جملة من الإ�ستنتاجات واخلال�صات ،مي ّهد �إقرارها �إىل
االنطالق من مبادىء وتغريات ومهمات ووظائف جديدة ،لإعادة بناء ت�رشيعات �إعالمية تن�سجم مع روح الع�رص،
وانقالباته على كل ال�صعد:

العدد 2

هذا على �صعيد ن�سق التحرير �أو الإنتاج الإعالمي� .أ ّما على �صعيد العاملني وهو �أمر تتجاهله
الت�رشيعات املعمول بها يف لبنان ،فال ب ّد من تو�صيف ه�ؤالء العاملني ،وحتديد ما �إذا كانوا ينتمون �إىل اجل�سم
ال�صحفي ،على م�ستوى االنت�ساب �إىل نقابة املحررين �أو البحث عن �صيغة نقابية مالئمة.
وقل الأمر نف�سه عن قطاع الإعالن والعالقات العامة ،والعاملني يف حقلي الأر�شفة و�إدارة املعلومات �أو
املكتبات.
	�إن عوامل ثالثة ميكن الإنطالق منها لإعادة النظر بالت�رشيعات الإعالمية القائمة �أو ا�ستحداث �أطر
ت�رشيعية جديدة:
 1ـ الوظيفة البنائية لو�سائط الإعالم :التقليدي واجلديد.
حمرك «الغوغل».
 2ـ الأن�ساق الوظيفية للمهن الإعالمية من املطبعة �إىل ّ
 3ـ النماذج الت�رشيعة املعتمدة يف بلدان متق ّدمة �سواء يف نطاق الثقافة الفرانكوفونية �أو الأنكلو�سك�سونية.
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 1ـ يف بيئة «جمتمع املعلومات» واملعارف الرقمية تتعاي�ش كل و�سائط الإت�صال من املكتوب �إىل املرئي وامل�سموع
والإلكرتوين والرقمي ،بالكلمة وال�صوت وال�صورة.
موحد بني هذه «الو�سائط» للإنتقال من ثم �إىل ما
وهذا امل�شرتك «التعاي�شي» يقت�ضي البحث ع َّما هو ّ
ميكن و�صفه بالو�سائط الإت�صالية التكاملية .وبالتايل توفري قاعدة �إعالمية ،جمتمعية لتطوير الت�رشيع الإعالمي
ووحدته.
 2ـ مع التع ُّدد الهائل ،واالنت�شار العمودي والأفقي لو�سائل الإت�صال والإعالم ،بات حجم العاملني يف القطاع
الإعالمي ـ االت�صايل يفوق حجم العاملني يف � ّأي قطاع �آخر ،فهو ،وعلى الرغم ،من غياب الإح�صاءات الدقيقة
يفوق عدد العاملني يف امل�صارف� ،أو حتى يف التعليم اخلا�ص.
 3ـ وال يخفى حجم التوظيف املايل يف القطاع الإعالمي ،حيث �أنه من امل�ؤكّد �أن مليارات الدوالرات تنفق يف
متويل الإنتاجات الإعالمية من املطبوعات �إىل الن�رشات والربامج واملو�سيقى والأفالم وغريها .وهذا الأمر
احلر والليربالية ،ويحمي يف الوقت عينه ،مبادىء
ي�ستوجب بحث ًا ت�رشيعي ًا تراعى فيه مبادىء الإقت�صاد ّ
الوفاق اللبناين ،ونظام احلرية واحلق يف الإعالم ،ف�ض ًال عن حماية العاملني يف هذه احلقول من �أ�صحاب
م�ؤ�س�سات و�صحفيني وفنيني وخرباء ومهند�سني.
 4ـ �إن ور�شة الت�رشيعات اجلديدة ،ال ب ّد و�أن تراعي نظام الت�رشيعات املعمول بها يف العامل املتم ّدن ،الذي ي�شرتك
مع لبنان يف قيم االقت�صاد واحلرية ونظام ال�سوق وحرية تداول املعلومات والهوية اللبنانية وم�صالح
املجتمع اللبناين يف عالقاته العربية والدولية.
امل�رشع خ�صائ�ص املهن الإعالمية ،يف نظر االعتبار ،جلهة
 5ـ من املفيد �أن يراعي الت�رشيع اجلديد ،و�أن ي�أخذ ّ
ت�صنيفاتها ،وتو�صيف العاملني فيها ،بحث ًا عن اجلديد وامل�شرتك واملركب ،الذي يجمع بني فئات متعددة يف
بناء تنظيمي متني ،مبني على وحدة اخل�صائ�ص واملهام ،فيمكن احلديث مث ًال عن نقابة واحدة للمحررين،
والعاملني يف الإعالم املرئي وامل�سموع ،وكذلك نقابة للعاملني يف قطاع الإعالن ال�صحفي والإذاعي
والتلفزيوين ،وامل�صورين وال�صحافة والتلفزيون والفيديو ،وما �إىل ذلك.
 6ـ �أ ّما م�س�ألة قانون واحد للإعالم بكل �أ�صنافه و�ألوانه ،من امل�سائل ،التي حتتاج �إىل تب�صرّ  ،ومقارنة ومماثلة
مع الت�رشيعات يف البلدان املتط ّورة �سواء يف املنطقة �أو العامل.
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Dalloz , Lexique d’information communication, Paris.

العدد 2

 .1الإعالم التقليدي ،)Traditional Media( :وي�شمل ال�صحف املطبوعة ،والراديو والتلفزيون.
 .2الإعالم اجلديد ( ،)New Mediaوتعتمد �أنظمته الإت�صالية على احلا�سبات املرتبطة يف ما بينها ب�شبكات ات�صالية ،والتي
تعرف با�سم �أنظمة الإت�صال بوا�سطة احلا�سبات (.C.M.C (Computer Mediated Communication
� .3شومان ،حممد .عوملة الإعالم وم�ستقبل النظام الإعالمي العربي .جملة عامل الفكر ،الكويت ،مج  ،28العدد الثاين� ،أكتوبر/
دي�سمرب � ،1999ص .169
 .4م�صطفى امل�صمودي ،النظام الإعالمي اجلديد وتطبيقاته يف املنطقة العربية .امل�ستقبل العربي ،مركز درا�سات الوحدة
العربية ،بريوت� .2/1980 ،ص .95
 .5حممد �أبو مرعي رئي�س دائرة ال�صحافة يف وزارة الإعالم اللبنانية �سابق ًا.
 .6تبث الن�صو�ص الكاملة لهذه القوانني يف ملحق خا�ص ،يف كتاب ال�سيد �أبو مرعي :حرية ال�صحافة يف لبنان ط� ،1980 ،1ص
 335ـ .466
 .7وثيقة الوفاق الوطني� ،ص .13
 .8املادة  ،3قانون  ،353املن�شور يف اجلريدة الر�سمية ،ملحق رقم  2عدد رقم  30ـ .28/7/1994/
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بينت العديد من الدرا�سات( )1دور الإعالم واالت�صال يف الرتويج للتنمية ويف تعزيز ثقافتي امل�شاركة
والإلتزام املدين اللذين يخدمان عملية التنمية امل�ستدامة.
نحاول يف هذا البحث �أن ُنر ِكّز على الواقع اللبناين ِل ُن نِّبي �أهمية العملية املعرفية والإعالمية يف تعزيز ثقافة التنمية
بت�رصف امل�س�ؤولني بع�ض املقرتحات الإ�سرتاتيجية التي ت�ساهم بنظرنا يف �إر�ساء وتفعيل
امل ُ�ستدامة .كذلك ن�ضع
ُّ
الإمناء املتوازن وال�شامل.
منهجية البحث :
ال �شك �أن هناك بيبليوغرافيا غربية غنية حول مو�ضوع التنمية والإت�صال ،كذلك بيبليوغرافيا عامل
ثالثية ت�صف املبادرات والنماذج التي مت تطبيقها يف بع�ض دول العامل الثالث ،كالربازيل و�إفريقيا اجلنوبية
والهند والفلبني �إلخ ،.ال�ستكمال م�سرية التنمية امل�ستدامة .هذه الكتابات النظرية والتطبيقية جعلتنا ُنلم بكافة
جوانب بحثنا.
ولكن على ال�صعيد اللبناين مل تتوفر لدينا �أي درا�سة ُت نِّبي مدى فاعلية الإعالم اللبناين يف عملية التنمية.
لذلك ،ولكي ننطلق من �أ�س�س ثابتة ن�سبيا ،نبني عليها فر�ضياتنا ،جل�أنا �إىل َملء ا�ستمارة م�ؤلفة من �س�ؤالني
يلبيان �أغرا�ض بحثنا ،وذلك من قبل ع ِّينة م�ؤلفة من � 300شخ�ص ،احرتمنا فيها متثيل كافة املناطق اللبنانية
وكافة الفئات العمرية ،كذلك متثيل الإناث-ذكور ،لكي ت�أتي النتائج ُمعبرِّ ة عن واقع املجتمع ب�أكرث دقة ممكنة.
نتائج الإ�ستمارة :
كان �س�ؤالنا الأ َّول  :هل تعرف �إ�سم احلكومة احلالية يف لبنان ؟ ما هو ؟ وا�ستنتجنا ما يلي :
� %49أجابوا �أنهم ال يعرفون �إ�سم احلكومة اللبنانية احلالية . � %51أجابوا �أنهم يعرفون �إ�سم احلكومة اللبنانية ،وهم موزعون على ال�شكل التايل :■ � %21أجابوا �أنها "حكومة الوحدة الوطنية"،
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■ � %17أجابوا �أنها "حكومة الوفاق الوطني"،
■ � %2أجابوا �أنها "حكومة الإ�صالح"،
■ � %2أجابوا �أنها "حكومة �إئتالفية"،
■ � %1.5أجابوا �أنها "حكومة اجلمهورية اللبنانية"،
■ � %3.5أجابوا �أن �إ�سم احلكومة اللبنانية احلالية هو "حكومة الإمناء"،
■ � %2أجابوا �أنها "حكومة التنمية والإمناء" ،و
■  %2فقط �أعطوا الإجابة ال�صحيحة " :حكومة الإمناء والتطوير".
�إذا اعتربنا �أن الت�سميات الثالث الأخرية تندرج يف نف�س الإطار ،ميكننا القول �أنه فقط  %7.5من الذين �أجابوا
�أنهم يعرفون �إ�سم احلكومة اللبنانية �أعطوا �إجابة �صحيحة.
ال�س�ؤال الثاين كان هل ت�ؤيد اعتماد الالمركزية الإدارية يف لبنان ؟ على اعتبار �أن الالمركزية الإدارية تخوِّ ل
املواطنني امل�شاركة يف القرارات التنفيذية التي تتعلق بتطوير متحداتهم الإجتماعية :
� %98.5أجابوا �أنهم ي�ؤ ِّيدونها ،مقابل  %1.5حت َفّظوا عن الإجابة.
ونبي �أهدافه :
فيما يلي ر�سمان بيان َّيان لنتائج الإ�ستفتاء ُنت ِب ُعهما بتحليل ندر�س خالله فر�ضيات البحث ِنّ
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فر�ض ّيات البحث و�إ�شكال ّياته:

	�أوال ،لو �أننا بقينا عند ن�سبة ال  %49من الذين ال يعرفون ما هو �إ�سم حكومة لبنان احلالية ،لأم َك َننا
الإ�ستنتاج �أن ن�سبة هائلة من ال�شعب اللبناين غري ُمكرتثة بال�سيا�سة وال ت�شعر �أنها معنية باخليارات ال�سيا�سية
للحكومة .ولكن لحِ �سن احلظ ،ت َّبني لنا ،مع ال�س�ؤال الثاين� ،أن اللبنانيني ب�أغلبيتهم ال�ساحقة ( )fig. 2ي�ؤيدون
امل�شاركة يف القرارات الإ�سرتاتيجية التي ت�ؤثر يف تطوير جمتمعهم .وعليه ،ف�إننا نفرت�ض �أن هناك �إرادة فعلية
لدى اللبنانيني يف امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،ولكن ،ال تتوفر لهم املعلومات الكافية التي تخوِّ لهم امل�شاركة يف
اتخاذ القرارات وتنفيذ الإ�سرتاتيجيات.
لذلك ،نعترب �أنه على الدولة �أن ُتطوِّ ر �أ�ساليب خالقة ،متكِّنها من �أن تكون على توا�صل دائم مع املواطنني ،و�أن
تتعرف �أكرث على امل�شاكل التي يعانون منها ،و�أن حتفِّزهم على �إيجاد احللول مل�سائلهم العالقة .مما يع ِّزز ثقة
املواطن بقدرته على امل�شاركة ،وثقته بدولته.
ثانيا� ،أمام الن�سبة الكبرية للإجابات اخلاطئة حول �إ�سم احلكومة اللبنانية احلالية ( ،)fig. 1ما يعادل
ال  ،)%1.5+2+2+17+21( %43.5ن�ستطيع القول �أن ن�سبة كبرية من اللبنانيني يعتقدون �أنهم على ا�ضطالع
باحلياة ال�سيا�سية ،بينما هم ال يعرفون �سوى القليل عن مجُ ريات الواقع .وهذا الأمر �إن د َّل على �شيء ،فعلى
غياب �شفافية املعلومات بني احلكومة واملواطنني ،الأمر الأ�سا�سي للحفاظ على توازن احلياة الدميوقراطية.
لذلك ،نرى �أنه على احلكومة اللبنانية احلالية ،وعلى كل احلكومات الالحقة �أن يطوِّ روا ا�سرتاتيجية �إعالمية
جتاه املواطنني لتفعيل اهتمامهم بال�سيا�سات التي يتم تب ّنيها للإرتقاء باملجتمع نحو الأف�ضل.
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ثالثا� ،إن الن�سبة القليلة من اللبنانيني الذين َع َرفوا �إ�سم احلكومة اللبنانية ،حوايل  ،%7.5وبالتايل بات
لديهم فكرة عن امل�رشوع الذي تتبناه ،تعك�س بنظرنا كم � َّأن العنان طليق �أمام رجال ال�سيا�سة لتنفيذ م�شاريعهم
كما يحلو لهم ،بعيد ًا عن � ِّأي رقابة �شعبية �أو ُم�ساءلة من ِق َبل املواطنني .مع ال ِعلْم � َّأن الرقابة واملحا�سبة هما
الركنان اللذان ي�ضمنان �إر�ساء الدميوقراطية ويث ِّبتان ويع ِّززان �أُ ُ�س ِ�سها � .اَّإل �أنه ال ميكن تب ّني هاتني الآليتني
ُّ
من دون �أن يكون هناك �إدراكٌ معر ٌيف لمِ عنى الدميوقراطية وكم �أنها تعوِّ ل على م�شاركة املواطنني يف �إدارة احلياة
ال�سيا�سية.
تهتم يف ثقافة املواطنني الدميوقراطية �إذا �أرادت �أن يكونوا
لذلك ،نعتقد �أنه من واجب الدولة �أن ّ
ٍ
ممار�سات منوذجي ٍة
م�ساهمني يف �إجناح م�شاريعها .لأن �إدراك مغزى الدميوقراطية هو نتاج ترا ُك ٍم معرفيِ ٍّ وتراك ُُم
طورت حياة املواطنني نحو الأف�ضل.
هذه الفر�ضيات التي �أتينا على ذكرها جتعلنا نت�ساءل :كيف ميكن للدولة �أن تكون على توا�صل مع
املواطنني ؟ كيف حتثهم على امل�شاركة يف اتخاذ القرارات املتعلقة مبجتمعهم �أو مبتحداتهم ؟ هل هناك ا�سرتاتيجية
�إعالمية تعتمدها احلكومة اللبنانية وتتوجه بها �إىل اللبنانيني لإعالمهم عن م�شاريعها ؟ هل هناك �شفافية معلومات
بني الدولة واملواطن؟ هل يتم �إعالم املواطن اللبناين باملناق�صات التي تعتمدها حكومته ؟ هل مت �إعالم املواطن
اللبناين ب�أن م�رشوع حكومته هو "الإمناء والتطوير" ؟ ماذا اعتمدت �أو ماذا فعلت احلكومة لكي يكون هناك فهم
لدى اللبنانيني مباهية الإمناء ؟ ماذا فعلت احلكومة اللبنانية لتعزيز ثقافة التنمية لدى املواطنني ؟ ماذا فعلت هذه
احلكومة التي التزمت تثبيت الالمركزية الإدارية (البند  21من البيان الوزاري حلكومة الإمناء والتطوير)� ،أقله
�أن يعي املواطن اللبناين �أن م�شاركته هي م�شاركة يف القرار ويف التنفيذ ويف املراقبة ويف امل�ساءلة ؟
وبنا ًء عليه ،نتوجه بال�س�ؤال �إىل �سيا�س ّيينا  :هل تنظرون �إىل ال�شعب اللبناين كمواطنني ي�ستطيعون
كمتلقِّني �سلبيني ال ي�سعهم �إال �أن ميار�سوا ما ا ْئ ُتمروا تنفيذه ؟ و�إن
احلراك نحو الأف�ضل ،فاعلني يف جمتمعهم� ،أم ُ
واجهتم �صعوبة يف ح ِّل م�شكلة ما ،هل ت�رشحون الو�ضع �أمام مواطنيكم وتتيحون لهم املجال لتقدمي اقرتاحاتهم
للحلول �إذا �أرادوا ؟ هل تقبلون �أن يعرف النا�س كافة اخليارات حلل م�شكلة ما ؟ وهل ت�رشحون نتائج هذه
اخليارات ؟ هل تبينون املعايري والأ�شياء التي يدور حولها اخلالف حلل امل�سائل العالقة ؟ هل تناق�شون احللول
املقرتحة ؟ هل ُتع ِلمون النا�س عما ي ِت ُّم �إجنازه يف كافة املناطق ؟ هل ت ْدعون املواطنني يف مناطقهم �إىل الإجتماع
عي وت�سجيل املالحظات حوله ،تفا ِديا للوقوع بامل�شاكل ِ
مو�ضوع ُم نَّ ٍ
ملناق�شة
وح ْفظ ًا لت�صويب عمل الإدارة ؟ هل
ٍ
حت ُثّون النا�س على امل�شاركة والتفا ُعل ؟
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احلل الأول والأ�سا�سي ،والذي ال ميكن تالفيه �أو ت�أجيله ،هو التن�شئة على �آلية �سري الدميوقراطية.
يف هذا الإطار ،نقرتح �أن تتبنى وزارة الرتبية ،مادة بعنوان " التن�شئة على الدميوقراطية " ،مبحاذاة " الرتبية
بخطى ثابتة .لذلك نعترب �أن " التن�شئة على
املدنية " .لأنه عندما ُنولِّد ذهنية عمل جديدةَ ،ن�ض َمن �أن ت�سري الأمور ُ
الدميوقراطية " هي مادة �أ�سا�سية جدا يف بلد ي�سعى لأن يرتقي ،و�أن يعزز بناءه امل�ؤ�س�ساتي ،و�أن يخرج من
طائفيته املميتة.
نحن البلد الوحيد حيث الإنتماء والوالء يكونان للطائفة وللزعيم ال�سيا�سي الذي تدعمه الطائفة ،قبل
�أن يكون انتما�ؤنا ووال�ؤنا للوطن والدولة .وال ي�سعنا �أن نتجاهل حقيقة �أن ال�سيا�سيني يف لبنان يعانون " �أزمة
ثقة"( . )3فمن ناحية ،نحن ن�شتكي من ممار�سات �سيا�سيينا ،وترانا من ناحية �أخرى ُنعيد انتخابهم .ولكن
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه  :كيف ب�إمكان املواطن �أن يطالب بغري ه�ؤالء ال�سيا�سيني �أو ب�أن يغيرِّ وا �سلوكهم� ،إذا
مل يكن يعرف ما هي املمار�سة ال�سيا�سية ال�صحيحة؟ ومن �أين يعرف ما هي املمار�سة ال�صحيحة لل�سيا�سة �إذا مل
ت�رشب مبادئها منذ نعومة �أظافره؟
يكن ّ
	�إن مادة " التن�شئة على الدميوقراطية " ب�إمكانها �أن تعزز �شعور الإنتماء والوالء للدولة قبل �أي تنظيم
�آخر .كذلك ب�إمكانها تكري�س مبد�أ �أن " ال�سيا�سة هي �أ�سمى الن�شاطات الب�رشية " ( )4كما يقول الدكتور ع�صام
�سليمان .وغاية ال�سيا�سة هي رعاية م�صالح القوم وت�سيري �أمورهم .فال�سيا�سة عندما ال يكون همها �أن تعمل
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هذه الأ�سئلة هي يف �صلب الدرا�سات امل ُهت َّمة بتعزيز ثقافة التنمية امل�ستدامة� ،سواء عرب و�سائل
الإعالم �أم عرب عملية التوا�صل املبا�رش ،وهي كذلك تندرج يف علم الإعالم والإت�صاالت ب�شقيه  :التوا�صل يف
املنظمات و التوا�صل الر�سمي مع اجلمهور La Communication des Organizations et la
 . )2( Communication Publiqueفمن خالل قراءاتنا لدرا�سات يف هذه املجاالت الثالثة� ،سوف نحاول
نبي ،كيف ت�ستطيع احلكومة �أن جتعل املواطنني على ا�ضطالع مب�شاريعها ،وكيف تثري اهتمامهم للم�شاركة
�أن نِّ
بهذه امل�شاريع.
قبل ذلك ،ال ي�سعنا �إال �أن ن�ستدرك �أن نقدنا لأداء حكومتنا ِ
و�سيا�س ّيينا� ،إمنا ي�أتي ،لأننا ُنعلِّق �آماال على
قُدرة هذه احلكومة على َت َب ّني تغيريات جذرية تحُ َ �سِّ ن �أداء مجُ تمعنا نحو الأف�ضل .خ�صو�ص ًا �أن فيها من الوجوه
ال�شابة التي حتمل �أم ًال بغد �أف�ضل� .إننا ال ننتقد حلاجة يف نفو�سنا ،و�إمنا لت�صويب الأداء ،لأننا نعترب �أ َّننا يف
موقع امل�س�ؤولية ِلبِناء جمتمع ووطن �أف�ضل ،من ُمنطلَق �أن كلنا م�س�ؤول .وبالتايل نق ِّدم َعددا من امل ُقرتحات التي
ِت�رصف.
ن�ض ُعها ب ُّ
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خلري املجتمع ،ال تعدو �أن تكون تناف�سا بني م�صالح �أفراد .عندما ترت�سخ هذه القناعات لدى اللبنانيني ،نبني
لديهم طاقة املعرفة ،التي من خاللها ُن�صوِّ ب �أداءاملجتمع ب�شكل عام.
واع يعرف حقوقه ويدرك
ما يجب ا�ستدراكه ،عرب �إدخال هذه املادة على املناهج الرتبوية ،هو بناء جيل ٍ
�آلية دفاعه عنها .من حق هذا اجليل �أن يدرك �أنه يدفع ال�رضيبة ليح�صل باملقابل على خدمات بنية حتتية متطورة
 :من �شبكات مياه ،كهرباء� ،إمدادات �صحية ،هاتف وموا�صالت ،و�أن تتوفر له هذه اخلدمات ب�أ�سعار تناف�سية ؛
و�أن من حقه تن�شق هواء نظيف مقابل كل ال�رضائب التي يدفعها ،ومن حقه �أن يذهب �إىل �شاطئ نظيف وجماين
�أو �شبه جماين ؛ ومن حقه �أن ينعم بالنظام والأمن الداخليني.
عندما نبني هذه املعرفة لدى اللبنانيني � ،مَّإنا نبني منوذجا مثاليا للحياة ال�سيا�سية اخليرِّ ة .عندها
ي�صبح �أي خَ لَل يف التطبيق ُجموحا عن القاعدة ،وهذا ما ُيجبرِ رجال ال�سيا�سة على الإلتزام بخدمة املجتمع.
�أما عن �آلية �سريالعملية الدميوقراطية ،فهي متربنظرنا ب�أربع مراحل :
�أ .تفعيل امل�شاركة ( )5يف القرار ال�سيا�سي :
	�إن هذا الأمر مرتبط ب�شكل مبا�رش مبا �أ�رشنا �إليه �آنفا بخ�صو�ص التن�شئة على الدميوقراطية .لأنه "
وحدها العقول املتخ�ص�صة واملنهجية هي امل ُخَ َّولة تطوير ُمقرتحات ا�سرتاتيجية للمجتمع " ( .)6يف هذا ال�سياق،
يعترب مايكل رميايل (� " )Michael Remalayأنه ال ميكنك القول �أو الإعتقاد ،ب�أن املواطنني ي�ستطيعون
�أن يكونوا خالقني ومنهجيني ومبدعني ،من دون �أن تعلِّمهم كيفية مناق�شة الأمور وكيفية اتخاذ القرارات " (.)7
وهو يلتقي مع ما ورد يف تقرير عن برنامج الأمم املتحدة للإمناء ( )UNDPالذي جاء فيه � " :إنه خلط�أ �شائع
�أن ينظر ال�سيا�سيون �إىل عامة النا�س على �أنهم متلقّون �سلبيون� ،أو �أنهم م�شكلة على ال�سيا�سيني �إدارتها .بينما
ميكن لعامة ال�شعب �أن يكونوا �رشكاء يف حل امل�شكلة ،وهم ميلكون كل القدرات التي ُتخوِّ لهم هذا الأمر� ،رشط
�أن يتلقوا املعرفة الكافية ملنهجة تفكريهم " (.)8
ِح�سب �سيلني با�سكال �إ�سبوين ( )Céline Pascal Espunyهي يف
و�إن الو�سيلة الأكرث فعالية ب َ
" الالمركزية يف �إدارة الرثوات " ( ،)9بحيث ُيرتك القرار ِب َيد الهيئات املدنية يف كيفية ا�ستعمال هذه الرثوات� .إذن
تتو�صل �إىل �صياغة ومتويل م�شاريعها �أكرث ف�أكرث .هذا عامل �أ�سا�سي يدعم طلبهم لـ" الالمركزية
على املناطق �أن َّ
الإدارية " .وال�س�ؤال الطبيعي الذي يطرح نف�سه يف هذا الإطار ،هو كيف يطالب النا�س بــ" الالمركزية الإدارية "
�إذا كانوا ال ُيجيدون �أن يطوِّ روا ا�ستقاللهم املادي عن املركز؟
ال�سلطات ،وتعزيز الدميوقراطية على
كذلك يجب ت�شجيع مبادرات املواطنني ،و�إعطاء الهيئات املدنية بع�ضا من ُ
ال�صعيد املحلي املناطقي والبلدي.
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ب .تفعيل امل�شاركة بتنفيذ امل�شاريع والإ�سرتاتيجيات الوطنية :
عمليا� ،إن امل�شاريع التي تتبناها �أي حكومة دميوقراطية يجب �أن ُتلبي حاجات املواطنني .وامل�شاركة
يف التنفيذ هي الأمر الطبيعي ،بعد �أن ي�شارك املواطنون يف اتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية.
	�إن النا�س هم الأدرى مبا حتتاج �إليه بلداتهم و�شوارعهم ومدنهم .وبالتايل ،هم يدركون �أهمية �أن
ي�شاركوا يف اتخاذ القرارات التي تتعلق بحياتهم يف محُ يطهم اجلغرايف .بحيث يكون با�ستطاعتهم �أن مينعوا
�أي تغيري ميكن �أن ي�ؤثر �سلبا على بيئتهم وحياتهم .ولكن باملقابل ،عليهم �أن ُيثبِتوا قُدرتهم على �إيجاد احللول
مل�شاكلهم العالقة .و�أن يلتزموا مجُ تم ِع ّيا لتنفيذ وتطبيق هذه احللول� .إذ �أن �أي ف�شل ينعك�س على املجتمع بكافة
()12
�أقطابه و�إن �أي جناح ،ن�ستطيع جميعنا ك�شرُ كاء يف هذا الوطن �أن ن�ستفيد منه .ف ـ " الإلتزام املجتمعي "
هو الوجه الآخر مل�س�ؤولية الفرد-املواطن جتاه املجتمع .فاملواطن يجب �أن يدرك �أنه َمعني و�أنه ي�ستفيد من
امل�شاريع التي ُتنفِّذها حكومته �أو بلديته .وي�ساعد يف تعزيز هذا الإدراك ،الرتبية املدنية واحلمالت الإعالمية التي
نتكلم عنها الحقا.
يف املقابل ،على الدولة وامل�س�ؤولني تفعيل الآليات التي ُتتيح ت�شجيع مبادرات القطاع اخلا�ص لتطوير
اخلدمات املدنية .وهذا يعني �أنه على احلكومة �أن تتخذ قرارا وا�ضحا ب�أولوية اجلهات املحلية والوطنية ،عندما
متتلك �إمكانية التنفيذ ،يف احل�صول على امل ُناق�صات الوطنية وتوزيعها ب�شكل عادل بني هذه اجلهات بحيث تكون
ح�سن
الفُر�ص مت�ساوية �أمام اجلميع .من �ش�أن هذا الأمر �أن ُيقلِّل من البطالة وي�ساعد يف تخفي�ض ن�سبة الفقر و ُي ِّ
هتمني بالقرارات ال�سيا�سية التي ُت َتّخَ ذ حول �أمور على تمَ ا�س مبا�رش
ظروف حياة املواطنني .مما يجعلهم ُم ِّ
بحياتهم اليومية وم�ستقبلهم القريب .وهذا ُي�س ِّهل و ُيوفِّر ب�شكل كبري اجلهود املبذولة من ِق َبل احلكومة لتحقيق
�أهداف التنمية.

العدد 2

�إذن لتفعيل امل�شاركة يف القرارات ال�سيا�سية نقرتح التايل :
 �أوال ،اعتماد الن�سبية يف الإنتخابات البلدية والنيابية ،مما ُيع ِّزز التنوُّ ع يف التمثيل ،وبالتايل ،ي�ضمن مراقبةالأحزاب والتيارات ال�سيا�سية وهيئات املجتمع املدين لبع�ضها البع�ض.
 ثانيا ،جعل ال�شعب هو �أ�سا�س الوكالة النيابية ب َدل الأمة ( .)10لأنه حينذاك ،ميكن ملجموعة من املواطنني �أنَيط َعنوا بنيابة ال�سيا�سيني �إ ِْن ُهم �أَخَ لُّوا بالتزاماتهم بعد ان ِق�ضاء فرتة زمنية على متثيلهم النيابي.
 ثالثا ،ت�شجيع �آلية الإ�ستفتاء( )11حول موا�ضيع تتعلق مبا�رشة بحياة املواطنني� ،سواء على ال�صعيد الوطني�أم على ال�صعيد املحلي.
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ج .تفعيل دور املواطنني يف عملية مراقبة تنفيذ امل�شاريع احلكومية :
�إن ال ُعن�رص الأ�سا�سي الذي ي�ضمن م�صداقية احلكومة هو �شفافيتها .خ�صو�صا يف �آلية �سري
املناق�صات .ويف ق�ضايا الت�شكيل والتمويل� .إن �شفافية املعلومات حول هذه املوا�ضيعُ ،ي�ش ِكّل �ضمان ثقة و ُيث ِّبت
�رشعية احلكومة وال�سيا�سيني الذين ي�ؤلفونها.
�شجع ،مببادرة منها� ،إن�شاء
ولكن هذا ال ُيلغي واجب املواطنني يف املراقبة .من هنا ،ندعو الدولة �أن ُت ِّ
مراكز مدنية ملراقبة �أداء امل�ؤ�س�سات الر�سمية .و�أن يكون دور هذه املراكز ا�ستقبال �شكاوى املواطنني جتاه
�أداء الإدارات العامة ،ودرا�سة م�ضمون هذه ال�شكاوى وحماولة �إيجاد احللول .ولكي تكون هذه املراكز ف ّعالة،
يجب �أن ُتعطى �صالحيات تنفيذية ت�صا ُعدية ،غايتها َردع الإدارة عن ابتزاز املواطنني وعن املمار�سات اخلاطئة
تتدرج من توجيه املالحظة،
مثل الر�شوة وغياب روح اخلدمة� .أما اخلطوات التنفيذية الت�صاعدية فيمكن �أن َّ
�إىل التحذير ،فاملعاقبة .وهذه الأخرية ميكن �أن تكون ت�صاعدية ،فتبد�أ بعدم �إ�ضافة العالوة� ،إىل عدم الرتقية
الوظيفية ،لت�صل �إىل الطرد يف حال �إخالل املوظف كُل ّيا مببادئ عمله.
	�إن من �ش�أن هذه الهيئات املدنية �أن ُت�شكِّل مراكز ي�ستقي منها املواطنون معلوماتهم بِ�شفافية .بحيث
يدركون كيفية التعامل مع الدوائر الر�سمية ،وي�ستع ِلمون عن َ�سري امل�شاريع احلكومية والتزامها بامل ُهل امل ُق َّدرة
لها .كذلك ،ف�إن توا�صل هذه املراكز مع و�سائل الإعالم الر�سمية واخلا�صة من �ش�أنه �أن ُي�شكل �ضامنا حلُ�سن
الأداء ،طاملا �أن الإعالم يهدد بف�ضح املمار�سات اخلاطئة.
د .تفعيل عملية املحا�سبة :
�أي حما�سبة امل ُنفِّذين �إذا مل يلتزموا ب�أداء �أدوارهم كما َّمت تكليفهم بها.
	�إن امل ُراقبة ال قيمة لها �إذا مل تكن َم�صحوبة ب�آلية حما�سبة .يقول �آين�شتاين  " :ال يمُ كن َح ّل �أي م�شكلة
()13
تتغي .فنحن
دون معاجلة الذهنية التي و َلّدتها "  .فالذهنية ال�سائدة اليوم حول " عدم املحا�سبة " ،يجب �أن رَّ
بحاجة �إىل بع�ض املمار�سات الرادعة ،كتلك التي اتخذتها وزارتي الزراعة والبيئة .وخَ يرْ ٌ �أن تتب ّنى احلكومة ِمثل
تتدخل �أي جهة �أخرى .لأن هذا
هذه املبادرات ،لحِ ِ فظ � ْأمن املواطن ال�صحي والغذائي والبيئي واملايلِ ،م ْن �أن َّ
الأمر ُيعزز ثقة املواطن بدولته من جهة ،ويعطي �رشعية لل�سيا�سيني الذين يتبنُّون هذا امل�رشوع الإ�صالحي من
جهة ثانية.
	�إِذ َْن ،على احلكومة �أن جتعل املواطن ُمدركا �أنه ُعن�رص �أ�سا�سي يف ك�شف ا َ
خللَل ِلت�صويب الأداء.
وعليها �أن َتخلق �أجهزة ُمك َلّفة ُمتابعة �شكاوى ومالحظات املواطنني ،و�أن ُتر ِفق ذلك بالتحقيقات الالزمة .و�أن
تت�أكد با�ستمرار من فا ِعلية هذه الأجهزة و�شفافيتها.
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 - 2خلق ج�سور توا�صل بني ال�سيا�سيني واملواطنني
يرى مايكل رميايل (� ")Michael Remalayإن ال�سيا�سيني الذين يتيحون املجال �أمام املواطنني
للتعبري عن همومهم ومقرتحاتهم ،يكت�شفون �أهمية هذه الطريقة ِلكَ�سب ثقة وت�أييد املواطنني " ( .)14وبر�أيه،
التو�صل �إىل هذا الأمر عن طريق التوا�صل املبا�رش مع املواطننيِ ،عبرْ تنظيم الإجتماعات حول مو�ضوع
ميكن
ُّ
عي ومناق�شة الأمور حوله� .أو ،بنظرنا ،من خالل طريقة التوا�صل غري املبا�رش� ،أي عرب اعتماد و�سيلة
ُم نَّ
املجموعة املركزة ( ،)15()Focus Groupsالتي تق�ضي ب�أن يلتقي رجل ال�سيا�سة بع ِّينة من املواطنني (10-7
�أ�شخا�ص) ،يمُ ثلون امل ُ َّتحد الذي يدور حوله احلديث ،وهم يعطونه ر�أيهم يف املوا�ضيع التي ُت ِه ّمهم ،واقرتاحاتهم
للحلول .هذه الطريقة �أف�ضل من اللقاء بكُل فرد على حدى ،لأن النا�س يت�شجعون ملواجهة املوا�ضيع عندما
يت�شاركون فيها مع بع�ضهم ،مما يعطي رجل ال�سيا�سة الإنطباع الأمثل ليعرف واقع الأمور ولكي يجد احللول
املنا�سبة.
ولكي تكون هذه الو�سيلة ناجحة ،يجب �إعالم املواطنني ُم�سبقا مبو�ضوع املناق�شة .دون ذلك ،ت�صبح
هذه الو�سيلة �شكل َّية ومن دون جدوى ،لأنه يجب �إعداد املواطنني ل َيجدوا حلوال مل�شاكلهم .وذلك ب�أن يتم تقدمي
عي ،والتي ت�ساعد يف خلق منهجيات جديدة ملواجهة
املعلومات الواجب تداولها ومعرفتها حول مو�ضوع ُم نَّ
التحديات .وهذا يتطلب �إح�صاءات ومعلومات دقيقة حول الرثوات املادية واملعنوية لكل منطقة .وهذا ما قدم
له التقرير ال�صادر عن دار الهند�سة ( )16والذي �أجرته عام  ،2004بالتعاون مع معهد التنظيم املدين اخلا�ص
باملنطقة الباري�سية .وقد مت تبني هذا امل�رشوع من قبل احلكومة اللبنانية( )17منذ العام  ،2005قبل عملية اغتيال
الرئي�س رفيق احلريري .فتكوين ر�ؤية وا�ضحة عن الواقع الدميوغرايف واجلغرايف ي�ساعد على معرفة واقع
احلال ،وذلك للأخذ بعني الإعتبار التحديات املمكن مواجهتها يف كل منطقة .مما ي�ساعد على و�ضع خطط تبد�أ
من املدى املنظور �إىل املدى البعيد .لأنه بح�سب جناة كارابورين (� " )Najet Karaborniأي خطوة تنموية
ترتكز على ثالثة �أ�شياء  :امل�ساحة وح�سن �إدارتها ،الرثوات املادية والقدرات الب�رشية "( .)18ويجب تفعيل كل
امل�ساعي اخلرية لتحقيقها.
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هذا الإهتمام املجتمعي ُتع ِّززه الرتبية املَدر�سية وحمالت التنمية املبا�رشة والإعالمية .ف ِعندما يدرك
املواطن � َّأن ِم ْن واجِ به �أن يراقب ويحا�سب �أدا َء مجُ تمعه و�سيا�س ّييه ،يتح َفّظ هذا املجتمع عن املمار�سة التي ُت ِخ ّل
ِب�أَ ْمن امل ُواطن .كما يلتزم ال�سيا�سيون بامل�شاريع التي تب ّنوها للو�صول �إىل ال�سلطة ،وت�صبح َمه َّمتهم الأ�سا�سية
هي " �إدارة �ش�ؤون الق َْوم " بالطريقة الأف�ضل.
تدخل يف �إطار " التن�شئة الدميوقراطية "� .أما املو�ضوع الآخر ،فهو خلق ج�سور
كل هذه املقرتحات ُ
توا�صل بني ال�سيا�سيني واملواطنني.
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ومن دون �أدنى �شك� ،أن الإعالم هو عامل �أ�سا�سي لتفعيل اهتمام املواطنني مب�شاريع احلكومة .ونحن
نعترب �أنه لو رافق جميء احلكومة حمالت �إعالمية ُتع ِلم عن م�رشوعها ،ملا �شهدنا هذه الن�سبة ال�ضئيلة من
املواطنني الذين يعرفون ما هو �إ�سم حكومتهم احلالية (راجع  .)fig. 1و�إن هذا لأو�ضح دليل على غياب
الإهتمام الإعالمي بامل�شاريع التنموية وال�سيا�سية مبفهومها العلمي .وي�ؤملنا �أن ن�صف �أداء الإعالم اللبناين
ب " الإنق�ضا�ض الإعالمي " ( )19الذي ال ينفع منه �سوى �إثارة ال�ضجيج دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل تطوير الأداء
املجتمعي وال�سيا�سي .وال ي�سعنا �إغفال �أن هناك ُمبادرات نوع ّية م�شكورة نجَ ِ دها يف الإعالم اللبناين ،ولكن �إذا
ِق�سنا ن�سبتها على مجُ مل الربامج ،فهي ن�سبة �ضئيلة.
املطلوب ،هو رعاية احلكومة ملثل هذه الربامج التنموية والرتكيز فيها على �إِبراز النماذج التي
يتم الإقتداء مبا هو ناجح على م�ستوى الوطن .فمن �ش�أن هذه النماذج �أن تخلق
تتيح املقارنة واملقاربةِ ،ل ّ
لدى اجلمهور الإهتمام بهذا الأمر .وما تقدمه وزارة الداخلية من لوحات �إعالنية هو خطوة جيدة ،ولكن
ن�أمل �أن يكون هناك اهتمام دائم ،و�أكرث �شمولية .ونحن ،كمخت�صني يف علم الإعالم والدعاية ،جاهزون
لتقدمي �أي عون يف هذا املجال.
كون الإعالم بطبيعته تعددي ًا ون�سبي ًا ،فهو " ي�ضيء على كافة اجلوانب لإمكانية العمل " ( ،)20وهنا تكمن
�أهميته .لأنه مب�ضمونه املتنوع ،يدفع املواطنني للم�شاركة يف تطوير متحداتهم الإجتماعية.
وللإعالم م�س�ؤولية كربى يف �إر�ساء وتفعيل العملية الدميوقراطية� ،إذ �أنه يتيح لل�شعب ،عرب املعلومات
التي يقدمها� ،أن يعرف كيف تت�رصف ال�سلطات يف امل�شاريع التي تلتزم تنفيذها .وعندما ال ميار�س الإعالم هذا
الدور ،ف�إنه يفقد الكثري من م�صداقيته.
وباملبد�أ� ،إن امل�ؤ�س�سات الإعالمية والعاملني بها من �صحفيني وحمررين ومدراء �أخبار ،هم �أ ّول من
يقع عليهم اللوم عندما ال ُيع ِلمون النا�س حقيقة ما يح�صل .فمن دون �إعالم �صحيح ،ال ي�ستطيع املواطنون �أن
يقوموا بواجبهم الدميوقراطي ب�شكل �سليم� .إذن ،ن�ستطيع القول� ،أن " الإعالميني وو�سائل الإعالم يتحملون
امل�س�ؤولية يف عدم معرفة النا�س احلقائق حول ما يجري " (.)21
و�إن الإلتزام املدين �أو املجتمعي لل�صحفيني وو�سائل الإعالم هو مادة �أ�سا�سية جدا ،نقرتح �إدخالها
�إىل كل املناهج يف كليات الإعالم .فال�صحفي يجب �أن يعي �أن عمله ونوعية الربامج التي يعمل عليها ،ت�ؤثر
على املجتمع ب�أكمله .فهو ي�ستطيع �أن يجعل من ال�شعب جمموعة من امل ُ�ستهلكني ،كما ي�ستطيع �أن يجعل ِمنهم
جمموعة من املواطنني امللتزمني ق�ضايا بلدهم ومعن ِّيني بتطوره وتقدمه.
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ُن َد ِّر�س يف جامعاتنا "�أخالقية ال�سيا�سة والإقت�صاد" ،وكيف ي�ساهمان يف التنمية امل�ستدامة .و ُي�صا ِدف
در�سهم وبني الواقع .ي�س�ألوننا� :إذا كان ب�إمكان رجال ال�سيا�سة �أن ُيحققوا
�أن التالميذ يجدون �رشخا بني ما ُن ِّ
ما يريدون وهم يبنون وطن ًا ،فلماذا هم يه ِدمونه؟ �س�ؤال يبقى الر ُّد عليه ِب ِذ َّمة رجال ال�سيا�سة.
يف هذا البحث حاولنا �أن ن�ستنبط مدى اهتمام النا�س اللبنانيني مب�رشوع حكومتهم .وا�ستنتجنا �أن
�إملامهم �ضعيف بهذا امل�رشوع .لي�س لأنهم ال يرغبون يف امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،بل على العك�س لديهم
توق كبري للم�شاركة كما ب َّينت نتائج ا�ستمارتنا ،ولكن ال تتوفر لهم املعلومات الكافية ليعرفوا كيف ب�إمكانهم
امل�ساهمة يف �صنع القرارال�سيا�سي-الإجتماعي وتنفيذه.
وبنا ًء عليه ،و�ضعنا بت�رصف احلكومة وامل�س�ؤولني املعنيني ،عددا من املقرتحات التي بر�أينا ت�ساهم
يف �إعالم النا�س ما يجري وكيف ب�إمكانهم �أن ي�شاركوا جميعهم يف بناء هذا الوطن الذي يحبونه كثريا� .إميانا
منا ب�أن كل تغيري هو يف البداية قرار �سيا�سي ،نتمنى على م�س�ؤولينا �أن يتبنوا مقرتحاتنا يف بلورة مادة بعنوان
" التن�شئة على الدميوقراطية " ،يتم �إدخالها على املناهج التعليمية واجلامعية .كذلك دعم الإعالم امللتزم
الق�ضايا الإجتماعية وم�ؤازرة امل�ؤ�س�سات الإعالمية والإعالميني الذين يهتمون بتغطية م�شاريع وق�ضايا التنمية
امل�ستدامة.
	�إن املعرفة تعزز عملية الإدراك لدى املواطنني مما يجعلهم م�س�ؤولني حيال تطور جمتمعهم وراغبني
بتنميته ،وهذا ما يدعم م�رشوع احلكومة .لذلك قدمنا �أنه على احلكومة �أن تدعم كافة ال�سبل املعرفية من تعليمية
و�إعالمية.
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من جمعية �إىل نقابة� :أخالقيات املهنة ال�صحفية يف تون�س

