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ثورة االت�صال والثورات العربية

د.مي العبداهلل
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االت�صال االن�ساين هو يف ا�سا�سه ثمرة وظاهرة حلرية ا�سا�سية ،هي حرية التفكري وحرية التعبري ،وقد
فر�ض نف�سه ب�صعوبة �ضد قوى حتاول منعه او ال�سيطرة عليه او اف�ساده.

العدد 3

واالت�صال احلديث عرب و�سائل االت�صال احلديثة ،يرتبط بالأ�سا�س بهدف �سيا�سي ،وهو تنظيم م�ساحة
عامة ملناق�شة امل�صالح العامة واخلا�صة .لكن هذه الر�سالة املثالية ت�صطدم مبنطق اقت�صادي يعيد طرحها ،و
بالتوتر القائم امل�ستمر بني الرهانات االقت�صادية والرمزية التي هي يف قلب النظام االت�صايل .فالثورة ال�صناعية
التي حدثت يف القرن التا�سع ع�رش �أعطت يف الواقع لالت�صال عرب الو�سائل احلديثة بعد ًا ا�سرتاتيجي ًا للتطور
االقت�صادي للمجتمعات الغربية ،اذ ظهرت يف حينها كو�سيلة مقررة لتحول طرق التفكري ،التي يجب ان تتكيف
مع البيئة اجلديدة ،وممار�سات ا�ستهالكية يجب ان تتزايد لتطوير اال�سواق .
وتطور املجتعات ،من جهة ثانية ،ظهر ك�رشط ا�سا�سي ل�سري النظام النقدي الذي يوجب ايجاد نظام
معلوماتي معقد ميكن من اخذ القرارات ب�رسعة وجر�أة .ويرتاد االت�صال االجتماعي قيمة جتاريةvaleur
 marchandeبعد ان ا�صبح �رضوري ًا ملجمل الفئات االجتماعية ،اذ تديره �آليات جتارية موجودة حتى يف
م�ؤ�س�سات تابعة للقطاع العام .وامل�ؤ�س�سات االجتماعية التي ترتكز عليها هذه الو�سائل هي م�ؤ�س�سات تطلق
منتوجات خا�ضعة ل�رشوط ال�سوق واملناف�سة .و لل�صناعة الثقافية هذه يوجد رهانات اقت�صادية هامة تب ّينها
احلركات الثابتة وامل�ستمرة العادة التنظيم التي نالحظها يف هذا القطاع (اعادة �رشاء املنا�صب ،حتالف بني
جتمعات.)..
و�أهمية الفوائد املتوفرة يف االت�صال اجلديد عرب الو�سائل احلديثة تف�رس بحقيقة ان االت�صال م�شارك
يف الثقافة اجلماهريية .فال�صحافة املكتوبة والو�سائل ال�سمعية الب�رصية و�شبكة االنرتنت تتميز بن�رش ال�صناعة
الثقافية .و هي ال تتكون من �أعمال فردية ،بل هي منتجات ت�سل�سلية من�شورة بطريقة منتظمة (يف ال�صحافة)
ومتوا�صلة ( راديو  ،تلفزيون ،انرتنت) .وو�سائل االت�صال اجلماهريية ميكنها هكذا ان جتمع ب�صورة دائمة
جماهري غري م�ستقرة ،ت�شرتيها م�ؤ�س�سات تقوم مب�ساهمات اعالنية.
و ت�ساهم و�سائل االت�صال ،وهي حترك انتقال هذه الت�صورات عرب العامل االجتماعي ،يف حتديد �أنظمة
القيم والعقائد التي ت�سود كقواعد ثابتة جلماعات (وطنية ،حملية ،مناطقية  ،)..لذلك يعتربتط ّورها ال�رسيع
مت�رسعة
مهدد ًا لهوية بع�ض التجمعات الثقافية ،وميكن ان يت�سبب يف ن�شوء �رصاعات وتبني اجراءات تنظيمية ّ
�أو ع�شوائية �أو خمالفة لأ�س�س الدميقراطية (مثل التلفزيون الف�ضائي او االنرتنت �سنة .)1992

تقدمي

يتم �ضخه وت�شييده على الإنرتنت ،وال
كم املحتوى الذي ّ
اذن ،ال ميكن تقييم الثورة الرقمية ح�سب ّ
يتم ُ�صنعها يوم ّيا ،بل ح�سب التغريات االجتماع ّية وال�سيا�س ّية والثقاف ّية .ولغاية هذا
ح�سب عدد املواقع التي ّ
ت�ستمر
اليوم ،ف� ّإن الواليات املتحدة الأمريك ّية تقوم بالتحكم و�إن�شاء �أكرث من  %70من حمتوى الإنرتنت ،بينما
ّ
ين املوجود
العلمي
دول �أوروبا بالت�أخر وراء الواليات املتحدة ،على الرغم من الرخاء
واالقت�صادي والقانو ّ
ّ
ّ
فيها.
ومن �أجل تق ّدم الدول العربية يف جمال الإنرتنت ،ال بد من منح املزيد من احلرية ب�صنع املحتوى ح�سب
حرية امل�ستخدمني ،مع احلفاظ على �أ�س�س هوية الدولة وعاداتها وتقاليدها .ويف هذا االجتاه يتم تطوير كوادر
ب�رشية قادرة على ُ�صنع حمتوى متط ّور ومتقدم ،وال نن�سى ب� ّأن تطوير البنى التحتية للإنرتنت ومنع احتكار

الإت�صال والتنمية

وت�سهل االنرتنت يف بع�ض اجلوانب االعمال امل�شرتكة اجلماعية فت�سمح لأفراد متباعدين يت�شاركون
بنف�س االفكار ان يتوا�صلوا ويوحدوا جهودهم .ومازال ا�ستخدامها خم�ص�ص ًا لنخبة متلك امكانيات مالية
وعلمية متفوقة ،وتتوا�صل ب�شكل دائم بف�ضل امكانيات تقدمها احلكومات او �صانعو احلا�سوب او موزعو
اخلطوط جلمهور م�ستخدمي الإنرتنت...

5

لقد ظهرت �شبكة االنرتنت لرغبة يف االت�صال ب�شكل ا�سهل وا�رسع ولذلك فهي ت�شكل م�ساحة وا�سعة
للحوار ،وهي ت�سمح بف�ضل �ألربيد االلكرتوين وامكانيات املحادثة ان تتواجه وجهات النظر وتتبادل املعلومات.
هي ت�ساهم يف اال�ستعالم االف�ضل عن املواطنني ويف �شفافية العمل العام ،عرب ن�رش معلومات ادارية مث ًال وعرب
الربامج ال�سيا�سية لالحزاب ،الخ ...وهي متهد لتفاعل اكرب بني احلاكمني واملحكومني ،فاالح�صاءات االلكرتونية
ت�سمح ب�أن يعرف املنتخبون ما يتوقعه منهم املنتخبون وردات فعلهم ،و ميكن ان نت�صور ان الإنرتنت هي الأداة
احلديثة للم�شاركة يف العملية الق�ضائية والنقا�شات املفتوحة يف الربملان او ار�سال االقرتاحات للربملانيني.

العدد 3

من هنا ،اذا �أرادت الدول �أن ت�ضع اطارا لو�سائل االعالم واالت�صال ،عليها ان تفعل ذلك بطريقة
دميوقراطية يف اطار منظمات غري خا�ضعة لل�ضغوطات ال�سيا�سية ،ت�ؤمن تعددية االعالم وم�سالة اال�ستخدام
ومو�ضوعية ال�صحافة الخ ...وهذا االمر مربر خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالإنرتنت الذي ميكن من زيادة م�ساحات
وجماالت احلوار العاملية ،ويفتح �آفاق ًا جديدة حلرية التعبري ،كما يحمل امكانات كثرية لن�رش اال�شاعات وت�شويه
احلقائق ون�رش الف�ساد وامل�ضامني اخلطرية ال�ضارة .اذ ميكن ان تكون االنرتنت و�سيلة لن�رش افكار واعمال
تتناق�ض متام ًا مع الأهداف الدميوقراطية ،كمواقع ت�شجع العن�رصية او التع�صب او حتمل اهدافا �سيا�سية
مناق�ضة للدميوقراطية ،او تروج للحق واحلروب او ت�ساعد بع�ض االطراف على حتكيم �سيطرتها على النا�س.
لذلك تعمد حكومات بع�ض الدول اىل منع الدخول اىل مواقع تعتربها م�ؤذية ،مثل ال�صني و�سنغافورة حيث تعترب
املواقع املنا�رصة للغرب م�ؤذية.

تقدمي

الإت�صال والتنمية

اخلدمات وخف�ض التكاليف هي �أحد �أكرب العوامل التي تقوم ب�أخذ العامل العربي �إىل املرحلة القادمة ،خ�صو�صا
ين.
بالن�سبة للتعليم الإلكرتو ّ
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ميكن القول ان ثورة الإنرتنت �أحدثت ثورة يف جمال االت�صاالت االن�سانية ،وهي متثل بداية ثورة
ات�صالية ومعرفية لها �آثارها العظيمة على املجتمعات االن�سانية ،ولها دور �أ�سا�سي يف تطوير �أمناط العالقات
االجتماعية ،والق�ضاء على التخ�ص�صات العلم ّية اجلزئ ّية ،والتو�سيع من دائرة الباحثني و املفكّرين ،و خلق
لديهم ر�ؤية للعامل �أكرث �شمول ّية ،و انتاج ثقافة ان�سانية من نوع جديد.

العدد 3

وقد لعبت ثورة االت�صاالت دورا كبريا يف حياة املنطقة العربية ،جعلتها يف قلب الأحداث� ،أي انه مل
يعد مبقدورها �أن تنطوي على ذاتها ،وان متجد �أخطاءها ،وان ت�ستفرد بذكريات الزمن اجلميل دون مواجهة
ا�ستحقاقات الزمن املعا�رص .اذ �أتاحت �شبكة الإنرتنت و�سائل م�ستحدثة لالت�صال مثل املواقع االلكرتونية
اخلا�صة والعامة ،واملدونات ،و�شبكات التوا�صل االجتماعي كالفاي�سبوك التي �أ�صبحت الأداة الرئي�سية لتحريك
الثورة التون�سية ثم الثورة امل�رصية يف  5كانون الثاين  ،2011وكل �أحداث املنطقة العربية حتى بات دورها هو
مو�ضوع الأحاديث والدرا�سات ،ومدار اجلدل يف كل الأو�ساط االجتماعية يف املنطقة.
من امل�ؤكد �أن تكنولوجيا االت�صال قد �س ّهلت تدفق وتداول املعلومات والأخبار بني الأجيال ال�شابة على
نحو عفوي ،لدرجة �أ�صبح ال�شبان يف غنى عن النخب الفكرية والأدبية وال�سيا�سية ،وعن وبذل اجلهود يف طبع
املن�شورات وتوزيعها كما كان يحدث يف التحركات الثور ّية يف ال�سابق .كما �ساهمت و�سائل االت�صال يف �إحلاق
ال�شباب العربي بحركة الع�رص احلديث ،ويف بعث العزمية واحلما�س يف قلوب مئات الآالف من الذين ذبلت �آمالهم
و�أحالمهم.
كان ال�شعب العربي جائع ًا للثورات ،بعد �أن � ْأ�ضطُ يهد وظُ لم لع�رشات ال�سنني من قبل حكوماته
امل�ستبدة من جهة ،والقوى اخلارجية املتمثلة يف الغرب من جهة ثانية .وقد هدمت الثورات العربية با�ستخدام
�شتى و�سائل االت�صال احلديثة ،حاجز اخلوف الذي كان يعي�ش فيه  ،وها هو اليوم يتطلع نحو احللم واحلرية
واحلياة النبيلة التي هي من حقه الطبيعي.
�سرنكّز يف هذا العدد ويف �أعداد قادمة على دور �شبكات االت�صال يف تغيري املجتمعات العربية وجمتمعات
العامل ،يعني على م�ساهمتها يف الثورات واالنقالبات ال�سيا�سية والفكر ّية واجلغرافية والدميغرافية واالجتماعية
والثقافية التي حدثت والتي �سوف حتدث يف الغد القريب.
و لنا جمددا يف هذا العدد وقفة احرتام عميق واعجاب واجالل لل�شعب العربي املنا�ضل ،ولأبنائه الثوار
العرب الأحرار الذين يقفون كل يوم مع زوجاتهم و�أطفالهم يف مواجهة املوت ،ال دافع لديهم �سوى الأمل يف
العي�ش الكرمي.