�أ .جمال الزرن
معهد ال�صحافة وعلوم الإخبار  -تون�س

 -1الثابت واملتغري يف الأخالقيات
ظهر منذ بداية هذه الألفية خطاب �إعالمي عربي جديد ي�أخذ من ق�ضايا امل�س�ؤولية الإعالمية واملبادئ
الأخالقية �شعارا( . )1مثل هذا اخلطاب يبدو يف حقيقة الأمر مزدوج الهوية ومتداخل اخللفية كان ذلك على م�ستوى
امل�صطلح �أو املفهوم .تتبناه ال�سلطة يف مواجهة �إعالم القطاع اخلا�ص املتنامي احل�ضور والت�أثري وترفعه فعاليات
ما يطلق عليه باملجتمع املدين كمحاولة للحد من فعل احلكومات وتدخلها يف الإنفراد بتنظيم قطاع ال�صحافة
والإعالم .علينا �إذن �أن نت�ساءل ملاذا هذا احل�ضور املكثف لأخالقيات العمل الإعالمي وم�س�ؤوليات ال�صحفي يف
اخلطاب الإعالمي وال�سيا�سي العربي يف وقت �أ�صبح هذا املبحث يفقد ن�سبيا بريقه يف الغرب؟
يف البدء وجب الت�أكيد �أن �أغلب الدول العربية ت�رشف وتنظم – ومن بينها تون�س-ن�شاط و�سائل
الإعالم من خالل تر�سانة قانونية يطلق عليها قانون املطبوعات والن�رش وال�صحافة ،هذا بالإ�ضافة �إىل ما تت�ضمنه
قوانني العقوبات وغريها من الف�صول واملواد القانونية التي تنظم مبد�أ حرية التعبري� .أ�صل هذا الت�رشيع يعود
�إىل دولة ما بعد اال�ستقالل وكيف �أن الإعالم كان يفهم باعتباره �أحد العنا�رص امل�ؤ�س�سة للدولة احلديثة والنهو�ض
باملجتمع من براثن التخلف وبلوغ التنمية وحتقيق عنا�رص التحرر من اال�ستعمار.
وكان ي�سهر على امل�ستوى التنفيذي على تفعيل وتطبيق مثل تلك القوانني جهاز حكومي ا�سمه وزارة
الإعالم �أو وزارة الثقافة والإعالم �أو وزارة الإعالم والثقافة ،وم�ؤخرا وزارة االت�صال �أو ما �شابه ذلك� .أدت
مثل هذه الر�ؤية يف ت�صور بناء الدولة الوطنية وحتديثها �إىل حتول الدولة �إىل مالك رئي�سي �إن مل نقل الوحيد
للم�ؤ�س�سات الإعالمية ،و�إن وجدت �صحافة خا�صة فهي �ضعيفة وتن�شط يف فلك الإعالم احلكومي ال �أكرث .يف
هذا الإطار مل تكن توجد حاجة للحديث عن �أخالقيات �إعالمية ومواثيق �رشف مهنية ،ف�أخالقيات الإعالم يف
تلك الفرتة كانت تعترب جزءا من �أخالقيات الدولة واحلكومة� ،أما القطاع اخلا�ص ،وخا�صة تنظيم ال�صحف
* قدم هذا البحث يف فعاليات امل�ؤمتر ال�سنوي ملعهد ال�صحافة وعلوم االخبار عن �أخالقيات االعالم ،تون�س ني�سان .2009
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و�إ�صدارها وتداول املطبوعات املحلية والأجنبية ،فقد كان يخ�ضع �إىل قوانني ال�صحافة واملطبوعات .منذ بداية
الت�سعينات ح�صلت جملة من املتغريات الدولية والوطنية الهامة واملتمثلة �أ�سا�سا يف عدة عنا�رص ميكن تلخي�صها
يف الآتي :
 -1نهاية احلرب الباردة و�إنفراد املع�سكر الليربايل بقيادة العامل جم�سدان يف الواليات املتحدة وحليفتها �أوروبا.
ت�أكدت تلك النهاية ب�سقوط جدار برلني  1989وتفكك الإحتاد ال�سوفيتي ودخوله طور اقت�صاد ال�سوق
لتتبعها حالة من التحول الدميقراطي الذي �شهدته �أغلب اجلمهوريات ال�سوفيتية ال�سابقة �سميت بالثورات
الربتقالية.
 -2ميالد منظومة تقنية جديدة يف االت�صال ميكن تلخي�صها يف ثورة احلوا�سيب و�شبكة الإنرتنت واالت�صال
الرقمي الف�ضائي .ومن بني �أبرز مزايا هذه الثورة نهاية ع�رص االت�صال اجلماهريي وبداية عهد جديد
يتميز ب�إعالم تفاعلي وبح�ضور �أكرث للفرد وملجموعات ال�ضغط .كما �أن من بني ميزات هذه الثورة االت�صالية
على امل�ستوى الفكري ميالد �أيديولوجيا جديدة ا�سمها �أيديولوجيا االت�صال .من جهة �أخرى ميكن ذكر
ظاهرة الإعالم اجلديد يف بعده التكنولوجي وكيف حتول �إىل �صناعة �إ�سمها امللتميديا يف متناول الكل ن�سبيا
فتقل�صت بذلك تكلفته مقارنة بالإعالم التقليدي النخبوي.
 -3ت�أ�سي�س منظمة التجارة الدولية �سنة  1995والتي كانت مبثابة الإعالن الر�سمي وامل�ؤ�س�ساتي مليالد ع�رص
جديد متيز بعوملة التجارة وحرية تنقل ال�سلع وهو ما �أدى �إىل ان�ضمام �أغلب الدول النامية �إىل هذه املنظمة
من �أجل الظفر بهبات وقرو�ض قد تنع�ش اقت�صادياتها املتلكئة.
 -4ظهور م�ؤ�س�سات �إعالمية �ضخمة عابرة للقارات م�ستفيدة من حالة التقارب واالندماج بني الو�سائط وخا�صة
فيما يتعلق بالتقارب بني احلوا�سيب والبث الف�ضائي و�شبكة الإنرتنت والهاتف اجلوال وو�سائل الإعالم
التقليدية ،وهو ما �أ�س�س �إىل م�شهد �إعالمي دويل جديد يتميز با�ستئثار بع�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية مبلكية
م�صادر الأخبار واالت�صال والرتفيه.
 5ظهور حتالف دويل ملحاربة الإرهاب جاء كنتيجة لأحداث احلادي ع�رش من �سبتمرب والذي قاد احلرب على
�أفغان�ستان وبعدها العراق ،كل ذلك يف �سياق �إيديولوجيات املحافظني اجلدد و�رصاع احل�ضارات ونهاية
التاريخ.
كان لهذه العوامل ت�أثريات مبا�رشة حملية و�إقليمية ميكن تلخي�صها فيما يلي :
 -1تقل�ص ح�ضور الدول الوطنية وحتولها �إىل دولة �رشطي.
 -2ظهور حركات مناه�ضة العوملة مدفوعة حمليا ب�ضغط فعاليات املجتمع املدين العربي.
 -3التحول من منظومة �إعالمية تقليدية حملية تديرها الدولة �إىل خارطة ات�صالية كونية و�شبكية جديدة للقطاع
اخلا�ص ،وللن�سيج اجلمعياتي دور يف ت�شكيل ت�ضاري�سها.
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 -2منهج الدرا�سة
كان لل�صحافيني تاريخيا يف كل �أغلب دول العامل دور حيوي يتمثّل �أ�سا�سا يف تزويد �أفراد املجتمع
باملعرفة وباملعلومة و�ضمان حقهم وبكل حرية يف الإطالع على ق�ضايا ال�ش�أن العام( . )3لكن هل على ال�صحفيني
لدى ممار�ستهم مهنتهم يف عامل يتغيرّ تقني ًا و�سيا�سيا وثقافي ًا� ،أن ُيخ�ضعوا عملهم للقوانني املنظمة لل�صحافة
والن�رش واملطبوعات �أم ملعايري مو�ضوعية و�أخالقية جماعية دقيقة ؟ على هدي �أي مقيا�س ميكن لل�صحافيني
�أن يخدموا جمتمعهم �أوال والإن�سانية ثانيا ب�شكل �أخالقي م�سئول وب ّناء ،هل على �ضوء الثابت يف قيم املجتمع
�أم املتحرك يف املهنة �أم املتغري يف العامل كان ذلك على امل�ستوى التقني �أو ال�سيا�سي �أو االقت�صادي؟ �إن وجود
�أخالقيات ال يعنى �أن ال�صحفي �أو و�سائل الإعالم ال تخ�ضع يف جل دول العامل مثلها مثل الأفراد وامل�ؤ�س�سات
�إىل قوانني حتكمها مثل قانون العقوبات وغريها من القوانني الأخرى)4( .هكذا �أ�صبحت امل�سائل ذات ال�صلة
ب�أخالقيات ال�صحافة والإعالم من الق�ضايا املتحركة فكريا واملتقلبة على م�ستوى املمار�سة .وهو ما ي�ؤكد �أن
البحث يف ما يعتقد �أنه عربي م�سلمات�-أي الأخالقيات -ومتفق عليه �سلفا بات �رضورة فكرية.

العدد 2

 -6ظهور مظاهر جديدة للهيمنة والتبعية يف عالقة الدول النامية بالدول املتقدمة ،تفر�ضها ال�رشكات العابرة
للقارات والفجوة الرقمية ،واملنظمات احلكومية و�شبه احلكومية مثل �صندوق النقد العاملي والبنك الدويل
ومنظمة التجارة الدولية.
هكذا �إذن �أفرزت املتغريات اجليو�سيا�سية ،دوليا وانت�شار و�سائل االت�صال احلديثة جم�سدة يف الإعالم
الرقمي والإنرتنت ومنذ بداية هذا القرن ،جمموعة جديدة من التحديات املهنية والأخالقية التي وجب االهتمام
بها والرتكيز عليها داخل كل دولة ،خا�صة و�أن �أغلب دول العامل حتاول جاهدة الو�صول �إىل مقاربة ميكن من
خاللها التدخل لتنظيم الإعالم الإلكرتوين يف هيئته ال�شبكية اجلديدة� .إن الإعالم اجلديد الرقمي يثري عديد
الإ�شكاليات يف الهيكلة ويف الت�رشيع ويف الأخالقيات ،فتنظيمه ممكن �إذا ما كان �ضمن �إطار املبادئ والأ�س�س
الد�ستورية حلرية ال�صحافة ( .)2فكثريا ما يثار �س�ؤال هل �أن الأخالقيات ال�صحفية واحدة ميكن لها �أن تكون
�صاحلة لكل ال�شعوب؟ هل ميكن احلديث عن خ�صو�صية الأخالقيات حتى و�إن كانت التقنية واملبادئ وقواعد
املهنة ال�صحفية كونية؟ فهل �أخالقيات ال�صحافة يف املجتمعات الغربية هي ذاتها يف جمتمعات الدول النامية؟
من املحلي �إىل العربي ومن العربي �إىل العاملي كيف ميكن التعامل يف تون�س مع مكونات امل�شهد الإعالمي
اجلديد �آخذين بعني االعتبار كل التحوالت امل�ستجدة واملتغريات التي ذكرت ؟ هل تكفي قوانني ال�صحافة لتنظيم
قطاع الن�رش و�ضمان حرية التعبري والو�صول احلر �إىل املعلومة واخلرب؟ �أم �أنه ال منا�ص من االهتداء بالنموذج
الغربي واالعتماد على مدونة �أخالقيات كمرجع وقيمة حتمى حرية التعبري وحتافظ على وحدة املجتمع وحتمل
ال�صحفي م�س�ؤولية ذاتية ؟

حمور العدد:

الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال

الإت�صال والتنمية

60
العدد 2

بحثيا تعترب الكتابة يف �إ�شكالية الأخالقيات ال�صحفية يف تون�س من موا�ضيع الرتف الفكري .نقول هذا
رغم احل�ضور الالفت لهذه امل�س�ألة يف �سجاالت ال�صحفيني اليومية .وقد ت�أكد لنا ذلك من خالل ما الحظناه من
ندرة يف الأدبيات املتوفرة حول هذا املو�ضوع يف البحوث ذات ال�صلة بال�صحافة التون�سية من جهة ويف �سجالت
()5
ويف �أر�شيف النقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني التي حلت حمل جمعية ال�صحفيني التون�سيني منذ م�ؤمتر
 . 2008فك�أن بهدف هذه الدرا�سة وهو ي�شكل �شيئا ف�شيئا �أ�صبح عبارة عن مقاربة ت�أليفية ت�أ�سي�سية لإثارة
�أهمية البحث يف م�س�ألة �أخالقيات العمل ال�صحفي يف تون�س واحلديث يف �صريورة ت�شكله تاريخيا .مثل هذا
الت�شخي�ص هدفه بيان حدود الدرا�سة على امل�ستوى املنهجي� ،إذ �سنحاول من خالل هذا البحث وباالعتماد على
املنهج امل�سحي وعلى جمموعة من امل�صادر والوثائق �أن ندر�س ظاهرة الأخالقيات ال�صحفية يف تون�س وذلك من
خالل العودة �إىل تقييم الأدبيات الداخلية لنقابة ال�صحفيني وهي :
 القانون الأ�سا�سي. النظام الداخلي. ميثاق ال�رشف. جلنة �أخالقيات املهنة. تقارير جلنة احلريات والتي باتت تقليدا �سنويا ت�صدره منذ  2002النقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سينيوحتديدا يف الثالث من �شهر ماي من كل �سنة وهو املوافق لليوم العاملي حلرية ال�صحافة.
وتعترب درا�سة �أخالقيات ال�صحافة يف مفرتق طرق بني تخ�ص�صات متقاطعة لعل �أهمها قوانني
و�أخالقيات املهن مثل �أخالقيات الطب واملحاماة والإعالم ،هذا بالإ�ضافة �إىل تخ�ص�ص العلوم ال�سيا�سية والقانونية
من جهة و�سو�سيولوجيا التنظيمات واملهن من جهة �أخرى .وقد مثلت بحوث جون مارى �شارون Jean Marie
()8
 ،)6( Charonو�إريك نوفى  ،)7(Eric Neveuومارك فرن�سوا برنيي Marc-François Bernier
حول �أخالقيات ال�صحافة ومواثيق �رشفها وبيار بوديو  )9(Pierre Bourdieuعن �سو�سيولوجيا املجال
ال�صحفي �إرثا معرفيا �ضمن �سياقات البحوث االجتماعية وال�سيا�سية ومكانة الأخالقيات-معرفيا-يف ت�شكل
املجال ال�صحفي .فقد حتولت م�س�ألة الأخالقيات �إىل مفردة تتجاذبها رهانات اقت�صاديات �سوق الإعالم وكيف
�أ�صبح املجال ال�صحفي بني فكي كما�شة املجال االقت�صادي من جهة واملجال ال�سيا�سي من جهة �أخرى لرتكن
اخللفية الثقافية والنخبوية للمهنة ال�صحفية على هام�ش ما هو �صحفي.
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 -3مرجعيات الأخالقيات ال�صحفية
الإطار الفكري العام  :يف البدء وجب علينا و�ضع �إ�شكاليات الأخالقيات ال�صحفية يف �إطارها الفكري
والتاريخي ال�صحيح ،ففي النظام الليربايلُ ،تعترب حرية و�سائل الإعالم قيمة لتثبيت الدميقراطية من خالل
مبد�أ حرية التعبري عن الر�أي وحق النا�س يف االطالع عرب و�سائل االت�صال على ق�ضايا ال�ش�أن العام .مينح هذا
التعريف دورا �أ�سا�سيا لو�سائل الإعالم ويحولها �إىل �سلطة معنوية رقابية �شديدة الت�أثري على �أداء ال�سلطة
التنفيذية .لكن �إذا ما ا�س ُتخدمت حرية ال�صحافة بعيدا عن امل�س�ؤولية ،فيمكنها �أن تعر�ض وحدة املجتمع وحرية
الفرد �إىل اخلطر .كيف ميكن �إذن التعامل مع هذه املفارقة ؟ كيف ميكن �أن تكون ال�صحافة يف نف�س الوقت
حرة وال تخ�ضع �إىل قوانني و�أن ال تتجاوز مبد�أ هام ًا �أال وهو املحافظة على ال�صالح العام واحلياة اخلا�صة
للأفراد؟ يف املجتمعات الليربالية الغربية وانطالقا من مبادئ حرية الفرد وحرية التعبري عن الر�أي وحرية امللكية
كعنا�رص �أ�سا�سية للفكر الليربايل ،فقد وقع االهتداء �إىل قوى ال�سوق واملناف�سة يف تبلور �صناعة �إعالمية �أما فيما
يتعلق بتنظيم العمل الإعالمي فقد وقع االعتماد على مبد�أ امل�س�ؤولية ،وذلك من خالل �إلتزام ال�صحفي مبجموعة
متطورة من ال�ضوابط الذاتية ت�سمى �أخالقيات ال�صحافة� .أما يف الدول النامية ف�إن التوجه ال�سائد حلل هذه
املع�ضلة هو االعتماد على جمموعة من القوانني يطلق عليها قوانني املطبوعات �أو جملة ال�صحافة لتنظيم حركة
و�سائل الإعالم.
وحل�رص هذه الق�ضية يف �إطارها التاريخي ف�إن تدخل الدول وال�سلطة يف �إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية
وملكية و�سائل الإعالم يعترب تاريخيا �أقدم نظام �سيا�سي وقانوين يف تنظيم ال�صحافة والن�رش والإعالم( . )10وقد
ظهرت هذه النظرية والتي يطلق عليها "بنظرية ال�سلطة" �أو "النظرية ال�سلطوية" وب�شكل جلي منذ اخرتاع
دور رقابي على كل ما ين�رش ويطبع .مع بداية ظهور وتبلور
الطباعة يف الغرب �أين كان للكني�سة ودولة النبالء ٌ
الفكر التحرري الليربايل يف القرنني الثامن والتا�سع ع�رش قامت �أ�صوات منادية بتحرر الإن�سان واملجتمع
من �سلطة وهيمنة الكن�سية والإقطاع وهي ما عرفت ب"نظرية احلرية" يف التعامل مع حرية ال�صحافة وحرية
التعبري عن الر�أي .وجدت هذه النظرية مرجعياتها يف الثورة الإجنليزية والفرن�سية والأمريكية و�صدور �إعالن
حقوق املواطن الذي جاءت به الثورة الفرن�سية �سنة  .1789جت�سدت هذه النظرية طيلة القرن التا�سع ع�رش
وبداية القرن الع�رشين ،لتعطى مقدمات فكرية �صلبة يف كيف نفهم حرية التعبري وعالقتها باحلقوق الطبيعية.
غري �أن هذه النظرية وانطالقا من خلفيتها الليربالية والقائمة على قاعدة حرية ال�سوق واملناف�سة والربح حولت
ال�صحافة والإعالم �إىل ن�شاط اقت�صادي احتكاري ي�ستهدف الت�أثري يف م�شاعر الأفراد من خالل التغطيات
ذات ال�صلة باجلن�س واملر�أة واجلرمية ،واملال� .أدى هذا الأ�سلوب �إىل حتييد م�شاغل املواطن وهموم املجتمع،
وحتولت ال�صحافة �إىل ما �أطلق عليه ب "ال�صحافة ال�صفراء" تلك التي تعتني بالف�ضيحة والإثارة وتباع ب�أثمان
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زهيدة وتتوجه �إىل عامة النا�س .النتيجة هي �أن احد مكونات النه�ضة الأوروبية-ال�صحافة-باتت يف �أزمة حقيقة
و�أ�سرية قوى خارجة عن املجال ال�صحفي متجاوزة املبادئ التي نادت من �أجلها ،وهو و�ضع يف حاجة �إىل
التدخل .تدخل من؟ ال�سلطة �أم ال�صحفي؟
 تقرير "جلنة روبرت هت�شنز""�صحافة حرة وم�سئولة" :نت�ساءل �أين الأخالقيات يف كل تلك امل�سرية التاريخية لو�سائل الإعالم يف الع�رص احلديث ؟ علينا �أن
ننتظر �سنة  1947و�صدور تقرير "جلنة روبرت هت�شنز" ال�شهرية ( .)11فقد كان هذا الأخري رئي�س جامعة
�شيكاغو وكلف برئا�سة جلنة �شكلت �سنة  ،1942لدرا�سة واقع وم�ستقبل و�سائل الإعالم الأمريكية .وكان وراء
متويل هذه اللجنة وهذه الدرا�سة مبادرة  Henry R.luceمن م�ؤ�س�سة التامي .بعد خم�س �سنوات من البحث
والتحليل قدمت هذه اللجنة تقريرا عنوانه مثري "�صحافة حرة وم�سئولة" A free and responsible
 .pressوميكن تلخي�ص هذا التقرير يف ت�أكيده على �أنه بالرغم من التطور الكمي والنوعي لو�سائل الإعالم يف
�أمريكا االحتادية وت�أثريها املتنامي على اجلمهور ف�إن فر�صة تعبري الإن�سان عن ر�أيه من خالل ال�صحافة �أ�صبح
يف تقل�ص م�ستمر .كما ر�أت هذه اللجنة �أن و�سائل الإعالم �أ�صبحت تخدم فئات وجماعات خا�صة بعيدا عن
م�شاكل وحاجات املجتمع ككل .و�أنه �إذا ما ا�ستمرت ال�صحافة على هذا النحو ف�إنه توجد حاجة ما�سة للتدخل
لت�صحيح �أو لإعادة التنظيم �أو ال�سيطرة على و�سائل الإعالم من قبل احلكومة �أو من قبل جهات �أخرى .وبحكم
�أن ال�صحافة الأمريكية وبالعودة �إىل الد�ستور والتعديل العا�رش ال ميكنها �إ�صدار قوانني تنظم ال�صحافة ،لأن
تلك القوانني ميكن �أن حتد من حرية الر�أي ،فقد وقع الت�أكيد على حرية الفرد لكن �رشط �أن تفهم يف �سياق حرية
املجتمع ككل وهو ما ال تعرتف به نظرية احلرية القائمة �أ�سا�سا على قاعدة احلرية املطلقة .فنظرية امل�س�ؤولية
االجتماعية ت�ؤكد على �أن لل�صحافة وظيفة اجتماعية عليها تقدميها وعلى الإعالمي �أن ال تكون له ح�سابات
م�سبقة عن مدى ت�أثري املعلومة �أو اخلرب يف القراء �أو امل�سئولني� .أكدت نظرية امل�س�ؤولية االجتماعية والتي ال
ميكن اعتبارها فكريا نظرية ثالثة بل هي نظرية ت�صحيحية لنظرية احلرية املطلقة يف فهم �أداء و�سائل الإعالم
ورف�ض �أي�ضا و�ضع قيود لتنظيم حرية ال�صحافة بالعودة لنظرية ال�سلطة .كان البديل وجاءت الو�صفة ب�رضورة
الو�صول �إىل جمموعة من القيم واملعايري الأخالقية التي �إن احرتمت من قبل ال�صحفي ب�إمكانها �أن ترتقي �إىل
م�ستوى القانون املعنوي �أو العريف الأخالقي وذلك حتى ال تقع و�سائل الإعالم يف �شباك التقييد �أو الهيمنة
ال�سيا�سة(.)12
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 -4التجربة التون�سية  :نبذة تاريخية
	�إذا ما �أردنا �أن نتوقف عند �أهم املحطات التاريخية التي �ساهمت يف ت�شكل املجال ال�صحفي التون�سي
لقلنا �أنها تتلخ�ص يف ميالد �أول �صحيفة ومطبعة تون�سية �سنة � 1860أي �صحيفة الرائد التون�سي ومطبعتها
املطبعة الر�سمية .بعدها علينا �أن ن�شري �إىل ميالد �أول قانون منظم لل�صحافة يف تون�س يف عهد اال�ستعمار �أال وهو
قانون � 14أكتوبر  1884وهو عبارة عن ن�سخة من القانون الفرن�سي ،لكن ميزته تكمن يف تقنينه التعامل مع
مهنة ال�صحافة بو�صفها ظاهرة اجتماعية ومهنة وجب تنظيمها� .أما املحطة الثالثة والهامة فتتمثل يف افتتاح
�أول م�ؤ�س�سة لتكوين ال�صحفيني يف تون�س �أال وهي معهد ال�صحافة( )16وذلك منذ فجر اال�ستقالل �أي حتديدا يف
 15نوفمرب من �سنة  1956وبهذه املنا�سبة �ألقى احلبيب بورقيبة خطابا حتت عنوان "لكل �صحفي مثل �أعلى
يتحلى به" ( ،)17قال فيه "فقبل �أن ت�رشعوا يف متابعة الدرو�س يجب �أن نكون متفقني على مبد�أ �أ�سا�سي وهو الثقة
وال�سالمة الفكرية بجانب الروح الوطنية وتوجيه ال�شعب توجيها �صاحلا .فهذا ما يجب �أن يوجد يف النف�س قبل
تلقي �أي در�س فني مهما كان نوعه وات�سع نطاقه" .و�إذا ما �أردنا �أن جنتهد يف حتديد ماهية �أخالقيات ال�صحفي
يف دولة ما بعد الإ�ستقالل ميكن العودة �أي�ضا �إىل ما قاله احلبيب بورقبة يف نف�س اخلطاب "فيجب على ال�صحايف
()18
�أن ي�سعى لرفع معنويات ال�شعب لأن املهم يف هذه املعركة املتوا�صلة هي املعنويات".

العدد 2

 مرجعيات �أخرى :ميكن بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ذكره التوقف عند مرجعيات القانون الدويل مثل االتفاقيات الدولية
حول حرية التعبري وحرية ال�صحافة مثل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واملادة التا�سعة ع�رشة والتي تقر
بحق النا�س يف ا�ستقاء املعلومات والأفكار دون قيود ودون متييز مهما كان نوعه( . )13هذا بالإ�ضافة �إىل تراث
املنظمات الدولية والوطنية العاملة يف جمال ال�صحافة والإعالم مثل الفيدرالية الدولية لل�صحفيني والنقابات
املحلية والروابط والإحتادات الإقليمية ( .)14وميكن التوقف يف هذا ال�سياق عند جتربة اليون�سكو واال�ست�شهاد
ب�إحدى فقرات تقرير "جلنة ماك برايد" ال�شهرية التي �أكدت على �أنه "ميكن القول يف اخلتام مثلما �أكدت ذلك
اال�ست�شارة التي نظمها رئي�س اللجنة �أنه ي�ستح�سن �إقرار ميثاق �رشف على ال�صعيد الوطني �رشيطة �أن يتم
�إعداده و�إقراره من قبل �أهل املهنة" (� .)15أما حمليا فيمكن ذكر القوانني الداخلية املنظمة لقطاع ال�صحافة
والإعالم يف كل دولة مثل قوانني املطبوعات وال�صحافة واالتفاقيات القطاعية امل�شرتكة والرتاث اجلمعياتي
والنقابي ،هذا بالإ�ضافة �إىل الثقافة ال�سيا�سية القائمة .كما ال ميكن �أن نتغافل عن عوامل مثل الدين والثقافة
والرتاث والعادات والتي متيز �أخالقيات ال�صحافة والإعالم من دولة �إىل �أخرى والتي يعتربها البع�ض مبثابة
الأر�ضية امل�ؤ�س�سة لأي م�رشوع لبناء قواعد �أخالقية ملهنة ال�صحافة.
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وميكن القول �أن تاريخ تنظم ال�صحفيني التون�سيني يكاد يكون امللمح احلقيقي يف ن�ضج ت�شكل جمال
�صحفي يف تون�س .فقد انتظم ال�صحافيون التون�سيون يف بدايتهم �ضمن الرابطة التون�س ّية لل�صحافة وعقد �أول
م�ؤمتر يف  14جانفي من �سنة  .1962وتنظيم �أي قطاع داللة على ن�ضج املهنة ومتيزها وذلك من خالل توفري
�أر�ضية مهنية م�شرتكة وحتديد �إطار مادي ومعنوي ملمار�ستها لتتبلور كج�سد .بعد هذه التجربة التي ميكن
و�صفها بكونها انتقالية ت� ّأ�س�ست جمعية ال�صحفيني التون�سيني يف يوم  22مار�س  ،1971خلفا للرابطة التون�سية
لل�صحافة .وتكاد تكون م�سرية جمعية ال�صحفيني التون�سيني عبارة عن ف�ضاء جمعياتي مدين يف مفرتق طرق بني
النقابة والودادية واجلمعية( . )19ونظرا للدور املحدود للجمعية باعتبارها غري م�ؤ ّهلة قانونيا لال�ضطالع بدور
توجه الطموح نحو بعث هيكل بديل يكون
نقابي فعلي وفاعل دفاعا عن امل�صالح املادية والأدبية لل�صحفيني فقد ّ
ال�صحفيني ،وهو ما ت�ضم ّنته �أغلب لوائح م�ؤمترات جمعية ال�صحفيني وتو�صيات جل�ساتها
قادرا على الدفاع عن ّ
العامة منذ  1983مت�ضمنة دعوة �رصيحة �إىل ت�أ�سي�س احتاد �أو نقابة م�ستقلة لل�صحفيني التون�سيني.
ولعل قمة ن�ضج املجال ال�صحفي التون�سي وهو يت�شكل �شيئا ف�شيئا جاء به م�رشوع النقابة �إذ يعترب
ت�أ�سي�س النقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني يف  13جانفي  2008مرحلة تاريخية بارزة يف م�سار ت�شكل مهنة
ال�صحافة وبروز عمل نقابي منظم لل�صحفيني يف تون�س .وانطلقت عملية ت�أ�سي�س النقابة من داخل �أدبيات جمعية
ال�صحفيني التون�سيني وتاريخها ،حيث �صدر عن اجلل�سة العامة للجمعية يف � 27أكتوبر  2007قرار يق�ضي
بت�أ�سي�س نقابة وطنية لل�صحفيني التون�سيني تكون وريثا للجمعية و ّمت تكليف الهيئة املديرة مبتابعة �إجراءات
الت�أ�سي�س .وبناء على تلك التو�صية تك ّونت هيئة ت�أ�سي�سية للنقابة �ض ّمت عددا من منخرطي اجلمع ّية تولّت بدورها
�إعداد القانون الأ�سا�سي للنقابة وحتديد تاريخ م�ؤمترها الأ ّول.
وكان يوم  13جانفي  2008تاريخ عقد امل�ؤمتر الأول للنقابة بعد �أن �سبقه بيوم واحد� -أي  12جانفي
قرر ح ّل اجلمعية وتوريث
-2008امل�ؤمتر الثاين والع�رشون والأخري جلمعية ال�صحفيني التون�سيني والذي ّ
ر�صيدها املعنوي واملادي للنقابة .و ّمت يف هذا امل�ؤمتر انتخاب �أ ّول مكتب تنفيذي للنقابة من � 9أع�ضاء والذي
با�رش مهامه �إىل غاية عقد امل�ؤمتر اال�ستثنائي للنقابة يف � 15أوت  2009بناء على ا�ستقالة �أربعة �أع�ضاء من املكتب
ين�ص عليه القانون الأ�سا�سي للنقابة(.)20
التنفيذي ال�سابق وذاك وفق ما ّ
قبل تاريخ ت�أ�سي�س النقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني يف �شهر جانفي  2008كان احلديث عن م�س�ألة
الأخالقيات ال�صحفية ومتابعة مدى احرتامها داخل اجل�سم ال�صحفي م�ؤج ًال �إىل حني ت�أ�سي�س النقابة وحدها
القادرة على تطوير �آليات تفعيل احرتام ميثاق �رشف ال�صحفي ،الذي يعود تاريخ تبنيه من قبل ال�صحفيني
التون�سيني �إىل �سنة  .1983يظهر ذلك جليا يف �أول تقرير �سنة  2002-2000والذي جاء فيه عند احلديث عن
جتاوزات ال�صحفيني ما يلي �" :إن افتقار ال�صحفيني للهيكل املهني امل�ؤهل للتدخل يف مثل هذه احلاالت وو�ضح
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� -5أخالقيات املهنة والقانون التون�سي
�أكد الد�ستور التون�سي يف الف�صل الثامن �أن "حر ّية الفكر والتعبري وال�صحافة وال ّن�رش واالجتماع
وت�أ�سي�س اجلمعيات م�ضمونة ومتار�س ح�سبما ي�ضبطه القانون )22(".وتنظم جملة ال�صحافة التي �صدرت لأول
مرة ب�صدور القانون عدد  32ل�سنة  1975امل�ؤرخ يف � 28أفريل  1975املتعلّق ب�إ�صدار جملّة ال�صحافة والتي حلت
حمل جميع الأحكام ال�سابقة وخا�صة الأمر امل�ؤرخ يف  9فيفري  1956املتعلق بالطباعة وبيع الكتب وال�صحافة،
ونقحت �أي�ضا بالقانون عدد  89ل�سنة  1988امل�ؤرخ يف � 2أوت  ،1988وبالقانون عدد  85ل�سنة  1993امل�ؤرخ يف
� 2أوت  ،199و�آخرها القانون عدد  43ل�سنة  2001امل�ؤرخ يف  3ماي  ،2001كل ما يتعلق بال�صحافة والن�رش يف
تون�س .كما حتمي هذه املجلة يف عدة مواد �أخالقيات املهنة وميكن ذكر املواد الآتية :
 الف�صل ": 23كل �إ�شهار يف �شكل مقال يجب �أن تعقبه �إ�شارة (�إ�شهار) �أو �إ�شارة (بالغ) كما يجب �أن يقعتقدميه ب�شكل مييزه بو�ضوح عن بقية املقاالت .وكل خمالفة لهاته الأحكام تعاقب بخطية من � 2000إىل
 6000دينار .وي�ستوجب قبول مالك ن�رشية دورية �أو مديرها �أو �أحد امل�شتغلني فيها مبلغا ماليا �أو غري ذلك
ق�صد �إك�ساء �إعالن �إ�شهار �صبغة خرب خطية تكون م�ساوية للمبلغ املتح�صل عليه على �أن ال يقل عن � 50ألف
دينار يف كل احلاالت".
 الف�صل  23مكرر " :كل مقال م�ستعار كليا �أو جزئيا يف لغته الأ�صلية �أو مرتجما عنها يجب �أن يكون م�صحوباببيان م�صدره .وتعترب كل خمالفة لأحكام هذا الف�صل انتحاال يعاقب مرتكبه بخطية من � 100إىل 1000
دينار".
 الف�صل ": 27يكون مدير الن�رشية ملزما ب�أن يدرج ردود كل �شخ�ص وقع التعر�ض له �رصاحة �أو �ضمنيا .وعنداملخالفة ف�إنه يعاقب بخطية من � 12إىل  120دينارا بقطع النظر عما ع�سى �أن يرتتب عن ذلك من العقوبات
الأخرى وغرم ال�رضر".
الف�صل " : 50يعترب ثلبا كل �إدعاء �أو ن�سبة �شيء ب�صورة علنية من �ش�أنه �أن ينال من �رشف �أو اعتبار �شخ�ص�أو هيئة ر�سمية .و�إعالن ذلك الإدعاء �أو تلك الن�سبة ب�صورة مبا�رشة �أو بوا�سطة النقل يعاقب مرتكبه حتى
ولو وقع ذلك يف �صيغة االحتمال �أو كان يق�صد به �شخ�ص ًا �أو هيئة ر�سمية مل تقع ت�سميتها �رصاحة على
�أن االهتداء �إليها يي�رسه فحوى العبارات الواردة يف اخلطب �أو النداءات �أو التهديدات �أو الكتابات �أو
املطبوعات �أو املعلقات �أو الر�سوم �أو الإعالنات املطعون فيها".

الإت�صال والتنمية

حد لها وحما�سبة املخالفني وت�أديبهم �سمح بتوا�صل التدهور )21(".فهل مع ت�أ�سي�س نقابة ال�صحفيني �سيتمكن
ال�صحفيون التون�سيون من تنقية مهنتهم من التجاوزات الأخالقية التي ي�شهدها القطاع يوميا ؟
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 الف�صل " : 54تعترب �شتما كل عبارة تنال من الكرامة �أو لفظة احتقار �أو �سب ال تت�ضمن ن�سبة �شيء معني.واالعتداء بال�شتم بالو�سائل املبينة بالف�صل  42على الهيئات الر�سمية �أو الأ�شخا�ص املعينني بالف�صل 51
وما بعده من هذه املجلة يعاقب مرتكبه بال�سجن من � 16إىل ثالثة �أ�شهر وبخطية من � 120إىل  1200دينار
وذلك يف �صورة ما �إذا مل يكن االعتداء م�سبوقا با�ستفزاز .وال ميكن �أن ينزل العقاب املحكوم به �إىل ما دون
احلد الأدنى املن�صو�ص عليه بالفقرة ال�سابقة .ويكون العقاب بال�سجن ملدة �أق�صاها عام واخلطية 1200
دينار �إذا ارتكب االعتداء بال�شتم بنف�س الطرق املذكورة نحو جمع من �أ�شخا�ص ينت�سبون من حيث �أ�صلهم
�إىل جن�س �أو دين معني وبق�صد التحري�ض على التباغ�ض بني املواطنني �أو املت�ساكنني".
 الف�صل " : 63يحجر ن�رش قرارات االتهام وغريها من الأعمال املتعلقة بالإجراءات اجلزائية قبل تالوتها يفجل�سة عمومية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية من  120دينار �إىل  1200دينار".
وميكن فهم ت�شبث كل من اجلمعية والنقابة ب�رضورة تطبيق الدولة لقانون ال�صحافة باعتباره �شكال من الهروب
�إىل الأمام وحتميل �سلطة الإ�رشاف امل�س�ؤولية كاملة عن تردي و�ضع �أخالقيات ال�صحافة يف تون�س ،فالذي يقوم
بالتجاوز هو ال�صحفي الع�ضو يف النقابة ،وعليه فال ميكن تربير خط�أ ال�صحفي بعدم تطبيق الدولة للقانون،
فالدولة هنا طرفا من بني �أطراف عدة ال �أكرث.
� -6أخالقيات املهنة يف �أدبيات نقابة ال�صحفيني
 - 16القانون الأ�سا�سي للنقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني
ميثل القانون الأ�سا�سي للنقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني د�ستور اجلمعية الذي به ت�أ�س�ست و�إليه تعود
وحتتكم وقد �أكد القانون الأ�سا�سي لنقابة ال�صحفيني يف العنوان الأول :التكوين-التنقيح-الإعالم" وحتديدا يف
الفقرة الثالثة من الف�صل الثاين على �أن النقابة الوطن ّية لل�صحافيني التون�سيني تهدف �إىل :
 جمع �شمل ال�صحافيني الدفاع عن حقوق ال�صحافيني املادية واملعنوية .خا�صة بحمايتهم من كل التجاوزات للقانون وال�ضغوط التييتعر�ضون لها يف ممار�ستهم ملهنتهم.
 �صيانة املهنة ال�صحافية و�ضمان احرتام ميثاق �رشفها. ال�سهر على النهو�ض مبكانة ال�صحايف. الدفاع عن حرية الر�أي والتعبري ،وخا�صة حرية الإعالم وال�صحافة. التفاو�ض و�إبرام االتفاقيات با�سم ال�صحافيني.يف الف�صل احلادي ع�رش من نف�س القانون الأ�سا�سي والذي يعالج كيف يفقد ال�صحفي �صفة الع�ضوية يف النقابة
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 -2-6النظام الداخلي للنقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني
	�أكد م�رشوع النظام الداخلي للنقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني وهو عبارة عن التج�سيد الفعلي
للقانون الأ�سا�سي يف بابه الأول  :التعريف واالنخراط وحتديدا يف الف�صل ال�ساد�س اخلا�ص باالنخراط على
�أن "يتعني على كل �صحفي تقدمي الوثائق التالية ()24( )...عند طلب االنخراط بالنقابة الوطنية لل�صحفيني
التون�سيني" ومن هذه الوثائق االلتزام مبيثاق ال�رشف وبكل ما ورد بالنظام الأ�سا�سي والنظام الداخلي باال�سم
والإم�ضاء والتاريخ"( . )25ويبدو ذلك جليا يف ا�ستمارة االنخراط التي �صاغتها النقابة حيث جند �أن ميثاق
ال�رشف �صيغت ف�صوله �ضمن البيانات التي يجب على ال�صحفي �أن يوثقها يف هذه اال�ستمارة ،فالتوقيع على
ميثاق ال�رشف �رشط لالنخراط يف النقابة� .أما الف�صل ال�سابع من م�رشوع النظام الداخلي فقد �أكد �أنه "يعترب كل
من تعمد تقدمي معلومات خاطئة خمال مبيثاق ال�رشف ،وللمكتب التنفيذي احلق يف تتبعه وفقا ملقت�ضيات القانون
الأ�سا�سي والنظام الداخلي )26(".ويحيلنا هذا التو�صيف �إىل حتول ميثاق ال�رشف من جمرد جمموعة مبادئ
يلتزم بها ال�صحفي ذاتيا �إىل �إلزام من قبل النقابة� .إن �أ�صل مرجعية الأخالقيات هو �أن تكون التزاما ذاتيا جتاه
املجتمع حتى و�إن كانت مدونة الأخالقيات جاءت من خالل �صياغة جماعية� .إذ يذهب البع�ض �إىل �أن حتول ميثاق
ال�رشف من �صبغته الذاتية �إىل درجة الإلزام ينزع عنه قيمة كونه ميثاق.

العدد 2

جاء ما يلي  :يفقد �صفة الع�ضوية يف النقابة كل :
 oمن قدم ا�ستقالته ووجهها يف مكتوب �إىل رئي�س النقابة.
 oمن مل يجدد انخراطه� ،أو انخرط بهيكل مواز لهذه النقابة.
 oمن �أحلق مب�ؤ�س�سة غري �صحافية.
 oمن �رصح املكتب التنفيذي برفته من �أجل غلطة فادحة تنال من �رشف املهنة ح�سبما ين�ص عليه النظام
الداخلي وميثاق ال�رشف وذلك بعد قرار من املكتب التنفيذي املو�سع( .)23ويف الف�صل  25مكرر تثار م�س�ألة
الأخالقيات يف توزيع اللجان التي ي�ستعني بها املكتب التنفيذي حيث تعرت�ضنا جلنة �أخالقيات املهنة
كلجنة قادرة.
ميكن �أن ن�ستنج من القانون الأ�سا�سي �أن النقابة توىل �أهمية بالغة مل�س�ألة الأخالقيات فبو�أتها مرتبة املبد�أ
الذي ال تراجع عنه فهي �أحد الثوابت ،لت�صبح بذلك �رشطا من �رشوط االنخراط و�أن الإخالل بقيمة الأخالقيات
جم�سدة يف ميثاق ال�رشف يعترب �إخال ًال بالقانون الأ�سا�سي للنقابة وميكن �أن ي�ؤدى �إىل رفت ال�صحفي من ع�ضوية
اجلمعية �سابقا والنقابة حاليا.
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 -3-6ميثاق �شرف ال�صحفي التون�سي
يعترب ميثاق ال�رشف مبثابة الرتجمة املادية واملعنوية للمبادئ الفل�سفية للأخالقيات .فقد �صدر ميثاق
�رشف ال�صحفي التون�سي �سنة 1983وبداية التفكري يف �صياغته بد�أت منذ � 1977أي يف ظرف �صدرت فيه جملة
ال�صحافة يف هيئتها اجلديدة ( .)1975()27ومثلت هذه الفرتة والتي متيزت بالدعوة �إىل �إر�ساء نظام �إعالمي
دويل جديد �صحوة دول العامل الثالث و�سعيها �إىل �أن يكون لها ح�ضور فيما يتعلق بتدفق املعلومة على امل�ستوى
الدويل وعدم تكافئها بني �شمال باث وجنوب متل ٍّق .كما مثلت فرتة ال�سبعينات موجة بروز اجلمعيات والنقابات
واالحتادات واملواثيق الأخالقية املت�صلة باحلق يف االت�صال والإعالم يف �أغلب دول اجلنوب ومنها تون�س .تاريخيا
بد�أت فكرة �إقرار ميثاق �رشف �صحفي لدى ال�صحفيني التون�سيني منذ �سنة  1977حيث عر�ض �أول م�رشوع
ميثاق �رشف املهنة على ال�صحفيني يف جل�سة عامة انعقدت يف نوفمرب من �سنة  ، 1977وانتهى اجلدل داخل جمعية
ال�صحفيني مبباركة الفكرة وموا�صلة احلوار ( .)28وقد �أعيد �إثارة م�س�ألة ميثاق ال�رشف �سنة  ،1981وذلك عرب
عدة اجتماعات وم�شاورات داخل مكتب جمعية ال�صحفيني ،وانتهت كل هذه الأ�شغال باجتماع جمل�س ال�صحفيني
يف دورته الأوىل عرف باجتماع احلمامات وحتديدا يف � 17أفريل  1983وذلك ملناق�شة امل�رشوع النهائي الذي مت
متريره على القاعدة ال�صحفية لإقراره .وهو ما حدث بالفعل يف اجتماع  8ماي من نف�س ال�سنة� ،إذ تبنت جمعية
ال�صحفيني امليثاق احلايل الذي حافظت عليه النقابة ،فكان �أن �أعتمد ميثاق ال�رشف �ضمن وثائق م�ؤمتر جمعية
ال�صحفيني يف مار�س  1984وكذلك �ضمن فعالية ندوة ال�صحافة اجلهوية التي نظمتها وزارة الإعالم يف بنزرت
يف جويلية من نف�س ال�سنة.
وتكون ترجمة ميثاق ال�رشف عادة يف حمورين هامني هما حقوق ال�صحفي من جهة وواجباته من جهة �أخرى،
فهو بذلك عهد بالتزام ال�صحفي بوعوده جتاه الآخر والتزام الآخر جتاهه بحزمة من احلقوق (.)29
وقد ن�ص ميثاق �رشف ال�صحفي التون�سي على االلتزامات واحلقوق والواجبات الآتية :
 oيلتزم ال�صحفي بال�سعي �إىل احلقيقة وبالعمل على �إبالغها �إىل الر�أي العام يف �إطار ما يتوفر من
معلومات.
 oيلتزم ال�صحايف بالدفاع عن حرية ال�صحافة وال يقبل املهام التي ال تتالءم وكرامة املهنة و�أخالقياتها.
 oميتنع ال�صحايف عن �إم�ضاء املقاالت ذات املحتوى �أو الطابع الإ�شهاري كما ميتنع عن كتابة مقاالت
�إ�شهارية يف �صيغة �أخبار.
 oال يقبل ال�صحايف هدايا �أو امتيازات خا�صة مقابل �أداء املهمة الإعالمية.
 oيرف�ض ال�صحايف ا�ستعمال �صفته �أو م�س�ؤوليته خلدمة �أغرا�ض �شخ�صية.
 oين�سب ال�صحايف املقتطفات التي ي�ستدل بها �إىل �أ�صحابها وميتنع عن انتحال كتابات الآخرين.
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 oميتنع ال�صحايف عن ذكر �أي عنوان �أو �صفة �أو خرب وهمي.
 oيحرتم ال�صحايف �آراء زمالئه وال يلج�أ �إىل ثلبهم ويتعامل مع املختلفني معه يف الر�أي بروح من
الت�سامح.
 oميتنع ال�صحايف عن املمار�سات التي من �ش�أنها �أن تت�سبب يف م�شاكل مهنية لزمالئه �أو تكون �سببا يف
حرمانهم من ممار�سة العمل ال�صحفي.
 oيلتزم ال�صحايف بالعمل من �أجل حتقيق ت�ضامن فعلي بني �أ�صحاب املهنة وعليه �أن ال ي�سعى �إىل احتالل
من�صب زميله بقبوله العمل يف ظروف �أ�سو�أ وب�أجر �أدنى.
 oيلتزم ال�صحايف بكل ما ن�رش حتت �إم�ضائه ومبوافقته التامة ويرف�ض تبني �أو توقيع املقاالت اجلاهزة.
 oيرف�ض ال�صحايف كل ت�شويه جزئي �أو كلي لأفكاره ومقاالته.
 oيحرتم ال�صحايف ال�رس املهني ويرف�ض الإدالء مب�صادر معلوماته.
وللنقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني م�رشوع �إ�ضافة ف�صل جديد( )30هو عبارة عن �أحد الف�صول
الواردة يف جمموعة املبادئ الأخالقية للفدرالية الدولية لل�صحفيني والذي وقع تبنيه من قبل امل�ؤمتر العاملي
الثاين للفدرالية الدولية لل�صحفيني يف بوردو يف  28- 25افريل  1954ومت تعديله من قبل امل�ؤمتر العاملي الثامن
ع�رش للفدرالية الدولية لل�صحفيني يف هل�سيكور يف  6-2جويلية .)31( 1986
ومادة هذا الف�صل هي الآتية " :على ال�صحايف توخي خطر التمييز الذي تعر�ضه و�سائل الإعالم وعليه
بذل ما يف و�سعه لتفادي ت�سهيل متييز من هذا النوع ،املبني على العرق واجلن�س والتوجه اجلن�سي واللغة والدين
وال�سيا�سة �أو �آراء �أخرى والأ�صول الوطنية واالجتماعية �إىل جانب �أنواع �أخرى من التمييز"( . )32وي�أتي هذا
الف�صل ل�سد ثغرة يف ميثاق �رشف ال�صحايف التون�سي الذي �أ�صبح ال يتناغم ب�شكل �إيجابي مع الر�صيد التون�سي
فيما يتعلق بحقوق املر�أة وبن�رش قيم وثقافة الت�سامح علما ب�أن �أكرث من ن�صف ال�صحفيني التون�سيني هم من
الن�ساء .وي�أتي التحوير اخلا�ص مبيثاق �رشف ال�صحايف التون�سي �ضمن م�رشوع تنقيح النظام الداخلي للنقابة
الوطنية لل�صحفيني التون�سيني والذي كما نعرف يعتربان-النظام الداخلي وامليثاق-وثيقة واحدة.
وميكن يف هذا ال�سياق ذكر ما �رصحت به ال�صحافية التون�سية جنيبة احلمروين ع�ضوة �أول مكتب
للنقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني فهي تعتقد �أن "و�ضعية ال�صحافيات التون�سيات ه�شة م�شرية �إىل �أن
 85باملائة من ال�صحافيات العامالت يف القطاع ال�صحفي هن �ضحايا ملختلف �أنواع التمييز رغم "�أن القوانني
املنظمة لقطاع ال�شغل يف تون�س ال يوجد فيها �أي متييز" ،مطالبة بت�ضمني ميثاق �رشف ال�صحفيني التون�سيني
بندا ي�شدد على امل�ساواة بني اجلن�سني"( . )33وقد الحظنا �أن ميثاق �رشف ال�صحفي التون�سي ال يت�ضمن �أي�ضا
على �سبيل الذكر بندا خا�صا بعدم تعر�ض ال�صحايف للحياة اخلا�صة ،علما و�أن كل تقارير اجلمعية والنقابة �أكدت
ب�أن انتهاك الأعرا�ض واحلياة اخلا�صة ميثل �أحد �أهم جتاوزات ال�صحفيني التون�سيني ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن جل
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تقارير اجلمعية والنقابة �أ�شارت �إىل عدم احرتام بع�ض ال�صحف ملبد�أ اخل�صو�صية .وتوجد ن َّية �إدراج ف�صل �آخر
ي�ؤكد على �رضورة �أن يحرتم ال�صحايف النظام العام والد�ستور و�أن يدافع على ركائز النظام اجلمهوري ،علما
ب�أن مادة هذا الف�صل عرثنا عليها يف ن�سخة مرقونة مل�سودة ميثاق �رشف �صحفي من الوا�ضح �أنها �صيغت قبل
ميثاق � 1983إن مل تكن �إحدى املقرتحات املعرو�ضة من �إحدى اللجان �أو �أحد ال�صحفيني .ويحتوى هذا املقرتح
على ديباجة( )34وعلى قائمة ب  12بندا هي عبارة عن واجبات وقائمة ب 5بنود هي عبارة عن حقوق .ونالحظ
فرقا فيما يتعلق بالتو�سع يف حتديد بنود م�سودة هذا امليثاق التي تعود ح�سب تقديرنا �إىل فرتة نهاية ال�سبعينات
وبداية الثمانينات(.)35
 -4-6جلنة �أخالقيات املهنة
توجد يف النقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني جلنة يطلق عليها "جلنة �أخالقيات املهنة" وهي جلنة
�أقرها النظام الداخلي للنقابة فهي جلنة تو�صف بكونها قارة مثلها مثل جلنة احلريات �أو جلنة املر�أة فهي
بذلك لي�ست عر�ضية �أو ظرفية .وميكن بيان دور هذه اللجنة من خالل العودة �إىل الف�صل الثالث والثالثني من
النظام الداخلي الذي حدد ن�شاطها على النحو الآتي " :تقوم مبتابعة االنتهاكات والإخالل ب�أخالقيات املهنة،
وتقدم �شهريا ب�صفة وجوبيه تقريرا يف ذلك �إىل املكتب التنفيذي ".ويحدث �أن ت�سلم هذه اللجنة تقارير �إىل
املكتب التنفيذي وهي عادة متوا�ضعة امل�ضمون( ، )36وذلك رغم وجود ق�ضايا تقدمت بها جهات عدة (م�ؤ�س�سات،
�أفراد )..تتعلق بتجاوزات ل�صحف ول�صحفيني لها عالقة بالإخالل مبيثاق ال�رشف( . )37لكن املهم يف كل هذا هو
�سعي النقابة �إىل �إيجاد هيكل يتابع م�س�ألة الأخالقيات ال�صحفية وذلك من خالل تقدمي التقارير ال�شهرية ،لكن
يبدو �أن هذه اللجنة ال متلك �آليات خا�صة بها ميكن �أن ت�صل �إىل حد م�ساءلة ال�صحايف �أو التحقيق معه �أو اتهامه.
ومن خالل متابعتنا مللف الأخالقيات بالنقابة ات�ضح لنا �أن حل الإ�شكاليات املتعلقة بق�ضايا الأخالقيات يقع وديا
�أي من خالل العالقات الثنائية �أي الو�ساطة �أو يف بع�ض الأحيان عرب جتاهلها لت�سقط بالتقادم ،ف�إ�شهار امل�سائل
الأخالقية يف العمل ال�صحفي كاحلرفية وب�شكل علني م�س�ألة على قدر كبري من احل�سا�سية فيمكن �أن ت�ؤثر مثل
تلك الق�ضايا على م�ستقبل ال�صحايف املهني والذاتي ( .)38ونادرا ما يح�صل �سجال علني حول ق�ضايا �أخالقيات
املهنة ال�صحفية يف تون�س ،ولكن حدث �أن �أ�صدرت جمعية ال�صحفيني بيانات لها �صلة بخرق ميثاق ال�رشف ففي
�سنة � 1993صدر بيانا �صحفيا نندت فيه اجلمعية بالتجاوزات الأخالقية التي وقع فيها بع�ض ال�صحفيني ،وكان
�شكل االنتهاك على النحو الآتي :
ـ انتحال �أحد ال�صحفيني مقاال لغريه.
ـ �إم�ضاء �أحد ال�صحفيني لربقية �أخذها من وكالة �أنباء.
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� -5-6أخالقيات املهنة يف تقارير جمعية ونقابة ال�صحفيني
تعترب فل�سفة التقارير ال�سنوية يف �أدبيات العمل الإداري وال�سيا�سي واجلمعياتي يف العامل تقليدا اتخذته
عديد اجلهات بدءا مب�ؤ�س�سات الدولة مرورا باملنظمات الدولية و�صوال �إىل جمعيات املجتمع املدين .ويكون
التقرير عبارة عن مادة توثيقية تر�صد ن�شاط وحركة املنظمة �أو اجلمعية يف عالقتها مبحيطها ومنخرطيها ،فهو
جتميع لكل تلك اجلهود املتناثرة الفردية واجلماعية القادمة من داخل اللجان الداخلية �أو امل�شرتكة ،لكي ت�صبح
ملزمة وناطقة ب�إ�سم القطاع .وعن �آليات ر�صد نقابة ال�صحفيني لأو�ضاع الأخالقيات ال�صحفية وكيفية تثمينها
يف التقرير ال�سنوي ف�إن تقرير  2008يربز يف هذا ال�سياق �أنه وقعت الإ�شارة ملنهجية متابعة خرق الأخالقيات يف
املجتمع ال�صحفي والتي تتمظهرح�سب هذا التقرير على م�ستويني:
 ما تر�صده اجلمعية �سنويا وهو عمل ومتابعة �سنوية. ما يحال على اجلمعية وحتديدا جلنة الأخالقيات املهنية من �شكاوى عدة ونظرت يف �ش�أنها اجلمعية وات�صلتباملعنيني وح�صلت منهم على تعهد بت�سوية �إخاللهم(.)41
 تقرير  : 2002-2000يعترب تقرير � 2002-2000أول تقرير تن�رشه جمعية ال�صحفيني التون�سيني ب�شكلر�سمي ،رغم ن�رشها-وعندما تقت�ضى احلاجة-لبيانات وتنظيمها لتظاهرات لها عالقة مبمار�سة املهنة وق�ضايا
ال�ش�أن العام ( .)42وقد جاء يف توطئة �أول تقرير جلمعية ال�صحفيني تربير لكل هذا الت�أخري عن �إ�صدار تقارير
دورية متثل وجهة نظر ال�صحفيني من واقعهم وواقع جمتمعهم ما يلي ":ن�ضع بني �أيديكم اليوم التقرير الأول
حول واقع احلريات ال�صحفية يف بالدنا .و�إذا كانت ظروف جمعيتنا وت�شتت جهود منا�ضليها بني العديد من
الق�ضايا وامللفات مل ت�سمح يف املا�ضي باجناز مثل هذا التقرير ف�إننا نعتقد اليوم �أنه حان الوقت لتاليف هذا النق�ص
باعتبار �أن ال�صحفيني هم �أعلم النا�س بواقعهم و�أكرثهم متابعة لأو�ضاع ال�صحافة يف البالد و�أكرثهم �أهلية
()43
للت�أ�شري على النواق�ص والتجاوزات وتقدمي الأفكار واالقرتاحات لتالفيها وجتاوزها".

العدد 2

ـ ن�سب �أحد ال�صحفيني لت�رصيحات قيادي فل�سطيني نقلها من �أحد املرا�سلني الأجانب يف تون�س دون التثبت يف
�صحة هذه الت�رصيحات(.)39
واعتربت اجلمعية �أن هذا الت�رصف يعترب خرقا خطريا مليثاق �رشف ال�صحايف التون�سي الذي يلزم
ال�صحايف باالمتناع عن انتحال كتابات �أو �إيراد خرب وهمي ،ودعا البيان كافة ال�صحفيني �إىل التقيد با�ستمرار
مبيثاق �رشف املهنة واحلر�ص املتوا�صل على �أداء الر�سالة ال�صحفية ب�أمانة وحرية ومو�ضوعية( .)40كما نالحظ
�أن ال�صحفيني مت�ضامنون مع بع�ضهم البع�ض عندما يتعلق بامل�س من �أحد زمالئهم وهو نوع من احلمية ال جند
له نف�س ال�صدى عندما يعتدى مثال ال�صحايف على احلياة اخلا�صة للآخرين.
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وقد غطى هذا التقرير �أو�ضاع ال�صحافة التون�سية منذ م�ؤمتر اجلمعية يف مار�س  2000وهو امل�ؤمتر
الذي �أو�صى ببعث جلنة احلريات يف �صلب جمعية ال�صحفيني وكلفها ب�إعداد تقرير حول واقع احلريات ال�صحفية
يف تون�س .وقد وقع ت�شكيل هذه اللجنة بعد امل�ؤمتر وبد�أت يف �إعداد هذا التقرير منذ دي�سمرب  2001مع االلتزام
بن�رشه يف اليوم العاملي حلرية ال�صحافة  3ماي  .2002ويعترب هذا التقرير وهذه اللجنة خطوة على طريق
تنفيذ �إحدى �أهم تو�صيات م�ؤمتر مار�س  2002واملتعلقة ب�إن�شاء مر�صد للحريات ال�صحفية يف �صلب جمعية
ال�صحفيني وهي مل تر النور �إىل يومنا هذا( .)44ويعترب تقرير �سنة  2002-2000من �أكرث التقارير التي تناولت
م�س�ألة الأخالقيات ب�شكل منهجي وتف�صيلي� ،إذ �أفرد لها ما يناهز �أربع �صفحات وهي م�ساحة مل نعرث عليه يف ما
�سي�أتي من تقارير .كما ق�سم هذا التقرير م�صطلح �أخالقيات املهنة �إىل فقرات فرعية فو�ضع اللبنات الأ�سا�سية
ملحاور تقييم واقع �أخالقيات املهنة يف ما �سي�أتي من تقارير وهي :
 املقاالت الإ�شهارية. ال�رسقة واالنتحال والقر�صنة. �إم�ضاء املقاالت اجلاهزة والرد على مقاالت مبهمة هتك الأعرا�ض الإثارة وحتريك الغرائز والتدجيلوقد �شخ�ص اجلزء التقدميي ملحاور الف�صل اخلا�ص ب�أخالقيات املهنة ب�شكل جلي ومقت�ضب �أ�سباب
جتاوز �أخالقيات املهنة و�سبل تعطل مراقبة احرتام امليثاق الأخالقي ال�صحفي .وي�شري التقرير �إىل "�أن حمدودية
�إن مل نقل انعدام مراقبة تطبيق ما جاء يف بع�ض الف�صول اجلديدة بخ�صو�ص ممار�سات مثل الإ�شهار املقنع
وال�رسقة واالنتحال وهتك الأعرا�ض وغريه ،قد �ساهمت يف تكري�س ممار�سة خملة بالأخالقيات و�شجعت �أكرث
()45
�أ�صحاب ال�صحف على التفكري فقط يف �ضمان ا�ستمرار �صدور �صحفهم على ح�ساب كل �شيء".
ويذهب تقرير � 2002إىل �أبعد من ذلك يف ت�شخي�صه حلال �أخالقيات املهنة ،في�ضيف "�إن افتقار
ال�صحفيني للهيكل املهني امل�ؤهل للتدخل يف مثل هذه احلاالت وو�ضح حد لها وحما�سبة املخالفني وت�أديبهم
�سمح بتوا�صل التدهور ".ولعل يف هذا التعليق �إحالة �إىل �أن اجلمعية لي�ست هي الهيكل الأمثل لفر�ض احرتام
الأخالقيات و�أن النقابة رمبا هي اجلهاز الأكرث �إلزامية للو�صول �إىل درجة �أرقى من االحرتام مليثاق �رشف
ال�صحايف التون�سي ،وهو ما دفعنا رمبا �إىل اختيار عنوان بحثنا " :من جمعية �إىل نقابة � :أخالقيات املهنة
ال�صحفية من تون�س" .وي�ضيف التقرير "�إن التوقف عند املمار�سات املخلة ب�أخالقيات املهنة ال�صحفية ي�سمح
لنا بك�شف مظاهر �سلبية عديدة قد ال نعريها اهتماما يف الوهلة الأوىل .لكن حتليل بع�ض امل�ضامني وتناولها
بطريقة نقدية يك�شف لنا كم مرة يف اليوم �سقطت بع�ض ال�صحف يف تكري�س ال�صورة الدونية للمر�أة وكم مرة مت
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التوجه �إىل الغرائز وحتريكها و�إثارة م�شاعر النا�س دون �أن نن�سى الوقوع يف خطر ن�رش قيم البغ�ضاء والعنف
()46
والالت�سامح".
 تقرير � : 2003أول الأ�سئلة التي تتبادر �إىل الذهن ونحن نت�صفح تقرير  2003هو ملاذا جاء هذا التقريرمتوا�ضع املنهجية وال�صياغة؟ فقد �أفرد تقرير  2002ف�صال خا�صا مب�س�ألة الأخالقيات وهو ما مل نعرث عليه
يف تقرير  . )47( 2003عرف تقرير  2003بكونه تقرير "دار ال�صباح" فقد ا�ست�أثرت ق�ضية الأو�ضاع املهنية
ل�صحفيي دار ال�صباح بالق�سط الأوفر من هذا التقرير ،وقد �أثريت ق�ضايا �أخالقيات املهنة يف �سياق احلديث
عن �أو�ضاع وظروف ال�صحافة وال�صحفيني ب�شكل عام .ففي الف�صل اخلا�ص بالأو�ضاع املهنية واالجتماعية
وحتديدا باملحور اخلا�ص مب�ضمون ال�صحف التون�سية جاء يف التقرير ما يلي �":إن النهو�ض بواقعنا الإعالمي
ومب�صداقية �صحفنا ال يتحقق بالرواج التجاري لهذه ال�صحف فح�سب و�إمنا �أي�ضا وباخل�صو�ص ،بالتزام
هذه ال�صحف ب�أخالقيات املهنة ال�صحفية و�ضوابطها ومبيثاق �رشف ال�صحفيني وبتخ�صي�ص الق�سم الأكرب
من امل�ساحة التحريرية للإنتاج ال�صحفي كما ين�ص على ذلك القانون وامتناع ال�صحفيني عن حتبري املقاالت
الإ�شهارية والت�شهري بذلك و�إعطاء الأهمية الالزمة للمقاالت التحليلية واالمتناع عن دغدغة م�شاعر النا�س
وغرائزهم با�ستخدام الإثارة وال�شعوذة وال�شحن العاطفي املبالغ فيه"(.)48
كما �أ�شار تقرير  2003ويف الفقرة اخلا�صة بالو�ضع املهني لل�صحفيني العاملني يف الأ�سبوعيات
وحتديدا يف النقطة الرابعة "التمادي يف اعتماد عدد كبري من الأ�سبوعيات على انتحال مقاالت الآخرين و�رسقة
املقاالت وال�صور من اجلرائد واملجالت الأجنبية وقد �أ�صبحت الإنرتنت منبعا جديدا لهذه الأ�سبوعيات وحتى
()49
لبع�ض اليوميات وللأ�سف".
 تقرير  : 2004ورد احلديث عن الأخالقيات ال�صحفية يف تقرير جمعية ال�صحفيني ل�سنة  2004يفباب "اجلوانب الت�رشيعية" وحتديدا يف جزئه الثاين املعنون ب"حماية املهنة ال�صحفية" وقد �أكتفي التقرير يف
اجلزء املخ�ص�ص لـ"احرتام �أخالقيات املهنة" بالتذكري مبا ت�ضمنته جملة ال�صحافة من ف�صول حتمى �أخالقيات
املهنة وهي كما وردت يف هذا التقرير الف�صل  23والف�صل  23مكرر والف�صل  27والف�صل  63وهذه الف�صول
عر�ضناها يف اجلزء اخلا�ص بالأخالقيات يف القانون التون�سي .و�أفرد التقرير التعليق الآتي " :لكن �إىل �أي
مدى حترتم هذه الف�صول؟ و�أي دور يقوم به وكيل اجلمهورية ب�صفته نائبا للعموم م�شموال بالإيداع القانوين
()50
للت�صدي للخروقات".
 تقرير ماي  : 2005الطريف يف �سنة  2005هو �صدور تقريرين الأول ر�سمي �صادر عن جمعيةال�صحفيني والثاين �صادر عن ثالثة �صحفيني �أع�ضاء املكتب التنفيذي للجمعية وهم ناجي البغوري �أول
رئي�س للنقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني وزياد الهاين ع�ضو املكتب التنفيذي للنقابة وال�صحايف حم�سن
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عبد الرحمان .يف البدء علينا الإ�شارة �إىل �أن �صدور �أكرث من تقرير دليل على غياب االن�سجام الفكري واملهني
داخل النقابة .ومن خالل مقارنة بني التقريرين ف�إننا ن�ستنتج تباينا وا�ضحا فال املنهجية هي ذاتها وال ت�صنيف
التجاوزات يف التقرير الر�سمي ت�شبه التقرير املوازي .فمن خالل املقارنة ف�إن فكرة رئي�سية ن�ستخل�صها وتتمثل
يف ن�سبية فهم وتقييم الأخالقيات ال�صحفية يف تون�س فما هو جتاوز �أخالقي قد يكون عند الآخر عمال م�رشوعا
وهكذا دواليك� ،إذن قد تكون اخللفية الفكرية �أو الأيديولوجية حمددة يف فهم ما هو �أخالقي �أو غري �أخالقي يف
العمل ال�صحفي.
�صدر التقرير الأول ل�سنة  2005بعد م�ؤمتر اجلمعية يف �سبتمرب  ،2004وما مييز هذا التقرير هو
غياب الباب اخلا�ص ب�أخالقيات املهنة وجاء احلديث عنها يف طيات التقرير كما ميكن و�صف هذا التقرير بكونه
تقرير ًا �ضعيف ًا على جل امل�ستويات� .أما التقرير املوازي فقد جاء ثريا وهو �أف�ضل التقارير بعد تقرير �سنة
 2002-2000فيما يتعلق بباب الأخالقيات ف�سنحاول للأمانة العلمية وبغ�ض النظر عن التجاذبات الداخلية
التي كانت ت�شق اجلمعية يف تلك الفرتة ب�أن ن�ستعر�ض ما جاء يف كال التقريرين وذلك لأمياننا ب�أن كالهما �صادر
عن �صحفيني من داخل نف�س اجلمعية وهو ما �سيوفر لنا فر�ضية مفادها ب�أن باب الأخالقيات داخل جمعية
ال�صحفيني حمل �سجال وخالف.
ومن بني ما تناوله التقرير الر�سمي ل�سنة  2005فيما يت�صل بالأخالقيات م�س�ألة املقاالت املوجهة
والتي �شخ�صها باعتبارها ظاهرة حتولت �إىل �سيا�سة ممنهجة  ،وتتمثل يف �صدور مقاالت غري مم�ضاة ترد على
مقاالت مل يتم ن�رشها يف ال�صحف املحلية� .أما العن�رص الثاين فتعلق بغياب التناف�س النزيه ب�سبب اال�ستن�ساخ
"حدد امل�رشع التون�سي العدد الأدنى من ال�صحفيني املحرتفني الواجب توفره �ضمن �أ�رس التحرير وكذلك من
حاملي ال�شهادات العليا �إال �أن هذا ال�رشط القانوين مل ير طريقه �إىل التنفيذ يف العديد من امل�ؤ�س�سات ال�صحفية
التي تلج�أ عادة للمتعاونني �أو لأ�شخا�ص مل يتلقوا تكوينا �صحفيا ي�ؤهلهم لال�ضطالع بهذه املهمة مقابل �أجور
متدنية وهو ما يف�رس جلوء بع�ضهم يف تعاملهم املهني �إىل �أ�ساليب تخل مبيثاق ال�رشف ال�صحفي وت�شوه �صورة
()51
ال�صحفيني يف املجتمع".
وهذا التو�صيف مقدمة لعر�ض التقرير حلالة اال�ستغالل املفرط لل�صحف-حد اال�ستغناء عن جهد
ال�صحفيني -ملا تعر�ضه �شبكة الإنرتنت من موا�ضيع �سيا�سية وريا�ضية وثقافية واجتماعية مللء �صفحاتها
وطرحها يف ال�سوق دون تكاليف تذكر جنبا �إىل جنب مع �صحف �أخرى تدفع الكثري من اجلهد واملال بالإ�ضافة
�إىل الأعباء االجتماعية لإجناز �صحيفتها )52(".كما �أ�شار التقرير �ضمن �إحدى فقراته �إىل �إ�شكالية "العناوين
الوهمية" والحظ متادي ال�صحف التون�سية وخا�صة منها ال�شعبية �أي الأ�سبوعيات يف ن�رش الإعالنات الزائفة
والوهمية وخا�صة عرو�ض ال�شغل وامل�سابقات وكذلك العناوين الإخبارية التي ت�سيء لعقول التون�سيني وت�ستغل
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تعاطفهم مع الق�ضايا القومية وكانت احلرب على العراق ميدانا للتناف�س بني ال�صحف يف �صناعة العناوين
الكاذبة التي ال يقبلها �أي عاقل".
	�أما التقرير املوازي ويف املحور اخلا�ص بالأخالقيات فقد متيز بديباجة تربز ال�سياق الذي يجب
�أن تنزل فيه م�س�ألة احلديث عن الأخالقيات ال�صحفية يف تون�س� .أ�شار التقرير �إىل ما تتميز به ظروف العمل
والعالقات املهنية يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف تون�س من ه�شا�شة كبرية و خرق �صارخ جلميع القوانني .فطريقة
االنتداب وحتديد الأجر وو�سائل وظروف العمل ال تخ�ضع يف عديد امل�ؤ�س�سات الإعالمية �إىل قوانني و قواعد
وا�ضحة و�إمنا حتدد ح�سب مزاج و رغبة امل�ؤجر ،واالتفاقية امل�شرتكة لل�صحافة املكتوبة ال تطبق �إال يف عدد قليل
جدا من ال�صحف� .أما االتفاقية اخلا�صة مب�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزة فهي ال تطبق على الوافدين اجلدد على هذه
امل�ؤ�س�سة �إال بعد �سنوات طويلة من العمل واالنتظار ،مما يجعل امليزة الأ�سا�سية للقطاع هي الإح�سا�س بعدم
()53
اال�ستقرار خا�صة بالن�سبة للوافدين اجلدد".
ي�ضيف التقرير �أن "ممار�سة مهنة ال�صحافة يف بالدنا ال ت�ستند �إىل �رشوط وا�ضحة و مقايي�س حمددة
مثل �أي مهنة �أخرى .كما �أن �إ�سناد بطاقة االحرتاف هو من اخت�صا�ص �سلطة الإ�رشاف ممثلة يف الإدارة العامة
للإعالم ولي�س من اخت�صا�ص �أهل املهنة ،وهو ما جعل �إغراق القطاع بالدخالء �أمرا يف غاية ال�سهولة ".ويعترب
التقرير �أن هذه الأو�ضاع اله�شة كانت تربة خ�صبة لتنامي خرق �أخالقيات املهنة ال�صحفية وميثاق �رشفها.
فالعديد من ال�صحفيني و�أمام ان�سداد الآفاق و الي�أ�س من ت�سوية �أو�ضاعهم ي�سقطون يف م�ستنقع املقاالت الدعائية
و الإ�شهارية وال�رسقة واالنتحال و�إم�ضاء وتبني مقاالت جاهزة .ولي�س من باب ال�صدفة �أن تخت�ص يف مثل هذه
املمار�سات املخلة ب�رشف املهنة "امل�ؤ�س�سات ال�صحفية" التي ت�رضب بقوانني ال�شغل عر�ض احلائط ،و ت�ستغل
�صحفييها �-إن وجدوا� -أ�سو�أ ا�ستغالل.
يف الفقرة اخلا�صة بهتك الأعرا�ض �أ�شار التقرير �إىل �أنه يف ال�سنوات الأخرية انت�رشت ظاهرة
الت�شهري وثلب بع�ض ال�شخ�صيات ال�سيا�سية واحلقوقية والإعالمية ،وعادة ما تكون يف �شكل حمالت منظمة يتم
"�إعدادها" بنف�س الأ�سلوب للرد على املخالفني يف الر�أي .وهو �أقرب منه �إىل ال�سب و ب�شكل ال يحرتم �أخالقيات
املهنة ال�صحفية وال ميثاق �رشفها الذي ي�ستند �إىل احرتام �آراء الغري و التعامل مع املختلفني يف الر�أي بروح من
الت�سامح و عدم اللجوء �إىل ثلبهم.
	�أعترب التقرير املوازي �أن املقاالت اجلاهزة و الرد على مقاالت مبهمة تعترب ظاهرة ال تختلف كثريا عن
عملية هتك الأعرا�ض نظرا لأن هذا النوع من املقاالت يخت�ص يف التهجم على بع�ض املنظمات و الهيئات الوطنية
حني تختلف مع ال�سلطة على غرار الهيئة الوطنية للمحامني وجمعية الق�ضاة والرابطة التون�سية للدفاع عن
حقوق الإن�سان .وعادة ما تكون يف �شكل حمالت منظمة ت�شنها ج ّل ال�صحف �أو بع�ضها على �إثر ن�شوب �أزمة بني
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احلكومة و�إحدى هذه الهيئات �أو املنظمات .كما تعر�ض التقرير �إىل �إ�شكالية املقاالت الدعائية مربزا ا�ستفحال
ظاهرة "�شهادات" املدح و الإطراء يف بع�ض ال�صحف الأجنبية �أو الكتب والتي تت�سابق �صحفنا �إىل �إعادة ن�رشها
�أحيانا يف �صفحاتها الأوىل� .أما فيما يتعلق باملقاالت اال�شهارية فت�سعى العديد من ال�صحف التون�سية و خا�صة
الأ�سبوعية منها �إىل تقدمي مواد �إ�شهارية يف �شكل �إنتاجات �صحفية موقعة �أحيانا من قبل بع�ض ال�صحفيني .وهي
ممار�سة تعترب خرقا وا�ضحا للقانون و�إخالال ب�أخالقيات املهنة وميثاق �رشفها.
خ�ص�ص التقرير فقرة لظاهرة ال�رسقة واالنتحال م�شريا �إىل �أن عديد ال�صحف التون�سية تعمل على
ا�ستبدال ال�صحفيني املحرتفني مبق�ص القتطاع مواد �صحفية من ال�صحافة العربية و الأجنبية دون ترخي�ص
م�سبق و دون ذكر للم�صدر ،وتقدمها للقراء على �أنها انتاجات خا�صة بها .فبع�ض ال�صحف تعمل بعدد حمدود
جدا من ال�صحفيني املحرتفني ال يتجاوز �صحافي ًا واحد ًا يف �أق�صى احلاالت .و�أ�صبحت �شبكة الأنرتنات يف الفرتة
الأخرية مالذا له�ؤالء و خا�صة يف جمال ال�ش�ؤون الدولية واملنوعات و�أي�ضا ال�صور الفوتوغرافية ودائما دون
ذكر امل�صدر .وقد التج�أت �صحف �أخرى �إىل ملء م�ساحاتها مبواد مكررة .وختم التقرير باب الأخالقيات بفقرة
عن الإثارة و حتريك الغرائز والحظ �سعي بع�ض ال�صحف وخا�صة الأ�سبوعية منها بدافع الربح املادي ال�رسيع
�إىل تكري�س توجه خطري يتمثل يف الإثارة وحتريك الغرائز ،ليتحول هذا الأ�سلوب �إىل منتج لأركان قارة.
 تقرير ماي  : 2006متيز تقرير �سنة  2006يف معاجلته مل�س�ألة الأخالقيات باالقت�ضاب واكت�سى�صبغة عمومية فال وجود لعر�ض مف�صل لتجاوزات لها �صلة بالأخالقيات قام بها �صحفيون .ففي الباب اخلا�ص
بالأخالقيات �أكد تقرير �سنة  2006رف�ضه احلمالت الإعالمية املوجهة واعتربت جمعية ال�صحفيني �أن مثل
هذا املنهج خمل ب�أخالقيات املهنة والأخالق عموما( . )54ويف نف�س ال�سياق �أعترب التقرير �أن �أ�سلوب الت�شخي�ص
واالتهامات الأخالقية وهتك الأعرا�ض والتخوين الذي تلج�أ �إليه بع�ض ال�صحف من خمتلف امل�شارب ي�ستوجب
الردع القانوين ف�ضال عن كونه خم ًال ب�رشف املهنة و�أخالقياتها ،و�أ�شار التقرير �أي�ضا �إىل توا�صل ظاهرة ن�رش
املقاالت غري املم�ضاة والتي ترد على �أحداث �أو مواقف مل يطلع عليها القارئ �أو امل�شاهد التون�سي .ومن بني
النقاط التي ركز عليها تقرير �سنة  2006االزدواجية يف جمع التحرير ال�صحفي اخلال�ص بالإ�شهار ،وهو ما قد
يعر�ض م�صداقية ال�صحايف �إىل ال�شبهات ويلقي ب�ضالله على الإنتاج ال�صحفي ،هذا بالإ�ضافة �إىل الإ�شهار املقنع
الذي تعتمده بع�ض ال�صحف ،يف �شكل ريبورتاجات �أو �أحاديث �أو حتقيقات وحتى �أخبار )55(.فرغم و�ضوح
القانون يف هذا ال�سياق ف�إن عديد ال�صحف التون�سية تتجاهله وتلج�أ �إىل تقدمي مواد �إ�شهارية يف �شكل �إنتاجات
�صحفية موقعة يف بع�ض الأحيان وهي-ح�سب التقرير -خملة ب�رشف املهنة.
الإ�شكالية الأخرى التي �أكد عليها تقرير � 2006أي�ضا هي تعمد العديد من ال�صحف التون�سية �إىل
�رسقة مقاالت من ال�صحافة العربية والأجنبية وا�ستعمالها على �أ�سا�س �أنها �إنتاجات خا�صة ،ودون ذكر
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للم�صدر �أو ترخي�ص م�سبق ،وتعتمد بع�ض ال�صحف وهنا يتهم التقرير ال�صحف التي تعمد �إىل اقتطاع مقاالت
كاملة على �أ�سا�س �أنها مرا�سلة ،بل ت�ضيف �إليها عبارة "خا�ص" من "مرا�سلنا يف بغداد �أو "القاهرة"� ،أو غريها
دون ذكر ا�سم املرا�سل .وتلج�أ �صحف �أخرى وخا�صة الأ�سبوعية منها �إىل �شبكة الإنرتنت مللء جزء هام من
�صفحاتها فيما يتعلق بالأخبار العاملية ،وكذلك املنوعات وال�صور ،علما و�أن هذه ال�صحف ت�شغل عددا حمدودا
()56
من ال�صحفيني
 تقرير  :2007اكتفى تقرير �سنة  2007يف باب الأخالقيات ب�إثارة نقطتني هما : الت�شخي�ص وهتك الأعرا�ض والتخوين :وي�ؤكد التقرير "جلوء بع�ض ال�صحف والأقالم واملواقع الإلكرتونية()57
من خمتلف التلوينات ال�سيا�سية واحل�سا�سيات �إىل �أ�سلوب هتك الأعرا�ض والتخوين والت�شخي�ص".
 ال�رسقة االنتحال والإ�شهار املقنع  :وي�شري التقرير من �أنه رغم و�ضوح القانون ف�إن العديد من ال�صحفتلج�أ �إىل انتحال مقاالت مقتطعة بالكامل من �صحف �أجنبية وعربية دون �إ�شارة �إىل م�صادرها احلقيقية .بل �إن
�صحفا يومية وو�أخرى �أ�سبوعية غالبا ما تقطع حوارات ب�أكملها وتوهم القراء ب�أنها �إنتاجات خا�صة ،وي�صل
الأمر ببع�ض ال�صحف �إىل �إ�ضافة عبارة "خا�ص" لتج�سد بذلك ح�سب عبارة التقرير "�أق�صى �أ�شكال اال�ستهتار
واال�ستهزاء بالقارئ ".وي�ضيف التقرير فيما يتعلق بال�رسقة �إىل �أن �شبكة الإنرتنت حتولت �إىل مالذ حقيقي
�إىل ه�ؤالء ،وتخ�ص�ص �إحدى ال�صحف اليومية التون�سية موظفا لل�رسقة من الإنرتنت مللء �صفحاتها بجميع
()58
�أق�سامها".
ويعترب التقرير �أن من �أ�سباب ا�ستفحال هذه الظواهر هو عدم تطبيق القانون وهو ما �شجع-ح�سب نف�س
التقرير�-أ�صحاب امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف ال�صحافة املكتوبة وال�سمعية الب�رصية والإنرتنت وبع�ض ال�صحافيني
على التمادي يف ممار�سات خملفة ب�رشف املهنة .ويعترب التقرير بالإ�ضافة �إىل العوامل املذكورة �أن الأو�ضاع
املادية اله�شة يف عديد امل�ؤ�س�سات ال�صحفية والإعالمية متثل �أر�ضية خ�صبة لتنامي ظاهرة خرق �أخالقيات
املهنة.
 �أخالقيات املهنة يف تقرير  : 2008يعترب تقرير �سنة � 2008أول تقرير ي�صدر با�سم النقابة الوطنية لل�صحفينيالتون�سيني التي ت�أ�س�ست يف  13جانفي  2008ويعترب متطورا ن�سبيا قيا�سا �إىل تقارير  2006و  .2007لكن ويف
�سياق �آخر ميكن القول �أنه مل يطر�أ �أي تغيري منهجي �أو �شكلي يف هذا التقرير النقابي بل يكاد يكون ن�سخة من
التقارير ال�سابقة للجمعية وهو ما يدفعنا �إىل الت�سا�ؤل عن ما الفرق بني اجلمعية والنقابة يف التعامل مع م�س�ألة
الأخالقيات .ذكر تقرير �سنة  2008توا�صل انتهاك �أخالقيات املهنة خالل الفرتة التي يغطيها هذا التقرير،
وتوا�صلت اخلروق وزادت حدتها يف بع�ض الأحيان .ويف هذا ال�سياق فقد تلقت النقابة مرا�سالت من عديد
الأطراف ،من منظمات ومواطنني ،تطرح عليها �إ�شكاليات تتعلق ب�أخالقيات املهنة .وقدم مواطنون من والية
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الق�رصين-على �سبيل الذكر� -شكايات للنقابة تتعلق ب�سعي بع�ض ال�صحف "ن�رش قيم البغ�ضاء والالت�سامح
و �إثارة النعرات اجلهوية" .وعرب مواطنون من والية الق�رصين عن احتجاجهم مما ن�رشته �صحيفة �أ�سبوعية
تون�سية حول اجلهة ب�شكل تهكمي ،معتربين ذلك م�سا بالكرامة و�إهانة جلهة ب�أكملها".
وقد �أ�صدرت النقابة يوم  30مار�س  2008بيانا نددت فيه ب�أ�سلوب التخوين وهتك الأعرا�ض معتربة
هذه املمار�سات خملة ب�رشف املهنة ،وذلك على خلفية ما ن�رشته جريدة �أ�سبوعية التي وا�صلت حملتها ب�أكرث
�رشا�سة فيما بعد� ،إىل جانب �صحف �أ�سبوعية �أخرى .وتعترب النقابة �أن هذه املمار�سات ت�رض كثريا مب�صداقية
ال�صحافة التون�سية .وال تقت�رص عمليات الثلب وهتك الأعرا�ض على ال�صحافة الورقية فح�سب ،فقد امتدت
الظاهرة �إىل بع�ض املواقع الإلكرتونية� ،إذ تعر�ضت الأ�ستاذة اجلامعية ال�سيدة �سلوى ال�رشيف (� )59إىل حملة
ت�شويهية وت�شهريية على �إثر ن�رشها لدرا�سة على االنرتنت حول املكانة املخ�ص�صة للمر�أة من خالل الفتاوى
املن�شورة على مواقع االنرتنت .وقد متيزت هذه احلملة بالعنف وال�رشا�سة �إىل حد الت�شكيك والتخوين والتكفري
وامل�س من كرامة �صاحبة املقال وحقها يف حرية التعبري والتفكري واملعتقد.
وتعرف العديد من ال�صحف التون�س ّية با�ستعمال املقاالت الدعائ ّية �سواء بغر�ض �إ�شهاري �أو لأغرا�ض
�سيا�س ّية ت�أتي يف �إطار التعتيم .وتقوم العديد من ال�صحف بالتعدي على �أخالقيات املهنة وخرق قوانني امللكية
الفكرية� ،إذ تعمد �إىل "�رسقة" مقاالت من �صحف �أخرى ومن االنرتنت دون ذكر امل�صدر .كما تعمد بع�ض
ال�صحف �إىل ن�رش مقاالت ا�شهارية يف �شكل �أخبار .وتخت�ص بع�ض ال�صحف �صفحاتها للرتويج �إىل قيم الغيبيات
وال�شعوذة والفكر اخلرايف واعتماد �أ�سلوب الإثارة.
 -7تيبولوجيا �أخالقيات املهنة تون�س
�إذا ما �أردنا ويف �سياق مقاربة حو�صلية� ،أن ن�صنف تيبولوجيا خمتلف التجاوزات الأخالقيات التي يقع فيها
ال�صحايف �أثناء مار�سته ملهنة ال�صحافة ميكننا �أن ن�ستنتج وبعد متحي�ص وفرز لكل ما عرثنا عليه يف تقارير جمعية
ونقابة ال�صحفيني التون�سيني �أنها ت�ؤطر يف ثالثة �أ�صناف :
 ال�صنف الأول  :كل ما له عالقة بالآخر �أي القراء واجلمهور وم�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع املدين ويتمظهر هذاال�صنف يف حق الرد ،وعدم اخللط بني الإ�شهار واملادة ال�صحفية ومغالطة اجلمهور ،وفربكة الأخبار �أي
ن�رش بيانات زائدة �أو ناق�صة  ،وتفادي الإثارة ،ونبذ الدعوة للعن�رصية والتمييز...
 ال�صنف الثاين  :كل ما له �صلة بكل ما هو م�صدر وحرفية ومهنية يف العمل ال�صحفي وميكن يف هذا ال�سياقذكر م�سائل احرتام ال�رس املهني ،احرتام احلياة اخلا�صة ،رف�ض هتك الأعرا�ض والت�شهري والثلب ،التمييز
بني الر�أي واخلرب ،ال اتهام بدون دليل ،الدقة ،عدم ت�شويه امل�صدر ...
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 ال�صنف الثالث  :كل ما هو ذاتي �أي كل ما له �صلة بعالقة ال�صحايف بزمالئه ومهنته مثل احرتام النظامالأ�سا�سي للمهنة ،رف�ض ال�رسقة الأدبية وانتحال مقاالت من �صحف �أخرى �صاغها زمال�ؤه ورف�ض كل
�أنواع الهدايا واالمتيازات املادية واملعنوية... ،
لكن و�أمام كل ما عر�ض من جتاوزات تت�صل بالأخالقيات مل نعرث على ملف قامت فيه اجلمعية �أو
النقابة بعملية ا�ستق�صاء معمق �أي التحقق من التجاوز مهما كان الطرف املت�سبب (�صحايف �أو م�ؤ�س�سة �صحفية
�أو جهة ر�سمية) وهو ما يدفعنا -يف ختام هذا البحث� -إىل �إبداء عدة �إحرتازات عن بع�ض الق�ضايا التي لي�ست
مبعزل عن خلفيات قد تكون حزبية �أو �إيديولوجية �أو �أي�ضا اختالفات لها عالقة بكيف نفهم ممار�سة مهنة
ال�صحافة ودورها يف املجتمع �أو ماهية العالقة املحتملة بني ال�صحايف ورب العمل وجهة الإ�رشاف .كما تبدو
بع�ض الق�ضايا التي لها عالقة بالأخالقيات ال�صحفية على �صلة �أي�ضا رمبا بت�صفيات ح�سابات قد تكون فكرية
�أو ذاتية� .أما �إذا ما توجهنا �إىل تيبولوجيا �أ�سباب خرق �أخالقيات املهنة ودوافعها ف�إنها تبدو ومن خالل تقارير
نقابة ال�صحفيني على النحو الآتي :
� -1أكرث ال�صحف تعديا على �أخالقيات املهنة هي ال�صحف التي ال حترتم االتفاقيات امل�شرتكة.
 -2ي�ساهم عدم تر�سيم ال�صحفيني وتوظيفهم وطول فرتة التعاقد والعمل العر�ضي يف �سعي ال�صحايف �إىل
االنتحال.
� -3إن ت�ساهل امل�رشع �أي عدم احرتام قوانني جملة ال�صحافة التي متنع ال�رسقة الأدبية والإ�شهار املقنع وغريها
من الف�صول ي�ساهم يف تدهور الأخالقيات.
 -4يعترب عدم و�ضع معايري حمددة لإ�سناد بطاقة �صحايف حمرتف �أحد �أ�سباب متادي بع�ض ال�صحفيني يف
الإخالل بالأخالقيات.
� -5إن ال�سكوت عبارة عن تواط�ؤ ويتجلى ذلك يف عدم تعاون الزمالء ال�صحفيني مع النقابة وتقدمي �شكاوى �ضد
كل انتهاك حلقوق ال�صحفيني �أو مليثاق ال�رشف.
 -6الت�ساهل يف �إ�سناد ترخي�ص يف ن�رش �صحيفة �إىل من هو غري حريف وهو ما ينعك�س على مدى احرتام هذا الأخري
للمبادئ الأخالقية.
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 - 8خامتة  :حتمية الفكري يف فهم الأخالقيات
على هدي ما تقدم تبدو �أخالقيات ال�صحافة ،بو�صفها جمموعة من القواعد والقيم والتي بالرجوع �إليها ميكن
لل�صحايف �أثناء ممار�سته ملهنته �أن ي�صحح الأخطاء والتجاوزات الفردية املحتملة ،مبحثا مبهما مازال يف حاجة
�إىل م�ساءلة �سياق ت�شيئه الفكري والتاريخي .ويكون الت�صحيح عادة على �أر�ضية عدم �إحلاق ال�رضر بالوظيفة
الرئي�سية لو�سائل الإعالم وحريتها ،وهي وظيفة ذات دالالت رمزية تتمثل بالتحديد يف توفري رقابة �سليمة على
دوائر ال�سلطة التنفيذية واحلفاظ على قواعد جمتمع حر ودميقراطي.
هكذا جاءت الأخالقيات يف الغرب ل�سد ثغرة غياب قوانني املطبوعات �أو فر�ضية �إحاللها ،وهي قوانني
ال ميكن �سنها لأنها تتعار�ض فكريا ود�ستوريا مع مبد�أ حرية التعبري عن الر�أي كحق طبيعي جاء به الفكر
الليربايل يف القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش والذي يعتربه الغرب قيمة �إن�سانية وجب على كل الب�رشية دعمه
والإميان به .يف االجتاه الآخر متار�س احلكومات يف دول العامل الثالث و�أمام الوهن الفكري دور املنظّ م الأول
لو�سائل الإعالم عرب امللكية والإ�رشاف وخا�صة من خالل الت�رشيع و�إ�صدار قوانني لتنظيم ال�صحافة والطباعة
والن�رش .يف دول العامل الثالث ومنها الدول العربية الزالت و�سائل الإعالم وخا�صة املكتوبة تخ�ضع لقوانني
الطباعة والن�رش �أو جملة ال�صحافة وهي حزمة من القوانني التي تنظم كل ما يتعلق بالطباعة والتداول والن�رش.
وال�صحافة وهي كما �أ�رشنا ت�رشيعات من �إفرازات دولة ما بعد اال�ستقالل .يحيلنا هذا التو�صيف �إىل ا�ستنتاج
متظهر حالة من عدم التوافق بني املرجعيات التي ميكن االعتماد عليها يف �إدارة امل�شهد ال�صحفي �رشقا وغربا
�شماال وجنوبا .رغم ما يعاب على هذه القوانني من ح�ضور مواد جزرية عقابية قد ت�صل �إىل �سجن ال�صحايف
و�إغالق ال�صحف ف�إن لهذه القوانني عوار�ض �أخرى غري ظاهرة لكنها م�ؤثرة يف امل�شهد الإعالمي وتطوره .من
بني هذه الآثار ميكن القول �أن قوانني املطبوعات قد حدت بل عطلت لي�س فقط من منو وازدهار ال�صحافة بل من
فر�صة تبلور فل�سفة ومبادئ لأخالقيات العمل الإعالمي وخا�صة متثل ثقافة الو�سيط بو�صفها منتجة لرت�سيخ
قيمة الدميقراطية فكريا.
تزداد �أهمية �إثارة �إ�شكالية الأخالقيات حدة عندما تعرت�ضنا كل تلك املتغريات الهائلة التي ي�شهدها
الإعالم الدويل والإعالم العربي على حد ال�سواء ،وخا�صة ميالد �شبكة الإنرتنت وتغري مفهوم ممار�سة العمل
ال�صحفي يف ن�سخته الورقية الكال�سيكية وحتوله �إىل منتوج �إلكرتوين تفاعلي يتجه من الكل �إىل الكل عو�ض ًا من
اجلزء �إىل الكل� .إن حتول االت�صال والإعالم من �إطاره ال�ضيق الوطني �إىل �إطار دويل ا�شمل عرب البث الف�ضائي
و�شبكة الإنرتنت قد غري من �أ�ساليب وتقنيات �إر�سال وا�ستقبال وا�ستهالك املعلومة واخلرب .كما �أن بروز
االت�صال الفردي وت�شتت مقولة االت�صال اجلماهريي قد غري من مرجعيات االت�صال الكال�سيكية.
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فالكل يعلم �أن من بني �أكرب العوائق التي تعي�شها �شبكة الإنرتنت على امل�ستوى الدويل هي م�س�ألة
التنظيم والتقنني وخا�صة الأخالقيات .عربيا �أدى بروز القطاع اخلا�ص وح�ضوره الفعال يف ت�شكيل اخلطاب
الإعالمي اجلديد و�صناعته �إىل �إعادة قراءة هيكلة امل�شهد الإعالمي واالت�صايل كميا ونوعيا ،غري �أن البعد
الأخالقي والقانوين ال زال الأكرث تخلفا .فبالإ�ضافة �إىل غياب قوانني تنظم الإعالم ال�سمعي املرئي يف �أغلب
الدول العربية والتذبذب يف الو�صول �إىل مرجعية التنظيم الإعالم الرقمي ف�إن قطاع الإعالم املكتوب والن�رش
وال�صحافة ال زال ينظم بقوانني املطبوعات والتي هي عبارة عن احدى �إفرازات �إعالم دولة ما بعد اال�ستقالل
جتاوزتها احلداثة الفكرية والتقنية.
يحدث هذا رغم وجود خطاب ر�سمي يف تون�س ويف �أغلب الدول العربية ال يرتدد يف الت�أكيد على �رضورة
الإ�صالح ال�سيا�سي و�إبراز �أن الإ�صالح ال�سيا�سي ال م�ستقبل له يف غياب �إ�صالح الإعالم( ، )60وتعود بلورة هذا
اخلطاب و�أ�صوله �إىل �ضغط املجتمع املدين داخليا و�ضغط املنظمات احلكومية و�شبه احلكومية الدولية لتحرير
الإعالم من هيمنة الدولة وذلك منذ �أحداث احلادي ع�رش من �سبتمرب  .)61( 2001يف هذا ال�سياق ميكن الإ�شارة
�إىل �أنه ومنذ بداية هذه الألفية �شهدت �أغلب مفردات امل�شهد الإعالمي العربي (املدن الإعالمية ،الف�ضائيات،
الإنرتنت )...حراكا داخليا ظاهرا با�ستثناء �أهم عن�رص يف العملية الإعالمية �أال وهو ال�صحايف .فاجلمعيات
ال�صحفية الأهلية الزالت �ضعيفة �إن مل نقل �أن اغلبها موال للحكومات و�أن ت�أ�سي�س النقابات يعترب يف عديد الدول
العربية ثورة على �أكرث القطاعات حيوية يف �أ�ساليب �إدارة املجتمع والر�أي العام.
يبدو �أن اخلالف يف ت�صور تنظيم الن�شاط الإعالمي ومن خالل قراءة النموذج التون�سي يعود �إىل
�إ�شكالية املرجعية الفكرية وال�سيا�سية التي على هديها نحدد ماهية العالقة املحتملة بني مكونات امل�شهد ال�صحفي
بو�صفه جماال اجتماعيا وفكريا تتجاذبه جماالت �أخرى (ال�سيا�سة والإقت�صاد) ويتوق �إىل اال�ستقالل .غري
�أن م�ساءلة هذا احلقل حتيلنا �إىل �سياقات اجتماعية وثقافية حملية ،ف�آليات احل�صول على املعلومة واخلرب يف
الغرب لي�س بذات الآليات يف الدول النامية وكذلك الأمر فيما يتعلق بالظروف املادية لل�صحايف ،ودور ال�سلطة
التنفيذية .يف اخلتام نقول �إن التفاعل الإيجابي مع م�س�ألة �أخالقيات العمل الإعالمي يف تون�س �أو يف املنطقة
العربية لي�س متوقفا على مدى االلتزام ببنود مدونة �أخالقية نعلن عنها بل باملقدرة على احل�سم الفكري واملعريف
ملاهية م�ضامني وادوار االت�صال والإعالم وال�صحافة بو�صفها ظواهر اجتماعية حداثية مركبة.