حمور العدد:

االت�صال والتغيـيـر االجتماعي

د .بوحنية قوي
كلية احلقوق و العلوم ال�سيا�سية  -جامعة ورقلة -اجلزائر
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االت�صال ودمقرطة امل�سار ال�سيا�سي
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توطئة :
حتاول هذه املقالة مقاربة الأدوات التي ت�ؤديها تقنيات االت�صال املعا�رصة بتنوعاتها و
		
ثرائها و بتعدد ميكانيزماتها على عملية دمقرطة احلراك ال�سيا�سي  ،و التنمية ال�سيا�سية  ،من خالل �ضبط �أهم
امل�ؤ�رشات التي ميكن من خاللها قيا�س ت�أثري التقنية على �أمناط التفكري ال�سيا�سي و املمار�سة ال�سيا�سية.
�أوال  :مقدمات معرفية ( :مالمح �إعالمية – و �أدوات منهجية ) .
تتجه الدرا�سات الإعالمية املعا�رصة يف منظوراتها ال�سو�سيولوجية �إىل مقاربة الأدوار املتنامية للو�سيلة
( )Mediaهذه الو�سيلة التوا�صلية التي �أ�ضحى ينظر �إليها على �أ�سا�س ما تقدمه من ت�أثريات ترتبط بالعالقة
الت�شابكية بني الأدوات االت�صالية احلديثة «�شبكات التوا�صل-م�صادر املعلومات املفتوحة-املدونات»...
و الأدوار االجتماعية (� ،)social rolsإنها عالقة حتمت النظر يف �إيجاد براديغم جديد ( )New paradigmلنقل
الت�أثري ال�سو�سيولوجي ال�سيا�سي من املجال اخلا�ص ( )private spaceو ما ت�شمله من رغبة يف حتقيق �سلم
احلاجات الفردية �إىل املجال العام ( )public spaceو ما يتعلق به من احلاجة �إىل املمار�سة ال�سيا�سية ،و دفع
احلراك ال�سيا�سي من خالل الإ�سهام اجلماعي يف الفعل ال�سيا�سي يف عملية التغيري ،و م�سار البناء ال�سيا�سي يف
الفعل ال�سيا�سي يف عملية التغيري  ،و م�سار البناء ال�سيا�سي للدولة .
	�إن هذا التطور املطرد �أعاد النظر يف املقوالت القدمية التي �صنفت الو�سائل �إىل �أدوات باردة و �ساخنة
وفق الر�ؤية املاكلوهاتية (ن�سبة �إىل مار�شال ماكلوهان) و �أحدث �إرباكا حقيقيا تطلب �إيجاد �أدوات حقيقية
ملواكبة هذا التطور  ،و طرح الت�سا�ؤل التايل ب�إحلاح :هل ت�ستطيع الأدوات التنظريية و املنهجية يف املحتوى �أن
تواكب التطور احلادث و املت�سارع يف الو�سيلة ؟
	�إنها ال�صعوبة املنهجية و املعرفية التي �ست�صادف حتما الباحثني يف حقول العلوم الإن�سانية عموما و
حقل الإعالم على وجه اخل�صو�ص  ،يف هذا املجال يف ظل ع�رص تتحول فيه �أدوات و مفاهيم ال�سلطة بفعل �سطوة
()1
الثالثية «الت�سارع و الآنية و امل�ؤقتية» وفق ر�ؤية «�ألفن توفلر» «»alvin toffler
و �أمام هذا املوج الدافق يف الو�سائط االت�صالية جند �أنف�سنا �أمام �إحداثيات جديدة  ،و مفاهيم متجددة
ميكن �إبرازها يف املالمح التالية :
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ثمة اجتاه ينادي ب�إعادة النظر يف دور ال�صحافة  ،وهذا االجتاه ي�سمى اجتاه «�إعادة اخرتاع
ال�صحافة» :و هو اجتاه �أمريكي بالأ�سا�س من �أبرز رواده "مايكل ما�سينج –"Michael Massingالذي يرى
�أن ال�صحافة الورقية ترتاجع ب�شكل مت�سارع فا�سحة املجال �أمام الف�ضاء التدويني الذي �أثبت قدرته على
اجتذاب املتخ�ص�صني يف خمتلف املجاالت ،فمثال للح�صول على ر�أي حول م�شاكل الرعاية ال�صحية يف �أمريكا
تقر�أ مدونة  Kevin MDلكاتبها  Kevin phok Kلأخذ نظرة واقعية حول �أو�ضاع التعليم يف مدونة joanne
 ، jacobs.comو للحديث عن ال�سيا�سيات ال�صحية و الدوائية تطالع مدونة  the pelity basedل�صاحبها
الربوفي�سور  Mark kleimanيف جامعة كالفورنيا .)2(community ،
	�إن الأنرتنت �أ�صبحت مبثابة حا�ضنة لكل هذه التجارب  ،فموقع  youtubeيقدم ن�صائح عن عمل
التقارير التلفيزيونية  ،كما قامت م�ؤ�س�سة  global postبالتن�سيق مع ع�رشات املرا�سلني امل�ستقلني لإيجاد
منافذ لن�رش عملهم  ،كما �أن الدفة تتحول من يد امل�ؤ�س�سات ال�صحفية �إىل ناحية ال�صحافة الفردية من خالل
البحث و الر�سائل الإلكرتونية و املدونات و الإعالم االجتماعي و غريه الكثري  ،و هذا دليله ازدياد طلب امل�ستهلك
على �صحافة الأفراد بدال من املاركة امل�سجلة للم�ؤ�س�سات ال�صحفية و مثال جتربة  global postالتي تعتمد
يف الأ�سا�س على مرا�سلني و م�صورين م�ستقلني (.)3
�أو ًال :تزايدت الكتابات حول حترير الف�ضاء االجتماعي معلوماتياً و �إعالمياً :
فالقارئ املتخ�ص�ص تذهله الكتابات حول حترير الإن�سان من قيود ال�سلطة ال�سا�سية بفعل دميوقراطية
التداول الإعالمي و الإن�ساين للمعرفة  ،فموقع فاي�سبوك على �سبيل املثال ا�ستطاع �أن ي�ضم �أكرث من  350مليون
منخرط  ،و مو�سوعة ويكبيديا و احلرة �أ�صبحت ظاهرة حقيقية على االنرتنت ت�ضم ما يزيد على  2.5مليارمقال
بالإجنليزية و �أكرث من  8ماليني مقال بالأملانية و  500.000بالفرن�سية و اليابانية و البولندية  ،وهناك طبعات
للويكبيديا �إىل  25لغة  ،و تتميز الويكبيديا و غريها من املو�سوعات احلرة  ،بقدرتها على �إتاحة الفر�ص للجميع
للم�ساهمة يف حترير املحتوى  ،مما جعل معدل الكلمات يف املوقع يفوق  3ماليني كلمة �شهريا (.)4
	�إعادة النظر يف املفهوم الإجرائي للدميقراطية (ميالد الدميقراطية الدميقراطية) :
يذهب «انتوين جيدنز» �إىل ت�أكيد حمورية الدور الذي تلعبه تقنيات االت�صال يف افتتاح الفر�صة لتو�سيع نطاق
تداول املعلومات ال�سيا�سية مما يعطيها �أبعادا جديدة يف عملية االنتقال الدميقراطي (. )5
و من خالل حتليل توظيف و�سائل الإعالم و تقنياتها للر�أي العام يف نطاق عملية التحول الدميقراطي
خالل ال�سنوات الأخرية تولدت دميقراطيات جديدة ذات �ألوان و م�سارات � « ،إذ بد�أت قطارها بثورة زهرية
وردية يف جورجيا  ،لت�صل �إىل الثورة الربتقالية يف �أوكرانيا  ،و ثورة ال�سو�سن يف قريغ�ستان» ( ،)6ثم ثورة
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اليا�سمني يف تون�س .
�إن التكنولوجيا الرقمية تلعب دورا يف تغيري كثري من املمار�سات الدميقراطية  ،بل و م�ستحدث منها �أ�شكاال مل
تكن موجودة من قبل ب�سبب قوتها الهائلة يف �إيجاد و�سائل �شديدة التنوع و الوفرة ،فيما يتعلق بالتوا�صل بني
الب�رش  ،حتى �أن البع�ض يرى �أنها �أفرزت التوجه نحو الالمركزية بدال عن املركزية ،و �أفرزت التوجه نحو
العاملية على ح�ساب القوميات املحلية  ،و التوجه �إىل �إلغاء التخ�ص�صية و �إلغاء العديد من الو�سطاء يف العملية
ي�صل مل�ستوى خماطبة كل مواطن على حدة(.)7
	�أعطت تقنية االت�صال اجلديدة الدميقراطية بعدا جديدا «هي الدميقراطية الإلكرتونية« و�أهدت
احلكومات �أ�سا�سا تنظيميا متطورا هو احلكومات الإلكرتونية و قدمت للإحتجاجات و الأمناط الدميقراطية ر�ؤى
جديدة كاالحتجاجات الإلكرتونية االعت�صامات الإلكرتونية ،و الع�صيان املدين الإلكرتوين ،الذي يعترب «هرني
ثورو» �أهم منظريه� ،إذ يكفي جلو�س عدد كبري من النا�شطني �سيا�سيا وراء �شا�شات احلوا�سيب  ،واالت�صال
بالأنرتنت للتظاهر و تكوين ر�أي عام ب�صور �أكرث فاعلية مثل:
القيام ب�إر�سال �آالف الر�سائل االحتجاجية و املنددة �إىل �شتى اجلهات املعنية ب�صورة �ضاغطة مزعجة عن طريق
الربيد الإلكرتوين ،غري �أنه ي�ستخدم هنا لغر�ض �سيا�سي ال لرتويج �سلعة �أو الدعاية لها .
الدخول �إىل غرف الدرد�شة يف الأنرتنت للقيام بحوارات و تكوين ر�أي منا�رص �أو مناه�ض لق�ضية من الق�ضايا ،فيما
يعرف با�سم املحادثات ال�سيا�سية ،كذلك تكوين جماعات �ضغط �سيا�سية داخل جمموعة املناق�شة يف االنرتنت.
القيام بتعطيل موقع ما عن طريق دخول عدد كبري من امل�ستخدمني على ذلك املوقع يف وقت واحد  ،مما يعني ورود
عدد هائل من الطلبات التي يجب �أن يلبيها احلا�سب اخلادم الذي ينطلق من خالله هذا املوقع  ،و �إغراق اخلادم
حتت هذا الطوفان من الطلبات  ،حيث يقوم النا�شطون بالدعوة لذلك العمل املنظم قبلها بفرتة كافية  ،حتى
يت�سنى لأكرب عدد من امل�شاركني الدخول يف توقيت واحد دقيق بفتح عدد غري حمدود من نوافذ املت�صفح،
و كتابة عنوان املوقع فيه و ال�ضغط عليه يف �ساعة �صفر معروفة �سلفا فيما يعرف بهجوم �إيقاف اخلدمة ،
و كل ذلك ي�ؤدي �إىل حرمان امل�ستخدم العادي غري املنخرط يف ذلك الن�شاط من الو�صول �إىل املوقع �أو اخلدمة التي
يقدمها املوقع  ،وهو عقاب للموقع من ورائه .
الو�صول للهدف ال�سابق نف�سه ب�إحدى الو�سائل ال�سهلة غري املكلفة من حيث الوقت  ،و ال حتتاج لأي خربة،
ومنها �أمر ي�ستخدم الختبار وجود موقع ما  ،غري �أنه قد ي�ستخدم من خالل م�ستخدم عادي ليكتب �سطرا واحدا
عبارة عن عنوان املوقع يتقدمه �أمر  ping؛ ليقوم اجلهاز بذلك االختبار ب�شكل متكرر .
�إر�سال الر�سائل �إلكرتونيا و تداولها  ،بالإ�ضافة �إىل عمل املواقع لن�رش الأفكار و الر�ؤى اخلا�صة يف �شكل مظاهرة
خللق ر�أي عام �ضد ق�ضية ما � ،أو يف �سبيل تع�ضيد ق�ضية �أخرى  ،بالإ�ضافة �إىل �إبراز عيوب الأوىل و خماطرها،
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ثانياً� :إنح�سار الإعالم التقليدي وبروز �سلطة خام�سة :ثمة عالقة بارزة بني التطور التقني املت�سارع،
وحمتويات ال�شبكة العاملية.
لقد جعل التطور التقني املذهل لثورة املعلومات واالت�صاالت يف العقود الأخرية من ال�شبكة العنكبوتية جت�سيدا
حيا ملبد�أ الف�ضاء املعلوماتي وم�رسح ًا يت�ألف من حزمة معقدة ومت�شابكة من التفاعالت الرقمية،و�أدخل املجال
الإجتماعي يف ما ميكن و�صفه بثالثة ميادين للف�ضاءات ال�سائدة يف العامل اليوم وهي:
امليدان الأول:الف�ضاء الفيزيائي التقليدي
امليدان الثاين:الف�ضاء العقلي
()8
امليدان الثالث:الف�ضاء املعلوماتي
�إن الف�ضاء املعلوماتي هو عبارة عن حلقة حتاول جذب الف�ضاء العقلي �إىل الف�ضاء الفيزيائي عرب معاجلة رقمية
ت�سعى �إىل عوملة (�أو كوننة)الف�ضاء العقلي لكي ميتد حدوده على عموم رقعة العامل الفيزيائي،من خالل ا�ستعارة
معاين مفاهيمه التقليدية يف بناء املفاهيم الفريدة للف�ضاء املعلوماتي.
وميثل هذا الف�ضاء حماكاة رقمية ملفردات العامل الفيزيائي مثل�:أروقة الت�سوق،وغرف الدرد�شة ،وال�سياحة
االفرتا�ضية،واملكاتب،والكتب الرقمية،وامل�صارف الإلكرتونية.
ويتم التعامل مع الوحدات الرقمية امل�ستحدثة التي تتميز بكونها عبارة عن بيئات افرتا�ضية بالغة التعقيد،عرب
مواقع الويب التي ن�ستعر�ضها �أثناء �إبحارنا يف عباب الف�ضاء املعلوماتي (.)9
لكن الف�ضاء املعلوماتي اجلديد �ش�أنه �ش�أن الف�ضاء التقليدي،يت�ألف من �أربعة مكونات رئي�سية هي :
املكان وامل�سافة،واحلجم وامل�سار؛فاال�ستف�سار عن املكان يفت�ش عن عنوان العقدة املعلوماتية�،سواء �أكانت موقع
ويب�،أو عنوان بريد �إلكرتوين يف خادم من خوادم االنرتنت ()server؛ وترتبط داللة م�س�ألة امل�سافة بعدد معدات
ال�شبكات املعلوماتية التي ت�شخّ �ص �أمام عملية انتقال املعلومات والبيانات بني حا�سوب و�آخر.
�أ ّما احلجم فتطرح �أ�سئلته حول �سعة املوقع للبيانات واملعلومات،وحتديد الوقت املطلوب لتحميل امللفات يف
حوا�سيبنا ال�شخ�صية،ويف حتديد امل�سار الذي ت�سلكه امل�ستعر�ضات،لكي تبلغ بنا �إىل املوقع الذي ينبغي الو�صول
�إليه (.)10
لقد تك ّونت بيئة ثقافية يتم من خاللها تبادل املعلومات واملعارف.و�ساهمت يف «توافر �أر�ضية خ�صبة لإن�شاء
جمموعة من الف�ضاءات التخيلية التي جتمعنا مع الآخر يف �أن�ساق توا�صل متنوعة باتت ت�شكل مورد ًا جديد ًا
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حلوار رقمي بني احل�ضارات والثقافات» (.)11
مل تعد ال�سلطة الرابعة  ،املتمثلة يف الإعالم التقليدي بو�سائله القدمية  ،قادرة على ال�صمود �أمام اجتياح ال�سلطة
اخلام�سة  ،املتمثلة يف خمتلف املواقع الإعالمية املنت�رشة عرب ال�شبكة العنكبوتية ،كـ((في�س بوك)) و((يوتيوب))
و((تويرت)) واملدونات ال�شخ�صية .
وقد �ساد مفهوم ال�سلطة الرابعة يف القرنني التا�سع ع�رش والع�رشين بكونه مفهوما رقابيا على ال�سلطات الأخرى،
لكنه �أخد يتال�شى مع ظهور الإنرتنت  ،ال�شيء الذي غري معامل احلياة  ،و�أ�صبح القوة امل�سيطرة  ،وهو ما �أجرب
ال�صحافة على �إجراء تغريات هيكلية للبقاء واملناف�سة  ،ولعل �أبرز العوار�ض التي �أ�صابت ال�صحافة بفعل متدد
الإنرتنت تناق�ص �أرقام التوزيع  ،وت�ضا�ؤل �إيرادات الإعالنات  ،وتناق�ص القراء  ،كما هو احلال الذي ت�شهده
حركة ال�صحافة يف العاملني الغربي وال�رشقي  ،مع الإ�شارة �إىل �أن ال�صحف الربيطانية تعترب اخلا�رس الأكرب يف
هذا التحول التكنولوجي � ،إذ ا�ضطرت �إىل �إجراء تغريات �شكلية  ،فاعتمدت النظام الن�صفي يف حجم ال�صحيفة
با�ستثناء �صحيفة الديلي تلغراف التي مازالت حمافظة على حجمها (.)12
وال �شك �أن دور ال�شبكات االجتماعية ومن بينها �ألـ «في�س بوك» يف نحت الوعي املعا�رص بدي ًال معقو ًال من
التوا�صل الإن�ساين املبا�رش  ،وقد«�أثبتت الكثري من الوقائع والدرا�سات مدى ت�أثري هذه ال�شبكات يف وعي الإن�سان