حمور العدد:

الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال

الإت�صال والتنمية

 -املراجع :

82
العدد 2

 النقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني  :القانون الأ�سا�سي� 8 ،صفحات. النقابة الوطنية لل�صحفيني التون�سيني  :م�رشوع النظام الداخلي� 18 ،صفحة. ميثاق �رشف ال�صحايف التون�سي ال�صادر �سنة .1983 جمعية ال�صحفيني التون�سيني  :تقرير جلنة احلريات حول واقع احلريات ال�صحفية يف تون�س 3 ،ماي � 26 ،2002صفحة. جمعية ال�صحفيني التون�سيني  :تقرير جلنة احلريات حول واقع احلريات ال�صحفية يف تون�س 3 ،ماي � ،2003صفحة. جمعية ال�صحفيني التون�سيني  :واقع احلريات ال�صحفية ،التقرير الثالث  3ماي � 35 ،2004صفحة. جمعية ال�صحفيني التون�سيني  :واقع احلريات ال�صحفية ،التقرير الرابع  3ماي � 2005،27صفحة. ناجي البغوري-زياد الهاين-حم�سن عبد الرحمان  :التقرير ال�سنوي الرابع حول واقع احلريات ال�صحفية يف تون�س 03ماي � 28 . 2005صفحة.
 جمعية ال�صحفيني التون�سيني  :واقع احلريات ال�صحفية يف تون�س ،التقرير اخلام�س ،ماي � 29 ،2006صفحة. -جمعية ال�صحافيني التون�سيني  :واقع احلريات ال�صحفية يف تون�س  :التقرير ال�ساد�س ،تون�س ماي � 35 ،2007،صفحة.

 امل�صادر: بالعربية-

كلية الإعالم – جامعة القاهرة � :أخالقيات الإعالم بني النظرية والتطبيق ،امل�ؤمتر العلمي ،ال�سنوي ال�سابع ،اجلزء الثالث،
ماي .2003
و�سائل الإعالم والأخالق :جملة �إلكرتونية ت�صدرها وزارة اخلارجية الأمريكية � 25أيار/مايو. 2001 ،
)عماد مكاوي( ح�سن� :أخالقيات العمل الإعالمي ،الدر امل�رصية اللبنانية ،القاهرة .2002
)ح�سام الدين( حممد :امل�س�ؤولية االجتماعية لل�صحافة  :الدار امل�رصية اللبنانية ،القاهرة.2003،
)�شمول( روبرت  :م�س�ؤوليات ال�صحافة  :ترجمة �ألفرد ع�صفور ،مركز الكتب الأردين.1990 ،
)هوهنربغ( جون  :ال�صحفي املحرتف ،ترجمة ف�ؤاد موي�ساتي ،امل�ؤ�س�سة الأهلية للطباعة والن�رش ،بريوت.
)�أبو �أ�صبع( �صالح :حتديات الإعالم العربي  ،دار ال�رشوق عمان الأردن .1999 ،
)نع�سان �آغا( ريا�ض :بني ال�سيا�سة والإعالم  :دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع ،لبنان.2003 ،

2 العدد

83

الإت�صال والتنمية

الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال

:حمور العدد

: بالفرن�سية

-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.

حمور العدد:

الإطار القانوين والتنظيمي للإت�صال

الإت�صال والتنمية

الهوام�ش:
 -1ميكن ذكر م�ؤمتر اجلزيرة الإعالمي وجائزة دبي لل�صحافة وم�ؤمتر القاهرة وغريها من الندوات الر�سمية و�شبه الر�سمية
عن حرية الإعالم وامل�س�ؤولية وذلك منذ بداية هذ القرن.

84

2-Pascal Fortin, Quelle déontologie pour l`information en ligne, www.unizine.net

 -3و�سائل الإعالم والأخالق ،جملة �إلكرتونية ت�صدرها وزارة اخلارجية الأمريكية � 25أيار/مايو. 2001 ،

العدد 2

� -4أخالقيات الإعالم بني النظرية والتطبيق� ،أعمال م�ؤمتر جامعة القاهرة  ،كلية الإعالم ،ماي .2003
 -5هذا �إذا ما �إ�ستثينينا درا�سة حممد حمدان باملجلة التون�سية لعلوم االت�صال باللغة الفرن�سية عن «امل�س�ؤولية الأخالقية
لل�صحفي يف دول اجلنوب  :منوذج تون�س ».العدد  48-47ل�سنة  2006ور�سالة ختم الدرو�س اجلامعية مبعهد ال�صحافة 1990
عن «ال�ضوابط املهنية والأخالقية العمل ال�صحفي يف جملة ال�صحافة بعد تنقيح � 2أوت  1988للطفي الزيادي وتوفيق 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.

 -10راجع  :ح�سن عماد مكاوي � ،أخالقيات العمل الإعالمي ،الدر امل�رصية اللبنانية ،القاهرة .2002
 -11ملزيد الإطالع على فل�سفة وتاريخ نظرية امل�س�ؤولية االجتماعية راجع حممد ح�سام الدين  :امل�س�ؤولية االجتماعية لل�صحافة
 :الدار امل�رصية اللبنانية ،القاهرة.2003،
 -12ح�سن عماد مكاوي  ،مرجع �سابق� ،ص .71
-13راجع الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان املادة .19
-14مثل الفدرالية الدولية لل�صحفيني ،واحتاد ال�صحفيني العرب واحتاد ال�صحفيني الأفارقة ،والآ�سيويني وغريها.
15- Voir: Sean MacBride, Voix multiples, un seul monde :
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واجبات وم�س�ؤولية معينة وحقوق ال ي�ستطيع بدونها ال�صحايف �أن ي�ضطلع مبهامه على الوجه الأكمل .وبناء على ذلك واعتبارا
لر�سالة ال�صحفي وما متيله امل�س�ؤولية وخا�صة يف نطاق احرتام حقوق الغري ويف دائرة احلفاظ على الألفة القومية والنظام
العام وعلى �سالمة الأخالق العامة ودوام ا�ستقامتها ح�سبما ين�ص�ص على ذلك الت�رصيح العاملي حلقوق الإن�سان يف �سنة 1940
املنقح بالئحة الأمم املتحدة يف �سنة  1966ف�إن ال�صحايف ملزم ب�أن يتعهد باحرتام القواعد الأخالقية التالية والعمل على �ضمان
احرتامها كلما وقع انتهاكها �أثناء ممار�سة املهنة».
-35عرثنا على هذه وثيقة هذه املدونة يف مركز التوثيق القومي بتون�س.
 -36ت�ضمن �أحد التقارير �صفحة ون�صف ال�صفحة عن واقع �أخالقيات ال�صحافة طيلة �سنة.
 -37ير�أ�س هذه اللجنة كمال بن يون�س ال�صحفي بدار ال�صباح.
-38من خالل قيامنا با�ستق�صاء ميداين عن عمليات الإخالل مبيثاق ال�رشف ح�صلنا على العديد من احلاالت املوثقة من قبل
�صحافيني ،هذا بالإ�ضافة �إىل ح�صولنا على العديد من الوثائق من النقابة على هيئة �شكاوي لها عالقة بتجاوزات �أخالقية
لبع�ض ال�صحفيني وهي عادة ت�صب يف حمور الإ�شهار املقنع وال�رسقة الأدبية ،وامل�س من احلياة اخلا�صة .ونظرا لعدة
اعتبارات �سو�سيولوجية مل نعمد يف هذا البحث �إىل ذكر �أي ا�سم ل�صحفي �أو �صحيفة وذلك بحكم �أن الثقافة ال�سائدة ال تتحمل
مثل هذه التهم.
-39راجع �صحيفة امل�ستقبل« ،ال�صحفيون يقرون ب�أخطائهم» 8 ،ني�سان .1993
�-40صحيفة امل�ستقبل  :نف�س امل�صدر.
 -41راجع تقرير .2008
�-42أع�ضاء جلنة �صياغة تقرير ( 2002-2000جلنة احلريات)  :حممد بن �صالح-فوزية املزي� -صالح الدين بن مبارك -ناجي
الباغوري� -سفيان بن حميدة -فتحى العياري -جمال العرفاوي -معز زيود -مراد عاللة -زياد الهاين -فوزي ال�سنو�سي
– يو�سف الو�سالتي –خمي�س اخلياطي -نوالدين احلف�صي -حممد جنيب بن عبداهلل.
-43جمعية ال�صحفيني التون�سيني  :تقرير جلنة احلريات حول واقع احلريات ال�صحفية ،تون�س� 3 ،أيار � ،2002ص.1 .
 -44نف�س ال�صفحة.
-45نف�س امل�صدر �صفحة .23 :
		
-46نف�س ال�صفحة.
-47جمعية ال�صحفيني التون�سيني  :واقع احلريات ال�صحفية ،التقرير الثاين  3ماي � 24 ،2003صفحة �أعدته جلنة احلريات
املتكونة من ال�صحفيني  :الها�شمي نويرة ،يو�سف الو�سالتي ،فتحي العياري� ،سفيان بن حميدة ،حممد بن �صالح ،مراد عاللة،
معز زيود ،فوزي ال�سنو�سي ،فوزية املزي ،و�صالح الدين بن مبارك.
-48جمعية ال�صحفيني التون�سيني  :واقع احلريات ال�صحفية ،التقرير الثاين  3ماي � ، 2003ص.9-8
-49نف�س امل�صدر �.ص .10
 -50جمعية ال�صحفيني التون�سيني  :واقع احلريات ال�صحفية ،التقرير الثالث  3ماي � ،2004ص .9
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-51جمعية ال�صحفيني التون�سيني  :واقع احلريات ال�صحفية ،التقرير الرابع  3ماي � ،2005ص .13
-52نف�س امل�صدر.
 -53ناجي البغوري-زياد الهاين-حم�سن عبد الرحمان  ،التقرير ال�سنوي الرابع حول واقع احلريات ال�صحفية يف تون�س03 ،
�أيار � ، 2005ص.13 .
-54جمعية ال�صحفيني التون�سيني  :واقع احلريات ال�صحفية يف تون�س ،التقرير اخلام�س� ،أيار � ،2006ص .28
 -55نف�س امل�صدر.
-56نف�س امل�صدر �ص .29
 -57جمعية ال�صحافيني التون�سيني  :واقع احلريات ال�صحفية يف تون�س  :التقرير ال�ساد�س ،تون�س �أيار� 35 ،2007صفحة� ،أجنز
التقرير فريق عمل من جلنة احلريات يتكون من  :جمال الكرماوي ،زياد الهاين ،مراد عاللة ،ناجي البغوري ،حم�سن عبد
الرحمان ،الها�شمي نويرة.
 -58ملعرفة ا�سماء ال�صحف ميكن الرجوع �إىل تقارير جمعية ثم نقابة ال�صحفيني التون�سيني.
-59ا�ستاذة جامعية مبعهد ال�صحافة وعلوم الإخبار.
-60راجع  :وثيقة تون�س للإ�صالح يف العامل العربي والتي �صدرت عن قمة جامعة الدول العربية املنعقدة يف تون�س �سنة 2004
والتي تعترب ردا ر�سميا عربيا على م�رشوع �إ�صالح ال�رشق الأو�سط للدول الثمانية� .أما امل�رشوع الآخر فهووثيقة الإ�سكندرية
التي جاء بها م�ؤمتر»ق�ضايا الإ�صالح العربي  :الر�ؤية والتنفيذ» والتي تعترب الرد غري الر�سمي والذي متثله منظمات املجتمع
املدين يف الوطن العربي.
-61جمال الزرن  ،يف نقد العالقة بني جمتمع املعرفة وخطاب الإ�صالح ،جملة عامل الفكر -الكويت �صيف .2008

بيئة الإعالم اجلديد

ق�سم الإذاعة والتليفزيون -كلية الإعالم-جامعة �صنعاء

يو�صف الإن�سان ب�أنه كائن ات�صايل ،فاالت�صال �سمة مالزمة له ،ول�صيقة بحياته منذ الأزل ،فهو �أحد
ال�رضورات املعي�شية التي ال ميكن للإن�سان اال�ستغناء عنها� ،إذ يقدر الوقت الذي مي�ضيه الفرد يوميا يف مزاولة
�أن�شطة ات�صالية متنوعة (حتدث ،كتابة ،ا�ستماع ،قراءة )..بـ )1( %75من �أن�شطته اليومية ،مما ي�ؤكد على مدى
�أهمية االت�صال يف حياة الإن�سان الع�رصي.
وقد مار�س الإن�سان االت�صال منذ القدم بوا�سطة الو�سائل البدائية ،ك�إ�شعال النريان ،والدخان ،وقرع
الطبول ،واملنادي ،واحلفر على الأحجار والأ�شجار والألواح والأعمدة املن�صوبة يف املعابد �أو امليادين العامة
وغريها من الو�سائل الأخرى ،ثم تطور االت�صال بعد ذلك ،بتقدم و�سائله عرب م�سريته املمتدة منذ �آالف ال�سنني،
وبلغت هذه التطورات �أوجها جراء ثورة تكنولوجيا االت�صال ،واندماج الو�سائل ال�سلكية والال�سلكية بتقنية
احلا�سوب يف العقد الأخري من القرن الع�رشين ،مما �أدى �إىل ظهور و�سائل ات�صال جديدة� ،أفرزت �أمناطا ات�صالية
غري تقليدية ،تتم بوا�سطة و�سائل غري تقليدية ،مما غري عددا من مالمح امل�شهد الإعالمي واالت�صايل الراهن .فقد
وفرت هذه الو�سائل �ساحة �إعالمية مغايرة متاما للإعالم اجلماهريي ،فربز االت�صال �إىل جانب الإعالم ،وانتقل
الإعالم اجلماهريي من الإعالم الفوقي �إىل الإعالم ال�شعبي( . )2كما �أحدث الإعالم اجلديد ،New media
�أو البديل alternative mediaثورة يف عملية االت�صال ،نقلها من �شكل االت�صال التقليدي الذي يتم من
طرف واحد� ،إىل العديد من امل�ستقبلني� ،إىل ات�صال متعدد االجتاه؛ يتم من العديد �إىل العديد� ،أي من اجلماهري،
�إىل اجلماهري( . )3فالإنرتنت وفرت و�سيطا �إعالميا غاية يف الإثارة واملرونة ،يجمع بني البث على نطاق عري�ض
 ،broadcastingوالبث على نطاق �ضيق  narrowcastingملجموعة من الأفراد(� ،)4أو على نطاق �أ�ضيق
 ،microcastingف�ضال عن تبادل الأدوار الذي يتم بني املر�سل وامل�ستقبل على نحو ديناميكي يف بيئة االت�صال
احلديثة.
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ومن جانب �آخر؛ فقد �أنهت ثورة االت�صال عددا من املفاهيم التقليدية كهرمية االت�صال،
وحار�س البوابة ،و�أحادية م�صدر الر�سالة ،..كما ا�ستحدثت عددا من املفاهيم االت�صالية اجلديدة،
مثل :الو�سائل الرقمية  ،Digital mediaوالو�سائل الت�شعبية  ، Hypermediaوالو�سائل
الغزيرة  ،Streaming Mediaواملجتمعات االفرتا�ضية  ، Virtual communitiesوالو�سائل
االجتماعية  ،Social mediaوالت�شبيك االجتماعي  ،Social networkingوجمتمع املعلومات
 Information societyواملواطن ال�صحفي  ،Citizen Journalistوثقافة املواطنة Cultural
 ،..Citizenshipوغريها من املفاهيم وامل�صطلحات الأخرى ،والتي تدل يف جمملها على مدى الوفرة
والتنوع يف و�سائل االت�صال اجلديدة ،وم�ساعدتها يف متكني  em poweringالفرد العادي من ممار�سة
العملية االت�صالية بي�رس و�سهولة من �أي مكان ،ويف �أي زمان ،يف ظل جتليات امل�شهد االت�صايل العوملي
غري امل�سبوق ،والذي بد�أت مالحمه يف الت�شكل مع �إتاحة �شبكة الإنرتنت على امل�ستوى ال�شعبي ،وانت�شار
ا�ستخدامها بني اجلماهري على نطاق وا�سع ،واكت�سب �أهم �أبعاده بتوفري خا�صية التفاعلية على عدة
م�ستويات.
فو�سائل الإعالم اجلديد ،توفر ملن يجيد التعامل مع �أدواتها فر�صا ات�صالية عديدة ،تتجاوز جمرد
تلبية وظائف االت�صال التقليدية� ،إىل الوفاء بجملة من الأغرا�ض التوا�صلية التي تتم اليوم على نحو غري م�سبوق
يف بيئة االت�صال احلديثة ،وتتفاوت البلدان يف مدى قدرتها على الإفادة منها ،وفقا لعوامل عديدة ،وهو ما حاولت
هذه الدرا�سة تلم�سه يف البيئة اليمنية ،من خالل الك�شف عن عالقة ال�شباب اجلامعي اليمني بتقنية االت�صال
التفاعلي الذي يتم يف حميط الإعالم اجلديد ،واجتاهاته نحوها.
م�شكلة الدرا�سة
يف ظل الفي�ض الغزير من مظاهر االت�صال والتوا�صل الذي حتدثه ثورة االت�صاالت يف الوقت الراهن،
والتي توفر قنوات ات�صالية عديدة ،وتتيح فر�صا خمتلفة� ،أ�صبح فيها �أفراد اجلمهور العاديون �رشكاء يف
�صناعة العملية االت�صالية ،والقيام عليها ،ف�ضال عن امل�شاركة فيها ،بالإ�ضافة �إىل التغيريات العميقة التي حلقت
بعدد من مفاهيم االت�صال ،ونظرياته التقليدية ،ومن ثم فقد متثلت م�شكلة الدرا�سة يف حماولتها �سرب اجلوانب
املختلفة ملظاهر االت�صال التي تتم يف البيئة اليمنية ،ومدى مواكبة ال�شباب اجلامعي اليمني لعدد من جتليات
الثورة االت�صالية ،وقدرتهم على الإفادة منها ،وخا�صة ما يتعلق مبدى ح�ضورهم على الف�ضاء املعلوماتي،
وا�ستخدامهم لو�سائل االت�صال االجتماعي ،مبا يو�سع دائرة احلوار ،ويعزز عملية التوا�صل مع "الآخر"؛
املغاير لنا� ،سواء يف الداخل� ،أو اخلارج ،باعتبار �أن فئة ال�شباب اجلامعي ،هي من �أهم الفئات املعنية بهذه التقنية
احلديثة ،وم�ستقبلها يف بيئة الدرا�سة ،منوط –�إىل درجة ما -مبدى �إقبالهم على ا�ستخدامها ،وح�ضورهم يف هذا
الف�ضاء غري املتناهي ،وم�شاركتهم الفاعلة.
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�أهداف الدرا�سة
�سعت هذه الدرا�سة لتحقيق الأهداف التالية:
 .1معرفة معدل ا�ستخدام ال�شباب اجلامعي اليمني ل�شبكة الإنرتنت وكثافته.
 .2الك�شف عن مدى ا�ستخدام ال�شباب اجلامعي اليمني لعدد من خدمات االت�صال املتاحة على �شبكة الإنرتنت
واجتاهاتهم نحوها.
 .3التعرف على مدى ان�ضمام ال�شباب اجلامعي اليمني لع�ضوية املجتمع االفرتا�ضي على �شبكة الإنرتنت.
 .4معرفة مدى انت�شار ملكية الهاتف اجلوال بني ال�شباب اجلامعي اليمني.
 .5الك�شف عن مدى ا�ستخدام ال�شباب اجلامعي اليمني لعدد من خدمات االت�صال والتوا�صل التي يتيحها
الهاتف اجلوال ،واجتاهاتهم نحوها.
 .6معرفة بع�ض الآثار االت�صالية املرتتبة على ا�ستخدام و�سائل االت�صال اجلديدة ،وخا�صة مدى ت�أثريها على
ا�ستخدام و�سائل الإعالم التقليدية .Traditional Media