وت�رصفاته،ولعل ال�سبب الأول يف ذلك يعود �إىل التفاعل مع الآخرين،واالطالع ال�رسيع على الأحداث العاملية».
وتعترب« هذه ال�شبكات �سيف ًا ذا حدين،ففي الوقت الذي جعلت الإعالم والإعالن بحاجة ما�سة �إىل �صناعات
امل�ستهلك،خلقت �سبل توا�صل جديدة بني النا�رشين واملعلنني
�إبداعية جديدة يواجهان بها التحديات ويجذبان
ُ
من جهة واجلمهور من جهة �أخرى» .وزاد من هذا مبقدار �أكرب دخول هذا الإعالم الرقمي اجلديد  ،الذي يطلق
عليه «ال�سلطة اخلام�سة» وما ي�ستعا�ض عنه مب�صطلح «ال�شبكات االجتماعية» يف الأزمات ال�سيا�سية للدول ،بحيث
�شكلت �سلطة الإعالم اخلام�سة عامل �ضغط كبري يف انتخابات الواليات املتحدة يف نهاية عام ،2008وكذلك يف
حرب غزة،ويف �أزمة الرئا�سة امل�رصية لفرتة ما بعد حكم الرئي�س املخلوع ح�سني مبارك (.)13
لقد انتقلت هذه ال�شبكات االجتماعية �إىل حت ّمل م�س�ؤولية �أن تكون م�صدر ًا للمعلومات و�أ�رشطة الفيديو
و�شهادات النا�س« :فاملواطن الإعالمي» جل�أ �إىل ت�صوير الأحداث على هاتفه �أو كامريته الرقمية،ومن ثم و�ضع
�أ�رشطة الفيديو على ال�شبكات االجتماعية حتى باتت م�ؤ�س�سات �إعالمية كربى،مثل �أل ـ  CCNوال BBC
 ،Newsت�أخذ قدر ًا كبري ًا من املعلومات املوجودة على «التويرت» وعدد ًا من الأ�رشطة املح ّملة على �أل ـ «يوتيوب»
وهنا نذكر على �سبيل املثال،طلب ال ـ  CCNمن م�ستخدمي «تويرت» �أن ُيدلوا بر�أيهم يف مدى جناح التظاهرات
يف تغيري م�سار الأو�ضاع يف �إيران م�ستقب ًال .ويف ر�أي الكثري من املخت�صني واملتابعني لهذه الإ�شكالية و�أ�سلوب
تناولها �إعالمياّ � ،إن «دور ال�شبكات االجتماعية لن يقت�رص على الإعالم �أو نقل احلدث �إىل اخلارج،بل كان له
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دور �أ�سا�سي وحا�سم �أي�ض ًا يف تنظيم العديد من املعار�ضني يف االنتخابات الإيرانية،ويف حتديد �أما كن التظاهرات
وجمع املعلومات وتبادلها » (.)14
�إن قوة الإعالم اجلديد وجناحه املتوا�صل م�ستمد من قدرته على منح الأفراد �أدوات ع�رصية لفر�ض ذواتهم
وبناء هوياتهم وت�أكيد متايزهم عن الآخرين دون �أدنى �إكراه �أو م�ضايقة �أو قيد  ،ومل يعد بذلك احلديث
يقت�رص عن �إعالم اجلماهري ،بل كذلك عن جماهري الإعالم �إن �صح التعبري،فغرف الدرد�شة و�صفحات الفاي�س
بوك ،واليوتيوب ،والتويرت غدت اليوم امتداد طبيعيا حلوا�س كثري من الأفراد ،وارتبطت بهم ارتباط حميما
�أو�صلت واقعهم اجلديد (االفرتا�ضي) بواقعهم املعي�ش بكل �أبعاده الإجتماعية والثقافية وال�سيا�سية والريا�ضة
وغريها(.)15
فالإعالم اجلديد(� )new mediaأو �إعالم املجتمع(� )social mediaأو �إعالم املواطن()citizen media
م�صطلحات ت�شري �إىل جمموع الن�شاطات التي تدمج بني التكنولوجيا احلديثة  ،التفاعل االجتماعي � ،صناعة
املحتوى  ،والتي ت�ستخدم الذكاء اجلماعي يف جو من التعاون على ال�شبكة  ،حيث يقوم امل�ستخدمون ب�صناعة
حمتويات الويب وتنظيمها وفهر�ستها وتعديلها والتعليق عليها � ،أو دجمها مع �إبداعاتهم اخلا�صة .
ويقوم الإعالم اجلديد حاليا على جمموعة من التطبيقات الرئي�سة وهي (ال�شبكات االجتماعية )network social
(املدونات ( )blogsالويكي ( )wikisالبود كا�ست  )podcastsو ( املنتديات .) forums
�إن الإعالم اجلديد،هو جمموعة من التطبيقات والأر�ضيات“ ،”platformsوو�سائل الإعالم على ال�شبكة والتي
تهدف لت�سهيل التفاعلية  ،والتعاون على بناء املحتويات وم�شاركتها لذا فالإعالم اجلديد ميكن التعبري عنه
كما يلي :
�إن اجلديد يف اجلانب الإعالمي هو تقنية الويب  ، 2.0وهذه لي�ست بثا �أحاديا وتلقائيا �إجباريا مثل ما كانت تتميز
به نظم الإعالم القدمية ،ولكنها تفاعل يتيح للم�ستخدم م�شاركة املحتويات لي�س بالر�أي فقط بل ب�إعالم �شخ�صي
خا�ص بكل فرد على حدة ،عن طريق التطبيقات مفتوحة امل�صدر (.)16
�إن الإعالم اجلديد يف جممل تطبيقاته  ،ومن �ضمنها تطبيقات الفيديو والتلفزيون اجلديدين  ،خلق ما بات
يعرف بـ “ �إعالم املجتمع “ �أو الإعالم الت�شاركي “ الذي ي�شري �إىل ذلك املحتوى الإعالمي الذي يقوم اجلمهور
ب�إنتاجه وبثه عرب الو�سائل االت�صالية ال�شبكية ،وي�ساعد يف انت�شار هذا النوع من الإعالم انت�شار �أدوات �إنتاج
هذا النوع من الإعالم مثل كامريات الفيديو ،والهواتف النقالة� ،إىل جانب انت�شار املواقع االجتماعية التي
ت�سمح ب�إرفاق وبث هذه املقاطع ،ولعل موقع اليوتيوب ي�شكل �أحد �أ�شهر املواقع الفاعلة يف تقدمي هذه اخلدمة
الإعالمية اجلديدة ،والتي كر�ست مفهوم �إعالم النحن “ � ” we mediaأو “ الإعالم ال�شعبي ” الذي يقوم
فيه امل�ستخدمون �أنف�سهم ب�إنتاج وحترير م�ضامينهم الإعالمية امل�صورة بكامرياتهم ال�شخ�صية �أو املقتب�سة
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من و�سائط وو�سائل �إعالمية �أخرى ون�رشها للماليني من دون �أي تكلفة مالية .
من املتعارف عليه �إعالميا �أن رهانات جذب اجلماهري ُت�ص ّوب دائما مل�صلحة الر�سالة ال�سمعية الب�رصية  ،ف�ضال
على �أن الالتزامنية ،و التفاعلية ،و االنت�شار .و التقنية �أ�ضافت له الكثري لأن يتبو�أ اهتمامات امل�ستخدمني ،و
ي�ستحوذ على ميوالتهم و ف�ضولهم  ،بل ي�ؤدي دورا فاعال و متميزا يف �إدارة تكري�س “�صحافة املواطن ”
و هذه الت�سمية روج لها ك ّل من دان غليمور  dan gillmorو كري�س ويلي�س  chriss willisو �شني بومان
shayne bowmanو هي معروفة كذلك بال�صحافة الت�شاركية  ،journalism participatoryو يطلق عليها
�صحافة اجلمهور التي يقوم بها قبل النا�س العاديني  ،و هي تعمل على اال�ستفادة منهم  ،مبن فيهم الذين
يعي�شون على هام�ش املجتمع  ،و ذلك للدخول يف ن�شاط كان �سابقا حكرا على امل�ؤ�س�سات ال�صحافية وحكرا على
ال�صحافيني املحرتفني.
و بح�سب �شاين برومان و كري�س ويلي�س ف�إن �صحافة املواطن هي ن�شاط للمواطنني يلعبون خالله دورا حيا
يف عملية جمع و حترير و حتليل الأخبار  .وهذه امل�شاركة تتم بنية مد الو�سائل الإعالمية مبعلومات دقيقة،
و موثوق بها و م�ستقلة ت�ستجيب ملتطلبات الدميقراطية و يقدم الباحثان ديباجة يف موقع نحن الإعالم (we
 ):the media (http :ww.hypergene.netوبهذا نحن يف بداية احلقبة الذهبية لل�صحافة هي �صحافة مل
نعهدها من قبل وقد تنب�أ الكثري من اخلرباء يف جمال امل�ستقبليات �أن خم�سني باملائة من الإنتاج ال�صحفي �سيتم
بوا�سطة املواطنني بحلول عام . )17( 2021
لقد طور هذا منوذج الت�أثري الإيجابي للأنرتنث من طرف “ ولذر”  ،waltherو هذا النموذج ي�رشح ويف�رس
العالقة االجتماعية التبادلية التي تن�ش�أ بني الأفراد نتيجة ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة (االنرتنت) كو�سيط
ات�صايل ،حيث يرى بع�ض الباحثني �أن ال�سمة التفاعلية لالنرتنت �صنعت ما ي�سمى بـ“ :االت�صال فائق احلدود
بني الأفراد”  ،ويرى �أن�صار هذا النموذج �أن االنرتنت انتقلت من طور كونها و�سيلة ات�صال غري �شخ�صية
م�ساعدة لالت�صال ال�شخ�صي� ،إىل كونها و�سيلة ميكن �أن تكون �أكرث فاعلية من االت�صال ال�شخ�صي كما ي�شري كل
من “جارتون”  gartonو “ولـمان” .wellman
و قد �أ�شار” والزر” �إىل �أربع �سمات من �سمات االنرتنت كو�سيط ات�صايل جتعلها و�سيلة فائقة احلدود يف
العالقات ال�شخ�صية بني الأفراد وهي:
ات�صال وقتي يحدث يف نف�س زمن االت�صالsynchronous channels .
رجع �صدى قوي وفعال feed back loop.
الت�صور الكمايل للمتلقيidealized perception .
تقدمي تفا�ؤيل للذات : the optimized self presentation of the sender
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لقد وفر االنرتنت ومواقع التوا�صل الإجتماعي حلركات الإ�صالح والتغيري �إمكانيات جديدة يف جمال الن�ضال
ال�سيا�سي ،مل تكن موجودة من قبل� ،أهمها :
	�أ -ت�سهيل �رسعة اال�ستجابة للأحداث ال�سيا�سية ،والرد ال�رسيع على التحديات يف �رسعة قيا�سية ،فلم
يعد الأمر يحتاج �إىل �سيارات حتمل �أبواقا وجتول يف املدن لدعوة النا�س �إىل م�سرية�،أو �إنفاق مبالغ طائلة لرتويج
حدث �سيا�سي يف و�سائل الإعالم التجارية،بل �أ�صبح الأمر جمرد حترير ر�سالة تعبئة وا�ستنفار ،و�إر�سالها �إىل
العناوين الإلكرتونية لآالف النا�س يف حلظة واحدة�،أو ن�رشها على مواقع معينة يف ال�شبكة الإلكرتونية ليطلع
عليها الآالف،في�ستجيبون للنداء.
ب -ت�شوي�ش �أفكار احلكومات القمعية وخلخلة �إ�سرتاتيجيتها من خالل احل�شد املتوازي،املتعدد
الر�ؤو�س واملنابع ،بحيث ال ت�ستطيع القوى القمعية �أن حتدد هدفها بدقة� ،أو ت�صوغ تكتيكا فعا ًال للق�ضاء عليه،بل
ال ت�ستطيع �أن حتدد بدقة من يقف وراء االحتجاجات االجتماعية ،مما يحول بينها وبني القدرة على عزله عن
املجتمع.وهذا الت�شوي�ش الفكري والإ�سرتاتيجي يف �أذهان القوى القمعية ي�شل حتركها ،ويق�ضي على فاعلية
ردها،ويختلف الأمر ولو كان وا�ضحا لل�سلطة �أن وراء االحتجاجات حزبا �أو منظمة �أو حركة خم�صو�صة،
ي�سهل ح�رشها يف زاوية �ضيقة.
ج -تغيري مفهوم التظاهر و االحتجاج بعد وجود االنرتنت  ،فلم يعد بال�رضورة ذلك احل�شد الب�رشي
املادي ،املثري لل�صخب ،امل�ؤدي �إىل ال�شغب  ،ورمبا �إىل التخريب و القتل ،و �إمنا �أ�صبحت �أمواج الر�سائل
االحتجاجية �أو الت�أييدية التي ترد عرب االنرتنت تعو�ض االحت�شاد املادي يف مكان واحد� ،إذا ر�أى �أهل الق�ضية �أن
يتفادوا املواجهة املبا�رشة مع القوى القمعية � ،أو اجتناب الآثار ال�سلبية والثمن الباهظ لالحت�شاد املادي  .وقد
برهنت العرائ�ض االلكرتونية التي يوقعها �آالف �أو ماليني النا�س على �أنها �أداة �سيا�سة فعالة  ،تغني �أحيانا عن
املظاهرات احلا�شدة .
د -حول االنرتنت تظاهرات االحتجاج و الت�أييد من ن�شاط حملي �إىل ظاهرة عاملية ،حيث تتوارد
الر�سائل من جميع �أرجاء العامل لت�أييد موقف �سيا�سي معني �أو االحتجاج على �آخر.
ففي عام  2001وقع مائة �ألف �شخ�ص من خمتلف الأوطان و الأديان  -خالل �أيام معدودة  -مذكرة مرفوعة �إىل
مندوبية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان عرب االنرتنت تطالب مبحاكمة �أرييل �شارون بجرائم احلرب التي ارتكبها
عام � 1982إبان الغزو الإ�رسائيلي لبريوت.
و هذه ال�صيغة اجلديدة لالحتجاج و التظاهر ثمرة من ثمرات االنرتنت  ،وتعبري عن الإمكانيات ال�سيا�سية التي
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تتحقق املواطنة عرب و�سائل الإعالم  ،لي�س فقط من خالل التعبري عن املواطنني و ق�ضاياهم،
و �إتاحة املعلومات و تف�سريها  ،و مراقبة ال�سلطات التنفيذية و الت�رشيعية و الق�ضائية للتحكم يف جتاوزاتهم و
انحرافاتهم و نقلها للمواطن  ،و �إمنا �أي�ضا من خالل ات�ساع املجال العام  Sphère publiqueللنقا�ش و تبادل
الآراء  ،و �إتاحة الكلمة للمواطنني و ت�أكيد حرية التعبري  ،ودفع احلوار الفعال بني خمتلف الفئات يف املجتمع  ،و
تنوع الأ�صوات الإعالمية و تعبريها عن الر�أي العام �أيا كانت درجات التباين بني فئاته  ،و �إتاحة فر�صة ممار�سة
املواطنني حلرياتهم الفردية ،و حثهم على الفعل و امل�شاركة بعد توعيتهم و �إعالمهم (.)20
ي�شكل مفهوم و حقوق املواطنة حجر الزاوية يف بناء الدولة احلديثة ويف ثقافة الو�سائل التوا�صلية املعا�رصة،
فاملواطنة ال تتج�سد يف ملكية جواز ال�سفر و �إمنا تتعدى ذلك م�شرية �إىل عدة مفاهيم �أخرى مرتبطة باحلريات
العامة و امل�ساواة و امل�شاركة و احلقوق و الواجبات.
ويظهر هذا املعنى يف �إعالن حقوق الإن�سان –املواطن The declaration of the rights of man
� and of the citizenإذ تقرر” �إن �أي �إن�سان – بغ�ض النظر عن �أ�صوله و لونه و �آرائه (و منها الدينية)� -إذا
�أراد �أن يعي�ش يف ظل قوانني اجلمهورية � ،أن ي�شرتك يف �سنها  ،فله حق املواطنة.
ويف هذا ال�سياق  ،تتعدد الر�ؤى �إذ ي�شري حمي الدين قا�سم �إىل االجتاه الذي مييز بني املواطنة كو�ضع قانوينAs
 legal statusو املواطنة كحقوق ، As rightsواملواطنة كن�شاط �سيا�سي  ، As political activityو املواطنة
تعبريا عن الهوية و االنتماء.)21( As a form of collective identity
و ترتبط حقوق املواطنة يف املجال الإعالمي “بحرية الإعالم” و يثري مفهوم حرية الإعالم ق�ضايا
عديدة مرتبطة باحلق يف االت�صال وما يت�ضمنه من احلق يف تداول املعلومات و حق املعرفة واحلق يف حرية
التفكري و �إبداء الر�أي والتعبري يف املجال الإعالمي اجلماهريي و احلقوق الرقمية يف جمتمع املعلومات.
و فيما يتعلق بحق االت�صال ،فهو يت�ضمن حق الفرد يف كل احلريات م�ضافا �إليه حقه يف االنتفاع و امل�شاركة يف
العملية االت�صالية و حقه يف تدفق املعلومات يف اجتاهني و يف الإعالم و يف االنتفاع مبوارد االت�صال .
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ثالثاً  -املواطنة اجلديدة يف ظل الف�ضاء ال�سيربي:

الإت�صال والتنمية

يوفرها  ،و قد دعاها بع�ض الباحثني “الدميقراطية االلكرتونية ” و “ املجتمع املدين العاملي الإلكرتوين”
ه � -إن اخلربة والت�سهيالت اجلديدة التي وفرها االنرتنت يف جمال التنظيم و االت�صال و الإعالم غريت
املعادلة القدمية التي كانت ت�ضطر قوى التغيري �إىل االعتماد على دعم دول �أخرى يف ن�ضالها ال�سيا�سي  ،كما كان
احلال يف ال�ستينات و ال�سبعينات من القرن الع�رشين (.)19
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لقد كان نوربرت
.cyberespace
كما كان �أول من تعمق يف بحث ت�أثري الإعالم على اجلهاز الع�صبي و التفاعلية بني ذكاء الإن�سان و
الذكاء الآيل و اعتمد لفظة “�سيرب” للداللة على تلك التفاعلية ،فاعتمد الباحثون هذه اللفظة للتعبري عن مفاهيم
متكاملة كالإن�سان الآيل Cyberman :و ال�سيربنية Cybernétique :والثقافة ال�سيربنية.Cyberculture :
�إن املواطنة يف ع�رص االنرتنت يف ع�رص مقبلة على مواجهة حتديات كبرية  ،فاملواطنة ال�سيربانية هي ثقافة يف
طور الربوز وهي ال تتنافى مع املبادئ املوروثة � ،إال �أنها ت�ساير تطور االنرتنت و تطبيقاتها مبختلف �أ�شكالها،
فهي ترتبط بالثورة الرقمية التي تواكبها كما �أنها تعتمد على ر�سوم ذهبية و طرق تفكري و مظاهر �سلوك
خمتلفة ملا عرفه الإن�سان املا�ضي .
و هذه الثقافة اجلديدة كفيلة بامل�ساعدة على جمابهة هذه التحديات املطروحة حمليا و على ال�ساحة العاملية للوقت
ذاته ،كما �أنها متتد لتبني معايري و �ضوابط جديدة متكاملة مع القانون و مبنية على االجتهاد املتوا�صل (.)22
وحكومة هذا ال�شعب ال�سيربين يف نظر باولو لي�ست هي احلكومة الد�ستورية املنتخبة و لي�ست هي ممار�سة
ال�سلطة ب�شكل تقليدي بل هي حكومة النفوذ اخلفي ( )Cybergovernmentالتي حتكم وفقا للد�ستور ال�سيربين
و يرى هذا الباحث �أن �آليات التعبري عن ال�سيادة �ستنتقل من ال�سلطات التقليدية الثالث �إىل �سلطات جديدة و هي
 :ال�سوق  ،و اجلماعات غري احلكومية و امل�ؤ�س�سات العابرة للقارات � .أما الد�ستور الذي تخ�ضع له هذه ال�سلطات
الثالث فهو يتلخ�ص يف بع�ض املبادئ الأ�سا�سية .مثل “حرية االت�صال” و “التدفق احلر للمعلومات”.
رابعاً -الإعالم البديل:م�آل الثورات العربية ومكمن التغيري ال�سيا�سي:
الإعالم البديل هي و�سائل الإعالم اخلا�صة بعر�ض الق�ضايا و الأحداث التي تعار�ض تلك املعرو�ضة يف
الإعالم ال�سائد و التي تتبنى الإ�صالح االجتماعي و ال�سيا�سي.
ويتمثل يف و�سائل الإعالم التي تقوم بت�أ�سي�س نظم املعلومات و االت�صال اخلا�صة بها على �أ�سا�س انتقال من
�أ�سفل لأعلى ر�أ�سيا كما هو مدرك للتغلب على عدم امل�ساواة و عدم التوازن يف ال�سلطة االت�صالية و التي �أنتجتها
و�سائل الإعالم يف االنق�سام بني دول ال�شمال و اجلنوب.
كما يعرف على �أ ّنه املو�ضوعات التي تهدف ب�رصاحة وو�ضوح �إىل حتدي مواقع متركز ال�سلطة على و�سائل
الإعالم و امل�رشوعات التي تقف �ضد الو�سائل امل�سيطرة ل�صناعة الإعالم �سواء كانت خطب ًا �سيا�سية.
من هذه التعريفات ال�سابقة يت�ضح �أن الإعالم البديل يف الغالب هو الإعالم املعار�ض ملا يقال يف مراكز ال�سلطة �أو
يف الإعالم ال�سائد الذي يف الغالب حتكمه كيانات �سيا�سية �أو مواقع ال�سلطة يف الدولة (.)23
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وميكنك �إبراز �أ�سباب ظهور الإعالم البديل كما يلي:
 عدم قدرة و�سائل الإعالم ال�سائدة على خدمة احتياجات جماهريها حيث يقدم الإعالم البديل تعددية يف الأ�شكالو امل�ضامني �أكرث مما تتيحه و�سائل الإعالم ال�سائدة
 حاجة العديد من التيارات و احلركات ال�سيا�سية و االجتماعية �إىل و�سائل �إعالمية تعك�س �آرائها ور�ؤاها يفاملجتمع ،و بالتايل يف الغالب ما تكون معار�ضة للآراء و الر�ؤى ال�سائدة يف املجتمع
 التغطية ال�سلبية �أو املواجهة من و�سائل الإعالم لبع�ض الفئات امله�شمة يف املجتمع مما �أدى �إىل احلاجة �إىل�إعالم يعرب عنهم و يح�سن من �صورتهم .
 عدم م�صداقية الإعالم الر�سمي ال�سائد يف كثري من الأحيان نظرا ل�سيطرة احلكومات عليه و �أ�صحاب امل�صالحال�سيا�سية ،كذلك افتقاده ملو�ضوعيته وحياديته يف كثري من الأحيان .
 قد تكون حركات اجتماعية �أو وقائع تاريخية �أو �أحداث �سيا�سية هي ال�سبب يف ظهور الإعالم البديل كتعبريعن هذه احلركات و التحوالت ،خا�صة تلك التي ميكن �أن تتجاهلها و�سائل الإعالم الر�سمية �أو ال�سائدة.
 ديكتاتورية واحتكار و�سائل الإعالم التقليدية �أو ال�سائدة للتغطية الإخبارية حلدث تاريخي �أو �سيا�سي مما�أدى �إىل ظهور حركات اجتماعية ت�سعى للتغلب على هذه البيئة االجتماعية (.)24
ويهدف الإعالم البديل يف ظل الو�سائط الإجتماعية املتعددة �إىل:
تعبئة املواطنني و توحيدهم نحو ق�ضايا واحدة.
ت�شجيع امل�شاركة الفعالة ثنائية االجتاه بني الو�سيلة الإعالمية و اجلمهور.
التوجه نحو الدميقراطية و تعزيز حق احل�صول على املعلومات بدون تدرج �أو هرمية �أو مركزية �أو ت�سلطية.
 تغيري املجتمع تغيري ًا جدري ًا على كافة الأ�صعدة ،خا�صة ال�صعيد ال�سيا�سي و االجتماعي . ي�سعى الإعالم البديل �إىل حتقيق التعددية و التنوع على م�ستوى ال�شكل و امل�ضمون يف تغطية خمتلفالق�ضايا.
 �إدماج الأفراد العاديني من املواطنني يف عمليات �إنتاج مواد �إعالمية للتعبري عن �آرائهم و احتياجاتهم (.)25مل يكن الإعالم الإلكرتوين مبن�أى عما يحدث يف العامل العربي وقد �ساهم ب�شكل �أو ب�آخر يف �إعادة ر�سم امل�شهد
ال�سيا�سي واالجتماعي للبالد العربية من خالل الثورات املطالبة بالتغري والدميقراطية �سواء بق�صد �أو من دون
ق�صد ،فقد �ساهمت و�سائل الإعالم الإلكرتوين املتمثلة بال�صحف الإلكرتونية �أو ال�شبكات االجتماعية واملدونات
يف خلق املحفز للتغري داخل نفو�س النا�س واال�ستعداد له من خالل النقل ال�رسيع وغري املقنن للمعلومات حلظة
بلحظة والتغطيات املكثفة  ،فكلها عوامل �ساعدت يف حتريك ال�شارع ليتحول بذلك احللم امل�ستحيل �إىل واقع
ُيعا�ش .خا�صة و�أن و�سائل الإعالم التقليدية مل ت�سهم يف نقل ال�صورة احلقيقية كاملة  ،و�إنمّ ا ب�ضعة �أجزاء
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منها مبا يخدم م�صالح و�أهداف الدول املعينة كونه الإعالم الر�سمي الناطق بل�سانها وهو ما �أفقدها جزءا من
م�صداقيتها وخفت بريقها الالمع لفرتة وجيزة (.)26
وير�صد حممد اخل�شاب (مدير �رشكة رتي�ش ميديا) نقاط التالقي واالختالف ما بني الإعالم الإلكرتوين
والتقليدي فيقول  “ :ال�شبكات االجتماعية ا�ستطاعت خلق حراك وتفاعل اجتماعي بني جمهور النا�س بع�ضها
البع�ض  ،وا�ستطاعت �أن تكون ال�صوت القوي والأجر�أ يف التعبري عن الر�أي وذلك مل�ساحة احلرية التي تتمتع
بها  .كما ونقلت �صورا لأحداث وجمريات متت يف فرتات زمنية ف�شل الإعالم التقليدي يف الو�صول �إليها ونقلها
لظروف قد تكون خا�صة  ،م�ستد ًال على ذلك بحدوث بع�ض التجاوزات يف �أماكن يف العامل و�أوقات قد الت�صل �إىل
م�سامع الإعالم التقليدي كما حدث مع ال�شاب بوعزيزي يف تون�س ،ولكنها يف ظل وجود الإعالم الإلكرتوين فمن
ال�سهل ت�سجيلها وت�صويرها وتدوينها ،وهو ما ي�سهل عملية انت�شارها بني النا�س يف وقت ق�صري جدا  .يف حني
�أن الإعالم التقليدي ف�شل يف ر�صد احلدث �رسيعا كما �أنه يف�صل النا�س قليال عمن حولهم فهو يجعلهم يجل�سون
�أمام ال�شا�شات ل�ساعات طويلة ملتابعة الأحداث وتطور املجريات على ال�ساحة  .يف حني �أن ال�شبكات االجتماعية
واملدونات �أعطت الفر�صة مل�ستخدميها بتجميع عدد كبري من النا�س لن�رش �أفكارهم وتنظيم حمالت احتجاجية
واعرتا�ضات م�ست�شهدا على ذلك بالأحداث الأخرية يف م�رص والتي بد�أت بالتجمع على الفاي�سبوك للخروج يف
احتجاجات يومية للمطالبة بالتغيري ”(.)27
	�إن �إنت�شار الثورة التون�سية و�إنتقالها �إىل �شوارع القاهرة ب�رسعة الربق لي�ست �سوى دليل على �أن
م�صطلح “الثورة الرقمية ” قد اكت�سب معنى جديدا متاما يف ال�رشق الأو�سط  ،ي�ؤكد على ف�شل الأنظمة العربية
على التك ّيف مع هذا الواقع املعلوماتي اجلديد .
�ضمن هذا ال�سياق مل يعد من املمكن لبلد كم�رص قوامها  80مليون ن�سمة �أن تنف�صل عن ال�شبكة
املعلوماتية .
لقد ف�شلت حماوالت احلكومة امل�رصية الأولية يف منع الو�صول �إىل مواقع التوا�صل االجتماعي  ،في�سبوك
وتويرت ،متا ًما مثلما حدث �سابقا يف تون�س  ،والف�ضل يف ذلك يعود �إىل الإلتفاف على الرقابة التي ي�ستخدمها
“النا�شطون الرقميون ” لذا جل�أت احلكومة امل�رصية �إىل قطع معظم خدمات الإنرتنت بالإ�ضافة �إىل قطع
معظم خدمات الهاتف النقال  .بغية �إجها�ض اجلهود املبذولة لتنظيم احتجاجات وتظاهرات ،لكنها �أبقت على
مزود �إنرتنت وحيد  ،وهو ما �أعطى النا�شطني �رشيان حياة .
على �أنه يف جميع الأحوال كان الوقت قد فات  ،ذلك �أن اخلطط اخلا�صة بتنظيم “ جمعة الغ�ضب واحلرية ” قد
حددت �سلفا وانت�رش اخلرب ب�ش�أنها” (.)28
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نافذة على العامل العربي:
لقد كان الفتًا � ّأن (( الفي�س بوك )) بقدر ما كان �أحد امل�صادر الأ�سا�سية للمعلومات حول الأحداث يف
تون�س منذ �إندلعت ثورتها وتتبع التحركات ال�شعبية واملواجهات مع قوات الأمن و�صو ًال لإ�سقاط بن علي ،ف�إنه
�رسعان ما حتول �إىل م�صدر مل�ساعدة الثوار امل�رصيني يف حتركاتهم خالل الأيام الأوىل للثورة،خ�صو�صا يومي
 25و 28يناير  ،عرب الن�صائح التي كان يق ّدمها لهم الثوار يف تون�س عن كيفية مواجهة ال�رشطة والتعامل مع