العدد 2

�أهمية الدرا�سة
متثلت �أهمية هذه الدرا�سة يف كل من:
تبني ال�شباب اجلامعي اليمني لها.
.1تق�صيها ملدى انت�شار الأفكار امل�ستحدثة يف البيئة اليمنية ،ومدى ّ
.2تك�شف عن عالقة ال�شباب اجلامعي اليمني بو�سائل االت�صال االجتماعية ،بو�صفها من �أبرز مظاهر ثورة
االت�صال.
.3تلفت �أنظار �صناع القرار التقني والتعليمي �إىل العمل على �سد الفجوة االت�صالية التي حتول دون انخراط
ال�شباب اجلامعي اليمني الكامل يف ثورة االت�صال الرقمي.
.4ت�سلط ال�ضوء على دور :اجلامعة وو�سائل االت�صال اجلماهريي لتحفيز ال�شباب اجلامعي على �إحداث التغيري
الإيجابي الذاتي ،وح�شد املنا�رصة والت�أييد للعمل على تو�سيع دائرة املعرفة الرقمية بينهم ،للإفادة من
املعطيات املتنامية لثورة االت�صال احلديثة.
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ت�سا�ؤالت الدرا�سة
توزعت الأ�سئلة التي حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عليها على حمورين:
الأول� :أ�سئلة تعلقت ب�شبكة الإنرتنت كو�سيلة ات�صال وتوا�صل؛ ومتثلت فيما يلي:
 .1ما معدل ا�ستخدام ال�شباب اجلامعي اليمني ل�شبكة الإنرتنت يف الأ�سبوع؟
 .2ما الوقت الذي مي�ضيه ال�شباب اجلامعي اليمني يف ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف كل مرة؟
 .3ما مدى �إقبال ال�شباب اجلامعي اليمني على ا�ستخدام عدد من خدمات االت�صال والتوا�صل التي تتيحها �شبكة
الإنرتنت؟
 .4ما مدى حر�ص ال�شباب اجلامعي اليمني على �إن�شاء �صفحات خا�صة بهم على �شبكة االنرتنت� ،أو ح�سابات
يف و�سائل االت�صال االجتماعي؟
 .5ما اجتاهات ال�شباب اجلامعي اليمني حول عدد من خدمات االت�صال التي تتيحها �شبكة الإنرتنت؟
 .6ما �أبرز الآثار املرتتبة على ا�ستخدام ال�شباب اجلامعي اليمني لو�سائل االت�صال االجتماعي على �شبكة
االنرتنت؟
الثاين� :أ�سئلة تعلقت بالهاتف اجلوال كو�سيلة ات�صالية وتوا�صلية؛ وهي:
 .1ما مدى انت�شار ملكية الهاتف اجلوال بني ال�شباب اجلامعي اليمني؟
 .2ما مدى ا�ستخدام ال�شباب اجلامعي اليمني للخدمات االت�صالية التي يتيحها الهاتف اجلوال؟
 .3ما اجتاهات ال�شباب اجلامعي اليمني حول عدد من خدمات االت�صال والتوا�صل التي يتيحها الهاتف
اجلوال؟
 .4ما �أهم الآثار املرتتبة على ا�ستخدام ال�شباب اجلامعي اليمني للهاتف اجلوال؟
مراجعة الأدبيات ال�سابقة
على الرغم من الإقبال اجلماهريي على ا�ستخدام و�سائل الإعالم واالت�صال اجلديد بوجه عام� .إال
�أن الدرا�سات العربية يف هذا املجال ،ما زالت حمدودة ن�سبيا ،مقارنة بتطور الإنرتنت واملعلوماتية يف ال�سنوات
ال�ست ع�رشة املا�ضية ( ، )5مما ي�شري �إىل احلاجة املتزايدة لدرا�سة هذا النوع من الو�سائل ،نظرا لتعدد جماالتها،
وكرثة تطوراتها.
وقد مت تق�سيم الأدبيات ال�سابقة املت�صلة مبو�ضوع الدرا�سة� ،إىل حمورين:
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�أوال :الدرا�سات اخلا�صة بو�سائل االت�صال االجتماعية:
حظيت و�سائل االت�صال االجتماعي باهتمام ال ب�أ�س به من قبل الباحثني ،ل�سرب بع�ض اجلوانب املت�صلة
بها ،ومن ذلك ما يتعلق بعالقتها بو�سائل الإعالم واالت�صال التقليدية ،والآثار املرتتبة على ا�ستخدامها ،كدرا�سة
"حمدي"( )6حول ا�ستخدامات الطلبة لعينة من و�سائل الإعالم واالت�صال اجلديدة ،وعالقة ذلك بعاداتهم
اخلا�صة بالقراءة وم�شاهدة التليفزيون ،بالتطبيق على عينة قدرها  48من طالب اجلامعة الأمريكية بالقاهرة،
ممن تراوحت �أعمارهم ما بني  24-17عاما ،من كل من :الإناث ( )%75والذكور ( ،)%26حيث طلب منهم
ت�سجيل الوقت الذي مي�ضونه يف ا�ستخدام �أي و�سيلة من و�سائل االت�صال ،وذلك على مدى  14يوما.
وانتهت الدرا�سة �إىل �أهمية و�سائل االت�صال االجتماعي يف حياة املبحوثني ،والعواقب التي ميكن �أن تلحق بو�سائل
االت�صال اجلماهريي ،فقد زاد معدل الوقت الذي �أم�ضاه الطالب يف ت�صفح موقع "الفي�سبوك" facebook؛
الذي جاء يف مقدمة اختيارات املبحوثني ،على الوقت الذي تعر�ضوا فيه للتليفزيون �أثناء مدة هذه الدرا�سة،
وتراوح ذلك ما بني 15 :دقيقة و� 53.7ساعة ،مقابل مدة زمنية للتعر�ض للتليفزيون ،تراوحت ما بني 25 :دقيقة،
و� 44.5ساعة ،تاله ت�صفح موقع "اليو تيوب"  You Tubeيف اال�ستخدام ،فـ"الآي بود"  ،iPodثم "بالك
برييز"  ،blackberriesيف حني قل معدل قراءة الطالب لل�صحف ( %36فقط يقر�ؤون ال�صحف مبعدل 17
دقيقة يف اليوم) .يف حني ت�ساوى الوقت الذي �أم�ضاه املبحوثون يف التحدث بوا�سطة الهاتف مع الوقت الذي
�أم�ضوه يف التعر�ض للتليفزيون وت�صفح "الفي�سبوك" جمتمعني ،وتتفق عدد من هذه النتائج مع ما انتهت �إليه
درا�سة "الفيلكاوي"( )7حول نف�س املو�ضوع ،حيث ت�صدر موقع "الفي�سبوك" املواقع االجتماعية التي يزورها
املبحوثون ،تاله موقع "اليو تيوب" ،كما انخف�ض الوقت املخ�ص�ص لقراءة ال�صحف بني املبحوثني ( 16دقيقة
للإناث ،و  6دقائق للذكور يوميا) .كما تتفق هذه النتائج �أي�ضا مع ما تو�صلت �إليه درا�سة "�ألربت"( )8التي
ا�ستهدفت الك�شف عن كيفية ا�ستخدام ال�شباب العربي ملوقع "الفي�سبوك" ،من خالل تق�صي جوانب االت�صال
التي تتم من خالله ،واجتاهاتهم نحو هذا املوقع ،وذلك بالتطبيق على عينة قوامها  400من الطالب الدار�سني يف
كل من جامعتي� 6" :أكتوبر" ،و"القاهرة" -وتو�صلت الدرا�سة �إىل اهتمام �أغلب املبحوثني مبوقع "الفي�سبوك"،
وق�ضائهم وقتا طويال يف ا�ستخدامه ،بالإ�ضافة �إىل �أن ن�صفهم ي�ستخدمون هذا املوقع يف �أوقات الفراغ� ،أو حني
يكونون وحيدين� ،أو حمبطني  ،depressedكما عرب املبحوثون عن اجتاهات �إيجابية نحو هذا املوقع ،منكرين
�إدمانهم ال�ستخدامه.
يف حني حاولت درا�سة "ال�شامي"( )9التعرف على التفاعل الذي يتم بني القراء والكتاب من خالل
"الربيد الإلكرتوين" يف �ضوء �أمناط التفاعل العديدة التي تتيحها �شبكة االنرتنت للم�ستخدمني ،وانتهت الدرا�سة
�إىل ت�صدر هذا "الربيد" و�سائل التوا�صل بني الكتاب والقراء ،و�أنه ي�شكل �إ�ضافة ملمو�سة للعمل ال�صحفي ،من
خالل فاعليته ك�أداة ات�صالية �رسيعة ،و�إتاحته فر�صة للتفاعل فيما بينهم ،وبناء عالقة جيدة بني الطرفني.
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ثانيا :الدرا�سات اخلا�صة بو�سائل( )10االت�صال اجلوالة :Mobile Media
تعترب درا�سة "�إي�شي" �Ishiiإحدى الدرا�سات التي متت على نطاق وا�سع ،واهتمت بالتعرف على
ت�أثري و�سائل االت�صال اجلوالة ،على العالقة ال�شخ�صية بني الأفراد يف احلياة اليومية ،من خالل املقارنة بني كل
من :الهاتف الأر�ضي ،والهاتف اجلوال ،واملرا�سلة التي تتم �إما بوا�سطة هذا النوع من الهواتف� ،أو عرب الربيد
الإلكرتوين بوا�سطة احلا�سوب ،لتقومي ا�ستخدام هذه الو�سائل يف �إطار �شبكة العالقات االجتماعية للمبحوثني.
وانتهت الدرا�سة �إىل �أن ال�شباب ،والأقران الذين ال تربط بينهم �صلة قرابة ،ومن يقطنون قريبا من بع�ضهم
البع�ض ،وتتكرر لقاءاتهم املبا�رشة ،من املرجح ا�ستخدمهم �أكرث لو�سائل االت�صال اجلوالة .كما �أ�شارت الدرا�سة
�إىل عدد من االختالفات بني ا�ستخدام و�سائل االت�صال ال�سابقة ،وفقا لعوامل ال�سن ،واملهارات االجتماعية،
فكلما قلت املهارات االجتماعية للأ�شخا�ص ،كلما زاد تف�ضيلهم للتوا�صل عرب الهاتف اجلوال .يف حني ركزت
درا�سة "لوجن" و "ويي" )11( Leung & Wei؛ على التعرف على ا�ستخدامات الهاتف اجلوال و�إ�شباعاته،
وانتهت �إىل �أن �أهم دوافع ا�ستخداماته ،تعود �إىل ال�سمات الفريدة التي يتميز بها ك�سهولة نقله ،وت�سهيله
لالت�صال ،وحتقيقه للمنفعة ، instrumentalityفالتكنولوجيا الال�سلكية اجلديدة للهواتف اجلوالة ،تو�سع
من دائرة احلرية يف هذا املجال �إىل �أبعد مدى ،كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن ال�شباب ،والفئات الأقل تعليما واملر�أة،
مييلون �أكرث للتحدث طويال يف كل مرة يجرون فيها مكاملة بوا�سطة الهاتف اجلوال.
	�أما درا�سة "عثمان"( )12فقد اهتمت بتق�صي مدى �إدراك اجلمهور من ناحية؛ والقائم باالت�صال من
ناحية �أخرى لأهمية الهاتف اجلوال باعتباره و�سيلة �إعالم وات�صال جديدة ،يوفر خا�صية التفاعل للخدمات
الإعالمية واالت�صالية املقدمة من خالله ،بالإ�ضافة �إىل كونه و�سيلة مكملة لدور و�سائل الإعالم ،وداعم لها يف
م�ساهمتها لتقدمي �صورة عن �أفراد املجتمع ،والت�أثري عليهم ،مبا ي�ضمن حتقيق التفاعل االجتماعي ،وقد مت
تطبيق الدرا�سة من خالل جمموعات النقا�ش املركز  focus-groups discussionمع عينة من اجلمهور،
والقائمني على االت�صال.
وانتهت الدرا�سة �إىل �أهمية اال�ستخدامات االت�صالية احلديثة يف حتديد املوا�صفات التقنية للهاتف
اجلوال الذي يقتنيه املبحوثون ،وخا�صة منها ما يتعلق مبتابعة "الربيد الإلكرتوين" ،وت�صفح املواقع ذات
ال�صبغة االجتماعية  ،Social book marking sitesثم متابعة الأخبار من خالل املواقع الإخبارية
امل�صممة مبا يتنا�سب وحجم �شا�شة هذا الهاتف ،كما ك�شفت الدرا�سة عن ا�ستخدام املبحوثني املكثف للخدمات
االت�صالية املقدمة من خالل الهاتف اجلوال ،وحتقيق التفاعلية من خالل التعليقات التي ير�سلونها على الأخبار
التي ترد �إليهم بوا�سطته.

بيئة الإعالم اجلديد

الإت�صال والتنمية

95

عينة الدرا�سة و�أداتها
متثل الإطار املكاين لهذه الدرا�سة يف العا�صمة اليمنية "�صنعاء" ،والتي ت�ضم �أكرب اجلامعات اليمنية:
احلكومية والأهلية واخلا�صة .وقد مت تطبيقها على عينة ع�شوائية طبقية قوامها ( )200طالب وطالبة ،مت
اختيارهم من �أربع جامعات مينية ،متثل خمتلف �أنواع هذه اجلامعات ،وهي" :جامعة �صنعاء" ممثلة للجامعات
احلكومة ،و"جامعة �أروى" ممثلة للتعليم اخلا�ص ،بالإ�ضافة �إىل "جامعة العلوم والتكنولوجيا" بو�صفها جامعة
خا�صة ،تت�سم بطابع املحافظة الذي يتج�سد يف الف�صل بني اجلن�سني يف العملية التعليمية ،وتخ�صي�ص مبان
م�ستقلة لكل منهما.
وقد ت�ضمن اجلدول رقم ( )1توزيع عينة الدرا�سة؛ وفقا لكل من :النوع ،واجلامعة ،حيث ا�ست�أثرت
"جامعة �صنعاء" بـ ،%54تالها "جامعة العلوم والتكنولوجيا" بن�سبة بلغت  ،%43و�أخريا جامعة "�أروى"%3
من �إجمايل ن�سبة املبحوثني.
ونظرا لقلة عدد �أفراد العينة من الإناث ،ب�سبب زيادة ن�سبة الذكور على الإناث يف املجتمع الأ�صلي
للدار�سة ،عدا جامعة العلوم والتكنولوجيا ،كونها اجلامعة اليمنية الوحيدة التي بها فرع خا�ص للطالبات،
فقد ارت�أى الباحث رفع العدد املمثل للإناث بن�سبة  ،%6لإتاحة فر�صة �أف�ضل لتطبيق اال�ستق�صاء على عدد
معقول منهن ،مبا ميكن من �سرب جوانب مو�ضوع الدرا�سة من وجهة نظر اجلن�سني ،ويتيح �إجراء املعامالت
الإح�صائية؛ وفقا ملتغري النوع .ومن ثم؛ فقد بلغت ن�سبة الذكور يف هذه العينة  %65مقابل  %35للإناث.

العدد 2

الإطار املنهجي للدرا�سة  -نوع الدرا�سة ومنهجها
تنتمي هذه الدرا�سة �إىل البحوث الو�صفية التف�سريية(Explanatory)13( Descriptive and )14
 Researchالتي حتاول حتديد الأحداث �أو الأو�ضاع القائمة ،وو�صفها و�رشحها ،بالإ�ضافة �إىل البحث يف
�أ�سباب حدوثها على نحو معني ،والعواقب التي ميكن �أن ترتتب على ذلك  ،فالبحث الو�صفي؛ يحاول ت�صوير
الأو�ضاع �أو االجتاهات احلالية وتوثيقها  ،وذلك من خالل ر�صد عالقة ال�شباب اجلامعي اليمني بعدد من مظاهر
االت�صال املتاحة بوا�سطة �شبكة الإنرتنت والهاتف اجلوال.
واعتمدت الدرا�سة على منهج امل�سح الذي يتيح و�صف الظواهر العلمية ،والظروف املحيطة بها،
والعالقة بينها ،وبني الظواهر الأخرى التي ت�ؤثر فيها ،وتت�أثر بها ( ،)15حيث ي�سعى هذا املنهج �إىل و�صف
االجتاهات والآراء والأفكار احلالية للجمهور� ،أو �رشحها ،والتقرير عن ال�سلوكيات املرتبطة بق�ضية� ،أو بحدث
معينني ،ويعترب هذا املنهج من �أكرث مناهج البحث ا�ستخداما يف البحوث الإعالمية واالت�صالية ،كونه �أداة فعالة
جلمع البيانات من �أعداد كبرية من اجلمهور(. )16
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	�أما �أداة الدرا�سة؛ فقد متثلت يف ا�ستمارة اال�ستبيان  ،Questionnaireبو�صفها �أداة علمية �صاحلة
جلمع املعلومات والآراء ،ومعرفة االجتاهات حول ظاهرة االت�صال التي توفرها و�سائل الإعالم واالت�صال
اجلديدة يف بيئة االت�صال احلديثة ،وقد مت ت�ضمينها �أهم متغريات الدرا�سة ،موزعة على ثالثة حماور:
الأول :خا�ص بدرا�سة ظاهرة االت�صال والتوا�صل التي تتم من خالل �شبكة الإنرتنت ،وا�شتمل هذا
املحور على ثالثة �أ�سئلة ذات بدائل متعددة؛ مغلقة النهاية ،لقيا�س معدل ا�ستخدام املبحوثني لهذه ال�شبكة،
وكثافته ،بالإ�ضافة �إىل التعرف على من لديهم �صفحة �شخ�صية عليها� ،أو ح�ساب يف �أي و�سيلة من و�سائل
االت�صال االجتماعي� .أما املحور الثاين :فقد مت تكري�سه لدرا�سة ظاهرة االت�صال الذي يتم بوا�سطة الهاتف
اجلوال ،وذلك من خالل �س�ؤالني ذات بدائل متعددة ،ومغلقة النهاية �أي�ضا ،للتعرف على مدى انت�شار ملكية
الهواتف اجلوالة بني املبحوثني من عدمه ،و�أ�سباب ذلك .يف حني مت تخ�صي�ص املحور الثالث من ا�ستمارة
اال�ستبيان للتعرف على املتغريات الدميجرافية للمبحوثني ،وهي :النوع ،واجلامعة والكلية التي يدر�سون فيها،
بالإ�ضافة �إىل م�ستوياتهم الدرا�سية ،ومتو�سط الدخل ال�شهري للأ�رسة ،ف�ضال عن مدى امتالكهم لأي نوع من
�أنوع �أجهزة احلا�سوب.
مقايي�س الدرا�سة
ت�ضمنت هذه الدرا�سة �أربعة مقايي�س :الأول :مكون من  37عبارة ،لتق�صي عالقة املبحوثني ببع�ض
خدمات االت�صال والتوا�صل التي تتيحها �شبكة الإنرتنت .وركزت هذه العبارات على كل من :معرفة �أهم الأخبار،
وم�شاهدة البث املرئي� ،أو بع�ض املقاطع امل�صورة� ،أو الأغاين واملو�سيقى� ،أو اال�ستماع �إليها� ،أو تنزيلها �إىل
احلا�سوب ال�شخ�صي� ،أو �إىل جهاز "الآي بود" ،وحتميل مواد م�صورة �إىل موقع "اليوتيوب" على الإنرتنت،
وتنزيل برامج للحا�سوب� ،أو نغمات للهاتف اجلوال .بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدامات الربيد الإلكرتوين ،والدرد�شة،
وامل�شاركة يف احلوارات ال�صوتية ،والتعليق على �أحد املو�ضوعات التي تن�رشها مواقع ال�صحافة الإلكرتونية:
اليمنية والعربية ،ومواقع الف�ضائيات العربية ،وامل�شاركة يف املنتديات ،وامل�شاركة يف احلوار على �صفحات
"الفي�سبوك" ،والدعوة �إىل االن�ضمام �إىل ع�ضويته ،ف�ضال عن التوا�صل مع الأهل والأ�صدقاء يف اخلارج ،والبحث
عن �أ�صدقاء�/صديقات� ،أو زوجة/زوج من خالل الإنرتنت.
	�أما املقيا�س الثاين فقد ا�شتمل على  19عبارة لتق�صي اجتاهات املبحوثني حول �أمناط االت�صال والتوا�صل
التي تتيحها �شبكة الإنرتنت ،ومدى كفاءتها ،وتعزيزها للحق يف االت�صال ب�أ�شكاله املتعددة ،وتبادل الآراء مع الآخر،
وتعزيز منطق احلوار والتفاهم ،ف�ضال عن العواقب امل�ستقبلية :ال�سلبية والإيجابية لهذه الثورة االت�صالية من وجهة
نظر املبحوثني .يف حني تكون املقيا�س الثالث من  14عبارة لتق�صي عالقة املبحوثني ببع�ض خدمات االت�صالية التي
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الإعالم اجلديد و�آفاق التوا�صل:
تعود جذور امل�شهد االت�صايل الذي ن�شهد اليوم ونعي�ش عددا من جتلياته �إىل �سل�سلة من التطورات
التقنية املتالحقة ،بد�أت يف وقت مبكر من حقبة ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،وخا�صة منها تلك التي متت على
�صعيد �شبكة الإنرتنت .ففي عام  1972انعقد يف "وا�شنطن" م�ؤمتر بعنوان" :العامل يريد �أن يتوا�صل" ،ومنذ تلك
اللحظة التاريخية ،دخلت هذه ال�شبكة عامل البث املتاح للجميع ،وبد�أ العمل على تطوير تقنية ت�سمح با�ستخدامها
على نطاق جتاري ،ومعها بد�أ الطابع التوا�صلي للإعالم كحقل معريف واجتماعي جديد ،وتطور حتى �أ�صبح
اليوم �أحد �أهم جماالت العلوم الإن�سانية ،ثم توالت التطورات التي �شهدتها هذه ال�شبكة بعد ذلك ،مبا �أحدث
تغيريات م�ستدامة على و�ضع و�سائل الإعالم وم�ستقبلها :الفني واالقت�صادي(. )17
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املعاجلات الإح�صائية :ا�ستخدمت الدرا�سة املعامالت الإح�صائية التالية:
 املعادالت الالزمة للح�صول على اجلداول املركبة حل�ساب التكرارات اخلا�صة مبتغريات الدرا�سة ،واحل�صولعلى ن�سبها.
"املتو�سط احل�سابي املوزون"  Weighted Meanملعرفة قيم الأوزان الرتجيحية لبع�ض متغرياتالدرا�سة.
اختبار "بري�سون"  ،Pearson chi-Squareالختبار العالقة بني متغريين."-معامل التوافق"  Contingency Coefficientملعرفة مدى قوة العالقة بني متغريين.

العدد 2

يقدمها الهاتف اجلوال ،كت�سهيله لإجراء االت�صال والتوا�صل يف �أي وقت ومن �أي مكان ،و�إتاحته لتبادل الر�سائل
الق�صرية ،وت�صفح �شبكة الإنرتنت ،و"الربيد الإلكرتوين" ،بالإ�ضافة �إىل معرفة مدى ا�شرتاك املبحوثني يف اخلدمات
الأخرى التي يوفرها هذا الهاتف؛ مثل :تلقي الأخبار املختلفة ،والدرد�شة مع الآخرين ،ف�ضال عن خدمة الو�سائط
املتعددة .multimedia services
وت�ألف املقيا�س الرابع من  15عبارة ،للتعرف على اجتاهات املبحوثني حول الآثار املرتتبة على
ا�ستخدامهم لكل من� :شبكة الإنرتنت ،والهاتف اجلوال� ،سواء منها ما يتعلق مبظاهر االت�صال التقليدية،
كت�أثريه على معدالت التعر�ض لو�سائل االت�صال الإذاعية� ،أو املقروءة� ،أو من حيث توفري هاتني الو�سيلتني
لفر�ص ات�صالية وتوا�صلية �أخرى حديثة ،مثل :احل�صول على الأخبار ،و�إمكانية التعرف على الآخرين ،ف�ضال
عن تعميق �أوا�رص العالقة مع الأهل واملعارف والأ�صدقاء.
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ويطلق م�صطلح الإعالم اجلديد على تكنولوجيات االت�صال اجلديدة وثورة املعلومات التي ظهرت يف
اجلزء الأخري من القرن الع�رشين ،والتي ت�شمل �شبكات االت�صال الرقمية واحلا�سوبية املختلفة( . )18فمنذ بداية
حقبة الت�سعينات ان�شطر امل�شهد الإعالمي واالت�صايل �إىل عاملني متجاذبني ،مل تعد �سيادة الإعالم فيه حم�صورة
يف الإذاعة والتليفزيون وال�صحيفة فح�سب؛ فقد بد�أت و�سائل جديدة لنقل املعلومة واخلرب والآراء ،ت�شق طريقها
ب�رسعة يف هذا املجال ،وهي تكنولوجيات االت�صال احلديثة من �إنرتنت ،وهاتف جوال ،وبث ف�ضائي رقمي،
ون�رش �إلكرتوين ،كما �أ�صبح �شيوع هذه الو�سائط وا�ستهالكها من اجلمهور عالمة غري قابلة لل�شك يف ميالد
ع�رص ات�صايل جديد� ،أطلق عليه البع�ض عددا من امل�سميات ،مثل :ع�رص تكنولوجيا املعلومات ،والإعالم اجلديد،
واالت�صال الرقمي ،والعامل االفرتا�ضي ،واالت�صال الإلكرتوين� ،أو جمتمع املعرفة ،وكلها تعبريات عن ظاهرة
�إن�سانية تقنية ات�صالية واحدة( ، )19فالإعالم اجلديد �ساهم يف �إعادة ت�شكيل الأمناط التوا�صلية التقليدية القدمية
القائمة على احتكار النخب ال�سيا�سية والثقافية لو�سائط الإعالم وباقي و�سائل التعبري يف الف�ضاء العام(. )20
ومنذ �أواخر عام  ،2005دخلت �شبكة الإنرتنت مرحلة جديدة� ،أمكن فيها لكل مت�صفحيها �أن يكونوا
مبثابة مر�سلني للمادة الإعالمية ،وم�ستقبلني لها يف �آن واحد ،فقد �أتاحت هذه الو�سيلة تدفق املحتوى الإعالمي
واالت�صايل يف اجتاهني� ،أو يف اجتاهات متعددة ، many-to-manyفبف�ضل التطور التقني ،وترجمته يف
و�سائل مثل" :اخلوادم"  Serversال�ضخمة ،وقواعد البيانات املتطورة ،وتطبيقات الويب املتقدمة -بف�ضل
هذا كله �أ�صبحت هناك مواقع تتيح لزوار �شبكة الإنرتنت ومت�صفحيها تكوين ح�سابات ،ميكنهم من خاللها
حتميل ملفات :ال�صوت وال�صورة والن�صو�ص على ما ي�شبه مواقع حمدودة تخ�صهم ،و�أن يتحكموا يف عملية
م�شاهدة هذا املحتوى ،من خالل �إتاحته �إما على نطاق �ضيق� ،أو جعله عاما للجميع( ، )21ف�شبكة الإنرتنت
–مثال -مل ت�سهل فقط عملية الو�صول �إىل املعلومات والأخبار والبيانات؛ بل �أتاحت الفر�صة للم�ستخدم لإنتاج
امل�ضامني والر�سائل والبيانات من خالل �أ�شكال تعبريية خمتلفة ،كمنتديات احلوار ،وال�صفحات ال�شخ�صية،
وغرف الدرد�شة ،واملدونات( ، )22واحل�سابات اخلا�صة يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،والتعليق على املواد
املن�شورة على املواقع الإلكرتونية� ،أو االنخراط يف احلوارات الدائرة على �شبكة الإنرتنت ،وت�صوير الأحداث
ون�رشها على هذه ال�شبكة..وغري ذلك من �أ�شكال �إنتاج امل�ضامني الأخرى ،وطرق التعبري وامل�شاركات املختلفة.
فالإعالم اجلديد يوفر و�سائل وقنوات جديدة لالت�صال والتوا�صل ،ويتيح منابر جديدة للنقا�ش
واحلوار ،مما فتح املجال �أمام �أفراد املجتمع ملمار�سة خمتلف �أنواع االت�صاالت بوا�سطة �شبكة الإنرتنت،
كتلك التي تتم عن طريق :الربيد الإلكرتوين ،واملواقع الإلكرتونية ،ومنتديات احلوار ،وال�صفحات ال�شخ�صية،
واملدونات ،و"اليوتوب" ،وو�سائل التوا�صل االجتماعي..وغريها ،للخروج من و�ضعية عدم التوا�صل ،وعدم
احلوار� ،إىل التوا�صل واحلوار ،ومن الإعالم واالت�صال العمودي الذي يتم يف اجتاه واحد� ،إىل الإعالم الأفقي
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�أوال :النتائج اخلا�صة ب�شبكة الإنرتنت
.1معدل ا�ستخدام املبحوثني ل�شبكة الإنرتنت وفقا للنوع
عك�ست ا�ستجابات املبحوثني الذين �شملتهم هذه الدرا�سة ،واملت�ضمنة يف اجلدول رقم ( )2ن�سبا حمدودة
ال�ستخدامهم املنتظم ل�شبكة الإنرتنت ،فحوايل ربعهم فقط ( )%24.5هم الذين ي�ستخدمونها كل يوم ،يف حني
�أن ما يقرب من الن�صف ( )%41ي�ستخدمونها مرة واحدة يف الأ�سبوع� ،أما بقية املعدالت؛ فقد توزعت على
اال�ستخدامات التي تتم �إما�" :أربع مرات يف الأ�سبوع" ،فـ"ثالث مرات" ،و�أخريا "مرتني" بن�سب حمدودة ،بلغت
–بالرتتيب ،%11.5 ،%12 -و %11لهذه اال�ستخدامات.

99

نتائج الدرا�سة امل�سحية:

العدد 2

واالت�صال يف جميع االجتاهات ،ومن قبل خمتلف الفعاليات ،و�إىل بناء �شبكات ات�صالية متنوعة ،تفاعلية و�رسيعة،
بتكلفة ب�سيطة ،ومن ثم فقد �أ�صبح با�ستطاعة الفرد يف املجتمع� ،أن ير�سل وي�ستقبل ويتفاعل ،ويعقب وي�ستف�رس،
ويعلق بكل حرية وب�رسعة فائقة ( ،)23على عدد من املواد املن�شورة على �شبكة االنرتنت.
وتعترب ال�شبكات االجتماعية الإلكرتونية من �أهم فر�ص التوا�صل التي تتيحها �شبكة الإنرتنت للأفراد
واجلماعات من خمتلف �أرجاء العامل .فـ"الويب" لي�س جمرد م�صدر للمعلومات فح�سب؛ بل له وظيفة ات�صالية ،ال
تقل �أهمية عن ما �سبق� ،إذ ي�ستخدمه عدد من الأفراد للتوا�صل مع الأهل والأقارب والأ�صدقاء ،من خالل ما ي�سمى
مبواقع ال�شبكات االجتماعية الإلكرتونية التي تعد و�سيلة جديدة لتبادل الآراء والأفكار( ، )24وح�شد املنا�رصة
والت�أييد لق�ضية من الق�ضايا ،وتكوين الوعي حول الق�ضايا املختلفة� ،أو تدعيم القائم منها �سلفا ،من خالل
املواد املنتجة با�ستخدام الو�سائط املتعددة ،عو�ضا عن املنتديات الإليكرتونية التي يقوم على �إدارتها �أ�شخا�ص،
يقومون بالدور التقليدي لـ"حار�س البوابة" ،واملجموعات الربيدية حمدودة الفاعلية ،واملواقع املجانية املتخمة
بالإعالنات التي تفر�ضها املواقع املوفرة لهذه اخلدمة -حيث وجدت املدونات طريقها �إىل �شبكة الإنرتنت،
ومواقع الفيديو ،و�ألبومات ال�صور ،وجمموعات التوا�صل الآين .فمرتادو ال�شبكات االجتماعية ،ينتمون �إىل
م�شارب خمتلفة ،ولهم اهتمامات واحتياجات خمتلفة ،وبع�ضهم يرى �أن هذه االهتمامات واالحتياجات ،ال
جتد من و�سائل الإعالم واالت�صال االهتمام الالئق لتلبيتها ب�صورة كافية ،ف�ضال عن عدم تغطية هذه الو�سائل
جلميع الأن�شطة التي يقومون بها ،مما دفع ه�ؤالء الأفراد لتقدمي حمتوى يخ�صهم وحدهم ،ومبا ميكنهم من نقله
لغريهم( ،)25معربين من خالله عن اهتماماتهم املتفاوتة ،وعلى نحو يفي بكافة احتياجاتهم االت�صالية ،وي�شبع
رغباتهم االت�صالية بوجه عام.
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	�أما على م�ستوى معدل ا�ستخدام الإنرتنت؛ وفقا للنوع ،ف�أبرز الفوارق ،متثلت يف ارتفاع حمدود
لن�سبة ا�ستخدام الذكور لهذه ال�شبكة على نحو منتظم مقارنة بالإناث ،وبلغت ن�سبة اال�ستخدام الذي يتم "كل
يوم"  %30للذكور ،مقابل  %14.3للإناث ،ويف املقابل؛ ارتفعت ن�سبة ا�ستخدام الإناث لهذه ال�شبكة "مرة يف
الأ�سبوع" ،وبلغت  ،%54.3مقابل  %33.8للذكور ،مما ي�شري �إىل عزوف ن�سبي للإناث عن ا�ستخدام الإنرتنت
بانتظام ،والذي ميكن �إرجاعه �إىل عدم وجود معامل احلا�سوب املالئمة والكافية ،مبا ي�شجعهن على ا�ستخدام
االنرتنت على نحو �أكرث انتظاما ،ف�ضال عن عدم توفر العدد الكايف من "مقاهي الإنرتنت" املخ�ص�صة للإناث ،مبا
يتنا�سب والطبيعة املحافظة للبيئة اليمنية.
	�أما بالن�سبة لبقية معدالت اال�ستخدامات الأخرى ،فقد جاء اال�ستخدام الذي يتم "�أربع مرات يف
الأ�سبوع" يف الرتتيب الرابع بالن�سبة لكال اجلن�سني ،بن�سبة بلغت  %13.8للذكور ،و  %8.6للإناث ،يف حني �أتى
اال�ستخدام الذي يتم "ثالث مرات يف الأ�سبوع" يف الرتتيب الثالث للذكور ،بن�سبة بلغت  ،%14.6ويف الرتتيب
اخلام�س للإناث ،بن�سبة بلغت � ،%5.7أما اال�ستخدام الذي يتم "مرتني يف الأ�سبوع" فقد جاء يف الرتتيب الثاين
للإناث ،بن�سبة بلغت  ،%17.1ويف الرتتيب اخلام�س للذكور ،بن�سبة بلغت .%7.7
وت�شري معدالت اال�ستخدام املذكورة على العالقة املتوا�ضعة التي تربط ال�شباب اجلامعي اليمني ب�شبكة
الإنرتنت ،على الرغم من دخول هذه ال�شبكة اليمن منذ عام  ،1996مما ي�ضفي بظالله على جوانب اال�ستخدام
الأخرى لهذه ال�شبكة لدى ه�ؤالء ال�شباب ،وي�ضع م�سئولية على عاتق م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة ،ويف مقدمتها
اجلامعات اليمنية املنوط بها ن�رش املبتكرات التكنولوجية احلديثة ،و�إ�شاعة املعرفة بها بني الدار�سني فيها،
واملنت�سبني �إليها ،ممن يفرت�ض فيهم �أن ي�أتوا يف طليعة املتبنني لهذه املبتكرات ،وهو ما ميكن حتقيقه من خالل
الأخذ بال�سبل املختلفة لإ�شاعة ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت بني ال�شباب اجلامعي اليمني ،وتعزيز عالقتهم بها ،فاحلديث
عن �أهمية هذه ال�شبكة يف حياتنا اليوم؛ مل يعد مو�ضع جدل ،ف�ضال عن تطوراتها املتالحقة التي تتم على خمتلف
الأ�صعدة ،وحتدث على نحو غري م�سبوق ،مقارنة بو�سائل االت�صال الأخرى* ،ومن ثم ف�إن العمل على حت�سني عالقة
ال�شباب بهذه ال�شبكة ،يعترب �أحد اال�ستحقاقات امللحة يف الوقت الراهن.
وملعرفة مدى العالقة بني ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت؛ وفقا للنوع ،فقد مت تطبيق اختبار "بري�سون" ،وبلغت قيمة
كا ،17.11 2مبعنوية قدرها  ،0.002وهذه القيمة دالة �إح�صائيا بدرجة ثقة  ،%95مما ي�شري �إىل وجود عالقة بني
ا�ستخدام هذه ال�شبكة وفقا للنوع ،لكنها عالقة �ضعيفة ،حيث بلغت قيمة "معامل التوافق" .0.13
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.3عالقة املبحوثني ببع�ض اخلدمات االت�صالية ل�شبكة الإنرتنت
بناء على ا�ستجابات املبحوثني الواردة يف اجلدول رقم ( ،)4واخلا�صة بعالقاتهم ببع�ض اخلدمات
االت�صالية والتوا�صلية التي تقدمها �شبكة الإنرتنت؛ ميكن القول ب�أن هذه العالقة ال ب�أ�س بها ،وذلك يف �ضوء
معدالت اال�ستخدام املحدودة لهذه ال�شبكة وكثافتها ال�سابقة ،ما عدا الأغرا�ض اخلا�صة بـ"الدرد�شة" ،والتي
و�صلت ن�سبة ا�ستخدامها من املبحوثني " %52.6دائما" ،و �" %89.6أحيانا" ،ومتت من خالل" :الويندوز اليف
ما�سنجر" ، Windows Live Messengerو"الياهو ما�سنجر"  ،Yahoo Messengerو "املنتديات

العدد 2

.2كثافة ا�ستخدام املبحوثني ل�شبكة الإنرتنت وفقا للنوع
ات�سقت البيانات الواردة يف اجلدول رقم ( )3حول متو�سط الوقت الذي مي�ضيه املبحوثون يف
ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت ،مع معدالت اال�ستخدام ال�سابقة .ففي الرتتيب الأول جاءت ن�سبة من ي�ستخدمونها
"من �ساعتني �إىل �أقل من ثالث �ساعات يف الأ�سبوع" بن�سبة بلغت  %44من �إجمايل ن�سبة املبحوثني ،تالها من
ي�ستخدمونها "من �ساعة �إىل �أقل من �ساعتني" بن�سبة بلغت  ،%22.5فـ"�أقل من �ساعة" بن�سبة  ،%18.5يف حني
�أن من ي�ستخدمونها ملدة "ثالث �ساعات ف�أكرث" �سجلت ن�سبة متوا�ضعة بلغت  %15من ن�سبة املبحوثني الذين
�شملتهم هذه الدرا�سة.
وعلى م�ستوى كثافة اال�ستخدام؛ وفقا للنوع ،فقد �سجل كل من :الذكور والإناث ن�سبا متوا�ضعة
يف هذا املجال ،وجاء اال�ستخدام الذي ي�ستغرق "ثالث �ساعات ف�أكرث" يف الرتتيب الرابع والأخري بالن�سبة
للجن�سني ،بن�سبة حمدودة بلغت  %15.7للإناث ،و %14.6للذكور ،يف حني ت�ساوى اجلن�سان يف جميء
اال�ستخدام الذي يبلغ "من �ساعتني �إىل �أقل من ثالث �ساعات" يف الرتتيب الأول لكل منهما ،وتفوقت ن�سبة
الذكور يف هذا اخل�صو�ص على ن�سبة الإناث ،فبلغت  ،%48.5مقابل  ،%35.7مما ي�شري �إىل �أن الهوة الفا�صلة بني
اجلن�سني ،والتي تطال اجلوانب املختلفة اخلا�صة ب�شبكة الإنرتنت ،ومن ثم ي�صبح العمل على ت�ضييقها ق�ضية
جديرة باالهتمام� ،سواء من �أرباب �صناع القرار� ،أو من م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة ،وبخا�صة منها الن�شيطة يف
املجاالت املتعلقة باملر�أة.
وعلى عك�س ما �سبق؛ فقد ارتفعت كثافة اال�ستخدام الذي ي�ستغرق "من �ساعة �إىل �أقل من �ساعتني" لدى
الإناث قيا�سا �إىل الذكور ،بن�سبة بلغت  ،%31.4مقابل  %17.7للذكور ،يف حني ارتفعت قليال ن�سبة اال�ستخدام
الذي ي�ستغرق "�أقل من �ساعة" لدى الذكور مقارنة بالإناث ،بن�سبة و�صلت  %19.2مقابل  %17.1للإناث.
ووفقا الختبار "بري�سون" ،فلم توجد عالقة دالة �إح�صائيا بني كثافة ا�ستخدام الإنرتنت؛ وفقا للنوع ،حيث مل
تكن قيمة كا 2معنوية عند م�ستوى  ،0.05وبدرجة ثقة .%95
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ال�شبابية"� ،أو من خالل املواقع الأخرى التي تزخر بها �شبكة الإنرتنت ،مما يثري الإ�شكالية اخلا�صة مبدى
�إ�سهام هذه ال�شبكة يف زيادة عزلة الفرد عن املحيطني به مبا�رشة من �أفراد الأ�رسة والأ�صدقاء والرفاق ،و�إعادة
دجمه يف "جمتمع افرتا�ضي" ،لي�صبح له �أ�صدقاء من �شتى �أرجاء املعمورة ،قد ال يرى وجوههم �أبد ًا ،لكنه
يتوا�صل معهم ويق�ضي ب�صحبتهم �ساعات طويلة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي(. )26
	�أما �أهم اخلدمات االت�صالية التي ا�ستخدمها املبحوثون ب�شكل منتظم ،فتمثلت يف كل من�" :إر�سال
الر�سائل عرب الربيد الإلكرتوين وا�ستقبالها" ،و"معرفة �أهم الأخبار من املواقع الإخبارية على الإنرتنت"،
و"تنزيل مو�سيقى و�أغانٍ من بع�ض املواقع على الإنرتنت" ،و"�إر�سال ر�سائل �إىل الأ�شخا�ص الذين ت�ضمهم
قائمة مرا�سالت بريدهم الإلكرتوين"" ،تنزيل نغمات للهاتف اجلوال من بع�ض املواقع على االنرتنت" ،و"تنزيل
برامج للحا�سوب من بع�ض املواقع على الإنرتنت" ،و�سماع الأغاين من بع�ض املواقع على االنرتنت" ،و"م�شاهدة
مقاطع م�صورة من على موقع اليوتيوب" ،وقد تراوحت ن�سب ا�ستخدام هذه اخلدمات االت�صالية ما بني %37
و  %25لـ"دائما" ،وما بني  %40.5و  %25.5لـ"�أحيانا" ،من �إجمايل ن�سب املبحوثني.
يف حني قل ا�ستخدام املبحوثني املنتظم لبقية اخلدمات الأخرى ،مقابل ا�ستخدامهم لها "�أحيانا"،
وتراوحت ن�سبها ما بني %41 :و  ،%30و�أهمها" :التعليق على �أحد املو�ضوعات التي تن�رشها بع�ض مواقع
ال�صحافة الإلكرتونية اليمنية على الإنرتنت" ،و"م�شاهدة مقاطع م�صورة من بع�ض املواقع على االنرتنت"
و"طلب الن�صح �أو امل�شورة حول مو�ضوع معني من الأ�شخا�ص الذين ت�ضمهم قائمة مرا�سالت الربيد
الإلكرتوين" ،و"تنزيل بع�ض حلقات امل�سل�سالت التليفزيونية من بع�ض مواقع القنوات الف�ضائية العربية
�إىل جهاز احلا�سوب" ،و"�إر�سال ا�ستف�سار عن مو�ضوع معني �إىل الأ�شخا�ص الذين ت�ضمهم قائمة املرا�سالت
يف الربيد الإلكرتوين" ،و"التعليق على �أحد املو�ضوعات التي تن�رشها بع�ض مواقع ال�صحافة الإلكرتونية
العربية على الإنرتنت" ،و"مترير"  forwardبع�ض الر�سائل الواردة �إىل الربيد الإلكرتوين �إىل الأ�شخا�ص
الذين ت�ضمهم قائمة املرا�سالت يف هذا الربيد" ،و"طرح ا�ستف�سار معني على �أع�ضاء �أحد املنتديات ال�شبابية
على الإنرتنت" ،و"م�شاهدة البث املرئي على بع�ض القنوات الف�ضائية العربية على مواقعها على الإنرتنت"،
بالإ�ضافة �إىل "التوا�صل بال�صوت فقط مع الأهل والأ�صدقاء يف اخلارج عرب الإنرتنت".
	�أما بالن�سبة لبقية اخلدمات االت�صالية والتوا�صلية الأخرى فقد ارتفعت ن�سب عدم ا�ستخدامها من
املبحوثني ،وبلغ �أعالها  ،%91وذلك بالن�سبة لـ"البحث عن زوجة/زوج عرب املواقع املخ�ص�صة لهذا الغر�ض على
الإنرتنت" و�أدناها  %40.5يف " م�شاهدة مقاطع م�صورة من بع�ض املواقع على الإنرتنت" .وتتفق هذه النتيجة مع
ما انتهت درا�سة "حمدي" ،والتي و�صلت فيها عدم م�شاهدة التليفزيون الرقمي  %77من ن�سبة املبحوثني(،)27
ودرا�سة "الفيلكاوي" التي �أظهرت عدم م�شاهدة �أي من املبحوثني للبث التليفزيوين عرب �شبكة الإنرتنت( ، )28مما
ي�شري �إىل �أن التعر�ض للتليفزيون الرقمي مل ي�أخذ مكانه بعد يف العامل العربي عرب هذه الو�سيلة.
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ويف �ضوء النتائج ال�سابقة؛ يالحظ الباحث ما يلي:
 .1تعترب الوظيفة الإخبارية من �أهم الوظائف االت�صالية ل�شبكة الإنرتنت بالن�سبة للمبحوثني الذين �شملتهم هذه
الدرا�سة ،وبخا�صة يف ظل الأحداث التي �شهدتها البالد �أثناء �إجراء هذه الدرا�سة ،فهناك حرب جتري �ضد
التمرد "احلوثي" يف بع�ض مناطق حمافظة "�صعدة" الواقعة �شمال اليمن ،ومواجهات م�سلحة تخو�ضها
الأجهزة الأمنية �ضد "االنف�صاليني" يف بع�ض املناطق اجلنوبية ،املنادين مبا ي�سمونه "فك االرتباط" مع
"ال�شمال" ،والعودة �إىل مرحلة الت�شطري قبل �إعادة حتقيق الوحدة اليمنية عام  ،1990بالإ�ضافة �إىل
املواجهات امل�سلحة �ضد حركة "القاعدة" ،ناهيك عن ال�رصاع ال�سيا�سي خالل ال�سنوات الأخرية بني ائتالف
احلزب احلاكم؛ "حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام" و�أن�صاره من �أحزاب املعار�ضة الأخرى من ناحية؛ و�أحزاب
"اللقاء امل�شرتك" من ناحية �أخرى ،وغريها من الأحداث الأخرى� ،سواء على �صعيد البيئة الداخلية،
�أم اخلارجية ،وهو ما يف�رس ت�صدر هذه الوظيفة لدى املبحوثني الذين �شملتهم هذه الدرا�سة ،غريها من
الوظائف االت�صالية الأخرى.