الغازات امل�سيلة للدموع مما منح هذا املوقع االجتماعي �إمكانية جديدة يف التوا�صل الثوري بني جمتمعني ف�صلت
بني ثورتيهما �أ�سابيع قليلة وحقّق كل منهما تقريبا النتائج نف�سها يف تنحية نظامني ديكتاتوريني عن ال�سلطة يف
غ�ضون �أ�سابيع حمدودة  ،وبالتحديد  23يوما يف تون�س 18،يوما يف م�رص.
يف الفرتة التي قررت فيها احلكومة امل�رصية التي كان ير�أ�سها �أحمد نظيف يف عهد الرئي�س املخلوع
ح�سني مبارك  ،قطع الإنرتنت واالت�صاالت الهاتفية م�ساء ليلة جمعة الغ�ضب  28يناير  ،قام امل�رصيون يف
اخلارج بدور كبري من خالل الإنرتنت يف حماولة تق�صي ونقل املعلومات عما يحدث يف م�رص  ،و�إطالع الإعالم
الغربي عليها  ،خ�صو�صا يف ظل �سيا�سة الت�ضليل الإعالمي التي مار�سها اجلهاز الإعالمي امل�رصي احلكومي يف
عهد �أن�س الفقي الذي يحاكم الآن يف جرائم ف�ساد (.)29
وبعد عودة خدمات الإنرتنت مرة �أخرى  ،بعد تعيني حكومة �أحمد �شفيق امل�ؤقتة � ،شهد ((الفي�س
بوك)) �أكرب حراك تفاعلي بني امل�ستخدمني من م�ؤيدي الثورة ممن ا�ست�شفّوا منذ البداية �أنها ثورة حقيقية
مبعنى الكلمة ،ينبغي �أن حتقق �أهدافها التي و�صلت  ،بعد ت�أخر الرئي�س املخلوع يف رد الفعل � ،إىل حد املطالبة
ب�إ�سقاطه ،ولي�ست جمرد تظاهرة �أو حتركات جماعية فئوية كما حاول البع�ض �أن ي�ص ّورها  ،و�أي�ضا مع توايل
ن�رش وقائع الف�ساد املتتالية وبينها خمالفات رجال ال�رشطة يف عهد وزير الداخلية الأ�سبق حبيب العاديل،الذي
�أعطى �أوامره لل�ضباط باالن�سحاب بعد ف�شلهم يف مواجهة الثوار مع نهاية يوم جمعة الغ�ضب،وقد كان ((الفي�س
بوك)) �ساحة يومية لتوثيق وقائع الثورة وما يتعر�ض له املتظاهرون،وملطالبهم وكذلك لردود الفعل الر�سمية
والإعالمية  ،يوما بيوم  ،بل �ساعة ب�ساعة ،وما يوازي ذلك من تعليقات غا�ضبة �أو م�ستفزة �،أو متعجبة مما ين�رش
من وقائع الف�ساد �أو غريها (.)30
ويبدو �أن (( الفي�س بوك )) �أثر بقوة يف الذهنية العربية وخ�صو�صا لدى النخب حيث قام املجل�س
الرئا�سي الع�سكري يف م�رص ب�إن�شاء �صفحة على الفي�س بوك للتوا�صل مع املواطنني وخ�صو�صا ال�شباب  ،حيث
يقوم فيها بن�رش كل البيانات الر�سمية وتو�ضيح احلقائق حول �أي مو�ضوع من املو�ضوعات املطروحة على
ال�ساحة.
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وت�شهد هذه ال�صفحة (عدد املن�ضمني �إليها يناهز � 30ألف �شخ�ص) نوعا من التفاعل الكبري بني
املواطنني امل�رصيني والقوات امل�سلحة حيث يعبرّ فيها املواطنون عن �أرائهم ومطالبهم و�شكاواهم .
وهكذا يبدو الواقع الإفرتا�ضي معربا ب�صدق عن �أكرب حراك �سيا�سي واجتماعي متر به املنطقة العربية منذ ما
يقرب من ثالثة عقود  ،ويقدم �شهادة حية على ما يحدث اليوم يف �أرجاء وا�سعة من املنطقة العربية فيما يبدو
ك�أنه �صحوة كربى تولّد اليوم �رصاعا �صحيا بني �أتباع املا�ضي و�أن�صار امل�ستقبل  ،وهو التعريف العملي لفكرة
الثورة يف التاريخ (.)31
	�إن الظاهرة الأخرية املهمة التي ك�شفتها ال�ساحة االفرتا�ضية ممثلة يف (( الفي�س بوك )) و((تويرت))
والف�ضاء االفرتا�ضي �إجماال  ،هي �رشوع ال�شباب الثوار يف البحث عن و�سائل �إعالمية تعرب عنهم  ،بعيدا عن
�آالت الإعالم الر�سمية احلكومية واخلا�صة التي بدت يف مالحقاتها للأحداث عاجزة�،أومتلكئة غري قادرة على
اال�ستيعاب ،تنتمي لع�رص ال�شيخوخة الفكرية وال�سيا�سية �أكرث بكثري من احليوية والنزاهة التي تعرب عنها
الثورة  ،وهكذا ظهرت �أوىل ال�صحف الإلكرتونية التي �أن�ش�أها ال�شباب با�سم ((الثوار))  althwar .comوالتي
ت�أ�س�ست ت�أكيد ًا على فكرة �إ�ستمرار الثورة حتى حتقق كل مطالبها وللتعبري عن �إبداعات الثورة ،والأفكار التي
ميتلكها ال�شباب من �صانعي الثورة وما يودون التعبري عنه�،إ�ضافة �إىل ف�ضح كل عمليات الف�ساد التي خلفها
النظام ال�سابق،وكذلك ن�رشها والدعوة �إىل العمل الأهلي اخلا�ص بتثقيف املجتمع وزيادة وعيه وهي امل�رشوعات
التي تدخل يف �إطار �إبداعات الثورة والتي انطلقت جميعها من الواقع الإفرتا�ضي(.)32
خام�سا� :آليات تعبئة احل�شد االفرتا�ضي يف الثورة امل�صرية ( منوذجاً ):
تع ّددت �آليات تعبئة احل�شود يف املجتمع االفرتا�ضي  ،وعند ت�أمل احلالة امل�رصية جند �أن هناك عدة �آليات مت من
خاللها عملية احل�شد االفرتا�ضي :
 – 1جمموعات الفي�س بوك  :وخا�صة �صفحة كلنا “خالد �سعيد” .فالواقع ي�شري �إىل �أن موقع الفي�س بوك
لعب دورا �أ�سا�سيا يف تعبئة اجلماهري للم�شاركة يف الثورة امل�رصية  ،وذلك من خالل املجموعات املنت�رشة على
�ساحته  ،وت�شري التقديرات التي تتزايد با�ستمرار حول �إ�ستخدام امل�رصيني ملوقع الفي�س بوك ولقد �أثبتت
هذه التقديرات �أن حوايل  1.99.020م�ستخدم ًا من الذكور  ،يف حني ي�ستخدم املوقع ذاته نحو 1. 218.64
م�ستخدم ًا من الإناث ح�سب التقديرات احلديثة ،ويت�ضح من خالل ال�شبكة تنوع الآليات للتوا�صل داخلها
من ما بينّ ت�أ�سي�س املجموعات واملدونات � ،إ ّال � ّأن العن�رص الفاعل هي �شبكة الفي�س بوك والتي لعبت بدورها
الفاعل يف حتريك االحتجاجات يف املجتمع امل�رصي هي املجموعات التي �شكّلها الن�شطاء ال�سيا�سيون من النخب
ال�شبابية امل�ستخدمة للموقع  ،والتي جنحت من خالل هذه املجموعات و�صفحاتها يف تعبئة احل�شود وحتوالتها
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من ال�سياقات االفرتا�ضية �إىل الواقع  .واملالحظ �أن هناك الآالف من ال�صفحات التي ت�شكلت �أثناء الثورة ،والتي
�أخذت تعلي من �سقف طموحات املطالب والدعوة �إىل النزول يف احل�شود املليونية .
 -2الرموز وال�شعارات ّ � :إن املت�أمل للثورة امل�رصية يدرك �أنها حتركت برمزية التعبري عرب �صفحات الويب
واملق�صود هنا برمزية التعبري هي ال�صور وال�شعارات التي تتحرك على مت�صل ال�ساحة االفرتا�ضية والواقعية،
ف� ّإن ال�شعارات التي حترك بها املتظاهرون ولدت من رحم الإنرتنت وعربت عن الواقع مبعنى واقع الربوفايل
ال�شخ�صي ملعظم الذين مت تعبئتهم للم�شاركة يف احل�شد الواقعي رفعوا �صورهم ليحل حملها العلم امل�رصي
م�صحوبا�ص بكلمة  25يناير  .ويف نف�س الوقت لعبت ال�صور امليدانية التي التقطها املتظاهرون من ميدان
التحرير دورها يف عملية احل�شد  ،وتبادلها املتفاعلون عرب الفي�س بوك  ،وكذلك بع�ض �صور الفيديو التي مت
التقاطها من امليدان �ساهمت �أي�ضا يف حتريك م�شاعر اجلماهري والتعبئة و�إ�ستمرارية ت�شجيع احل�شود للنزول
�إىل املواقع .
 -3الهاتف املحمول ّ � :إن الهاتف املحمول ك�آلية �إت�صال لعب دورا بارزا يف توا�صل احلركات االجتماعية اجلديدة.
� ّإن املزايا التي ي�ضيفها املحمول �إىل طبيعة مو�ضوع االحتجاجات تت�أتى من عدة �إعتبارات �أولها ر�سائل الهاتف
املحمول  :تلعب هذه الر�سائل دورها يف احلركات االجتماعية ف�إذا كان الإنرتنت و�شبكاته االفرتا�ضي تقت�رص
على فئة املتفاعلني يف �سياقاته ف�إن املحمول ك�آلية �إت�صال ي�ستطيع من خالل الر�سائل الن�صية �أن ي�صل �إىل عدد
�أكرب من املتفاعلني عرب �سياقات املجتمع االفرتا�ضي وخارج هذه ال�سياقات،مما ي�ساهم يف تعبئة اجلماهري من
غري امل�ستخدمني لل�شبكة .
ثانيها  :املكاملات ال�صوتية والتحرك امليداين  :فلقد �ساهم املحمول يف الربط بني املحتجني يف امليدان ون�شطاء
املجموعات وذلك ملواجهة التغريات امل�ستجدة التي من املمكن �أن تطر�أ على امليدان ومرونة التحرك .
لقد �ساهم املحمول يف التقاط ال�صور امليدانية ومقاطع الفيديو التي تعرب عن واقع االحتجاج ونقل هذه ال�صور
�إىل �سياقات املجتمع املحلي وال�صعيد العاملي مبا �شكّل �آلية توا�صل لك�سب الت�أييد وتعبئة الر�أي العام وخ�صو�صا
يف حالة التجاوزات على ال�صعيد امليداين .
كما �أن تطور خدمات املحمول �سمح للإت�صال باالنرتنت عرب الهاتف مما �سهل التوا�صل ال�شبكي بني املعت�صمني
وزاد من قدرتهم على تعبئة احل�شود ،مما زاد من �صالبة الإحتجاجات يف التجربة امل�رصية ولعل اجلهات
امل�س�ؤولة عن ف�ض التظاهرات �أدركت �أهمية و�سائل الإت�صال واملتمثلة يف �شبكة الإنرتنت واملحمول فعمدت يوم
 28يناير �إىل قطع �أدوات االت�صال يف حماولة ملنع التن�سيق بني املتظاهرين �إقتناعا منها ب�أن و�سائل االت�صال لها
دورها البارز يف ت�شكل االحتجاجات والتن�سيق واملتابعة (.)33
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خال�صة و�إ�ستنتاجات:
من خالل ما �سبق تبدو �صورة العامل ال�سيا�سية ،و حتديدا امل�سار ال�سو�سيو�سيا�سي Sociopolitical
 Processusيت�أثر بل و يتماهى مع الظاهرة التقنية الإعالمية ،فالعملية ال�سيا�سية غدت �أ�سرية لتطورات ال�شبكات
التوا�صلية الإعالمية �إذ جتلى هذا الت�أثري بربوز دميقراطية جديدة ب�ألوان جديدة و �إجراءات �إلكرتونية مل تكن
يف ال�سابق.
�إن درجة الدميقراطية �أ�صبحت �أ�سرية يف �شقها العملياتي �إىل تطورات احلكومات و الأنظمة و القوانني و عمليات
التدريب ،و يتمظهر ذلك يف بروز �أنظمة جديدة .
احلكومات االلكرتونية :لتب�سط �إجراءات التوا�صل بني املواطن و احلكومة ،و املنتخب و الناخب و احلاكم و
املحكوم.
�أ�ضحت و�سائل التوا�صل ف�ضاءات حقيقية للتدرب و التمر�س على الفعل الدميقراطي من خالل مظاهر التظاهرات
االلكرتونية ،و االحتجاجات الإلكرتونية ،و الإعت�صامات الإلكرتونية ،و الع�صيان املدين الإلكرتوين.
�أ�صبح الـ ( )Facebookحتديدا و نظائره من الف�ضاءات �أدوات مل�س�ألة العقل العربي ،وذلك يف احلاجة �إىل نقا�ش
عميق حول م�صائر هذه الأدوات و تداعياتها ،ذلك �أن خلفيات الآلة التقنية التي ت�ست�شري االحت�شاد العربي تنتمي