العدد 2

وملعرفة النمط الغالب على عالقة املبحوثني بخدمات االت�صال والتوا�صل ال�سابقة؛ فقد مت ا�ستخدام
"الو�سط احل�سابي املوزون" ،والذي رجحت قيمه  20ا�ستخداما يف اجتاه "�أحيانا" ،وهي اخلا�صة بكل من:
معرفة �أهم الأخبار من مواقع ال�صحافة الإلكرتونية ،و�إر�سال وا�ستقبال الر�سائل عرب الربيد الإلكرتوين،
وتنزيل مو�سيقى و�أغانٍ �إىل احلا�سوب ،وتنزيل نغمات �إىل الهاتف اجلوال ،وتنزيل برامج للحا�سوب ،و�سماع
الأغاين ،و�إر�سال ر�سائل عرب الربيد الإلكرتوين �إىل الأ�شخا�ص الذين ت�ضمهم قائمة مرا�سالت الربيد الإلكرتوين
للمبحوثني ،وم�شاهدة مقاطع م�صورة ،والتوا�صل مع الأهل والأ�صدقاء يف اخلارج �إما بال�صوت فقط،
�أو بال�صوت وال�صورة معا ،وم�شاهدة مقاطع م�صورة من موقع "اليوتيوب" ،وم�شاهدة الأغاين من بع�ض
املواقع ،والدرد�شة بوا�سطة "الياهو ما�سنجر" ،وطلب الن�صح �أو امل�شورة حول مو�ضوع معني من الأ�شخا�ص
الذين ت�ضمهم قائمة املرا�سالت يف الربيد الإلكرتوين للمبحوثني� ،أو �إر�سال ا�ستف�سار عن مو�ضوع معني �إليهم،
�أو مترير بع�ض الر�سائل �إليهم ،والدرد�شة بوا�سطة "الهومتيل ما�سنجر" ،وتنزيل بع�ض حلقات امل�سل�سالت
التليفزيونية من بع�ض مواقع القنوات الف�ضائية العربية �إىل جهاز احلا�سوب ،والتعليق على �أحد املو�ضوعات
التي تن�رشها بع�ض مواقع ال�صحافة الإلكرتونية العربية ،والتعليق على �أحد املو�ضوعات التي تن�رشها بع�ض
مواقع ال�صحافة الإلكرتونية اليمنية ،وم�شاهدة البث املرئي لبع�ض القنوات الف�ضائية العربية على مواقعها
على الإنرتنت ،وبلغت �أعلى قيمة لهذا املعامل  ،2.07و�أدناها  ،1.51يف حني ترجحت بقية ا�ستخدام اخلدمات
االت�صالية والتوا�صلية الأخرى ،والبالغة  17خدمة يف اجتاه النفي ،وتراوحت قيمها ما بني  1.50و.1.12
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.3تربز �أهمية �شبكة الإنرتنت يف بيئة الدرا�سة كو�سيلة توفر فر�صا ات�صالية غري تقليدية ،تتيح القيام
بعدد من الأن�شطة االت�صالية مع الآخرين� ،أو تعزز القائم منها �سلفا ،وذلك من خالل:
 .1ت�صدر "الربيد الإلكرتوين" اخلدمات االت�صالية امل�ستخدمة من املبحوثني ،مما ي�ؤكد على �أهمية هذه الو�سيلة
املجانية التي �أهدتها هذه ال�شبكة مل�ستخدميها يف �شتى �أنحاء العامل ،وميكن �أن تزداد �أهميته بني املبحوثني يف
حال اعتماده و�سيلة ات�صال ملزمة يف البيئة التعليمية� ،رشيطة حت�سني خدمة الإنرتنت املقدمة ،فقد �أ�شارت
�إحدى الدرا�سات �إىل �أن �سوء خدمة "االنرتنت" املقدمة يف اليمن تعد من املعيقات الأ�سا�سية النت�شار "الربيد
الإلكرتوين"(.)29
 .2ت�سهيل "الربيد الإلكرتوين" للقيام مبزيد من �أن�شطة االت�صال والتوا�صل مع الآخرين ،مبا ي�ؤدي �إىل ات�ساع
امل�شاركة يف املعلومة� ،أو طلب امل�شورة� ،أو اال�ستف�سار ..وغريها من الأغرا�ض الأخرى ،والتي تتم من خالل
�إر�سال الر�سائل �إىل جمموعة م�ستقبلني� ،أو متريرها �إليهم ،من خالل "قائمة العناوين" التي يوفرها هذا
الربيد مل�ستخدميه.
 .3ي�شري �إقبال عدد من املبحوثني –�إما" :دائما" �أو "�أحيانا" -على ت�صفح املواد امل�صورة على �شبكة الإنرتنت؛
وبخا�صة من موقع "اليوتيوب" على �أهمية ثقافة ال�صورة ،والدور املتنامي لهذه ال�شبكة كو�سيلة ب�رصية
غري تقليدية ،تتيح ا�ستدعاء هذه املواد يف �أي وقت ومن �أي مكان ،طاملا توفر للم�ستخدم طرق الو�صول �إىل
هذه ال�شبكة ،ومن املتوقع زيادة ا�ستخدام هذه اخلدمة يف بيئة الدرا�سة ،يف حال حت�سن اخلدمة املقدمة،
وت�سهيل �سبل احل�صول عليها.
 .4توفر "الإنرتنت" قنوات ات�صالية جديدة ،تتيح التوا�صل مع الآخرين بال�صوت وال�صورة ،ب�رصف النظر
عن امل�سافات الفا�صلة بينهم ،ف�ضال عن الت�سلية والرتفيه وغريها من الأغرا�ض الأخرى التي تتم من خالل
"الدرد�شة" التي تزخر بها املواقع الإلكرتونية على هذه ال�شبكة.
 .4حمدودية انخراط املبحوثني يف عدد من الأن�شطة االت�صالية والتوا�صلية التي تتم على �شبكة الإنرتنت،
كامل�شاركة بالتعليق على �أحد املو�ضوعات املن�شورة على مواقع ال�صحافة الإلكرتونية� ،أو على منتديات
بع�ض مواقع الف�ضائيات العربية� ،أو امل�شاركة يف احلوارات ال�صوتية� ،أو يف احلوارات الدائرة على
موقع "الفي�سبوك" ،مما ي�ضع اال�ستفهام �أمام مفهوم "ن�شاط اجلمهور" من هذه الفئة العمرية ،وغلبة
اال�ستخدامات الرتفيهية على غريها من اال�ستخدامات الأخرى.
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 .5اجتاهات املبحوثني حول بع�ض خدمات االت�صال والتوا�صل التي تقدمها الإنرتنت
عرب املبحوثون عن اجتاهات �إيجابية نحو اخلدمات االت�صالية والتوا�صلية التي تقدمها �شبكة
الإنرتنت ،فبناء على ما ورد يف اجلدول رقم ( ،)6فقد تفوقت ن�سب االجتاهات الإيجابية للمبحوثني الذين
�شملتهم هذه الدرا�سة على غريها من االجتاهات الأخرى يف  13عبارة من عبارات املقيا�س البالغة  19عبارة،
ومتثلت هذه االجتاهات يف كل من" :يوفر الربيد الإلكرتوين و�سيلة �رسيعة للتوا�صل مع الآخرين" ،و"تتيح
احلوارات التي تتم على بع�ض مواقع الإنرتنت فر�صة للتعرف على ثقافات الآخرين" ،و"تتيح االنرتنت فر�صة
لن�رش الآراء املعار�ضة التي ال ميكن ن�رشها يف ال�صحف املطبوعة" ،و"توفر املنتديات ال�شبابية على الإنرتنت
فر�صة للح�صول على معلومات مفيدة" ،و"توفر املنتديات ال�شبابية على االنرتنت م�ساحة حرة للتعبري عن الر�أي
يف املو�ضوعات املختلفة" ،و"ت�ساعد احلوارات التي تتم على بع�ض مواقع الإنرتنت على تقريب وجهات النظر
بني بع�ض الأطراف حول بع�ض املو�ضوعات اخلالفية" ،و"يتيح موقع اليو تيوب على االنرتنت فر�صة لن�رش
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 .4مدى امتالك املبحوثني ل�صفحات ح�سابات خا�صة على �شبكة الإنرتنت وفقا للنوع
	�أو�ضحت ا�ستجابات املبحوثني الواردة يف اجلدول رقم ( )5حمدودية امتالكهم لإحدى �أدوات االت�صال
والتوا�صل ال�شخ�صية على �شبكة الإنرتنت ،ففي الرتتيب الأول جاء من لديهم "�صفحة �شخ�صية على الإنرتنت"،
بن�سبة بلغت  ،%31.5تالهم من لديهم ح�ساب �شخ�صي على املوقع االجتماعي "الفي�سبوك" ،بن�سبة بلغت ،%29
ويف الرتتيب الثالث جاء املبحوثون الذين لديهم "مدونة" � Blogشخ�صية على الإنرتنت" ،فمن لديهم "ا�سم
م�ستخدم يف موقع "البال توك"  ،Paltalkو�أخريا من لديهم ح�ساب �شخ�صي على املوقع االجتماعي "ماي
�سبي�س"  ،"MySpaceبن�سبة بلغت –بالرتتيب ،%13 ،%13.5 ،%14 -يف حني ارتفعت الن�سب اخلا�صة
مبن لي�س لديهم �أيا من الو�سائل ال�سابقة.
	�أما على م�ستوى ملكية هذه الو�سائل؛ وفقا للنوع؛ فقد تفوقت الإناث -قليال -ن�سبة الإناث الالتي
لديهن "�صفحة �شخ�صية على الإنرتنت" على ن�سبة الذكور ،وبلغت  ،%32.9مقابل  %30.8للذكور ،يف حني تفوق
الذكور على الإناث يف امتالك بقية و�سائل االت�صال والتوا�صل الأخرى.
وبتطبيق اختبار "بري�سون" ،ات�ضح عدم وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني امتالك املبحوثني
لأدوات االت�صال والتوا�صل على �شبكة االنرتنت؛ وفقا للنوع ،حيث مل تكن قيمة كا 2معنوية عند م�ستوى ،0.05
وبدرجة ثقة  ،%95عدا ما يتعلق بامتالك املبحوثني ح�سابا خا�صا على موقع "الفي�سبوك" ،حيث بلغت قيمة
هذا املعامل  ،4.2كما بلغت قيمتها املعنوية  ،0.03وهذه القيمة دالة �إح�صائيا بدرجة ثقة  ،%95لكن هذه العالقة
�ضعيفة ،حيث بلغت قيمة "معامل التوافق" .0.14
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املواد امل�صورة التي يرغب امل�ستخدم يف ن�رشها" ،و"يوفر موقع "الفي�س بوك" و�سيلة للتوا�صل مع الآخرين"،
و"�سي�ؤدي التو�سع يف احلوارات الدائرة على بع�ض مواقع االنرتنت م�ستقبال �إىل ت�ضييق الفوارق بني الثقافات
املختلفة" ،و"ال توفر "املنتديات" ال�شبابية على الإنرتنت فر�صة لال�ستف�سار عن �أحد املو�ضوعات التي تهم
املبحوثني" ،و"ال تعزز احلوارات التي تتم على بع�ض مواقع الإنرتنت ثقافة احلوار بني ال�شعوب املختلفة"،
"ال تتيح مواقع احلوارات التي تتم على بع�ض مواقع الإنرتنت فر�صة للتحاور مع الآخرين حول املو�ضوعات
املختلفة"" ،ال توفر املنتديات ال�شبابية م�ساحة حرة لتبادل الر�أي مع الآخرين" ،وبلغت �أعلى ن�سبة لها ،%87
و�أقلها  %43.5من �إجمايل ن�سب املبحوثني الذين تناولتهم هذه الدرا�سة.
وقد عززت قيم الو�سط احل�سابي املوزون االجتاهات الإيجابية لـ"ثالث" عبارات فقط من هذه العبارات،
وهي :اخلا�صة بتوفري الربيد الإلكرتوين و�سيلة �رسيعة للتوا�صل مع الآخرين ،و�إتاحة احلوارات التي تتم على
بع�ض مواقع الإنرتنت فر�صة للتعرف على ثقافات الآخرين ،بالإ�ضافة �إىل �إتاحة االنرتنت فر�صة لن�رش الآراء
املعار�ضة التي ال ميكن ن�رشها يف ال�صحف املطبوعة ،حيث بلغت قيمهما –بالرتتيب ،2.83 -و  ،2.64و ،2.54
يف حني غلب االجتاه "املحايدة" على االجتاهات الأخرى يف بقية العبارات ،وتراوحت قيم و�سطها احل�سابي
املوزون ما بني ،2.41 :و.1.60
	�أما االجتاهات "ال�سلبية" للمبحوثني ،فقد تفوقت يف "ثالث" عبارات ،وهي" :ت�ؤدي بع�ض احلوارات
التي تتم على بع�ض مواقع االنرتنت �إىل تعميق هوة اخلالف بني �أتباع بع�ض الفرق واملذاهب الإ�سالمية"،
و"ت�ؤدي بع�ض احلوارات التي تتم على بع�ض مواقع االنرتنت �إىل تعميق اخلالف بني �أتباع بع�ض الديانات
املختلفة" ،و"ت�ؤدي بع�ض احلوارات التي تتم على بع�ض مواقع االنرتنت �إىل �إثارة الكراهية بني �أتباع بع�ض
الديانات املختلفة" ،حيث تراوحت ن�سب املوافقة عليها ما بني %47.5 :و  %45من �إجمايل ن�سب املبحوثني ،غري
�أن قيم و�سطها احل�سابي قد رجحت االجتاه "املحايد" على ما عداه من االجتاهات الأخرى ،وتراوحت قيمها ما
بني ،2.31 :و .2.25
يف حني فوقت االجتاهات "املحايدة" للمبحوثني يف عبارتني اثنتني فقط ،وهما" :ال توفر مواقع
ال�صحافة الإلكرتونية العربية م�ساحة حرة للتعبري عن الر�أي يف املو�ضوعات املختلفة" ،و"توفر مواقع
ال�صحافة الإلكرتونية اليمنية م�ساحة حرة للتعبري عن الر�أي يف املو�ضوعات املختلفة" ،وبلغت ن�سبهما%51.5 :
للأوىل ،و %41للثانية ،يف حني تقاربت ن�سبة هذا االجتاه مع ن�سبة االجتاه املعار�ض يف ما يتعلق بكون "مواقع
الدرد�شة ال توفر فر�صة للتعرف على الآخرين" وبلغت  %42.2لالجتاه الأول ،مقابل  %41.7لالجتاه الثاين،
كما ترجحت املواقف "املحايدة" للمبحوثني يف هذه العبارات على غريها من املواقف الأخرى ،حيث بلغت قيم
و�سطها احل�سابي املرجح –بالرتتيب ،2.16 -و  ،1.91و.1.76
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 .7عالقة املبحوثني بخدمات االت�صال والتوا�صل التي يقدمها الهاتف اجلوال
	�أكدت البيانات الواردة يف اجلدول رقم ( )8على �أهمية الوظيفة التوا�صلية للهاتف اجلوال؛ �سواء
يف �أن�شطة احلياة اليومية� ،أو يف عطلة نهاية الأ�سبوع ،ف�ضال عن �أيام العطالت واملنا�سبات املو�سمية ،و�أن هناك
منطا توا�صليا فريدا قد �أر�سى له هذا الهاتف ،يتم من خالل الر�سائل الق�صرية ،فـ %75.1من ن�سبة املبحوثني
يقومون "دائما" بـ"تبادل ر�سائل التهنئة مع الأهل والأ�صدقاء داخل الوطن يف الأعياد واملنا�سبات" ،و %17.8
يقومون بذلك "�أحيانا" ،متقدمة بذلك على الوظيفة التقليدية للهاتف اجلوال ،وهي "�إجراء املكاملات الهاتفية
يوميا" ،والتي تراوح ا�ستخدامها من املبحوثني ما بني "دائما" بن�سبة  ،" %65.9و"�أحيانا" بن�سبة .%30.3
وتتفق هذه النتيجة مع ما انتهت �إليه درا�سة "ترك"  Turkيف هذا املجال ،وذلك فيما يتعلق با�ستخدام املبحوثني
للهاتف اجلوال للرتا�سل �أكرث من االت�صال( ، )30يف حني �أنها تختلف مع ما تو�صلت �إليها درا�سة "حمدي" يف
هذا اخل�صو�ص( ،)31والذي ميكن تف�سريه يف �ضوء تفاوت امل�ستويات االقت�صادية االجتماعية للمبحوثني يف بيئتي
هاتني الدرا�ستني.
كما تعمقت �أهمية الوظيفة التوا�صلية التي تتم من خالل الر�سائل الق�صرية يف ت�صدرها الرتتيب من:
"الثالث" وحتى "ال�ساد�س" اخلا�صة باخلدمات االت�صالية للهاتف اجلوال ،واملتمثلة يف قيام املبحوثني بكل من:

العدد 2

مدى امتالك املبحوثني للهاتف اجلوال وفقا للنوع
.6
�أو�ضحت �إجابات املبحوثني الواردة يف اجلدول رقم ( )7ارتفاع ن�سبة ملكية الهاتف اجلوال بني املبحوثني،
والتي بلغ جمموعها  ،%92.5موزعة ما بني من لديهم "هاتف واحد" بن�سبة � ،%66أو "هاتفان اثنان" بن�سبة
� ،%23أو "ثالثة هواتف" بن�سبة  ،%3.5مقابل ن�سبة قدرها  %7.5ملن ال ميلكون هذا النوع من الهواتف ،والذين
عزوا �أ�سبابه �إىل عدم احلاجة �إليه� ،أو لعدم قدرتهم على �رشائه.
	�أما على م�ستوى ملكية الهاتف اجلوال؛ وفقا للنوع ،فقد ت�ساوى ترتيب ملكيته بني كل من :الذكور
والإناث ،على غرار الرتتيب العام ال�سابق ،وبلغت ن�سبة امتالك الذكور لـ"هاتف واحد"  ،%68.5مقابل %61.4
للإناث ،يف حني تفوقت –قليال -ن�سبة الإناث الالئي ميتلكن "هاتفني" �أو "ثالثة" ،وبلغت  %25.7يف احلالة
الأوىل ،مقابل  ،%21.5للذكور ،و %4.3يف احلالة الثانية ،مقابل  %3.1للذكور ،وهذه النتيجة ،حتمل يف طياتها
الرغبة يف لفت �أنظار الآخرين ،والداللة على املكانة االجتماعية.
وقد �أ�شار �إختبار معامل "بري�سون" �إىل عدم وجود عالقة دالة �إح�صائيا بني ملكية املبحوثني للهاتف
اجلوال؛ وفقا للنوع ،نظرا لأن قيمة كا 2مل تكن معنوية عند م�ستوى  ،0.05وبدرجة ثقة .%95
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"تبادل ر�سائل التهنئة مع الأهل والأ�صدقاء داخل الوطن كل يوم جمعة �أو خمي�س" ،و"�إر�سال الر�سائل الق�صرية
يوميا" ،و"تبادل ر�سائل التهنئة مع الأهل والأ�صدقاء خارج الوطن يف املنا�سبات والأعياد" ،و"تبادل ر�سائل
التهنئة مع الأهل والأ�صدقاء خارج الوطن كل يوم جمعة �أو خمي�س بوا�سطة الهاتف اجلوال" ،وذلك بن�سب
تراوحت ما بني %53.5 :و  %31.4ال�ستخدامها "دائما" ،وما بني  %42.2و  %33ال�ستخدامها "�أحيانا".
وقد �أكد معامل "الو�سط احل�سابي املوزون" �أهمية هذه الوظائف ،حيث رجحت قيمة الوظيفتني الأوليني اجتاه
اال�ستخدام املنتظم الذي يتم "دائما" ،وبلغت  2.68للأوىل ،و  2.62للثانية ،يف حني ترجحت بقية الوظائف
الأخرى يف اجتاه اال�ستخدام الذي يتم ب�صفة غري منتظمة "�أحيانا" ،بقيم بلغت –بالرتتيب،2.39 ،2.44 -
و.2.36
�أما ما يتعلق بوظائف االت�صال والتوا�صل الأخرى للهاتف اجلوال ،فقد �سجلت ا�ستخداما حمدودا من
املبحوثني ،وبخا�صة ا�ستخدامها املنتظم ،ومتثلت تلك الوظائف يف كل من" :ا�ستقبال الأخبار من خالل اال�شرتاك
املحلي يف هذه اخلدمة" ،و"�إر�سال ر�سائل الو�سائط املتعددة  ،"MMSو"الدرد�شة بوا�سطة "البلوتوث"،
و"الدرد�شة من خالل اال�شرتاك يف هذه اخلدمة" ،و"تو�صيل الهاتف بجهاز احلا�سوب للدخول �إىل الإنرتنت"،
و"ا�ستقبال الأخبار من خالل اال�شرتاك اخلارجي يف هذه اخلدمة" ،وتراوحت ن�سبها ما بني %22.1 :و%11.4
ال�ستخدامها "دائما" ،وما بني %29.7 :و  %15.1ال�ستخدامها "�أحيانا" ،غري �أن قيم "الو�سط احل�سابي
املوزون" رجحت ا�ستخدام املبحوثني للوظائف الثالث الأول يف اجتاه "�أحيانا" ،وتراوحت قيمها ما بني1.74 :
و ،1.57يف حني رجحت بقية الوظائف الأخرى يف اجتاه عدم ا�ستخدامها ،حيث تراوحت قيم و�سطها احل�سابي
ما بني 1.45 :و.1.38
	�أما بالن�سبة لكل من ت�صفح" :بع�ض مواقع الإنرتنت" و"الربيد الإلكرتوين" بوا�سطة الهاتف اجلوال،
فن�سبة حمدودة من املبحوثني ي�ستخدمونها� ،سواء يف ذلك؛ اال�ستخدام املنتظم� ،أو غري املنتظم ،وبلغت �أقل من
 %10يف احلالة الأوىل ،و �أقل من  %20يف الثانية ،وهو ما ميكن تف�سريه يف �ضوء ارتفاع تكلفة ا�ستخدام الإنرتنت
بوا�سطة هذا الهاتف يف بيئة الدرا�سة ،ف�ضال عن �إتاحة هذه اخلدمة ب�أ�سعار زهيدة يف مقاهي" الإنرتنت" املنت�رشة
يف هذه البيئة ،يف حني ميكن اال�ستدالل من خالل حمدودية ا�ستخدام بع�ض اخلدمات الأخرى؛ على �أن عالقة
املبحوثني بالأغرا�ض االت�صالية والتوا�صلية احلديثة التي يوفرها الهاتف اجلوال ،ال تزال متوا�ضعة ،قيا�سا �إىل
ا�ستخدام وظائفه االت�صالية التقليدية ،مع الأخذ يف االعتبار �أ�سعار بع�ض هذه اخلدمات بالن�سبة لفئة املبحوثني،
وت�شمل هذه اخلدمات :اال�شرتاك يف اخلدمات الإخبارية التي تقدمها م�ؤ�س�سة االت�صاالت احلكومية ،وم�ؤ�س�سات
�صحفية �أخرى ،وجهات داخلية خمتلفة ،و�إر�سال الر�سائل متعددة الو�سائط ،والو�صول �إىل الإنرتنت بوا�سطة
ربط الهاتف اجلوال بجهاز احلا�سوب� ،أما اال�شرتاك يف خدمات الأخبار التي تقدمها م�ؤ�س�سات �إعالمية خارجية،
فال تبدو �أولوية بالن�سبة لفئة املبحوثني بحيث ت�ستحق دفع تكلفة اال�شرتاك فيها.
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 .8اجتاهات املبحوثني حول الآثار املرتتبة على ا�ستخدام الإنرتنت والهاتف اجلوال
بناء على ا�ستجابات املبحوثني الواردة يف اجلدول رقم ()9؛ ميكن القول ب�أن هناك �آثارا ات�صالية
خمتلفة� :سلبية و�إيجابية ،ترتبت على ا�ستخدامهم ل�شبكة الإنرتنت والهاتف اجلوال .ومتثلت �أهم الآثار الإيجابية
للهاتف اجلوال يف ما يلي:
 .1ت�سهيل عملية االت�صال والتوا�صل ،حيث �أفاد  %89من �إجمايل ن�سبة املبحوثني ب�أن هذا الهاتف "يتيح لهم
�إجراء املكاملات الهاتفية من �أي مكان ويف �أي وقت" ،وتتفق هذه النتيجة مع ما انتهت �إليه درا�سة "لوجن" و
"ويي" ،حيث متثلت الأبعاد الفريدة لدوافع ا�ستخدام الهاتف اجلوال يف كل من� :سهولة نقله ،mobility
و�إمكانية االت�صال الفوري بوا�سطته  ،)33( immediate accessومن جانب �آخر ،فقد بلغت ن�سبة املبحوثني
الذين �أغناهم الهاتف اجلوال عن ا�ستخدام الهاتف املنزيل  %58.4من �إجمايل ن�سبة املبحوثني الذين تناولتهم
هذه الدرا�سة.
 .2جتنب الوقوع يف احلرج ،حيث يلج�أ  %64.7من ن�سبة املبحوثني لإر�سال ر�سائل ق�صرية حني يتعلق الأمر
مبو�ضوع ح�سا�س ،ال ي�ستطيعون التحدث فيه مع الطرف الآخر وجها لوجه ،وتتفق هذه النتيجة مع ما انتهت
�إليه درا�سة "�إي�شي"  Ishiiحول تف�ضيل املرا�سلة عرب الهاتف اخللوي  mobile mailمن ال�شباب اليابانيني
الذي مييلون �إىل جتنب االت�صال املبا�رش ،فهذا ي�ساعدهم على التغلب على خجلهم من القيام بهذا النوع من
االت�صال( ،)34بالإ�ضافة �إىل ات�ساق هذه النتيجة مع النموذج الذي قدمه "كابالن"  ،Caplanوالذي يذهب �إىل
�أن الأفراد الذين يدركون افتقارهم ملهارة التعبري عن �أنف�سهم ، self-presentationalيف�ضلون على نحو
خا�ص االنخراط يف التفاعل االجتماعي عرب الأثري � ،onlineأكرث من االت�صال وجها لوجه( .)35ومن ناحية
�أخرى؛ فقد �أفاد  %51.9من �إجمايل ن�سبة املبحوثني ،ب�أن الر�سائل الق�صرية توفر الإزعاج الذي ميكن �أن ت�سببه
املكاملات الهاتفية.
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وتختلف هذه النتائج مع بع�ض ما انتهت �إليه درا�سة "عثمان" كتلك اخلا�صة با�شرتاك املبحوثني يف
خدمات الر�سائل الإخبارية الفورية عرب الهاتف اجلوال ،والدخول بوا�سطته �إىل �شبكة الإنرتنت للدرد�شة مع
الأ�صدقاء ،واالهتمام مبتابعة اخلدمات الإخبارية التي تقدمها املواقع واملنتديات الإلكرتونية ،وحتميل مواد
م�صورة �إىل موقع "الفي�سبوك"( ، )32وميكن تف�سري هذا االختالف يف �ضوء تفاوت خدمة الإنرتنت املقدمة يف بيتي
الدرا�سة� ،سواء من حيث ال�رسعة� ،أو تعدد ال�رشكات املزودة بهذه اخلدمة ،ف�ضال عن خ�صائ�ص املبحوثني يف
الدرا�سة املذكورة ،كونهم موظفون� ،أو حا�صلون على م�ؤهالت عليا.
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 .3تقوية ال�صلة بالآخرين ،فقد ذكر  %60.5من املبحوثني ،ب�أن �إر�سال الر�سائل الق�صرية ب�شكل منتظم قد
عمق عالقتهم بالآخرين ،وتتفق هذه النتيجة مع ما انتهت �إليه درا�سة "�إي�شي"  Ishiiاخلا�صة بتعمق الر�سائل
املتبادلة عرب الهاتف اجلوال ل�شبكة العالقة احلميمة( )36للمبحوثني ،وعلى العك�س من هذا؛ فقد ذكر %35.7
من ن�سبة املبحوثني يف هذه الدرا�سة اكتفا َءهم ب�إر�سال ر�سالة ق�صرية �إىل الأهل والأ�صدقاء ،بدال من حتمل عناء
الزيارة لهم �إىل املنازل ،وهذا من �ش�أنه الإقالل من عملية التفاعل االجتماعي الذي يتم من خالل عملية االت�صال
املبا�رش ،والذي يف�ضي �إىل توا�صل حميم مع الأهل والأ�صدقاء.
وقد رجحت قيم "الو�سط احل�سابي املوزون" اجتاه "املوافقة" يف العبارات الثالث الأول ،بقيمة بلغت 2.85
للعبارة الأوىل ،و  2.52للعبارتني الأخريني ،يف حني ترجح اجتاه "املحايدة" يف بقية العبارات الأخرى ،وتراوحت
قيمها ما بني 2.38 :و .1.52
�أما الآثار ال�سلبية املرتتبة على ا�ستخدام الهاتف اجلوال ،فقد متثلت يف كل من:
 .1توفر الر�سائل الق�صرية يف بع�ض الأحيان فر�صة للبع�ض لإر�سال �شتائم للآخرين" ،كما "تتيح فر�صة
للبع�ض لإر�سال تهديدات للآخرين" ،بن�سبة بلغت  %47للأوىل ،و %44.3للثانية من �إجمايل ن�سبة املبحوثني
الذين �شملتهم هذه الدرا�سة.
 .2تقليل ن�سبة التعر�ض لو�سائل الإعالم التقليدية ،حيث �أفاد  %35.1من املبحوثني ،اكتفا َءهم ب�سماع الإذاعة
من خالل الهاتف اجلوال بدال من جهاز الراديو ،كما ذكر  %11.9ب�أنهم مل يعودوا يف حاجة �إىل م�شاهدة
ن�رشات الأخبار ملعرفتهم ب�أهم الأخبار من خالل اال�شرتاك يف خدمة الر�سائل الق�صرية بوا�سطة هذا
الهاتف.
	�أما ما يتعلق ب�شبكة الإنرتنت ،فقد تبدو الآثار املرتتبة على ا�ستخدامها حمدودة ،يف �ضوء الن�سب
اخلا�صة باجتاهات املبحوثني ،الواردة يف اجلدول ال�سابق ،يف حني ميكن النظر �إىل هذه الآثار على �أنها عميقة،
وذلك يف �ضوء معدالت ا�ستخدامهم لهذه ال�شبكة وكثافته .ومتثلت هذه الآثار يف :تقلي�صها الوقت املخ�ص�ص
مل�شاهدة التليفزيون ملا ن�سبته  %39.5من املبحوثني ،وم�ساعدة مواقع "الدرد�شة" لـ %28.1من ن�سبتهم على
تكوين �صداقات مع الآخرين ،كما قلل ا�ستخدامها من الوقت املخ�ص�ص للقراءة ملا ن�سبته  %27من �إجمايل ن�سبة
املبحوثني ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستغناء  %16.2منهم عن �رشاء ال�صحف املطبوعة ،اكتفاء مبعرفة الإخبار عرب املواقع
الإخبارية على هذه ال�شبكة ،غري �أن قيم الو�سط احل�سابي املوزون قد رجحت اجتاه "املحايدة" لهذه الآثار على
ما عداها من االجتاهات الأخرى للمبحوثني ،وتراوحت قيمها ما بني2.14 :
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ملحق الدرا�سة جداول الدرا�سة
جدول رقم ()1
توزيع عينة الدرا�سة؛ وفقا للنوع واجلامعة
(ن=)200

جامعة �صنعاء

16892

56.8

5606

48.3

22498

54.6

81

56.6

27

47.4

108

54.0

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

11956

40.2

5691

49.1

17547

42.6

58

40.6

28

49.1

86

43.0

جامعة �أروى

887

3.0

301

2.6

1188

2.8

4

2.8

2

3.5

6

3.0

29635

100

11598

100

41233

100

143

100

57

100

200

100

الإجمايل

املرجع :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،)2007( ،التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية� ،ص38 ،31
جدول رقم ()2
معدل ا�ستخدام املبحوثني ل�شبكة الإنرتنت وفقا للنوع
(ن=)200
م

املعدل /النوع

ذكور

%

�إناث

%

الإجمايل

%

مرة يف الأ�سبوع

44

33.8

38

54.3

82

41.0

كل يوم

39

30.0

10

14.3

49

24.5

�أربع مرات يف الأ�سبوع

18

13.8

6

8.6

24

12.0

ثالث مرات يف الأ�سبوع

19

14.6

4

5.7

23

11.5

مرتني يف الأ�سبوع

10

7.7

12

17.1

22

11.0

130

100

70

100

100.0

100

الإجمايل

قيمة كا 17.11 =2درجة احلرية=  4م�ستوى املعنوية= .002
قيمة معامل التوافق 0.13 =Contingency Coefficient
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ذكور

%

�إناث

%

ك

%

ذكور

%

�إناث

%

ك

%

111

م

جمتمع الدرا�سة

اجلامعة

عينة الدرا�سة

بيئة الإعالم اجلديد

الإت�صال والتنمية

جدول رقم ()3
كثافة ا�ستخدام املبحوثني ل�شبكة الإنرتنت وفقا للنوع
(ن=)200

112
العدد 2

%
48.5
17.7
19.2
14.6
100

ذكور
الزمن /النوع
م
63
من �ساعتني �إىل �أقل من ثالث �ساعات
23
من �ساعة �إىل �أقل من �ساعتني
25
�أقل من �ساعة
19
ثالث �ساعات ف�أكرث
130
الإجمايل
قيمة كا 5.64 =2درجة احلرية=  3م�ستوى املعنوية=.13

%
35.7
31.4
17.1
15.7
100

�إناث
25
22
12
11
70

%
44.0
22.5
18.5
15.0
100

الإجمايل
88
45
37
30
100.0

جدول رقم ()4
عالقة املبحوثني ببع�ض اخلدمات االت�صالية والتوا�صلية ل�شبكة الإنرتنت
(ن=)200
م

خدمات االت�صال والتوا�صل/اال�ستخدام

دائما
«»3

%

�أحيانا
«»2

%

ال
«»1

%

و.ح.
املرجح

معرفة �أهم الأخبار من املواقع الإخبارية على الإنرتنت

68

34

77

38.5

55

27.5

2.07

�إر�سال الر�سائل عرب الربيد الإلكرتوين وا�ستقبالها

74

37

60

30

66

33

2.04

تنزيل مو�سيقى و�أغاين من بع�ض املواقع على الإنرتنت

66

33

67

33.5

67

33.5

2.00

تنزيل نغمات للهاتف اجلوال من بع�ض املواقع على االنرتنت

52

26

84

42

64

32

1.94

تنزيل برامج للحا�سوب من بع�ض املواقع على الإنرتنت

50

25

81

40.5

69

43.5

1.91

�سماع الأغاين من بع�ض املواقع على االنرتنت.

50

25

80

40

70

35

1.90

�إر�سال ر�سائل عرب الربيد الإلكرتوين �إىل الأ�شخا�ص الذين ت�ضمهم قائمة
املرا�سالت يف بريدي الإلكرتوين

55

27.5

64

32

81

40.5

1.87

م�شاهدة مقاطع م�صورة من بع�ض املواقع على االنرتنت

40

20

79

39.5

81

40.5

1.80

التوا�صل بال�صوت فقط مع الأهل والأ�صدقاء يف اخلارج عرب الإنرتنت

48

24

62

31

90

45

1.79

م�شاهدة مقاطع م�صورة من على موقع اليوتيوب  You Tubeعلى
االنرتنت

50

25

51

25.5

99

49.5

1.76
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23

11.5

77

38.5

100

50

1.62

24

12

68

34

108

54

1.58

23

11.5

67

33.5

110

55

1.57

40

20

30

15

130

65

1.55

18

9

74

37

108

54

1.55

18

9

68

34

114

57

1.52

10

5

82

41

108

54

1.51

17

8.5

65

32.5

118

59

1.50

21

10.5

58

29

121

60.5

1.50

26

13

44

22

130

65

1.48

طرح ا�ستف�سار معني على �أع�ضاء �أحد املنتديات ال�شبابية على االنرتنت

14

7

67

33.5

119

59.5

1.48

التعليق على �أحد املو�ضوعات التي تن�رشها بع�ض القنوات الف�ضائية العربية
على موقعها على االنرتنت.

15

7.51

59

29.5

126

63

1.45

الدرد�شة عرب املنتديات ال�شبابية Forums

16

8

53

26.5

131

65.5

1.43

امل�شاركة يف احلوار التي تتم على الفي�س بوك facebook

20

10

41

20.5

139

69.5

1.41

دعوة بع�ض الأ�صدقاء �إىل االن�ضمام �إىل الفي�س بوك

23

11.5

35

17.5

142

71

1.41

حتميل مواد م�صورة �إىل موقع اليوتيوب  You Tubeعلى االنرتنت

19

9.5

38

19

143

41.5

1.38

امل�شاركة يف منتديات بع�ض القنوات الف�ضائية العربية على مواقعها على
الإنرتنت

10

5

54

27

163

68

1.37

الدرد�شة عرب مواقع (ال�شات) الأخرى على االنرتنت

11

5.5

43

21.5

146

73

1.33

13

6.5

37

18.5

150

75

1.32

16

8

25

12.5

159

79.5

1.29

طلب الن�صح �أو امل�شورة حول مو�ضوع معني من الأ�شخا�ص الذين ت�ضمهم
قائمة املرا�سالت يف بريدي الإلكرتوين
�إر�سال ا�ستف�سار عن مو�ضوع معني �إىل الأ�شخا�ص الذين ت�ضمهم قائمة
املرا�سالت يف بريدي الإلكرتوين
مترير  Forwardبع�ض الر�سائل الواردة �إىل بريدي الإلكرتوين �إىل
الأ�شخا�ص الذين ت�ضمهم قائمة املرا�سالت يف بريدي الإلكرتوين
الدرد�شة بوا�سطة (الهومتيل ما�سنجر) Windows Live
Messenger
تنزيل بع�ض حلقات امل�سل�سالت التليفزيونية من بع�ض مواقع القنوات
الف�ضائية العربية �إىل جهاز احلا�سوب
التعليق على �أحد املو�ضوعات التي تن�رشها بع�ض مواقع ال�صحافة
الإلكرتونية العربية على االنرتنت.
التعليق على �أحد املو�ضوعات التي تن�رشها بع�ض مواقع ال�صحافة
الإلكرتونية اليمنية على االنرتنت.
م�شاهدة البث املرئي على بع�ض القنوات الف�ضائية العربية على مواقعها
على االنرتنت
تنزيل بع�ض الربامج التليفزيونية من بع�ض مواقع القنوات الف�ضائية
العربية �إىل جهاز احلا�سوب
البحث عن �أ�صدقاء�/صديقات عرب املواقع املخ�ص�صة لهذا الغر�ض على
االنرتنت

�إجراء حوارات بال�صوت فقط مع من �أتعرف عليهم عرب مواقع ال�شات على
االنرتنت
تنزيل بع�ض الربامج التليفزيونية من بع�ض مواقع القنوات الف�ضائية
العربية �إىل جهاز «الآي بود»  iPodاخلا�ص بي
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الدرد�شة بوا�سطة (الياهو ما�سنجر) Yahoo Messenger

38

19.1

51

26.6

110

55.3

1.64

113

التوا�صل بال�صوت وال�صورة مع الأهل والأ�صدقاء يف اخلارج عرب الإنرتنت

48

24

52

26

100

50

1.74

العدد 2

م�شاهدة الأغاين من بع�ض املواقع على االنرتنت.

47

23.5

56

28

97

48.5

1.75
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114

�إجراء حوارات بال�صوت وال�صورة مع من �أتعرف عليهم عرب مواقع ال�شات
على االنرتنت

11

5.5

32

16

157

78.5

1.27

امل�شاركة يف احلوارات ال�صوتية التي تتم على بع�ض مواقع الإنرتنت

8

4

35

17.51

157

78.5

1.25

امل�شاركة يف احلوارات ال�صوتية التي تتم على موقع (البال توك) Pal
Talkعلى االنرتنت

7

3.3

22

11

171

85.5

1.18

البحث عن زوجة/زوج عرب املواقع املخ�ص�صة لهذا الغر�ض على االنرتنت

5

2.5

13

6.5

181

91

1.12
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جدول رقم ()5
مدى امتالك املبحوثني ل�صفحات �أو ح�سابات خا�صة على �شبكة الإنرتنت وفقا للنوع
(ن=)200
م الو�سيلة/النوع

نعم
ث

69.2

153

76.5

0.09

0.44

144

72

4.2

***.03

69.5

0.11

0.45

2.24

0.1

3.27

0.05

ك

*%

32.9

63

31.5

63

58

29

58

29

14

28

14

111

27

13.5

109

83.8

26

13

109

83.8

ذ

%

�صفحة �شخ�صية على
االنرتنت

40

30.8

23

ح�ساب يف موقع «الفي�س
بوك»

44

33.8

14

20.0

مدونة �شخ�صية على
االنرتنت

19

14.6

9

12.9

28

ا�سم م�ستخدم يف موقع
«البال توك»

21

16.2

6

8.6

27

13.5

ح�ساب �شخ�صي على
موقع «ماي �سبي�س»
My space

21

16.2

5

7.1

26

13

»*»

ال
ث

ك*

%

قيمة
2
كا

م�ستوى
املعنوية

%

»*»

درجة احلرية يف هذا اجلدول=1
* .الن�سب املئوية من �إجمايل عدد املبحوثني.
*** قيمة معامل التوافق=0.14

%

ذ

%
31.5

90
86

66.2
85.4

139
136

68

135

67.5

»*»
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يوفر الربيد الإلكرتوين و�سيلة �رسيعة للتوا�صل مع الآخرين

164

87

17

8.5

9

4.5

2.83

ال توفر مواقع الدرد�شة (ال�شات) فر�صة للتعرف على الآخرين.

32

16.1

84

42.2

83

41.7

1.74

توفر مواقع ال�صحافة الإلكرتونية اليمنية م�ساحة حرة للتعبري عن ر�أيي يف
املو�ضوعات املختلفة.

75

37.5

82

41

43

21.5

2.16

ال توفر مواقع ال�صحافة الإلكرتونية العربية م�ساحة حرة للتعبري عن ر�أيي يف
املو�ضوعات املختلفة.

39

19.5

103

51.5

58

29

1.91

توفر املنتديات ال�شبابية على االنرتنت م�ساحة حرة للتعبري عن ر�أيي يف
املو�ضوعات املختلفة.

107

53.5

59

29.5

34

17

2.37

ال توفر املنتديات ال�شبابية م�ساحة حرة لتبادل الر�أي مع الآخرين

28

14

63

31.5

109

54.5

1.60

57.5

52

26

33

16.5

2.41

ال توفر «املنتديات» ال�شبابية على الإنرتنت فر�صة لال�ستف�سار عن �أحد
املو�ضوعات التي تهمني

43

21

65

32.5

92

46

1.76

تتيح احلوارات التي تتم على بع�ض مواقع الإنرتنت فر�صة للتعرف على
ثقافات الآخرين

144

72

39

19.5

17

8.5

2.64

ال تتيح مواقع احلوارات التي تتم على بع�ض مواقع الإنرتنت فر�صة للتحاور
مع الآخرين حول املو�ضوعات املختلفة

30

15

71

35.5

99

49.5

1.66

ت�ساعد احلوارات التي تتم على بع�ض مواقع الإنرتنت على تقريب وجهات
النظر بني بع�ض الأطراف حول بع�ض املو�ضوعات اخلالفية

96

48

79

39.5

25

12.5

2.36

ال تعزز احلوارات التي تتم على بع�ض مواقع الإنرتنت ثقافة احلوار بني
ال�شعوب املختلفة

38

19

74

37

88

44

1.75

ت�ؤدي بع�ض احلوارات التي تتم على بع�ض مواقع االنرتنت �إىل تعميق هوة
اخلالف بني �أتباع بع�ض الفرق واملذاهب الإ�سالمية

95

47.5

71

35.5

34

17

2.31

ت�ؤدي بع�ض احلوارات التي تتم على بع�ض مواقع االنرتنت �إىل تعميق اخلالف
بني �أتباع بع�ض الديانات املختلفة

91

45.5

71

35.5

39

19

2.27

ت�ؤدي بع�ض احلوارات التي تتم على بع�ض مواقع االنرتنت �إىل �إثارة الكراهية
بني �أتباع بع�ض الديانات املختلفة

90

45

70

35

40

20

2.25

يتيح موقع «اليو تيوب»  You Tubeعلى االنرتنت فر�صة لن�رش املواد
امل�صورة التي يرغب امل�ستخدم يف ن�رشها

90

47

74

37

32

16

2.31

توفر «املنتديات» ال�شبابية على الإنرتنت فر�صة للح�صول على معلومات مفيدة 115

العدد 2

خدمات االت�صال والتوا�صل/االجتاه

موافق
«»3

%

حمايد
«»2

%

معار�ض
«»1

%

و.ح
املرجح

115

م
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جدول رقم ()6
اجتاهات املبحوثني حول بع�ض اخلدمات االت�صالية والتوا�صلية ل�شبكة الإنرتنت
(ن=)200
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يوفر موقع «الفي�س بوك»  facebookو�سيلة للتوا�صل مع الآخرين.