�إىل فل�سفة العوملة ،و فل�سفة العوملة على حد قول “م�شري با�سيل عون” ال حتمل �إىل احل�ضارات الإن�سانية �سوى
الرغبة يف التوا�صل ،غري �أن التوا�صل ينبغي �أن ين�شط بني ت�صورات للكون و الإن�سان و للحياة تتباين �رشعا و
لكنها تتزاحم على الإ�سهام يف �إكمال �إن�سانية الإن�سان ،واالرتقاء بها �إىل �أعلى مراتبها.
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بد�أ �سباتينو مو�سكاتي� ,أحد �أبرز الباحثني املعا�رصين يف تاريخ احل�ضارة الفينيقية ,كتابه عن
احل�ضارة الفينيقية بالقول « :الفينيقيون� ,شعب ًا وح�ضارة ,كانوا وما زالوا يثريون اهتمام ًا كبري ًا يف الغرب.
فمنذ �أن ك�شف هومريو�س عن خ�صائ�صهم البحرية والتجارية ,وا ّت�ضح �أن �أبجديتنا ( �أي الأبجدية الغربية)
م�ستم ّدة منهم� ,أ�صبحوا حمطّ انتباه �شديد ال يق ّل ع ّما منحته �شعوب ال�رشق القدمي الأخرى . )1( »......هذا
الإهتمام �أدى �إىل ظهور �آالف املجلّدات التي تناولت تاريخ الفينيقيني وح�ضارتهم ,واعرتفت بف�ضلهم على العامل
أقرت ب�إ�سهاماتهم يف تطوير الفنون وبخ�صو�صياتهم وح�ضارتهم التي
�أجمع يف و�ضع الأبجدية ون�رشها ,و� ّ
لكن
تخطّ ت احلدود اجلغرافية لبالدهم ,وانت�رشت يف بلدان حو�ض البحر
املتو�سط كافّة (معظم العامل القدمي)ّ .
ّ
شوهت بذلك �صورتهم,
هذه املجلّدات ركّزت على �إظهارهم على �شكل جتار تهالكوا على حتقيق املكا�سب املادية ,ف� ّ
�رس جناحهم يف
وتنكّرت للقيم الإن�سانية التي حتلّوا بها طيلة تاريخهم ,وعملوا على ن�رشها يف العامل ,فكانت ّ
التجارة واحل�ضارة على ال�سواء ,ويف طليعتها الأ�صالة والإنفتاح على الآخر والرغبة يف التوا�صل معه على قاعدة
الإحرتام والإعرتاف بحقوقه.
نتعرف بعد على تاريخنا معرفة �صحيحة حتيي يف عقولنا
ونحن ورثة الفينيقيني يف �أر�ضهم ,مل ّ
م�ضامني ما�ضينا املجيد الزاخر بالعطاء احل�ضاري والإن�ساين ،واملتم ّيز بالأ�صالة والتوا�صل مع الآخر
والإنفتاح عليه ,وتعيد الإعتبار لهذا ال�شعب الذي �سعى منذ �أربعة �آالف �سنة �إىل تقارب ال�شعوب وتكاتفها من
�أجل خري الب�رشية.
فالفينيقيون ح ّولوا العامل ,ب�أ�ساليب �سلم ّية� ,إىل عامل واحد يكتب ب�أبجدية واحدة ,ويعبرّ عن نف�سه
ومعتقداته و�أفكاره و�أذواقه ب�أ�ساليب فن ّية متقاربة ,قبل �أن تبد�أ احل�ضارة الغربية بالعمل على عوملة العامل
بحوايل ثالثة �آالف �سنة ون ّيف ,مبنهج ّية خمتلفة تقوم على ن�رش الفو�ضى اخلالّقة و�إختالق الفنت املتنقّلة من
املتو�سط وح�ضاراته ,ي�ؤكّدون حت ّوله يف الن�صف الأول
لقارة .والباحثون يف تاريخ بلدان حو�ض البحر
ّ
قاّرة ّ
من الألف الأول ق.م� .إىل بحرية فينيقية ,بعدما ا�ستوطن الفينيقيون جزره ,وانت�رشوا من جزر بحر �إيجه
�إىل قرب�ص وكريت ومالطة و�صقلية و�صو ًال �إىل كور�سيكا وجزر البليار ,وزرعوا م�ستوطنات لهم على �إمتداد
�شواطئه من اليونان �إىل �إيطاليا و�إ�سبانيا واملغرب وتون�س وليبيا .ولقد �أكّدت املكت�شفات الأثرية يف هذه البلدان,
ما ذهب �إليه ه�ؤالء الباحثون ,بعد العثور على املن�ش�آت املعمارية واللقى الأثرية الفينيقية يف م�ستعمرات قاد�ش
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وتر�شي�ش وملطية و�صرباتة وتون�س وقرب�ص �إلخ…
تزامن ًا عرف العامل القدمي ح�ضارات �أخرى عديدة عا�رصت احل�ضارة الفينيقية ,كالفرعونية يف وادي
النيل ,والكنعانية والآرامية يف الداخل ال�سوري وفل�سطني ,والعمورية البابلية يف بالد الرافدين ,والآ�شورية يف
�شمايل �سوريا ,واحلورية امليتانية يف �شمايل �سوريا �أي�ض ًا ,واحلثية يف الأنا�ضول ،والكريتية –امليناوية يف جزر
بحر �إيجه .وقد دلّت املكت�شفات الأثرية يف مواقع هذه احل�ضارات �أنها كانت كلّها خالّقة ومبدعة� ,صنعتها �شعوب
وتو�سع بع�ضها خارج حدوده لي�صبح �إمرباطورية مرتامية الأطراف ,كالفرعونية
ج ّبارة� ,أقامت دو ًال قو ّيةّ ,
واحلثّية والآ�شورية .لكن �أحد ًا من هذه ال�شعوب ,مل ي�ستطع �أن ين�رش ح�ضارته خارج حدود وطنه الأم ,ويف
�أح�سن الأحوال خارج حدود �إمربطوريته.
يف هذا الوقت الذي عجزت فيه الإمربطوريات الكربى ذات التنظيم ال�سيا�سي املتما�سك  ,عن ن�رش
ح�ضارتها خارج �أرا�ضيها ونطاق �سيطرتها الع�سكرية ,جند �أن ال�شعب الفينيقي الذي مل يعرف الوحدة
ال�سيا�سية والإدارية يوم ًا ,والذي �أم�ضى �آالف ال�سنني منق�سم ًا �إىل دول مدن متعددة ,ال تتعدى �سيطرة الواحدة
منها حدود املدينة الواحدة ,هذا ال�شعب متكّن ,على �ضعفه ال�سيا�سي والع�سكري ,وف�شله يف �إقامة وحدة �سيا�سية
وع�سكرية ,من ن�رش ح�ضارته يف العامل املعروف يف زمانه ,وداخل �أعتى الإمربطوريات ق ّوة وجربوت ًا .هذه
املتو�سط ,تثري لدى
املعطيات التاريخية التي باتت بديهية بعدما �أكّدتها نتائج احلفريات الأثرية يف بلدان حو�ض
ّ
أدق كيف متكّنت مدينة مثل �صور
الباحث الناقد الإ�شكالية الآتية :كيف متكّن �شعب منق�سم على نف�سه� ,أو بعبارة � ّ
املتو�سط �إىل بحرية ملحقة بها �إقت�صادي ًا وح�ضاري ًا طيلة قرون من الألف الأول
�أو �صيدا ,من حتويل البحر
ّ
ق.م ,.يف حني عجزت عن ذلك الإمربطوريات الكربى التي كانت معا�رصة لها؟ حق ًا �إنها مفارقة غريبة ,ت�ستدعي
التوقّف عندها.
()2
التو�سع والإنت�شار يف بقاع العامل القدمي  .واملكت�شفات الأثرية يف
كانت احل�ضارة الفينيقية �س ّباقة يف ّ
بلدان املتو�سط دلّت على �أن �شعب ًا مل ي�سبق الفينيفيني بنقل ح�ضارته �إىل بلدان بعيدة عن بلده .هم كانوا �أ ّول من
ح ّول البحر املتو�سط� ,إىل و�سيلة �إت�صال وتوا�صل بني ال�رشق والغرب ,بعدما كان ي�شكّل حاجزا يف�صل بينهما
املتو�سط ,بعيد
قبل بداية �إنت�شارهم على طول �سواحله منذ مطلع الألف الأول ق.م .بد�أ هذا التح ّول يف دور البحر ّ
املتو�سط يف الربع الأخري من الألف الثاين
موجة القحط واجلفاف الأخرية التي �رضبت ال�رشق الأدنى وبلدان
ّ
ق.م .)3( .ذلك �أن هذه املوجة ت�س ّببت يف �سقوط الدول الكربى التي كانت ت�ضغط على فينيقيا ,كالدولة احلثية
والدولة الكا�شية والدولة الفرعونية الو�سطى ,كما د ّمرت احل�ضارة الكريتية امليناوية يف بحر �إيجه (.)4
وما �أن انتهت هذه املوجة يف مطلع الألف الأول ق.م ,.حتى وجد الفينيقيون �أنف�سهم �أحرار ًا من �أي
املتو�سط ,ويزرعون امل�ستوطنات على �شواطئه
�ضغط خارجي ع�سكري �أو �سيا�سي ,فراحوا يجوبون البحر
ّ
املتو�سط مبثابة بحرية فينيقية.
وجزره .وبعد م�ضي قرنني من الزمن� ,أي بحلول القرن التا�سع ق.م� ,.أ�صبح
ّ
ولقد �شغلت املكت�شفات الأثرية الفينيقية التي عرث عليها يف املواقع املمتدة على طول �سواحل املتو�سط ,علماء
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الآثار والباحثني يف تاريخ احل�ضارة .وظهرت امل�ؤلفات العديدة عن تاريخ احل�ضارة الفينيقية .وتناولت هذه
امل�ؤلّفات الفنون الفينيقية ,كالنحت والر�سم و�صناعة الأواين اخلزفية واملعدنية واحللي والعاجيات والعمارة,
للتو�سع والإنت�شار الفينيقي
و�ص ّورت الفينيقيني كتجار ماهرين ,وجعلت من التجارة الدافع الأول والرئي�س ّ
وما رافقه من ن�رش الأبجدية الفينيقية يف العامل .بل ر�أى بع�ضهم �أن التجارة كانت العامل الف ّعال يف والدة وتط ّور
احل�ضارة الفينيقية ,مع �إقرارهم و�إعرتافهم ب�أهم ّية هذه احل�ضارة ودورها الريادي يف تاريخ العامل القدمي.
فقد ر�آى �سباتينو مو�سكاتي �أحد �أبرز الباحثني يف احل�ضارة الفينيقية� ,أن �أر�ض فينيقيا كانت مت ّد
�سكانها مبوارد �إقت�صادية ممتازة مثل خ�شب الأرز والزيتون والكرمة واحلنطة والتني واجل ّميز والنخيل ,ور�آى
�أن هذه املوارد ما كانت لتفيدهم �إ ّال على �أ�سا�س التبادل التجاري الف ّعال الذي مار�سه الفينيقيون مع جميع بلدان
املتو�سط مما جعلهم �أ�شهر جتار العامل القدمي و�أكرثهم قدرة ( .)5و�إذا اعتربنا فر�ضية مو�سكاتي �صحيحة,
ّ
ً
لكان علينا �أن نرى �شعب كل منطقة غنية برثوات يحتاجها الآخرون� ,شعبا ا�شتهر بالتجارة مثل الفينيقيني.
فكان علينا �أن نرى على �سبيل املثال �شهرة �سكان الأنا�ضول بالتجارة لأن بالدهم كانت غنية باملعادن التي
افتقرت �إليها بلدان �أخرى كثرية .وكان علينا �أي�ض ًا �أن نرى �شهرة �سكان �إ�سبانيا يف الألفني الثاين والأول ق.م.
والف�ضة والق�صدير( )6التي احتاج �إليها ملوك بالد الرافدين وم�رص,
بالتجارة لأن بالدهم كانت غنية بالذهب
ّ
لكن التاريخ ال يح ّدثنا عن مثل ذلك� .إذن مل تكن موارد فينيقية هي الدافع الوحيد الذي دفع الفينيقيني نحو
التجارة� ,أوال�سبب الذي جعل منهم �أ�شهر جتار العامل القدمي ,وال بد بالتايل من التفتي�ش عن �سبب �آخر ل�شهرتهم
وتف ّوقهم يف عامل التجارة.
بيد �أن نظرة ت�أمل ّية يف تاريخ الفينيقيني بكافّة جوانبه جلهة التنظيم ال�سيا�سي واملعتقدات الدينية,
والأعمال الع�سكرية ,والإنتاج الفني من نحت وخزفيات وحلي و�أوان نذرية �إلخ ...ت�أخذ يف الإعتبارالأماكن التي
و�صل �إليها هذا لإنتاج ,تبينّ لنا �أن الإنت�شار الفينيقي يف الإغرتاب ,مل يكن نتيجة حركة جتارية ب�سيطة قامت
فجرها
على املكا�سب امل�ستعجلة والإ�ستغالل التجاري الرخي�ص والعابر ,بل كان مبثابة ثورة عمرانية وح�ضارية ّ
الفينيقيون حيثما حلّوا .فال�شعب الذي بنى املدن وامل�ؤ�س�سات التجارية يف بلدان الإغرتاب ,و�أن�ش�أ فيها املزارع,
وعلّم �أبناءها زراعة الزيتون والعنب والتني والكرمة ,ون�رش بينهم الأبجدية ,وعلّمهم القراءة والكتابة� ,إىل
جانب عالقته التجارية معهم ,هو �شعب �شكّلت جتارته �سبب ًا لن�شوء احل�ضارة يف البلدان التي و�صل �إليها (� .)7أ ّما
�رس جناحه يف التجارة واال�ستيطان ,فكان يكمن يف �أ�صالته وانفتاحه .فالأ�صالة �ساعدته يف االحتفاظ ب�شخ�صيته
ّ
الفينيقية وتقاليده املوروثة ,يف حني �ساعده انفتاحه على التوا�صل مع ال�شعوب الأخرى ,وتطعيم ثقافته الأم
بثقافات البلدان التي ذهب �إليها.
ت�رصف ظريف �أو �آين مفتعل ,تظاهر به لك�سب
جمرد ّ
والإنفتاح على الآخر عند الفينيقي ,مل يكن ّ
و ّد الغري ريثما ي�صل �إىل مبتغاه ,بل كان نهج ًا وم�سلك ًا يف حياته ,ميار�سه يومي ًا يف جميع حركاته و�سكناته
وعالقاته داخل جمتمعه وخارجه ,بدليل �أنه ميكن للباحث تلّم�سه يف كافّة ن�شاطات الفينيقي ال�سيا�سية والفن ّية
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التو�سعية .وميكن القول �أن الفينيقي تر ّبى على االنفتاح على الغري
والدينية والعمرانية والتجارية واال�ستيطانية ّ
والتوا�صل معه �سلمي ًا ,متام ًا كما يرت ّبى �أطفال املجتمعات الغربية اليوم على الدميوقراطية.
فعلى ال�صعيد ال�سيا�سي ,ح ّدثنا التاريخ �أن كل مدينة فينيقية مثل �صور� -صيدا –�أوغاريت -جبيل-
�أرواد �إلخ  ...كانت ت�شكّل دولة م�ستقلّة متام ًا عن الأخرى ,وكان لكل منها ملكها وجي�شها و�آلهتها .وقد ظ ّل
متم�سكني
الفينيقيون منذ بداية تاريخهم يف مطلع الألف الثاين ق.م� .إىل نهايته يف �أواخر الألف الأول ق.مّ .
املا�سة �إىل الوحدة
بهذا النظام ال�سيا�سي الذي عرف بنظام الدولة-املدينة ,وم�رشذمني �سيا�سي ًا ,رغم حاجتهم ّ
ال�سيا�سية لآن بالدهم كانت تباع ًا عر�ضة لغزوات الهك�سو�س والفراعنة واحلثيني و�شعوب البحر وال�شمال
والآ�شوريني والكلدانيني والفر�س والإغريق .يف ذلك الوقت كانت ال�شعوب الأخرى املجاورة لهم قد �أدركت
�رضورة الأخذ مبفاعيل التطورات الإقت�صادية وال�سيا�سية ,فتخلّت عن نظام الدولة-املدينة وحقّقت وحدتها
وحدوا م�رص ال�سفلى والعليا منذ �أواخر الألف الرابع ق.م ,.و�سكان بالد
ال�سيا�سية كامل�رصيني القدامى الذين ّ
تو�صلوا �إىل وحدتهم ال�سيا�سية يف �أواخر الألف الثالث ق.م.
الرافدين الذين ّ
وقد ر ّد العديد من الباحثني هذا الت�رشذم �إىل عجز عند الفينيقيني وعقم يف تفكريهم ال�سيا�سي .غري �أنه
ال يبدو من ال�سهل الت�سليم بهذه املقولة ,لع ّدة معطيات �أهمها:
املتو�سط يف مطلع الألف الأول ق.م� .إىل بحرية فينيقية,
� - 1أن الفينيقيني متكّنوا من حتويل البحر الأبي�ض
ّ
بعدما �أقاموا ع�رشات امل�ستعمرات على امتداد �سواحله ,بخطط �سلمية وبدون �إراقة دماء ,وذلك باعرتاف
ه�ؤالء الباحثني �أنف�سهم.
 – 2بدت فينيقيا يف �أوا�سط القرن التا�سع ق.م .مه ّددة بخطرين كبريين ,اخلطر الآ�شوري القادم من ال�رشق,
والذي ازداد �إثر معركة قرقر �سنة  845ق.م .التي �أ�شرّ ت على بداية تراجع ق ّوة الآراميني يف الداخل ال�سوري,
واقرتاب �سيطرة الآ�شوريني على ال�ساحل وو�ضع يدهم بالتايل على ثروات املدن الفينيقية .يف نف�س الوقت بد�أ
للمتو�سط بتهديد امل�ستعمرات الفينيقية هناك .ملواجهة هذين اخلطرين,
امل ّد الإغريقي يف ال�سواحل الغربية
ّ
هربوا �إليها جزء ًا كبري ًا من ثرواتهم
متخّ �ضت العبقرية ال�سيا�سية عند الفينيقيني عن بناء م�ستعمرة قرطاج التي ّ
وو�ضعوها بعيد ًا عن اخلطر الآ�شوري ( . )8كما متكنوا بف�ضل موقع قرطاج امل�رشف على املمرات الوا�صلة بني
التو�سع اليوناين يف احلو�ض الغربي منه ,ومن االحتفاظ
احلو�ضني ال�رشقي والغربي للبحر
املتو�سط ,من وقف ّ
ّ
بال�سطرة على هذا احلو�ض حيث توجد �أغنى م�ستعمراتهم و�أكرثها ثروة مثل قاد�ش.
	�إذن من البديهي القول �أن �شعب ًا مت ّتع بهذه العبقرية ,كان ب�إمكانه توحيد ب�ضعة دول -مدن (الدول
بحريته واحرتام مبادئه
املدن الفينيقية) ,لوال �أنه كان ّ
متم�سك ًا باالنفتاح على الآخر على قاعدة االعرتاف ّ
ومعتقداته .ذلك �أن الفينيقيني �آمنوا ب�أن كل دولة مدينة كانت ملك ًا ملثلّث �إلهي معينّ ,يقوم الإله الراعي فيه
بتن�صيب امللوك عليها ,ويدعم حكمهم .وكان ه�ؤالء بدورهم ميثّلون هذه الآلهة وينفّذون �أوامرها .و�إنطالق ًا من
هذا الإميان الديني ,كانت كل دولة مدينة-فينيقية ,تعتقد �أن ال�سيطرة على دولة مدينة �أخرى يعترب مبثابة اعتداء
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التم�سك باالعرتاف بالآخر ,واحرتام
وف�ضلت
على �آلهه هذه الأخرية وعلى معتقدات �أبنائها ,فامتنعت عنه ّ
ّ
معتقداته ,ولو تعار�ض ذلك مع م�صاحلها ال�سيا�سية.
ويد ّل تاريخ ال�رشق الأدنى القدمي على �أن فينيقيا كانت يف و�ضع حرج وح�سا�س يف الن�صف الثاين من
الألف الثاين ق.م ..ففي ع�رص الربونز الأخري خ�ضع ال�شمال الفينيقي من �أرواد �إىل �أوغاريت للنفوذ امليتاين ثم
احلثي من بعده ,يف حني خ�ضعت املنطقة املمتدة من �أرواد �إىل �صور للنفوذ امل�رصي .ورغم النزاعات الع�سكرية
املتالحقة بني امل�رصيني وامليتانيني وامل�رصيني واحلثيني ,فقد احتفظت املدن الفينيقية بعالقات ح�سنة مع هذه
القوى املت�صارعة ,وا�ستطاعت �أن تلعب ,بف�ضل توا�صلها معهم وانفتاحها عليهم ,دور الو�سيط بينهم ,و�أن
حتافظ على دورها احل�ضاري والتجاري املميز (.)9
هذا التوا�صل مع الآخر املبني على قاعدة �إحرتامه والإعرتاف بحقوقه ,جعل من الفينيقي �إن�سان ًا
م�سامل ًا ,ال يعرف العنف ,وال يجنح �إىل احلرب وال ي�ضعها يف ح�ساباته ,با�ستثناء حروب قرطاج التي كانت
مبجملها ر ّد فعل ,ولي�ست فع ًال ,وكانت تهدف �إىل ردع االعتداء عليها ,ومنع امل�سا�س مب�صاحلها .هذه الفكرة
تبدو ظاهرة بو�ضوح يف م�سالّت امللوك الفينيقيني التي انح�رصت مو�ضوعاتها بالعبادة وبناء املعابد للآلهة
وتقدمي القرابني لها .ولي�س ث ّمة م�سلّة فينيقية واحدة ,على ما دلّت املكت�شفات الأثرية حتى اليوم ,ت�ص ّور امللك
بجر الأ�رسى وراءه ,على نحو ما يبدو
على �شكل حمارب يخو�ض املعارك ويدو�س على جثث الأعداء ويفاخر ّ
()11
يف م�سالّت ملوك بالد ما بني النهرين ( , )10وامللوك احلثيني ,وفراعنة م�رص  .وال �شك �أن غياب م�شاهد
ومت�سكه بف�ضيلة احرتام
الدماء والعنف عن امل�سالت الفينيقية ,يف�سرّ بو�ضوح النزعة ال�سلمية عند الفينيقي ّ
الغري واالنفتاح عليه .ولع ّل الكتابة املنقو�شة على ناوو�س ملك جبيل يحمو ِملك ,ت�رشح بو�ضوح هموم امللوك
ن�صبته
الفينيقيني .فلقد جاء فيها� .... “ :أنا يحمو ِملك ملك جبيل بن يحار بعل حفيد �أوري ِملك ملك جبيل الذي ّ
بعالت ملك ًا على جبيل .لقد دعوت ربتي بعالت جبيل و�ش ّيدت لربتي بعالت جبيل هذا املذبح الربونزي ......
�أال فالتبارك بعالت جبيل يحمو ِملك ملك جبيل وليع�ش وليدم ملكه على جبيل لأنه ملك عاد ُل  .)12(”....وت�أتي
�أهم ّية هذا الدعاء الذي يرتجم �إفتخار �صاحبه ب�أنه عادل و�صالح ,من �أنه جاء يف وقت كان فيه ملوك الفر�س
يجوبون بجيو�شهم اجلرارة فينيقيا وبالد الرافدين ,ويدو�سون املعار�ضني ب�أقدام خيولهم ,ويفاخرون بتدمري
املدن املعار�ضة و�إحراقها ,على نحو ما فعل �أرحت�شوير�ش �أوخو�س عندما �أحرق مدينة �صيدا حوايل �سنة 354
()14
()12
مت�سك الفينيقي
ق.م , .وما فعله بعده الإ�سكندر املقدوين الذي احتل مدينة �صور �سنة  332ق.م� . .أن ّ
بالعدل وال�صالح والف�ضائل يف مواجهة الإعتداء والظلم والعدوان ,هو خري دليل على احرتامه للآخر وانفتاحه
عليه.
وتبقى الفنون الفينيقية على تعددها كالنحت والعمارة و�صناعة احللي والفخار وغريها ,خري دليل على
�إنفتاح هذا ال�شعب على كافّة ال�شعوب الأخرى التي عا�رصته ,و�شاهد ًا على توا�صله معها .ذلك �أن هذه الفنون
حتمل عنا�رص �إ�ستعارها الفنان الفينيقي من �شعوب �أخرى �سبقته �إىل ا�ستخدامها .فاملعابد الفينيقية املكت�شفة
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مت�سك �سكانها مبعتقداتهم الدينية وحملها معهم �أينما ا�ستوطنوا ,مل مينعهم من
يف امل�ستعمرات ,تد ّل على �أن ّ
تطعيم معابدهم التي بنوها هناك بعنا�رص معمارية جديدة اقتب�سوها من التقاليد املعمارية املحلّية ل�سكان املناطق
فن العمارة الدينية
حيث �ش ّيدت هذه امل�ستعمرات ( .)15هذا الأمر وحده ي�ساعدنا يف �رشح التباينات الوا�ضحة يف ّ
الفينيقية بني فينيقيا وم�ستعمراتها.
ويف ميادين فنون النحت والزخرفة ,فقد بذل الفنان الفينيقي جهده لإر�ضاء ذوق �سكان امل�ستعمرات
الأ�صليني .هذا الأمر يبدو ظاهر ًا بو�ضوح يف �إخراج املو�ضوعات الفنية التي ز ّين بها الأواين النفي�سة التي
�صنعت للت�صدير �إىل اخلارج .فقد تع ّمد الفنان الفينيقي �إختيار املو�ضوعات املح ّببة �إىل ال�شعوب التي ت�ستورد
هذه ال�صناعا .ونورد مثا ًال على ذلك ال�صحنني الذهبيني اللذين اكت�شفا يف �أوغاريت ,واملزينني بر�سومات ذات
ت�أثري م�رصي وا�ضح� .أحد هذين ال�صحنني مو�ضوع يف متحف اللوفر ,وعليه نق�ش ماعز جبلي يجري بع�ضه
خلف بع�ض بينما ترك�ض �أمامه ثريان بر ّية يلحق بها كلب .وتظهر يف هذا ال�صحن العربة واحل�صان والت�أثريات
امل�رصية مع الإحتفاظ بالت�صميم الفينيقي امل�ستقلّ .وال�صحن الثاين نق�ش على �سطحه اخلارجي ثالثة م�شاهد
وبخا�صة يف عهد توت عنخ �آمون .ويف الدائرة
متوا�صلة وم�ستقلّة تتواىل يف ثالثة حقول ,مثيالتا معروفة يف م�رص
ّ
ال�صغرى املحيطة بقاع ال�صحن ,تظهر املاعز وهي تقفز حول �شجرة احلياة .ويف الدائرة الو�سطى التي تليها,
متوح�شة و�أ�سود ًا تف�صل بينها �أ�شجار .ويف امل�شهد الثالث نق�شت حيوانات خرافية حم ّببة �إىل الذوق
نرى ثريان ًا ّ
()16
متوح�شة .
الفرعوين ,ك�أبي الهول والثور املج ّنح واملاعز مع م�شهد رجلني يهاجمان بالرماح �أ�سود ًا ّ
وكذلك ظهرت على ال�صناعات العاج ّية الفينيقية ت�أثريات م�رصية ,ومنها اللوح الذي حفر على وجهيه
مو�ضوعات دينية لأمراء وجنود و�آلهة �أوغاريت حتيط بها �أزهار اللوت�س .فعلى الوجه الأول لهذا اللوح نرى