90

45

82

41

28

14

2.31

تتيح االنرتنت فر�صة لن�رش الآراء املعار�ضة التي ال ميكن ن�رشها يف ال�صحف
املطبوعة

125

62.5

58

29

17

8.5

2.54

�سي�ؤدي التو�سع يف احلوارات الدائرة على بع�ض مواقع االنرتنت م�ستقبال �إىل
ت�ضيق الفوارق بني الثقافات املختلفة

87

43.5

81

40.5

32

16

2.28

116
العدد 2

جدول رقم ()7
مدى امتالك املبحوثني للهاتف اجلوال وفقا للنوع
(ن=)200
م ملكية الهاتف اجلوال
هاتف واحد
هاتفني اثنني
ثالثة هواتف
ال يوجد
الإجمايل

ذ
89
28
4
9
130

%
68.5
21.5
3.1
6.9
100.0

قيمة كا 1.04 =2درجة احلرية=  3م�ستوى املعنوية=.79

ث
43
18
3
6
70

%
61.4
25.7
4.3
8.6
100.0

الإجمايل
132
46
7
15
200

%
66.0
23.0
3.5
7.5
100

بيئة الإعالم اجلديد

ال
«»1

%

و.ح
املرجح

�إر�سال الر�سائل الق�صرية  SMSيوميا بوا�سطة الهاتف اجلوال

90

48.6

78

42.2

17

9.2

2.39

الدرد�شة مع الآخرين بوا�سطة الهاتف اجلوال من خالل اال�شرتاك يف هذه اخلدمة

26

14.1

31

16.8

128

69.2

1.45

الدرد�شة بوا�سطة (البلوتوث) املتوفرة يف بع�ض �أجهزة الهواتف اجلوالة

26

14.1

53

28.6

106

57.3

1.57

99

53.5

68

36.8

18

9.7

2.44

58

31.4

76

41.1

51

27.6

2.04

تبادل ر�سائل التهنئة مع الأهل والأ�صدقاء داخل الوطن يف الأعياد واملنا�سبات

139

75.1

33

17.8

13

7

2.68

تبادل ر�سائل التهنئة مع الأهل والأ�صدقاء خارج الوطن يف املنا�سبات والأعياد
بوا�سطة الهاتف اجلوال

86

46.5

61

33

38

20.5

2.26

ت�صفح بع�ض مواقع الإنرتنت بوا�سطة الهاتف اجلوال

17

9.2

32

17.3

136

73.5

2.36

ت�صفح الربيد الإلكرتوين بوا�سطة الهاتف اجلوال

16

8.6

24

13

145

78.4

1.30

تو�صيل الهاتف اجلوال بجهاز احلا�سوب للدخول �إىل الإنرتنت

23

12.4

32

17.3

130

70.3

1.42

�إر�سال ر�سائل الو�سائط املتعددة  MMSبوا�سطة الهاتف اجلوال

28

15.1

52

28.1

105

56.8

1.58

41

22.1

55

29.7

89

48.1

1.74

21

11.4

28

15.1

136

73.5

1.38

تبادل ر�سائل التهنئة مع الأهل والأ�صدقاء داخل الوطن كل يوم جمعة �أو خمي�س
بوا�سطة الهاتف اجلوال
تبادل ر�سائل التهنئة مع الأهل والأ�صدقاء خارج الوطن كل يوم جمعة �أو خمي�س
بوا�سطة الهاتف اجلوال

ا�ستقبال الأخبار بوا�سطة الهاتف اجلوال من خالل اال�شرتاك املحلي يف هذه
اخلدمة
ا�ستقبال الأخبار بوا�سطة الهاتف اجلوال من خالل اال�شرتاك اخلارجي يف هذه
اخلدمة

العدد 2

�إجراء املكاملات الهاتفية يوميا بوا�سطة الهاتف اجلوال

122

65.9

56

30.3

7

3.8

2.62

117

م

خدمات االت�صال والتوا�صل/مدى اال�ستخدام

دائما
«»3

%

�أحيانا
«»2

%

الإت�صال والتنمية

جدول رقم ()8
عالقة املبحوثني ببع�ض اخلدمات االت�صالية والتوا�صل اجلوال
(ن=)191
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جدول رقم ()9
اجتاهات املبحوثني حول الآثار املرتتبة على ا�ستخدام الإنرتنت والهاتف اجلوال
(ن=)191
م
االنرتنت

118

الآثار/االجتاه

موافق
«»3

%

حمايد
«»2

%

معار�ض
«»1

%

و.ح.
املرجح

العدد 2
الهاتف اجلوال

ا�ستخدامي للإنرتنت قلل من الوقت املخ�ص�ص مل�شاهدة التليفزيون

73

39.5

64

34.6

48

25.9

2.14

مل يقلل ا�ستخدامي للإنرتنت من وقتي املخ�ص�ص لقراءة الكتب

74

40

61

33

50

27

2.13

�ساعدتني مواقع (ال�شات) على االنرتنت على تكوين �صداقات مع الآخرين

52

28.1

48

25.9

85

45.9

1.82

مل �أعد ا�شرتي ال�صحف املطبوعة الكتفائي مبعرفة الإخبار عرب املواقع
الإخبارية على االنرتنت

30

16.2

67

36.2

88

47.6

1.69

تعرفت على �أ�صدقاء�/صديقات من خالل (ال�شات) بوا�سطة الهاتف اجلوال

37

20

43

23.2

105

56.8

1.63

يتيح يل الهاتف اجلوال �إجراء املكاملات الهاتفية من �أي مكان ويف �أي وقت

166

89.7

10

5.4

9

4.9

2.85

�إر�سال الر�سائل الق�صرية  SMSب�شكل منتظم عمق عالقاتي مع الآخرين

112

60.5

57

30.8

16

8.6

2.52

حني يكون لدي مو�ضوع ح�سا�س ال ا�ستطيع التحدث فيه بوا�سطة الهاتف ،ف�إين
�أقوم ب�إر�سال ر�سالة ق�صرية حوله �إىل الطرف الآخر.

119

64.7

41

22.3

24

13

2.52

يغنيني الهاتف اجلوال عن ا�ستخدام الهاتف املنزيل

108

58.4

40

21.6

37

20

2.38

توفر الر�سائل الق�صرية الإزعاج الذي ميكن �أن ت�سببه املكاملات الهاتفية

96

51.9

50

27

39

21.1

2.31

87

47

46

24.9

52

22.1

2.19

82

44.3

49

26.5

54

29.2

2.15

66

35.7

54

29.2

65

35.1

2.01

اكتفي ب�سماع الإذاعة من خالل الهاتف اجلوال بدال من جهاز الراديو

65

35.1

53

28.1

68

36.8

1.98

مل �أعد يف حاجة �إىل م�شاهدة ن�رشات الأخبار لأين �أتعرف على �أهم الأخبار من
خالل ا�شرتاكي يف خدمة الر�سائل الق�صرية بوا�سطة الهاتف اجلوال

22

11.9

53

28.6

110

59.5

1.52

توفر الر�سائل الق�صرية يف بع�ض الأحيان فر�صة للبع�ض لإر�سال �شتائم
للآخرين
تتيح الر�سائل الق�صرية يف بع�ض الأحيان فر�صة للبع�ض لإر�سال تهديدات
للآخرين
�أكتفي ب�إر�سال ر�سالة الق�صرية � SMSإىل الأهل والأ�صدقاء بدال من حتمل
عناء الزيارة

2 العدد
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وعي املعلومات

 - 1الإ�شكالية:
ت�ؤمن غالبية اجلامعات لطالبها �أدوات ت�ساعدهم يف ا�ستخدام املعلومات وبع�ضها الآخر يقدم تلك
الأدوات �ضمن مادة ا�ستحدثت لهذا الهدف .فهل ت�ؤدي هذه املادة وظيفتها؟ هل يكفي وجود تلك املادة العتبار
فال�س�ؤال
الطالب قادرا على اال�ستفادة الق�صوى منها ولتنعك�س نتائج علمية �أف�ضل؟ و�إن كان اجلواب بالنفيّ ،
الذي يطرح نف�سه هل طرائق التعليم هي التي ال تدمج املعلومات �ضمن ثقافة املعلومات مبعناها الأ�شمل والأعم؟
وما هو دور الأ�ستاذ يف �إحداث تغيري ايجابي يف هذا املجال؟ وما هو دور املكتبي؟ وكيف تتوزع الأدوار بينهما؟ وما
هي املهارات التي يجب �إن تتوفر يف الطالب والتي يجب �أن ت�ؤمنها له امل�ؤ�س�سة حتى نعتربه مثقفا يف املعلومات؟
 - 2عر�ض واقع الطالب:
تختار كلية الإعالم والتوثيق طالبها من ال�شبان وال�شابات الذين ح�صلوا على الثانوية
العامة(البكالوريا) ،والذين خ�ضعوا المتحان يخولهم الدخول �إىل االخت�صا�ص للح�صول على ال�شهادة اجلامعية
(لي�سان�س ،ثالث �سنوات تعليمية).
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مدخل :كان الأمريكيون �سباقني �إىل اكت�شاف احلاجة �إىل تعلم نوا�صي املعلومات بفعل ت�شجيعهم لتطور تقنيات
التوا�صل ،و�إنتاجهم للمعلومات.فكان �أن عرف ) (Information literacyوعي املعلومات بتلك الإمكانية
للو�صول وتقييم وا�ستخدام املعلومة من م�صادر عدة �.إال �إن العديد من املفكرين حاولوا �إخراج املفهوم من
�إطاره اال�ستخدامي �إىل �إطار اعر�ض ،بحيث ت�شكل املعلومات فل�سفة تربوية جديدة تهدف �إىل متكني الطالب �أو
املتعلمني ب�شكل عام ودفعهم �إىل امتالك املعلومات املتاحة ،واالعتماد عليها يف تعليمهم وتثقيفهم وحل م�شاكلهم
احلياتية الحقا .هكذا يتحول املتعلم الطالب �إىل متعلم دائم مي�سك بزمام �أمره بطريقة �أكرث ا�ستقاللية.
وقد تطور هذا املفهوم وو�ضعت له جمعية املكتبات االمرييكية واال�سرتالية معايري وبرامج و طرق تعليم و�أ�ساليب
تقييمية�.أما الأوروبيون وخا�صة االنكليز والفرن�سيون فقد �أ�سبغوا على هذا املفهوم منحى ا�ستخدامي بحت
فاتت ت�سميتهم مهارات يف املعلومات.
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وعي املعلومات يف املجال الأكادميي
درا�سة حالة يف اجلامعة اللبنانية
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يتلقى طالب كلية الإعالم والتوثيق تعليما جمانيا يرتاوح ت�صنيفه بني التقليدي(املحا�رضة) ،وغريه
الذي يعتمد على م�شاركة من الطالب ح�سب توجه الأ�ستاذ وقابلية املواد املعنية .وقد �أثبتت الدرا�سات �أن �أ�ساتذة
التعليم العايل ب�شكل عام لي�سوا من الرتبويني وهم غالبا ممن ت�أثروا ب�أحد �أ�ساتذتهم واعتمدوا طريقته .ومبا
� ّأن جامعتنا مل ت�ضع �سيا�سة وا�ضحة يف هذا املجال ف�إننا  -وب�شكل عام  -نقول �إن الطالب يتكل على الأ�ستاذ
يف مهمة التح�ضري والتقدمي وال�رشح وتامني املواد البيبليوغرافية ال�رضورية ،وينح�رص دوره الأ�سا�سي هو
يف ه�ضم تلك املعلومات وا�سرتجاعها حني تدعو احلاجة .احلالة عامة ،ففي م�رص ي�ستخدمون تعبري «املذاكرة»
للداللة على الدر�س.
	�إن طالبنا ميتلك على الأقل لغة �أجنبية فرن�سية �أو انكليزية بالإ�ضافة �إىل العربية وغالبا ما ي�ستطيع
قراءة ثالث لغات .وهو يتابع حكما مادة ا�ستخدام املعلومات التي تطلعه على �أنواع املعلومات ومراجع
االخت�صا�ص.كما انه يقوم ب�أعمال تطبيقية كثيفة نظرا لأن الكلية التي ينت�سب �إليها هي كلية تطبيقية ح�سب
ت�صنيفها .وهو يجيد ا�ستخدام الكمبيوتر قبل دخوله الكلية ،مع العلم �أن هذا اال�ستخدام مل يعد حكرا على طبقة
معينة بعد �أن تدنت �أ�سعار الإبحار .بالإ�ضافة �إىل �أن الكلية ت�ؤمن  -عرب خمتربها  -للطالب �إمكانية ا�ستخدام
االنرتنت.
ويعترب طالب كلية التوثيق من املحظيني يف هذا املجال ،لأنهم عرب مواد اخت�صا�صهم ميتلكون �أ�صول
البحث و�أدواته ،ويعرفون بنوك املعلومات املتخ�ص�صة وعنا�رص تقييم املعلومة .كما �إنهم قادرون على و�ضع
بيبليوغرافيا ح�سب الأ�صول ومعرفة �أنواع املعلومات وت�صنيفاتها.
ميكننا القول ح�سب �أدبيات مهارات ا�ستخدام املعلومات� ،إن طالبنا من امل�ستخدمني الذين ي�ستفيدون من تلك
املهارات ب�شكل ممنهج ويفرت�ض �أن يكونوا من اخت�صا�صيي املعلومة ،فما الذي يح�صل لدى تقييم �أبحاثهم ؟
يجيب عدد من الأ�ساتذة الذين �س�ألناهم ر�أيهم يف �أعمال طالبهم ،وكونها � -أي الأعمال  -تعاين من
ه�شا�شة البنية وتفكك املعنى � .إن تقييم �أبحاث الطالب يف م�ستوى اللي�سان�س يعاين – ح�سب مالحظتنا و ر�أي ما
يزيد على ع�رشة �أ�ساتذة متت مقابلتهم – من �ضعف وه�شا�شة وعدم قدرة على ر�ؤية الأمور ب�شمولية .فالأبحاث
ت�أتي غالبا:
1 .1جمتز�أة ومفككة.
2 .2يغلب عليها طابع نقل الن�صو�ص وتبنّيها دون ذكر م�صدرها.
3 .3تظهر عدم قدرة الطالب على التمييز بني املعلومة الدعائية كما هي ،فال ي�ضع الطالب غالبا م�سافة
بينه وبني ما يقر�أ ويكتب.
4 .4غياب الروح النقدية.
5 .5ي�ستخدم الطالب م�صادر غري علمية تتداخل فيها املواقع التجارية Com.مع املواقع امل�ؤ�س�ساتية
 org.وامل�صادر االلكرتونية املجانية غري املحكمة بل ال�شخ�صية كاملدونات واملنتديات.
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نعي�ش يف زمن تنت�رش فيه املعلومات ،ويتزايد عددها ب�شكل كبري وغالبا ما نغرق يف املعلومات املنتجة
على مدار ال�ساعة يف خمتلف و�سائل االت�صال� .إذن ،من ال�صعب القول �إن الطالب يعانون من نق�ص يف املعلومات.
�إمنا هم يعانون من نتائج في�ض املعلومات عليهم ،وعدم التمييز بني �أنواعها :ال�صحفي ،التجاري �أو التحليلي.
و�ضعف ا�ستخدامهم املعلومة العلمية .مما يحتم علينا ك�أ�ساتذة اعتبار املعلومة مادة للتعلم ومن ثم اللإ�ستهالك
� .أ�صبح من ال�رضوري �إذا� ،أن يلعب الطالب دورا مل يكن معتادا عليه �سابقا� ،أال وهو دور البحث عن املعلومة
والت�أكد من �صالحية ا�ستخدامها يف املوقع املنا�سب.
لقد جرت العادة �سابقا �أن ي�ؤمن الأ�ستاذ للتلميذ كل الو�سائل البيبليوغرافية املتاحة يف اخت�صا�ص ما.
وكانت املكتبة تلعب دور حافظ لتلك امل�صادر وغريها �ضمن جمال االخت�صا�ص .كما وان تلك املكتبات كانت تلعب
دور الناخل �إذ �أنها تقيم ما تقتني من كتب ودوريات وغريها �ضمن �رشوط ومعايري معينة وتتيحها للتلميذ.
وكانت املكتبة عمليا امل�صدر �شبه الوحيد الذي ي�ستقي منه الطالب حاجته من املعلومات  .حاليا تغري الو�ضع
وطالبنا ينحو �إىل ا�ستخدام االنرتنت �شاء الأ�ستاذ �أم �أبى لعدة �أ�سباب معروفة � :سهولة احل�صول على املعلومة،
�رسعة الو�صول �إىل تلك املعلومة ورمبا �أي�ضا حجم تلك املعلومة.
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-3ما هي الأ�سباب امل�ؤدية �إىل تلك النتائج :
3 .3في�ض املعلومات:
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 6 .6ندرة ا�ستخدام قواعد املعلومات املتخ�ص�صة واملقاالت العلمية مع علمهم بوجودها
�7 .7صعوبة التوليف لدى الطالب
�8 .8صعوبة اال�ست�شهاد مب�صادر معينة والإ�شارة �إليها ،بل يعمد الطالب �إىل نقلها.
 9 .9ال ميلك الطالب قدرة على طرح �إ�شكاليات مب�سطة ،وغالبا ما مييل �إىل معاجلة موا�ضيع عامة جدا .
�أما امل�شكلة الأ�سا�سية فهي تكمن يف عدم قدرة الطالب على ا�ستخدام املعلومات املجتز�أة املكت�سبة بطريقة �شمولية،
كما انه يعاين من �ضعف �إمكانيته ربط املواد التعليمية مع بع�ضها البع�ض ،ودمج املفاهيم يف مو�ضوع متكامل.
في�أتي عمله منقو�صا يخلو من دمج ملهارات متفرقة يف م�رشوع واحد( .مهارات البحث والتقييم واال�ست�شهاد
وكتابة الببليوغرافية ،الخ) .

وعي املعلومات
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�4 .4ضعف امل�ستوى القرائي:
يعاين املجتمع العربي ككل من �ضعف م�ستوى القرائية .هذا وفيما يخ�صنا ف�إنه ال بد من الإ�شارة
�إىل �صعوبة حمل الطالب على قراءات طويلة تقليدية مبعنى الكتاب .زد على ذلك ت�أثري االنطالق الذي ميار�س
يف التلفزيون والروابط .كل ذلك ي�ساهم يف قراءات �ضعيفة الرتكيز � .إن �ضعف القرائية ينعك�س على العملية
التعليمية ويفر�ض �رضورة تعليم الطالب �أ�س�س القراءة الوظيفية املهنية .وقد �أ�شارت درا�سةMaria Pinto
� Andres Ferndandez-Ramos, 2008إىل �رضورة تعليم الطالب كتابة امللخ�صات للن�صو�ص التي
يقر�أونها ،وذلك لأن هذه التمارين تدفعهم �إىل مراقبة هيكلية الن�ص ،وتتابع الأفكار فيه وكيفية التحليل والتوليف
و�إنتاج املعلومة ،مما ي�ؤدي �إىل حت�سني نتائجهم.
	�إن التعليم الثانوي �أ�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�ستخدام املعلومات .مما ي�ستلزم من التعليم اجلامعي
تعامال �أكرث مبا�رشة مع عملية القراءة الوظيفية (و�آلياتها ) وطرائقها.
5 .5القراءة الوظيفية:
تختلف القراءات باختالف �أ�سبابها .فمن القراء من يفت�ش عن متعة القراءة ومنهم من ي�سعى وراء امتالك الن�ص
ومنهم الكت�شافه ومنهم ال�ستيعابه ومنهم لال�ستئنا�س به.
ما يهمنا يف هذا ال�سياق القراءة املرتبطة بالعمل اجلامعي ،تلك القراءة املندرجة �ضمن م�سار ،والتي
تت�أثر مب�رشوع متحول ي�صاغ ب�شكل خمتلف قبل وخالل وبعد القراءة�.إن تلك القراءة حتتم م�شاركة القارئ �إذ
�إن موقف هذا الأخري يحدد الن�شاط الذهني املطلوب ،يحتم الفهم ،و�إعطاء الوقت له�ضم وامتالك مفاتيح الن�ص.
تتغري �إ�سرتاتيجية القراءة حتديدا يف هذا النوع من القراءات الن�شطة عندما يبد�أ القارئ بتقييم الن�ص املقروء
انطالقا من توافقه مع املبتغى� ،أي مدى �أهمية كذا مع تيك  ،ومدى �صوابية هذا العامل �أو ذاك .
ت�أتي هذه القراءة الن�شطة لتندرج �ضمن ارتباطها مبعارف �سابقة وقراءات �سابقة �.إذ �إن الإن�سان
يتفاعل مع قراءاته ح�سب ارتباطها مبعارف �سبق �أن متلكها .فاملعارف ال�سابقة حتدد �إىل حد كبري كمية ونوعية
املعلومات التي ميكن للقارئ معاجلتها يف ن�ص والتي ت�ؤثر على �إعادة بناء املعنى  .القراءة ت�سعى �إىل التوفيق
بني عدة ا�سرتاتيجيات لتتوافق �أو لتدح�ض معلومة مرت�سخة من قراءات �أخرى .يتم ذلك عندما يعمد القارئ �إىل
تفعيل امل�سارات العاطفية والتحليلية والرمزية والذهنية التي ت�شكل ذلك الإطار املفاهيمي الذي ي�سمح برتجمة
فعل القراءة �إىل ن�شاط.
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�6 .6ضعف القدرة على متييز نوع املعلومة وتقييمها:
ينعك�س �ضعف القرائية و ا�ستخدام االنرتنت مبعنى ال�سهولة� ،ضعفا يف قدرتهم على متييز نوع املعلومة العلمية
منها والتجارية �أو الدعائية� .إن التعليم االبتدائي والثانوي ال يتيح غالبا للطالب التعرف على �أنواع املعلومات.
فيدخل الطالب التعليم اجلامعي ويتعلم نوا�صي املعلومات ولكن كما يقول ( )2005,serresت�صعب عليه
مقاربة تقييم املعلومة ،لأن هذا التقييم و�إن كانت له معايريه ،يرتكز على البنى الفكرية والثقافية للطالب.
فاملعلومة هي موجودة بحكم عالقة التوا�صل مع القارئ ،وهو وحده القادر بحكم ثقافته وجتربته على تقييم
حمتوى �أية وثيقة.
	�إن ما يزيد الأمر �صعوبة� ،أن الطالب اللبناين والعربي بعامة بحاجة دائمة للتعامل مع اللغة الأجنبية
عندما نتناول �أي مو�ضوع علمي.فالإنتاج العلمي �ضعيف وتواجده باللغة العربية �أ�ضعف وال�شبكة يطغى عليها
الإنتاج غري العلمي )املناق�شات( وتكاد تندر الدوريات العلمية االلكرتونية العربية.
رغم معرفة الطالب �أن املعلومة نتاج �إن�ساين و�أنها ميكن �أن تكون مغلوطة �أو م�شوهة �أو منقو�صة ،
ورغم معرفتهم �أن ال�شبكة تعج ب�أخبار حتتاج �إىل النخل والتدقيق اال �أن للمكتوب �صفة �رشعية .غالبا ما ن�سمع
الطالب يقولون :م�صدري هو االنرتنت بثقة العارف.
يبقى �أن هناك ت�صنيفات للمعلومة و�أنواعها �إال �أن الطالب يف مواجهة الويب ي�ضيع يف متاهاتها ،ويبتعد عن
قواعد املعلومات املتخ�ص�صة التي ت�ستطيع �أن تخفف من اجتهاده ال�شخ�صي يف تقييم �أدوات العمل .ويظهر �أن
م�صداقية املكتوب �إن على ال�شبكة �أو على �أي منت �آخر ،هي �صفة عاملية بالن�سبة للطالب .وي�شري بريفيك �إىل �أن
الطالب االمرييكيني �أي�ضا مييلون �إىل اعتبار م�صدرهم على االنرتنت م�صدرا ال يرقى �إليه ال�شك.
ملا كان طالبنا يتح�رضون لتحديات القرن احلايل ،فعليهم �أن ي�ضيفوا �إىل مهارات القراءة والكتابة واحل�ساب
مهارات �أخرى يف التوا�صل والفكر النقدي وحل امل�شكالت.
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لذلك نعتقد �أن القراءة الن�شطة املنتجة لي�ست من الأمور البديهية ،عندما ميتلك الطالب بع�ض املفاتيح
املفاهيمية واللغوية .و�إمنا هناك ا�سرتاتيجيات يفرت�ض يف الأ�ستاذ واملكتبي معرفتها مل�ساعدة الطالب على الولوج
�إىل كنه الن�ص العلمي وهو املادة الأولية يف عمله.
	�إن هذه املالحظة ترتجم ب�رضورة تدرج املواد العلمية ب�صعوبتها �ضمن ا�سرتاتيجيات قرائية منا�سبة
حتى ي�ستطيع الطالب البناء على �أ�س�س متوافقة مع تاريخه املعريف.
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1 -1كيف ميكن تخطي تلك امل�شاكل؟ هل ت�شكل املهارات يف ا�ستخدام املعلومات احلل �أم علينا التوجه
نحو نظرة ثقافية للمعلومات؟
ال �شك �أن التجارب التي قامت بها اجلامعات الغربية جتيب على بع�ض الت�سا�ؤالت وامل�شاكل التي نعاين منها
–نظرا لقدم ممار�ستها ن�سبيا -كما �إننا بحاجة لإجابات ال تخلو من بعد اب�ستيمولوجي.
يبدو جليا من خالل جتربتنا يف مهارات ا�ستخدام املعلومات �أن هناك �أخطاء ترتكب:

العدد 2

�إن مادة مهارات يف ا�ستخدام املعلومات يتم تعليمها خارج الإطار ،فيتعلم الطالب مهارات ال يطبقهابطريقة فورية وال ي�ستفيد منها خدمة لهدف تعليمي مبا�رش �ضمن اخت�صا�صه.
 الأ�ستاذ ال ي�شارك ب�أي معنى من املعاين �إن بتحديد املواقع �أو بالن�صو�ص التي يحتاجها الطالبللبحث ،بل يرتك له غالبا حرية احلركة.
ال يق ّوم الأ�ستاذ البيبليوغرافيا التي يقدمها التلميذ.ال ت�شكل املعلومة مادة تقييمية.ال ي�شارك املكتبي الأ�ستاذ ب�أية مهمة ويقت�رص دوره على �إجابة الطالب متى �أراد خدمة .	�إن ذلك اخللل الذي نالحظه ي�ستدعي حتليال وحلوال ،ونحن نرى احللول كامنة لدى �رشيكني من
�رشكاء العملية التعليمية وهما الأ�ستاذ واملكتبي .هذا �إذا اعتربنا �أن اجلانب التقني م�ؤمن من ناحية الربامج
واجلهاز الب�رشي.
ما هو دور الأ�ستاذ وما هو دور املكتبي يف دفع الطالب �إىل ا�ستخدام املعلومات بطريقة �أكرث جدوى لهم ت�ساهم
يف حت�سني مردوهم العلمي.
 1111التحديات التي تواجه الأ�ستاذ:
1 .1اعتماد التغيري يف طرائق التعليم:
مما ال �شك فيه �أن طريقة املحا�رضة التقليدية –حيث الأ�ستاذ يلقي ما عنده ب�أذهان التلميذ -مل تعد
الطريقة الأف�ضل للتعليم ،وان كانت غالبا ما تفيد �سامعيها .املطلوب التوجه �أكرث نحو دفع الطالب �إىل امل�شاركة
يف �إ�ضفاء اهتمامه بامل�ضمون وتو�سيع مداركه ب�سعي منه .ذلك ال�سعي الذي ي�ساعده يف بناء معرفته والتوغل
فيها ،فيم�سي الطالب على قدر من اال�ستقاللية يف بناء معارفه الحقا .وملا كان الطالب احلايل مر�شح ًا لتغيري عمله
ع ّدة املرات يف حياته العملية ،كما انه مر�شح للعمل يف بلدان وظروف خمتلفة ،ف�إن تعليمه التعلم وتعويده على
�إيجاد م�صادر معرفته يعد من �أواليات الواجبات احلالية للتعليم العايل)gardner( .

وعي املعلومات

وقد فر�ضت تقنيات االت�صال �أ�شكاال متنوعة من �أنواع املعلومات .مما ي�ستلزم دعوة وا�ضحة للأ�ستاذ
�إىل ا�ستثمار تلك الأ�شكال اجلديدة ،وتعري�ض التلميذ لها ودفعه �إىل ا�ستخدامها ،والعمل على تقييمها وحتليلها
و�إنتاجها .ويت ّم ذلك �أي�ضا مبعية املكتبي الذي ي�ؤ ّدي دورا �أ�سا�سيا يف تقدمي تلك الأ�شكال ،وتعريف الطالب �إليها
و�إىل �أهميتها وم�صادرها و�أ�س�س تقييمها� .إال �أن تقييم ا�ستعمال تلك الأدوات مع الطالب ،ال ميكن �أن يتم ،ما مل
يعترب الأ�ستاذ نف�سه م�ساهما وذا دور تربوي تعليمي يف ا�ستخدام املعلومة تلك.
خالل زيارة قمت بها لعدد من امل�س�ؤولني يف مكتبات اجلامعات االمرييكية ،كان من الوا�ضح �أن املكتبي
يقف غالبا عاجزا عن �إقناع الطالب ب�رضورة ح�ضور ور�شات العمل حول ا�ستخدام املعلومات ،ما مل ي�ساهم

الإت�صال والتنمية

لطاملا كانت املعلومة هي الأداة الأ�سا�سية التي يتعامل معها الأ�ستاذ ،تنظيما و حتليال وتوليفا وانتاجا
لكن تلك املعلومة كانت قليلة ن�سبيا ،وكانت تقبع يف املكتبات حيث ي�ستفيد منها الأ�ستاذ
و�إعادة �إنتاج و�إبداعاّ .
ويعر�ضها بدوره على الطالب دون حاجة �إىل الكثري من التدقيق ،الن ذلك الدور كان منوطا باملكتبي وهو جمال
اخت�صا�صه .غري � ّأن احلال قد تغري الآن .فاملكتبة اجلامعية مل تعد امل�صدر الأوحد للطالب .ت�شري بريفيك يف
كتابها ب� ّأن ن�سبة املعلومة العلمية على ال�شبكة ال تتجاوز ال�ستة باملئة من �أ�صل الثمانية ماليني �صفحة التي
يفت�ش فيها غوغل .مما يطرح على الأ�ستاذ مهمة �أ�سا�سية م�ستحدثة ،مل تكن من واجباته قبال� ،أال وهي التعامل
مع املعلومة من الناحية التعليمية ،وذلك بالتعاون اجلدي مع املكتبي.
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2 .2التعاون مع املكتبي:

العدد 2

	�إن اعتماد اجلامعة اللبنانية �أخريا برنامج  LMDقد �أجرب الكثري من الأ�ساتذة على تغيري منط
تعليمهم ليتوافق مع مفاعيل هذا التغيري� -أي اعتماد الأعمال التطبيقية بجزء مهم من العالمة.
�إن كرثة الأعمال التطبيقية امللزمة التي فر�ضها النظام اجلديد �سوف تر�سي ممار�سات خمتلفة و�سوف تدفع
باملتعلم واملعلم نحو م�ساحات �أخرى بد�أنا نتلم�سها .هذا على �أمل �أن تقدم امل�ؤ�س�سة الأم �أو الكليات �إىل اعتبار
طرائق التعليم اجلامعي ق�ضية ت�ستدعي التفكري والتقنني.
يبقى �أن هذا التوجه الآخذ بالتنامي ،لن ي�ستطيع متابعة م�ساره ما مل ي�ست�شعر املكتبي نف�سه �أهمية
دوره و�رضورة م�ساهمته يف �إر�ساء التغيري املالحظ� .إذ �إن الأعمال التطبيقية امللزمة ،والتي تدور �أطرها �ضمن
جمال البحث حول مو�ضوع �أو موا�ضيع� ،سوف ت�ستلزم حكما امتالكا اكرب مل�صادر املعلومات وقدرة على
االختيار و�إيجاد املبتغى.

وعي املعلومات

الإت�صال والتنمية
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الأ�ستاذ بدفع الطالب يف هذا الطريق .وعندما يفر�ض الأ�ستاذ �أنواع املعلومات التي يريدها ،فان الطالب ي�ستجيب
غالبا بال امتعا�ض ،نظرا المتالكه �أدوات التقييم وال�سلطة املعنوية التي ت�ؤهله لذلك.
ن�ستنتج من العر�ض الذي �سبق �أن و�ضع مادة ا�ستخدام املعلومات يف املنهاج ،وتوليها من قبل �أ�ستاذ
خمت�ص ،قد ميكن الطالب من التعرف على العديد من الأمور املتعلقة باملعلومة نظريا� .إال انه تعليم ي�أتي حكما
خارج ال�سياق التعليمي .فهو غري مرتبط ببحث حمدد من �ضمن واجبات الطالب ،وال يرد على حاجة ملحة يفت�ش
عنها كما انه ال يخ�ضع لتقييم العديد من الأ�ساتذة بل �أ�ستاذ املادة فقط.

العدد 2

1111دور املكتبي:
	�إن دور املكتبي يف امل�ؤ�س�سات اجلامعية هو عمل تربوي تعليمي بامتياز .بالإ�ضافة �إىل املهارات املرتبطة
ارتباطا وثيقا باملهنة .ويبدو يف ظل تناق�ص الأدوار التقنية البحتة (الو�صف البيبليوغرايف) �إن الدور الرتبوي
التعليمي �أخذ بالتطور .لذلك ميكننا القول �إن للمكتبي دور ًا مهم ًا و�أعمق حاليا يف الإطار اجلامعي فهو :
1 .1دور اخت�صا�صي املعلومات:
يت�ضمن التعريف ب�أنواع املعلومات وم�صادرها املتخ�ص�صة وطرائق تقييمها والبحث عنها و�صياغتها
يف بيبليوغرافيا .بالإ�ضافة �إىل ادوار املكتبي التقليدية يف الغرب ،والتي مل تعمم يف م�ؤ�س�ستي بعد ،مثل ا�ستحداث
�أدوات تعليمية م�ساعدة ( ،)tutorialحت�ضري مراجع معلومات وم�صادر �ألكرتونية للطالب ،حت�ضري تقييمات
م�ساعدة  ،ا�ستحداث ور�ش عمل ت�ساعد طالبنا يف امتالك ا�ستخدام حمركات البحث ،وا�ستخدام قواعد املعلومات
املتخ�ص�صة .هذا وملا كانت �أ�شكال الوثائق متغرية بفعل التغري التكنولوجي ،ف�إن للمكتبي هنا دور ًا يتمثل يف
م�ساعدة الطالب على معرفة و�إنتاج وثائق متعددة الإ�شكال.
	�إن حتول( دور) املكتبي �إىل دور تعليمي م�ستحدث ،يفر�ض تنظيميا �أن يكون املكتبي متخ�ص�صا يف
مو�ضوع علمي ،فالتقييم مهمة ع�سرية ما مل يكن املكتبي نف�سه متمكنا من مو�ضوعه ملواجهة الأ�ستاذ والتلميذ
معا و�إقناعهما بكفاءته.
2 .2دور تعليمي:
	�إن املكتبي بحكم درا�سته واملهارات التي ميتلكها ،ميكن �أن يقدم عونا على امل�ستوى التعليمي ،عرب
امل�ساعدة يف �إيجاد الن�صو�ص املواكبة لتعليم الطالب من حيث تدرجها يف ال�صعوبة وعمق املفاهيم .وكما �أ�سلفنا
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	�إن طالبنا ي�ستخدمون �أدوات التوا�صل وحمركات البحث ،يتعلمون عن م�صادر املعلومات و�أنواعها
وغريها من الأمور �إال �أن كل ذلك ال يرتبط ارتباطا وثيقا بالعملية التعليمية وال يلعب املكتبي �أي دور يف تلك
العملية اال فيما ندر � .إن طالبنا بحاجة ما�سة �إىل تعلم ا�ستخدام املعلومة ،وهذا دور املكتبي �أوال و�آخرا � ،إال
�أنهم �أي�ضا  -بهدف امتالكهم وتقييمهم ونقدهم وانتاجهم للمعلومة  -بحاجة لت�ضامن وتكافل فريقي العملية
التعليمية بطريقة دينامية ،متطورة وناقدة �أي الأ�ستاذ واملكتبي� .إن هذه املمار�سة تعطي مهارات املعلومات بعدا
وت�ضعها �ضمن �إطار �أعر�ض و�أ�ضمن للنتائج �أال وهو �إطار وعي ثقافة املعلومات.
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من الوا�ضح انه مل يعد هناك من طريق لتخطي املعلومة �أو جتاوزها ،فهي موجودة ب�شكل كثيف يف
حياتنا العملية واملهنية والبحثية .نحن ال ننكر �ضعف وجود املعلومة العربية ،خا�صة العلمية منها يف جمتمعاتنا
العربية ،ويف متركزها لدى بع�ض الطبقات �أو املجتمعات �أقله التي جتيد القراءة والكتابة ،ونحن ال ننكر �أي�ضا
�أن حاجتنا �إليها ال يفر�ضها املنحى العام للحياة اليومية (كما يف الواليات املتحدة �أو �أوروبا) ولكننا نعلم �أنه
يف لبنان مثال -ميكن �أن ت�شكل املعرفة توجها اقت�صاديا واعدا نحو اقت�صاد املعرفة.كما �أنه يف ظل االقت�صاد
املرتابط ف�إن �أي انفتاح على اخلارج ي�ستلزم حكما ا�ستخدام الأدوات ال�سائدة.
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خال�صة:

العدد 2

ف�إن عالقة طالبنا باملكتوب تختلف باختالف املخزون املعريف .لذلك ي�شكل �إيجاد مراجع متدرجة ال�صعوبة ت�ساعد
الطالب على امتالك ميدانه جهدا م�ساندا ومفيدا له .فالن�ص ال يكت�سب وجوده ما مل تلحظه عيون القارئ ،لذلك
ي�شكل التدرج بال�صعوبة نهجا تربويا ميكن للمكتبي امل�ساهمة يف �إر�سائه ،بناء على طلب الأ�ستاذ .فاملكتبي معتاد
بحكم مهنته على اال�ستخال�ص ،وهو ي�ستطيع م�ساعدة الطالب يف تفهم ا�سرتاتيجيات القراءة وكيفية تثمينها.
هذا بالإ�ضافة �إىل �إمكانيته متابعة ن�شاط الطالب العلمي ومواكبتهم وحل امل�شاكل العالقة.
هذا وميكن للمكتبي املتخ�ص�ص يف جمال ما� ،أن يعمد �إىل م�ساعدة الأ�ستاذ يف ا�ستحداث �أنواع من
االختبارات التي تظهر رويدا رويدا االهتمام باملعلومة وبت�أثرياتها االيجابية على التعلم  ،وتوعز للأ�ستاذ ب�أهمية
تقييمها.

وعي املعلومات
اقرتاح تبني معايري وعي املعلومات والعنا�رص امل�شاركة ()1
الإت�صال والتنمية

معيار 1
م�ؤ�رشات االداء

يحدد الطالب طبيعة ومدى �شمولية املعلومات املطلوبة
يحدد الطالب احلاجة اىل املعلومة
ال�رشيك امل�س�ؤول

املخرجات
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العدد 2
م�ؤ�رشات االداء

اال�ستاذ

املكتبي

تقني
مناق�شات حول املو�ضوع

X

x

اختيار مو�ضوع

X

حتديد اال�سئلة
ايجاد مفاتيح املفاهيم

X

يفهم تنوع املعلومات وا�شكالها

املخرجات

م�ؤ�رشات االداء

x
ال�رشيك امل�س�ؤول
تقني

اال�ستاذ

املكتبي

تنظيم املعرفة يف املكتبات

x

ا�ستخدام املعلومات اخلام

x

التعرف على خمتلف انواع املعلومات

x

التعرف على خمتلف ا�شكال املعلومات

x

التعرف على خمتلف جماهري املعلومات

x

التعرف على م�صادر املعلومات االولية والثانوية

x

التنبه اىل ثمن املعلومة وعن اال�ستفادة الناجتة عن ا�ستخدامها
ال�رشيك امل�س�ؤول

املخرجات

م�ؤ�رشات االداء

تقني

اال�ستاذ

املكتبي

وعي �صعوبة احل�صول على املعلومات

x

التنبه اىل ثمن املعلومة

x

وعي �ضعف وجود املعلومة العربية العلمية

x

اعادة تقييم نوعية املعلومة ال�رضورية و�شموليتها
ال�رشيك امل�س�ؤول
اال�ستاذ

املكتبي

تقني

املخرجات
تقييم العمل املنجز

X

x

تف�سري اخليارات البيبليوغرافية ح�سب الهدف املرجتى

X

x

(((1تلك املعايري اخذت بت�رصف من جمعية املكتبات االمرييكيةhttp://www.ala.org/ala/mgrps/.
divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm
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معيار 2

الطالب ي�صل اىل املعلومة ال�رضورية ب�شكل فعلي وفعال
ي�صل اىل املعلومة ال�رضورية
ال�رشيك امل�س�ؤول
تقني

املخرجات

اال�ستاذ

x

فهم تنظيم فهار�س املكتبات والولوج اليها
فهم خمتلف انواع الوثائق

x

التعرف على امل�صادر االولية والثانوية
ا�ستخدام حمركات البحث وفهم الياتها
ا�ستخدام عدة حمركات بحث
طرائق البحث

ال�رشيك امل�س�ؤول
اال�ستاذ
تقني

x

تف�سري النتائج
م�ؤ�رشات االداء

ا�سرتجاع معلومات

املخرجات

ال�رشيك امل�س�ؤول
ا�ستخدام املعلومات املتاحة

م�ؤ�رشات االداء

املكتبي
x

تقني

اال�ستاذ

املكتبي

ا�ستخدام قواعد املعلومات

x

ا�ستخدام و�سائل البحث

x

الطالب يدقق بنتائج ابحاثه
ال�رشيك امل�س�ؤول
تقني

املخرجات

اال�ستاذ

مناق�شة النتائج واالبحاث

x

اعادة طرح ا�سئلة جديدة

x

املكتبي

العدد 2

X

x
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x

ا�ستخدام مفاتيح الكلمات

م�ؤ�رشات االداء
املخرجات

املكتبي

وعي املعلومات
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معيار 3
م�ؤ�رشات االداء

الطالب يقيم املعلومة وم�صدرها نقديا ويدمج ما ينتقيه
يلخ�ص االفكار اال�سا�سية
ال�رشيك امل�س�ؤول

املخرجات
القيام ب�أعمال تلخي�صية
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م�ؤ�رشات االداء

اعادة �صياغة االفكار اال�سا�سية

x

ذكر هذه افكار �ضمن الن�ص

x

اقتبا�س

x

تقييم املعلومة وم�صادرها

املخرجات

ال�رشيك امل�س�ؤول
معايري تقييم املعلومة

م�ؤ�رشات االداء

تقني

اال�ستاذ

املكتبي

تقني

اال�ستاذ

املكتبي

x

x

الطالب ي�ؤلف افكارا جديدة لبناء مفاهيم جديدة
ال�رشيك امل�س�ؤول
تقني

املخرجات

x

انطالقا من البحث مقارنة مفاهيم خمتلفة وربطها ببع�ضها
م�ؤ�رشات االداء

اال�ستاذ

املكتبي

اعادة النظر بال�س�ؤال البحثي اال�سا�س
ال�رشيك امل�س�ؤول
تقني

املخرجات
اعادة �صياغة ا�سئلة جديدة انطالقا من نتائج البحث

اال�ستاذ
x

املكتبي

وعي املعلومات

م�ؤ�رشات االداء

ي�ستخدم الطالب املعلومات اجلديدة والقدمية للو�صول اىل هدف ما

املخرجات

ال�رشيك امل�س�ؤول
كتابة بحث
الدفاع عن العمل

x

x

مناق�شته

x

يعيد مراجعة البحث املكتوب

املخرجات

ال�رشيك امل�س�ؤول
�إعادة �صياغة ا�سئلة لتعميق البحث

م�ؤ�رشات االداء

تقني

تقني

اال�ستاذ

املكتبي

تقدمي البحث فعليا

املخرجات

ال�رشيك امل�س�ؤول
تقني
تقدمي البحث �شفهيا وكتابة با�ستخدام ال�شكل االف�ضل للعمل

اال�ستاذ
x
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معيار 5

يفهم الطالب اجلانب االقت�صادي واالجتماعي والقانوين للمعلومات
وي�ستخدمها بح�س نقدي

م�ؤ�رشات االداء

يفهم اجلانب القانوين واالخالقي
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املخرجات
حقوق امللكية والفكرية

العدد 2
م�ؤ�رشات االداء

اال�ستاذ

املكتبي

تقني

انتحال �أعمال علمية �أو �أدبية

x

x

�أمثلة

x

x

يتبع القوانني
ال�رشيك امل�س�ؤول

املخرجات
الت�أكد عرب العمل من فهم الطالب لتلك القوانني

تقني

x

التدقيق ومناق�شة هذه امل�سائل
م�ؤ�رشات االداء

اال�ستاذ

املكتبي

االعرتاف با�ستخدام م�صادر املعلومات عند انتهاء البحث
ال�رشيك امل�س�ؤول

املخرجات

اال�ستاذ

املكتبي

قواعد كتابة البيليوغرافيا

تقني

ذكر امل�صادر

x

x

ا�سناد

x

x
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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.

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 adopted 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 Ataturk 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 modifications 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
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the private law. Not only the Civil law but also the law of Obligations, Commercial 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 foundation 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.

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.
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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 circumstances. 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 provisions 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.

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

3.

In all instances, Iraqi courts may be guided by Iraqi jurisprudence and the

refer to the principles of justice and equity in making decisions.

jurisprudence of other countries with legal systems which are similar to the Iraqi
legal system.
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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 opinions 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 application:
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.

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 codification 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."
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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., Louisiana Civil Law System §§ 31, 32 (1977)) (“According to civilian doctrine, legislation and custom are authoritative or primary sources of law. They are contrasted with

legislation and custom.").
11 - Stigall. Dane, Iraqi Civil Law, Its Sources, Substance, And Sundering, J. OF TRANSNATIONAL 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 secondary sources of law, such as jurisprudence, doctrine, conventional usages, and equity, that may guide the court in reaching a decision in the absence of legislation and
custom".
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الف�صل الثاين بعنوان  :اجتاهات الكوارث يف املناطق احل�ضرية .
وفيه �أن الف�شل امل�ؤ�س�سي والإخفاق الإداري يف توفري اخلدمات الالزمة للحد من خطر الكوارث ،والذي
يرتكز مبعظمه يف مدن �أمريكا الالتينية و�أفريقيا و�أ�سيا ،ي�ضاعف من عدد خ�سائر الكوارث .ويرد يف هذا الف�صل
جمموعة من البيانات املتعلقة بعدد من ا لكوارث التي وقعت يف دول العامل �أعدتها فرق بحث متخ�ص�صة ،يت�ضح
منها �أن مواطن ال�ضعف يعود بع�ضها �إىل �ضعف يف القدرات املالية ل�ساكني الع�شوائيات والف�ساد الإداري يف �أجهزة
الدولة.

149

الف�صل الأول كان بعنوان  :تفادي متدين الكوارث .
وفيه �أن معظم النمو ال�سكاين خالل العقود القليلة املقبلة �سيكون من ن�صيب الع�شوائيات امللحقة
باملدن  ،وغالبيتها تفتقر �إىل احلماية ب�سبب عدم توفرالبنى التحتية املنا�سبة  ،واملرجح �أن يزداد فيها رابط الفقر
مبخاطر الكوارث ،بخا�صة �إذا ترافق ذلك مع افتقار املدن �إىل الإدارة الر�شيدة وانعدام التن�سيق ما بني احلكومة
واملواطنني.

العدد 2

دور البحث العلمي وال�سيا�سات الر�شيدة يف حماية املجتمعات احل�ضرية
■ درج االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر منذ عام  1993على �إ�صدار تقرير
�سنوي عن الكوارث يف العامل  ،يركز فيه كل عام على مو�ضوع معني ،يهدف �إىل حث احلكومات واملجتمعات املحلية
على اتخاذ التدابري الالزمة لتاليف م�سببات وقوع الكارثة  ،و�سبل الوقاية منها  ،وكيفية احلد من �آثارها يف حال
وقوعها.
ويف حني كان املو�ضوع الأ�سا�س لتقرير عام  ، 2009هو الإنذار املبكر والتدابري املبكرة التي ميكن
للحكومات والأفراد �أن يتخذوها للحد من خماطر الكوارث و�إنقاذ الأرواح  ،واحلفاظ على التنمية  ،من خالل الرتكيز
على �إجراءات الوقاية الفعالة التي تعترب ا�ستثمارا للم�ستقبل .
ركز تقرير عام  2010على مو�ضوع املخاطر احل�رضية ودور الإدارة الر�شيدة يف احلد من �آثارها .
�صدر التقرير الأ�سا�س باللغة االنكليزية  ،و�صدرت ملخ�صات عنه يف لغات �أخرى منها ملخ�ص بالعربية يقع يف �أربعني
�صفحة  ،ا�شتمل على �سبعة ف�صول ومقدمة.
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تقارير العلوم والكوارث يف العامل العربي لعام 2010
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الف�صل الثالث  ،يعالج م�شكلة �إجالء �سكان الع�شوائيات عند اقرتاب كارثة ما ،وامل�شاكل التي تعرت�ض امل�س�ؤولني
لإجالئهم  ،ب�سبب خوف ال�سكان من عدم متكنهم من الرجوع �إىل بيوتهم املهدمة  ،وترد يف هذا الف�صل ق�ص�ص عما
ح�صل يف كثري من دول العامل ،حيث مل تتمكن ال�سلطات املحلية من �إعادة النا�س �إىل مواقعهم ب�سبب عدم وجود
خمططات تو�ضح حدود امللكية ومكانها وغري ذلك.
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ويف الف�صل الرابع يتحدث التقرير عن العنف احل�ضري الذي يقع بعد الكارثة .
وانت�شار ع�صابات ال�شوارع ،حيث ال�سطو وال�سلب والنهب واالغت�صاب وما يرافق ذلك من جتارة ممنوعة
كالأ�سلحة واملخدرات .ويعزو التقرير ذلك �إىل م�شاكل ت�سبق الكارثة مثل :تف�شي ظاهرة الظلم االجتماعي وغياب
تكاف�ؤ الفر�ص ،وانعدام امل�ساواة يف املجتمع.
كما وي�شري التقرير �إىل �أن العنف احل�رضي يلحق ال�رضر بر�أ�س املال االجتماعي حيث ي�ؤدي �إىل ت�أكل
ثقة النا�س بع�ضهم ببع�ض  ،وعدم ثقتهم بامل�ؤ�س�سات احلكومية والت�رشيعية وطغيان االعتقاد ب�أن احلكومة تخدم
ال�صفوة �أكرث مما تخدم العامة.
الف�صل اخلام�س يتحدث عن املخاطر احل�ضرية على ال�صحة.
وي�شري التقرير �إىل العالقة مابني املر�ض وعدم توفرا ملياه ال�صاحلة لل�رشب والإ�صحاح ال�سليم ،وتدابري
التخل�ص من النفايات بال�شكل املنا�سب ،وامل�سكن غري ال�صحي .ويعر�ض مقارنة لوفيات الر�ضع يف املراكز احل�رضية
التي تتوفر فيها اخلدمات املنا�سبة ،و تلك التي تفتقر ملثل هذه اخلدمات .فهي يف الأوىل 5وفيات لكل  1000والدة
بينما تبلغ يف الثانية  . 87وي�ضيف �أن البحوث احلالية تفيد ب�أن ن�صف امل�شاكل ال�صحية الناجمة عن �سوء التغذية،
لها ارتباط باملعي�شة يف الأحياء الفقرية للمدن .كما و�أن غياب ال�سيا�سات واالفتقار �إىل التخطيط من قبل احلكومات
املحلية يلعب دورا مهما يف تعميق امل�شاكل.
�أما الف�صل ال�ساد�س فيتحدث عن النمو احل�ضري وخماطر تغري املناخ .
وفيه عر�ض للتوزيع اجلغرايف للمناطق التي ميكن �أن تكون �أكرث عر�ضة للكوارث نتيجة تغري املناخ
كاملناطق ال�ساحلية املنخف�ضة ,التي �ستت�أثر نتيجة ارتفاع من�سوب املياه ،واملدن الواقعة يف املناطق �شبه القاحلة التي
�ستعاين من ندرة املياه م�ستقبال ،لكنه يركز على نقطة يعتربها ذات �أهمية خا�صة ،وهي التفاوت احلا�صل يف درجة
التعر�ض لتغري املناخ  ،ما بني الفقراء واملقتدرين ،فالفقر والهام�شية ي�سهمان �إىل حد كبري يف ال�ضعف  ،وبالتايل عدم
القدرة على التكيف مع تغريات املناخ.
و�إن �أكرث الفئات ت�أثرا بتغريات املناخ �ستكون الن�ساء ثم الأطفال وامل�سنني  ،ك ُّل ل�سبب قد يختلف عن
الأخر ،وي�ضيف �أن تقليل خماطر املناخ يتطلب يف نهاية املطاف اعتماد ا�سرتاجتيات عاملية لتقليل تركيز الغازات
الدفيئة يف اجلو ،وميكن ل�سلطات املدن �أن ت�ساهم يف التقليل من �آثار تغري املناخ مثل احلد من االنبعاث ،عن طريق
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■ لقد �أبرز تقرير اليون�سكو عن العلوم يف العامل لعام  2010حاجة الدول العربية ،مبا فيها النفطية .املا�سة
للإ�ستثمار يف الإبتكار و العلوم وبناء �إقت�صاد املعرفة ل�ضمان �أمنها من الغذاء والطاقة.
ويذكر التقرير �أن املجتمعات العربية تت�سم  ،رغم قوا�سمها امل�شرتكة يف اللغة والتاريخ والدين ،ب�أوجه تفاوت كبرية
من حيث الرثوات الطبيعية والنظم االقت�صادية واالجتماعية .وتعتمد بع�ض بلدان املنطقة اعتماد ًا تام ًا على النفط
والغاز الطبيعي ،ال�سيما دول اخلليج.
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�أما الف�صل ال�سابع والأخري فكان بعنوان احلكم احل�ضري واحلد من خماطر الكوارث.
وقد مت الرتكيز فيه على �أهمية جودة �أداء احلكومات املحلية يف احلد من املخاطر ،وبخا�صة الأداء الإداري،
وعالقة احلكومة بال�سكان ومنظمات املجتمع املحلي .حيث يرد يف التقرير �أن املدن التي حتظى ب�إدارة جيدة تتقل�ص
فيها خماطر الكوارث �إىل درجة كبرية.لكن هذه الإدارة لي�ست موجودة يف البلدان ذات الدخل املحدود ويف غالبية
البلدان ذات الدخل املتو�سط.
وما انت�شار الع�شوائيات على �أطراف املدن� ،سوى الدليل على ف�شل ال�سلطات املحلية
لتلك البلدان يف توفري ما يكفي من الأرا�ضي املزودة بالبنى التحتية لبناء م�ساكن جديدة  ،يف �أماكن
مالئمة  .كما و�أنه يف حال وجود خطط حكومية وقوانني ملنع تكوُّ ن هذه الع�شوائيات ،فغالبا ما
يجري جتاهلها من قبل ال�سا�سة و�أ�صحاب امل�صالح العقارية ذوي الت�أثري على ه�ؤالء ال�سا�سة.
وينوه التقرير �إىل م�س�ؤولية ال�سلطات املحلية عن زيادة خماطر الكوارث بل و�إثارتها  ،عندما يتجاهلون
العوامل امل�ؤهلة حلدوث الكوارث �أو زيادة �شدتها0كما وي�ؤكد على �أن احلد من خماطر الكوارث لي�س ن�شاطا
ميار�س ملرة واحدة  ،بل هو عملية م�ستمرة  ،يجب �إدراجها يف خطط التنمية مب�شاركة املجتمع املحلي ...
ويبقى للحكم املحلي الر�شيد ( كما ي�شري التقرير) الأهمية الأوىل يف حت�سني جودة الإ�سكان والبنية التحتية
وتوفرياخلدمات التي يجب �أن ي�شارك يف ت�صميمها خرباء حمليون  ،لأنهم الأقدر على فهم الواقع املعا�ش.
ونخل�ص من كل ما جاء يف التقرير �إىل �رضورة �أن تتحمل امل�ؤ�س�سات احلكومية  -على وجه اخل�صو�ص – م�س�ؤوليتها
القانونية والأدبية ،وتعي �أن ف�شلها يف توفري اخلدمات الأ�سا�سية ملجتمعاتها من �ش�أنه �أوالً� :أن ي�ضاعف من �آثار
الكارثة .وثانيا :ي�ؤثر يف مزاجية املواطنني ويدفعهم – على �أقل تقدير -اىل ال�سلبية يف التعامل معها  .وبالتايل
فقدانها لعن�رص �أ�سا�س من عنا�رص النجاح وهو ال�شفافية ،التي متكن النا�س من امل�شاركة الفعلية يف العملية التفاعلية
للتنمية.
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حت�سني و�سائل النقل العام والت�شجيع على تركيب �أجهزة ا�ستهالك طاقة فعالة  ..واحلد من متلح املياه اجلوفية
وغريها  .وتبقى عملية حت�سني ظروف احلياة يف الأحياء الفقرية لها الأولوية يف احلد من الكوارث الناجمة عن تغري
املناخ.
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على الرغم من الرثوة التي تتمتع بها الدول العربية ،تفتقر هذه البلدان �إىل قاعدة متينة يف جمال العلوم
والتكنولوجيا ،كما �أن �أداء نظمها اخلا�صة بالتعليم العايل ال يزال �ضعيف ًا فيما يتعلق بتوليد املعارف .ويفيد تقرير
اليون�سكو ب�أن «املال ال�سهل» املت�أتي من العائدات النفطية هو مبثابة �سيف ذي حدين بالن�سبة �إىل البلدان العربية.
ففي حني �ساعدت هذه الأموال على تنمية البنى الأ�سا�سية يف املنطقة ،بقيت التنمية القائمة على العلوم والتكنولوجيا
مهم�شة حتى الآونة الأخرية .ويف املقابلُ ،تعترب بلدان املنطقة من الدول التي حتتل املراتب الأوىل يف العامل من حيث
الإنفاق على الدفاع .بيد �أن الرتاجع امل�ؤقت الذي �شهدته �أ�سعار النفط عام � 2008أتى مبثابة �إنذار للبلدان العربية
�أعطى ملحة عما �سيكون عليه امل�ستقبل من دون عائدات نفطية وحفز االهتمام بالعلوم والتكنولوجيا.
وفيما يخ�ص الدول العربية الأخرى التي يعي�ش فيها  %70من �سكان املنطقة ،ومنها اجلزائر ،وم�رص،
والعراق ،والأردن ،ولبنان ،واجلماهريية العربية الليبية ،و�أرا�ضي احلكم الذاتي الفل�سطينية ،و�سوريا ،وتون�س،
ف�إن احتياطها من النفط والغاز الطبيعي حمدود ،لكنها تتمتع بوجه عام بنظم متقدمة على م�ستوى التعليم العايل،
كما �أنها ت�ضم بع�ض �أقدم اجلامعات يف العامل العربي .وعلى �سبيل املثال ،ال ُتعد م�رص من البلدان الرثية يف املنطقة،
لكنها ُتعترب من الدول الرائدة على امل�ستوى الإقليمي من حيث املوارد الب�رشية املخت�صة يف العلوم والتكنولوجيا
ومن حيث عدد الأوراق البحثية� .أما املجموعة الثالثة من البلدان التي ت�شمل جزر القمر ،وجيبوتي ،وموريتانيا،
وال�سودان ،واليمن ،فتتمتع مبوارد طبيعية وب�رشية حمدودة جد ًا و ُتعترب من �أقل البلدان منو ًا يف العامل.
م�ستوى �إنفاق الدول العربية على البحث و التطوير ال يزال متدنيا
وي�شري التقرير �إىل �أن م�ستوى الإنفاق املحلي الإجمايل على البحث والتطوير ال يزال متدني ًا يف البلدان
العربية ،وذلك منذ حواىل �أربعة عقود ،كما �أنه ال يزال دون املعدل املتو�سط على امل�ستوى العاملي الذي يرتاوح بني
 %0,1و %1,0من الناجت املحلي الإجمايل .ويف املقابل ،تخ�ص�ص البلدان التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي حواىل  %2,2من الناجت املحلي الإجمايل لأغرا�ض البحث والتطوير .وعلى الرغم من هذا الواقع ،ثمة
�إ�شارات تدل على �أن املنطقة ت�سري باجتاه التغيري .ويفيد التقرير ب�أن «التعليم الأ�سا�سي ال يكفي لتوليد الرثوات
ومعاجلة ال�شواغل املتعلقة بت�أمني �أمن البلدان من حيث الغذاء واملياه والطاقة ،ولتح�سني اخلدمات ال�صحية والبنى
الأ�سا�سية ،وهو �أمر يحتم تنمية الأن�شطة العلمية».
ويف م�ؤ�رش يدعو �إىل التفا�ؤل� ،أُن�شئ يف ال�سنوات الأخرية عدد من ال�صناديق الوطنية املعنية بالعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار ،ومنها ال�صندوق الأوروبي امل�رصي لالبتكار الذي ا�س ُتهل عام  2008و�صندوقان وطنيان
هما م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم يف الإمارات العربية املتحدة ( )2007و�صندوق ال�رشق الأو�سط للعلوم يف
الأردن ( .)2009ومن املزمع تقدمي �إ�سرتاتيجية للعلوم والتكنولوجيا ت�شمل كل بلدان املنطقة العربية خالل م�ؤمتر
القمة العربية عام  2011بغية اعتمادها ر�سمي ًا .و ُيتوقع �أن تقرتح هذه الإ�سرتاتيجية مبادرات وطنية وعربية على
حد �سواء يف حواىل  14جما ًال ذا �أولوية ،مبا يف ذلك املياه ،والغذاء ،والزراعة ،والطاقة.
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باحث لكل مليون ن�سمة يف الدول العربية مقابل  1081باحثاً كمتو�سط على امل�ستوى العاملي
وعلى الرغم من اجلامعات املرموقة املوجودة يف املنطقة العربية ومما حققته بلدان هذه املنطقة يف املا�ضي
من ابتكارات علمية �أحدثت ثورة يف املجال الفكري ،ف�إن الدول العربية تعد ما ال يزيد على  373باحث ًا لكل مليون ن�سمة،
علم ًا ب�أن العدد املتو�سط على امل�ستوى العاملي يبلغ  1081باحثا .ف�ض ًال عن ذلك� ،إن الكثري من العلميني املت�أ�صلني
من املنطقة العربية يعي�شون يف ن�صف الكرة الغربي وال ي�سهمون بالتايل يف النتاج املحلي الإجمايل لبلدانهم .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن عامل ًا واحد ًا فقط من �أ�صل �أف�ضل  100عالمِ من حيث عدد االقتبا�سات على امل�ستوى العاملي ينتمي
�إىل املنطقة العربية ،كما �أن هذه املنطقة ال تعد �سوى �شخ�ص واحد حائز على جائزة نوبل هو العالمِ امل�رصي الأ�صل
�أحمد زويل الذي نال جائزة نوبل للكيمياء عام  1999عندما كان يعمل لدى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا يف الواليات
املتحدة.
ويف الفرتة املمتدة من عام � 1998إىل عام  ،2010حازت خم�س ن�ساء عربيات فقط على جائزة لوريال  -اليون�سكو
ال�سنوية للن�ساء يف جمال العلوم يف �أفريقيا والدول العربية ،و ُه ّن الأ�ستاذة امل�رصية ر�شيقة الريدي املخت�صة يف
علم املناعة ( ،)2010وعاملة الفيزياء امل�رصية كرميات ال�سيد ( ،)2004وعاملة الفيزياء التون�سية زهرة بن خل�رض
( ،)2005وحبيبة بوحامد �شعبوين ( ،)2007وحلاظ الغزايل من الإمارات العربية املتحدة التي حازت على اجلائزة
عام  2008تقدير ًا للعمل الذي ا�ضطلعت به يف جمال الأمرا�ض الوراثية.
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م�ؤ�شرات تبعث على التفا�ؤل
ويف عام � ،2006أعلنت دولة قطر عن عزمها زيادة ح�صة الإنفاق املحلي الإجمايل على البحث والتطوير من
الناجت املحلي الإجمايل �إىل  %2,8يف غ�ضون خم�س �سنوات .وال يزال الإنفاق املحلي الإجمايل يف م�رص يناهز %0,23
منذ عام  ،2007بيد �أن احلكومة تنوي زيادة هذه الن�سبة �إىل  %1,0يف غ�ضون خم�س �سنوات �أي�ض ًا .ويف املقابل،
ي�شهد الإنفاق املحلي الإجمايل على البحث والتطوير يف تون�س ارتفاع ًا مطرد ًا منذ عام  ،2000واحتلت هذه الدولة
عام  2007املرتبة الأوىل بني الدول العربية من حيث كثافة �أن�شطة البحث والتطوير التي جتاوزت بقليل ن�سبة %1,0
من الناجت املحلي الإجمايل.
وقررت تون�س تخ�صي�ص  %1,25من الناجت املحلي الإجمايل لتمويل �أن�شطة البحث والتطوير بحلول عام
 ،2009مع الإ�شارة �إىل �أن ال�رشكات التجارية �ستتحمل  %19من هذا الإنفاق� .إىل جانب ذلك ،قامت اململكة العربية
ال�سعودية التي حتتل املرتبة اخلام�سة يف العامل من حيث الناجت املحلي الإجمايل للفرد باعتماد خطة وطنية للعلوم
والتكنولوجيا عام  .2003ومع ذلك ،كانت اململكة ال تزال يف املرتبة ما قبل الأخرية من حيث الإنفاق على البحث
والتطوير املُعبرّ عنه كن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل عام  ،%0,05( 2007وتليها البحرين مع .)%0,04
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وما يزيد الأمور �سوء ًا ،ح�سب التقرير ،ارتفاع معدل البطالة يف �أو�ساط البحث والتطوير ،وبخا�صة يف
�صفوف الن�ساء الباحثات اللواتي ي�شكلن حواىل  %35من العدد الإجمايل للباحثني يف الدول العربية ،وذلك وفق ًا
لتقديرات �صدرت عن معهد اليون�سكو للإح�صاء� .إىل جانب ذلك ،ي�شكل الأ�شخا�ص دون �سن اخلام�سة ع�رشة �أكرث
من  %30من �سكان الدول العربية .بيد �أن ذلك ُيعترب �أي�ض ًا مبثابة �سيف ذي حدين بالن�سبة �إىل �صانعي القرارات
يف املنطقة العربية .ومع �أنه ميكن لل�شباب �أن يدفعوا عجلة النمو و�أن يبنوا جمتمعات حيوية ،وبخا�صة �إذا كانوا
حا�صلني على تعليم جيد ويتقا�ضون �أجور ًا مالئم ًة ،ف�إن عجز احلكومات العربية عن تو�سيع نطاق القدرات الإنتاجية
الالزمة خللق الوظائف قد ي�ؤدي �إىل خلل يف الن�سيج االجتماعي .و�أفادت تقديرات البنك الدويل لعام  2007ب�أن
املنطقة �ست�ضطر �إىل ا�ستحداث �أكرث من  100مليون وظيفة بحلول عام  2020ال�ستيعاب ال�شابات وال�شبان الوافدين
�إىل �سوق العمل.
ومت ا�ستهالل عدد من املبادرات لتعزيز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف املنطقة ،ومنها مركز �سيزامي
الدويل ذو املوا�صفات العاملية املخت�ص يف ا�ستخدام �أ�شعة ال�سنكروترون يف الأردن ،الذي ُيتوقع ت�شغيله عام 2014
حتت رعاية اليون�سكو ،وكذلك اجلهود الرامية �إىل تنمية التكنولوجيا النانومرتية والتكنولوجيا املتقدمة يف بع�ض
البلدان مثل املغرب ،وم�رص ،واململكة العربية ال�سعودية .ولكن ي�ضيف التقرير �أن افتقار عدد كبري من الدول العربية
حتى الآن �إىل �سيا�سات وطنية خا�صة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يرغم القطاع اخلا�ص يف الكثري من الأحيان
على اال�ضطالع ب�أن�شطته يف ظل فراغ على م�ستوى ال�سيا�سات ،وهي ظروف ال ُتعترب مواتية لالبتكار.
ويف عام � ،2006أنتجت الدول العربية ما ال يزيد على  %0,1من العدد الإجمايل لرباءات االخرتاع امل�سجلة
يف املكتب الأمريكي لرباءات االخرتاع والعالمات التجارية ويف املكتبني الأوروبي والياباين لرباءات االخرتاع .ومن
اجلدير بالذكر �أن جممعات العلوم التي �أُن�شئت حديث ًا يف البحرين وم�رص والأردن واملغرب وقطر واململكة العربية
ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة من �ش�أنها �أن ت�ساعد على الت�صدي مل�شكلة مزمنة �أخرى تعاين منها املنطقة وهي
النق�ص يف الروابط بني القطاعني العام واخلا�ص يف جمال البحث والتطوير.
وتوىل فريق من اخلرباء الدوليني �إعداد تقرير اليون�سكو عن العلوم الذي يق ّدم ملحة عامة عن االجتاهات
العاملية يف جمال العلوم والتكنولوجيا ا�ستناد ًا �إىل جمموعة وا�سعة من امل�ؤ�رشات الكمية والنوعية .ويت�ألف التقرير
من عدة ف�صول تتناول مناطق خمتلفة ،كما �أنه يت�ضمن فقرات ت�سلط ال�ضوء على بلدان حمددة (الربازيل ،وكندا،
وال�صني ،وكوبا ،والهند ،و�إيران ،واليابان ،وجمهورية كوريا ،واالحتاد الرو�سي ،وتركيا ،والواليات املتحدة).
و�صدرت التقارير ال�سابقة التي �أعدتها اليون�سكو ب�ش�أن العلوم يف الأعوام  ،1993و 1998 ،1996و.2005
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لطاملا �إنتظر ال�شارع العربي هذا الغ�ضب العارم .ولطاملا َحلمت به اجلماهري املقهورة ،على م�ساحة
الوطن العربي ،طوال عقود من حكم الطغيان ،والف�ساد ،والإ�ستئثار بال�سلطة .ذلك الطغيان الذي تلطى خلف
ف�ضحى بالتنمية ،وحول الأوطان اىل �سجون ،و�رشد
عباءة الق�ضية الكربي فل�سطني لفظي ًا وتنكر لها عملي ًاَّ .
ال�شباب بعد �أن �صادر تطلعاتهم امل�رشوعة نحو امل�ستقبل .
	�إنه الغ�ضب ال�ساكن يف ف�ضاء ال�شعر والإبداع ،هو الذي انتقل من عامل الأحالم اىل ف�ضاء ال�سيا�سة
و�أر�ض الواقع .بعد �أن �أ�سهم القمع املرتاكم يف �إن�ضاج الظروف املهيئة واملحركة له ،حيث بد�أ يتحول اىل
موجات جماهريية عارمة ملأت ال�شوارع من امل�رشق اىل املغرب .و�أخذت يف طريقها هيبة ال�سلطة وجربوتها
بعد �أن ك�رست جدار اخلوف ،ون�رشت عبري اليا�سمني الثائر يف ف�ضاء املنطقة  ،املختنقة بالإ�ستبداد والتهمي�ش،
وفتحت الكوة التي خطها عبدالرحمن الكواكبي ،منذ قرن من الزمن ،يوم كتب يف طبائع الإ�ستبداد وم�صارع
الإ�ستعباد.
	�إنه الغ�ضب الذي فاج�أ القا�صي والداين ف�أربك ال�سلطة ولقن الغرب درو�س ًا يف الدميقراطية النزيهة
واحلرية التي ت�صنعها ال�شعوب ،عرب الإحتجاجات التي فاج�أت املراقب ،والتي جتاوزت ب�سحرها وت�أثريها
�أجمل ما اختزنه التاريخ العربي احلديث من بطوالت.
لطاملا ردد الكثريون �أن ال�شعوب العربية مبلوة بحكامها .و�أن ه�ؤالء هم مبثابة القدر ال�سيء� ،أو
اللعنة التي �سقطت عليهم منذ �أربعة عقود .و�أن تلك ال�شعوب قد حتتاج ملعجزة حقيقية للتخل�ص من واقعها
املرير حتى تزول تلك اللعنة التي �أ�صابتها قبل �أن يزول معها طموح االمة .لقد تك َّون لدى املواطن العربي ،وعلى
مدى العقود الأربعة املا�ضية� ،شعور عميق مل ي�شهد تاريخ املنطقة مثي ًال له� ،شعور باملذلة والغنب ال�سيا�سي
والإجتماعي� ،شعور بالقهر والغربة والدونية جتاه العامل بعد �أن اُغلقت يف وجهه نوافذ الأحالم.
غري �أن املفاج�أة جاءت من تون�س وانفرط العقد ،وارتفع �صوت اجلماهري يف �أربع جهات االمة .فطائر احلرية
اليوم طليق وهو يجوب �سماء العرب وحتته تتهاوى عرو�ش الطغيان.

الإت�صال والتنمية

حتوالت النظام ال�سيا�سي العربي
من �أنظمة ا�ستبداد اىل بطة عرجاء

الكلمة اخلامتة

الإت�صال والتنمية

156
العدد 2

ما �أ�شبه اليوم بالأم�س ،ففي مطلع القرن املا�ضي انتف�ض العرب من عبودية اال�ستعمار .ويف مطلع
الألفية الثالثة �إنتف�ضوا على جور النظام الذي �أ�س�سه الإ�ستعمار لرعاية م�صاحله وا�ستمرارنفوذه ،ومن ثم رعته
�أمريكا ليكون عتلة التخلف لل�سيطرة على موارد النفط ،والع�صا الغليظة التي تق�صم �ضهر احلا�رض ،لتلغي
طموحات امل�ستقبل.
و�إذا كانت الإحتجاجات اليوم ترتفع يف �سماء العرب ،فهي حتم ًا امل�ؤ�رش الذي يدل على �أن حتو ًال كبري ًا قد
طال الواقع ال�سيا�سي للمنطقة جراء ت�رسيب املعلومات التي �أ�سهمت يف �سحب امل�صداقية من �أمام النظام ال�سيا�سي.
والذي بدا يف �أح�سن �صوره ،تابع ًا �ضعيف ًا ينفذ �سيا�سات الغرب و�إمالءاته ،بقب�ضة �أمنية لقاء احلماية واطالق اليد يف
�شو�ؤن البالد والعباد دون ح�سيب او رقيب .ومل تغب التكنولوجيا عن امل�شهد العربي الغا�ضب �إذ مت توظيفها بخيال
وا�سع ،حيث حتولت اىل حامل للأفكار� .أمن ب�سهولة وي�رس التوا�صل احلي بني املغبونني ،وفتح احلدود املغلقة
عربنوافذ الف�ضاء الإلكرتوين للتوا�صل ،وحتول الفي�س بوك والتويرت وغريها اىل منابر خلطاب التغيري ،مما رفع من
وترية احلجة الدامغة يف وجه ال�سلطة امل�ست�أن�سة لإعالمها ال�ساكن يف قوالب خ�شبية .وقد �أدى ذلك اىل ن�شوء حلف
�شعبي عري�ض للمحتجني املتماثلني يف القهر والظلم ،وبذلك حتول املحتجون اىل مع�سكر ذي خ�صائ�ص مت�شابهة
متجان�سة ،ي�ستمد �رشعيته وقوته من تراكم الطغيان وانك�شافه ،ومن القناعه الذاتية لهذا املع�سكر باحلاجة للحرية
وللتغيري ،واحلاجة حلراك متنا ٍم هادر يف �سبيل حتقيق ذلك.
هكذا وب�شفافية فائقة حتركت �ضمائر ال�شعوب ،كا�رسة جدار اخلوف م�ؤذنة بنهاية مرحلة وبداية
مرحلة جديدة .مالبثن �أن �إنق�ض عليها النظام بالت�شهري ولغة الإدانة والت�شويه ،و�صو ًال للقمع الدموي واللجوء
للم�ؤ�س�سات الأمنية ،باعتبارها �صمام �أمان الأنظمة ،عرب ا�ستعمال القوة املفرطة .مما منح الثورة �رشارتها
بعد �أن انتقل اخلوف من �صدور املواطنني اىل قلب ال�سلطة ور�أ�سها ،وباتت هذه الأخرية يف حالة من الهذيان
ال�سيا�سي الذي �شاهدنا مناذج متباينة له يف كل من م�رص وليبيا واليمن ودم�شق .ه�شا�شة البنية ال�سيا�سية
للنظام العربي مل تكن مفاجئة ولكنها كانت م�س َّيجة بالنظام الأمني للدولة القمعية ،وبادعاء العفة جتاه الق�ضايا
امل�صريية والقومية ،حتى جاءت �أحداث تون�س ومنحت اجلماهري الفر�صة لنزع ورقة التوت عن عورة ال�سلطة.
وهكذا بدا امل�شهد مفتوح ًا على ب�شاعات مل يعد بالإمكان ال�سكوت عنها بعد الآن ،وبد�أت العوائق تت�ساقط �أمام
حركة الإحتجاج ،ومل تعد اجلماهري تقتنع ب�أقل من ر�أ�س الطغيان بعد �أن تن�سمت �ضوع احلرية ،وبات التغيري
تلك العبارة ال�سحرية املتنقلة من عا�صمة عربية اىل �أخرى هدفها املن�شود.
املفاج�أة مل تطل املراقب والنظام ال�سيا�سي العربي وح�سب ،بل طالت الغرب بكل م�ؤ�س�ساته ال�سيا�سية
والإ�سرتاتيجية �أي�ض ًا حيث ا�ستفاق على �شوارع متل ُ�ؤها احلناجر بدعاوى التغيري وطلب التحرر .مما �أربك
براجمه وو�ضع اخللل يف مفا�صل �سيا�ساته التقليدية ،وهذا ما برز يف املواقف املتناق�ضة من ال�شارع العربي،
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ويف ردات الفعل التي �إن دلت على �شيء ف�إمنا تدل على مدى الإرباك الذي �سيطر على جممل الدوائر الغربية
حلظة بداية حركات الإحتجاج العربية .لذلك تناق�ضت الت�رصيحات واملواقف الغربية ،وبات الغرب بني �سندان
م�صاحله ومطرقة القيم الإن�سانية التي ينادي بها املحتجون ،فلم يعد مبقدوره الوقوف يف وجه دعاوى احلرية
والتغيري وباتت هواج�سه وم�صاحله امل�صريية تدفعة لإلتقاط املوجة مما دفعه اىل تقدمي التنازالت الطوعية
والتخلي عن حماية الأنظمة التي حتولت حتت وط�أة احلركات الإحتجاجية اىل بطة عرجاء.
ومن الطبيعى �أن يعم القلق ويدب اخلوف اليوم يف الدوائر الغربية ومعها �إ�رسائيل ،ويبدو هذا
وا�ضح ًا يف ال�سلوك امل�ضطرب للمت�رضرين .الذين اعتقدوا لوهلة ب�أنهم ا�ستطاعوا القب�ض على املنطقة وتغيري
مزاجها احل�ضاري املتحرر عرب م�شاريع ال�رشق الأو�سط اجلديد وعرب قيم الفو�ضى اخلالقة التي ترتد اليوم
عليهم .ومن الطبيعي �أن تنتف�ض اجلماهري ،لتقول كلمتها ،ولت�أخذ بيدها املبادرة بعد عقود من الظلم والطغيان.
ومن الطبيعي �أي�ض ًا �أن جتد الواليات املتحدة نف�سها يف و�ضع �ضعيف ،وهي تتنكر ملبادئها .فهي ال ت�ستطيع �أن
تقف �ضد �أ�صوات التحرر والدميقراطية ال�سلمية اخلارجة من احلناجر ال�شابة ،ومن �ساحات التحرير لذلك
فهي ت�سعى للإلتفاف على حركة اجلماهري الثائرة عرب ال�سعي لرتميم بع�ض تلك الأنظمة وتقدمي بع�ضها الآخر
كقرابني  ،لأن �سقوطها كاملة �سوف ي�ؤ�س�س ل�سقوط ال�سيا�سات الغربية امللتوية القائمة �أي�ض ًا على الطغيان
ونهب الرثوات ،وبالتايل �سقوط �إ�رسائيل املدوي� ،إثر العودة املتوقعة للراديكالية العربية بوجه �إ�رسائيل مما
يحتم تغيريا يف امل�شهد الإ�سرتاتيجي و�أدواته املعتمدة نتيجة خ�سارة الغرب ل�صمامات الأمان املتج�سدة بالأنظمة
العربية املتداعية.
فهل يختلف فجر الأودي�سا املفرو�ض على ليبيا عن فجر ربيع الغ�ضب العربي؟ �أم �أن الفجرين يطلعان
على �أر�ض واحدة .وهل و�صل الربيع العربي اىل م�سارات من �ش�أنها �إرباك �سيناريوهات الغرب وتعطيل
م�شاريعه ف�صار لزام ًا على القوى الكربى التحرك لإعادة �ضبط �إيقاع الإحتجاج يف ال�شارع العربي وفق م�سار
ال�سيناريوهات املر�سومة؟ �أم �أن اقرتاب النار من نفط اخلليج يف البحرين ،والقرع على النافذة ال�سعودية من
اخللف هو الذي �أملى ا�ستعرا�ض القوة  ،الذي ميلأ املتو�سط �ضجيج ًا وال�سماء �أزيز ًا مرعب ًا.
قد يرى البع�ض �أنه من املبكر احلديث عن �سيناريوهات ما بعد احلرب يف ليبيا .ولكن هذا المينع
البع�ض الآخر من الإعتقاد ب�أن تلك ال�سيناريوهات رمبا تكون قد ُح�سمت  ،و�أن التحول الثاين قد بد�أ مع بداية
احلظر اجلوي ودخول حلف الناتو على م�رسح الأحداث ،خ�صو�ص ًا بعد الت�رصيح الأخري ال�صادر عن البنتاغون،
والذي يقول ب�أن ما يجري هو مرحلة �أوىل من �سل�سلة مراحل� .إ�ضافة اىل ت�رصيح وزير اخلارجية الربيطاين هيغ
الذي قال �أنه "من ال�صعب التكهن بنهاية املعارك الع�سكرية يف ليبيا ،فنحن يف بداية عملية �صعبة وخطرية" .وهذا
يعني �أن للحرب ف�صو ًال لن تقف عند حدود احلظر اجلوي وقد تتخطى �أل�سنة اللهب احلدود الليبية اىل مواقع
عربية جديدة متتلك القابلية لذلك.
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الف�ضاء العربي اليوم يتن�سم طعم احلرية ،والتغيري بات عالمة الع�رص العربي اجلديد .وهذا ما
يحتم الت�أ�سي�س لعقد اجتماعي جديد ما بني ال�سلطة واملواطن يف العامل العربي ،عقد يتجاوز ارها�صات املا�ضي.
يقد�س احلرية ويعتمد الدميقراطية كو�سيلة للتعبري ال�سيا�سي ال�سليم وي�ؤمن مببد�أ تداول ال�سلطة ،عقد يخرج
باملجتمعات من دائرة الإ�ستبداد و�أ�ساليب الإرهاب اىل رحاب العدل الإجتماعي وتقا�سم الرثوة الوطنية على
قاعدة التنمية املتوازنة عقد مينح ال�سيادة القومية والقطرية معنى �آخر غري قابل للإخرتاق ،كما هو حا�صل،
حتت �أي ذريعة خ�صو�ص ًا يف زمن تتغري فية املعاين وتكت�سب فيه املرادفات ال�سيا�سية معاين جديدة يفر�ضها
منطق القوة �أو منطق الهيمنة.
ومهما يكن من �أمر ،ف�إن حركة الإحتجاج العربية� ،أو ما �سمي بربيع الغ�ضب العربي ،كان من �أهم
اجنازاتها هو ك�رس جدار اخلوف املزمن لدى اجلماهري وعودة ه�ؤالء اىل ال�ساحات لإ�ستعادة الذات وا�ستعادة
التما�سك واخلروج من قمقم الدولة الأمنية التي بددت الأحالم .والتالقي عند �صيحات احلناجر التي تذكر
بربيع النا�رصية املفقود وتفتح الطريق �أمام التوا�صل العربي العربي ،بو�سائل الع�رص وتكنولوجيا الإت�صال،
لثلث مليار ب�رشي �سجنهم حكامهم خلف حدود وهمية ،واعتقد �أ�سالفهم فيما م�ضى �أنهم ميثلون امة ت�ستحق
احلياة ،وعليهم هم �إنعا�ش هذا الإعتقاد .هكذا فقط ت�سقط ال�سيناريوهات ال�سوداء ويبد�أ التحول الذي ي�سعى
اليه التاريخ.
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