�ستة م�شاهد منف�صل بع�ضها عن بع�ض :م�سلّح يحمل رحم ًا ,يليه �شخ�صان يف موقف غرامي ,ثم م�شهد لر ّبة
�أوغاريت الكربى عنات جم ّنحة تر�ضع �شخ�صني واقفني وعلى ر�أ�س كل منهما تاج الر ّبة حاتور امل�رصية ,يليه
�إمر�أة حتمل �إناء زهرة لوت�س ,ثم �صياد يحمل وع ًال (.)17
وعلى الأختام الأ�سطوانية التي عرث عليها يف �أوغاريت تظهر الت�أثريات الآ�شورية وامليتانية وامل�رصية
واليونانية ,التي �أخ�ضعت لذوق الأوغاريتيني الذين نحتوا عليها �آلهتهم ورموزها.
وكذلك قلّد الأوغاريتيون القبار�صة يف �صناعة الأواين الفخارية املل ّونة بخطوط �سوداء �أو حمراء ,ور�سموا
على بع�ضها �أ�شكا ًال نباتية �أو حيوانية خمتلفة .وكانت هذه الأواين تقليد ًا وا�ضح ًا للأواين الفخارية الفاخرة
امل�ستوردة من قرب�ص والعامل الإيجي(.)18
ويبدو الإنفتاح على فنون ال�شعوب الأخرى و�أذواقها يف فن النحت اجلنائزي ,وحتديد ًا يف نحت ناوو�س
�أحريام .عرث على هذا الناوو�س يف املقربة امللك ّية يف جبيل ,وهو حمفوظ اليوم يف املتحف الوطني يف بريوت .وهو
يحمل نقو�ش ًا ت�شري �إىل �إنفتاح الفنان الفينيقي على الفنون احلثية وامل�رصية والإغريقية والرافدية .فالأ�سود
الأربع املنحوتة ب�إتقان م�ستعارة من الفن احلثي .و�صورة امللك �أحريام فوق عر�شه ومالب�سه وغطاء ر�أ�سه
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وخ�صالت حليته حتمل جميعها ميزات رافدية� .أ ّما زهرة اللوت�س املنكّ�سة التي يحملها امللك بيده ,وهي عالمة
املوت ,وكذلك لبا�س رجال حا�شيتهه ,فهي جميعها من الت�أثري امل�رصي ,لكن الر�سوم العا ّمة وا�ستعمال الناوو�س
يدالن على �أ�صالة فينيقية ( .)19والالفت يف هذا الناوو�س �أنه بالرغم من تعدد الت�أثريات الفنية التي يحملها,
تنم مبجموعها عن تنا�سق و�أ�صالة �إىل درجة كبرية( .)20وكذلك عرث املنقّبون على
ف�إن العنا�رص املك ّونة لنقو�شه ّ
متفرقة يف فينيقيا ,وهي تعود �إىل �أواخر الع�رص الفار�سي ,وحتل ت�أثريات م�رصية و�إغريقية
نواوي�س يف �أماكن ّ
ق�صة ال�شعر.
وا�ضحة يف هيئة ر�أ�س الأ�شخا�ص املنحوتة عليها ويف ّ
ولع ّل �أبرز دليل على توا�صل الفينيقيني مع غريهم وانفتاحهم عليه ,يظهر يف الألواح الكتابية التي عرث
عليها يف الق�رص امللكي يف �أوغاريت ,والتي عرفت بالأر�شيف امللكي .ذلك �أن هذا الأر�شيف وجد مكتوب ًا باللغات
الأكادية واحلورية واحلث ّية والقرب�صية والكريتية� ,إ�ضافة �إىل الأبجدية الأوغاريتية.
كان من �ش�أن هذا الإنفتاح الوا�سع على ال�شعوب الأخرى� ,أن يطم�س ال�شخ�صية الفينيقية ,لوال �أن
الفينيقيني ظلّوا �أ�صيلني �أوفياء لثقافتهم ووطنهم .وتبدو �أ�صالتهم ,كما بدا �إنفتاحهم ,يف كافّة �أعمالهم الفن ّية
ون�شاطاتهم ال�سيا�سية.
ففي اجلانب ال�سيا�سي ,ظ ّل املهاجرون الفينيقيون �إىل قرطاج �أوفياء ملدينتهم الأم �صور ,وا�ستمروا
ب�إر�سال الأموال لها .وكذلك ظ ّل املهاجرون ال�صوريون �إىل م�ستعمرة بوزويل على �ساحل �إيطاليا �شمايل نابويل
مرتبطني مبدينة �صور ,و�أوفياء لوطنهم الأم خم�سة قرون بعد ا�ستيالء الإ�سكندر على مدينة �صور وال�ساحل
الفينيقي .هذا ما يد ّل عليه نق�ش كتابي حمفوظ يف متحف الآثار مبدينة نابويل .ويت�ض ّمن ن�ص هذه الكتابة على
موجهة �إىل مدينة ال�صوريني ,العا�صمة
موجهة من �أبناء بوزويل �إىل مدينة �صور جاء فيها “ :ر�سالة ّ
ر�سالة ّ
املق ّد�سة وامل�ستقلّة لفينيقيا وللمدن الأخرى ,واملدينة الأوىل على البحر � ...إىل املوظّ فني و�إىل جمل�س ال�شورى و�إىل
جمل�س ال�شعب� ,شعب الوطن العظيم  ...ال�صوريون املقيمون يف بوزويل  ...حت ّية  ”...ثم يتابع �أبناء بوزويل
يف ر�سالتهم بطلب �إعفائهم من ال�رضيبة التي يق ّدمونها ملدينة �صور ,لأن روما فر�ضت عليهم �أتاوات و�رضائب
بعدما تزايد نفوذها يف �إيطاليا .و�إ�ضافة �إىل ذلك طالب �أ�صحاب الر�سالة ب�إعانة مالية من �صور من �أجل �أماكن
نتوجه �إليكم � ...إن
العبادة ومذابح الآلهة ال�صورية يف م�ستعمرتهم .ثم ختموا الر�سالة بالقول � ... “ :إننا �إذ ّ
م�صرينا متعلّق بكم � ...إهت ّموا بالق�ضية . ”.كتبت هذه الر�سالة يف بوزويل يف مطلع �شهر �آب يف عهد قن�صل ّية كل
من غالو�س وفالكو�س ,وقد حدد جان مازيل تاريخها ب�سنة 174م.
وقد ر ّد جمل�س ال�شعب يف �صور على طلب �أبنائهم يف بوزويل ب�أن حكومة �صور توافق على �إعفاء
رعاياها يف بوزويل من ال�رضائب املرتتبة عليهم ,لكنها ترف�ض تقدمي الإعانة املالية ,وذكّرهم بالروح الوطن ّية التي
يعت ّز بها ال�صوريون(. )21
ال �شكّ �أن هذه الر�سالة واجلواب عليها يدالن على �أ�صالة وا�ضحة عند الفينيقيني بعدما ك�شفا �أن
م�ستعمرة بوزويل ظلّت تدفع ال�رضيبة ل�صور حتى بعدما فقدت هذه الأخرية ق ّوتها ونفوذها وباتت ترزح حتت
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�سيطرة روما.
مت�سك م�ستوطني امل�ستعمرات البعيدة املنت�رشة يف
ويف اجلانب الديني ,تتجلّى الأ�صالة الفينيقية يف ّ
املتو�سط بالديانة الفينيقية للمدن الأم .فاملكت�شفات الأثرية يف امل�ستعمرات الواقعة يف احلو�ض الغربي
�شواطئ
ّ
للمتو�سط ,تد ّل على ا�ستمرار فينيقيي هذ امل�ستعمرات مثل قاد�ش وقرطاج بتقدي�س الإله ال�صوري ملقارت
ّ
أهم و�أ�شهر املعابد املق ّد�سة يف الع�صور القدمية ,كما انت�رش �صيته يف
�
أحد
�
قاد�ش
يف
هيكله
كان
فقد
وعبادته.
ّ
()22
املتو�سط منذ �أواخر الألف الثاين ق.م . .وكذلك ن�رش امل�ستعمرون ال�صوريون
جميع �أنحاء منطقة البحر
ّ
املتو�سط يف قرب�ص ومالطة و�صقلية و�رسدينيا حيث توجد �شواهد
عبادة ع�شتار يف جميع �أنحاء منطقة البحر
ّ
كثرية على عبادتها .و�أقدم نق�ش فينيقي عرث عليه يف �شبه جزيرة البريينه ,هو نق�ش مهدى لع�شرتوت بالذات.
وقد حفر هذا النق�ش على �أ�سفل قاعدة متثال �صغري للآلهة عارية ,جاء فيه �أن هذا التمثال مهدى لع�شرتوت من
الأخوين بعلياتون وعبدو بعل� ,أبناء داميلك كاهني و�سيط الوحي ( .)23وكذلك �ش ّدد الك ّتاب القدامى على �أن
طقو�س العبادة يف معبد قاد�ش كانت �رشقية فينيقية ح�سبما ذكر ديودورو�س و�أريان و�أبيان .وكذلك �أ�شار يويل
بركوفيت�ش �إىل التقارب الكبري بني متاثيل �آلهة اخل�صب الأم العظيمة ع�شتار التي عبدت يف فينيقيا ,ومتاثيل تنيت
للمتو�سط .,والحظ كذلك عدم وجود �إختالفات كبرية
�آلهة اخل�صب يف امل�ستعمرات الفينيقية يف احلو�ض الغربي
ّ
بني معتقدات امل�ستعمرين ال�صوريني الدينية وموطنهم يف ال�رشق( .)24فالقبور التي اكت�شفت يف قرطاج ت�شبه
متام ًا القبور التي اكت�شفت يف �صيدا والتي جاءت على �شكل امللك �أ�شمون�رص(.)25
مت�سك الفينيقيني بطراز العمارة التي �ألفوها يف موطنهم الأ�صلي يف �صيدا
وتبدو الأ�صالة �أي�ض ًا يف ّ
و�صور و�أرواد ,حيث ك�شفت التنقيبات الأثرية يف امل�ستعمرات الفينيقية الإ�سبانية �أن املهاجرين الفينيقيني
حملوا معهم من موطنهم تقنيات البناء ,وا�ستخدموها يف �أبنيتهم .لكن انفتاحهم على املجتمع اجلديد والبيئة
آجر اخلام يف �أبنيتهم ,وذلك خالف ًا ل�سكان فينيقيا الآ�سيوية (.)26
اجلديدة ,مل مينعهم من ا�ستخدام ال ّ
وكذلك تبدو الأ�صالة يف تغ ّني �أبناء م�ستعمرة قاد�ش الفينيقيني مبدينة �صور ,وتعظيمهم لق ّوة هذه
املدينة ( .)27وقد خل�ص الباحث يف احل�ضارة الفينيقية يف �إ�سبانيا يويل بركوفيت�ش �إىل القول “ :هكذا كانت احلياة
اليومية واالقت�صادية يف املدن الفينيقية يف �إ�سبانيا ,وقد �شابهت يف العديد من جوانبها ,احلياة يف مدن فينيقيا,
وي�صح القول نف�سه على الفن والدين والكتابة عند الفينيقيني الإ�سبان” (.)28
ومت ّيزت عنها بجوانب عديدة �أخرى.
ّ
ويف النهاية ميكننا القول �أن ا�ستمرار اخل�صائ�ص التي مت ّيزت بها ح�ضارة املدن الفينيقية الأم� ,صور
و�صيدا و�أرواد وجبيل و�أوغاريت,يف امل�ستعمرات الفينيقية وتط ّورها يف هذه امل�ستعمرات يف خارج فينيفيا ,هو
ومت�سكهم� ,إىل جانب انفتاحهم على الآخر ,ب�أ�صولهم وثقافتهم املوروثة,
دليل �ساطع على �أ�صالة الفينيقيني ّ
وبخا�صة يف جماالت الفن وال�سيا�سة والدين .هذا الأمر �شكّل بر�أي �سباتينو مو�سكاتي ال�سبب الرئي�س يف جعل
ّ
امل�ستعمرات الفينيقية جزء ًا ها ّم ًا من عامل الفينيقيني ,ويف جعل ح�ضارة امل�ستعمرات مثل قرطاج وغريها ,هي
�إ�ستمرار حل�ضارة املدن الفينيقية الأم مثل جبيل و�صيدا و�صور(.)29
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� - 1سباتينو مو�سكاتي : :احل�ضارة الفينيقية ترجمة نهاد خياطة ,العربي للطباعة والن�رش ,دم�شق �,1988ص 13
 -2دلّت املكت�شفات الأثرية يف بالد مابني النهرين و�شمايل �سوريا ,على �إنت�شار ح�ضارة العبيد يف الألف اخلام�س ق.م يف اجلنوب
وال�شمال الرافدي .كما انت�رشت ح�ضارة حلف يف الألف اخلام�س من �شمال �سوريا و�صو ًال �إىل اجلنوب وعيالم .لكن ما
يجب ت�سجيله هنا �أن انت�شار كلتا هاتني احل�ضارتني كان �ضمن مناطق برية جماورة لها ومل يكن بينها فوا�صل مائية كربى
كالبحر املتو�سط.
 -3فرا�س ال�سواح� :آرام دم�شق و�إ�رسائيل ,من�شورات عالء الدين ,دم�شق � ,1995ص ..79
 - 4املرجع ال�سابق� ,ص 84
� -5سباتينو مو�سكاتي :احل�ضارة الفينيقية ترجمة نهاد خياطة ,العربي للطباعة والن�رش ,دم�شق �,1988ص .25-24
 -6يويل بركوفيت�ش تي�رسكني :احل�ضارة الفينيقية يف �إ�سبانيا ,ترجمة يو�سف �أبي فا�ضل ,جرو�س بر�س ,وخمتارات ,بريوت
� ,1987ص .88
� -7أ�سد الأ�شقر :اخلطوط الكربى يف تاريخ �سورية ,من�شورات جملّة فكر ,ج� ,1ص243
املتو�سط
لتو�سع الإغريق يف احلو�ض الغربي للبحر
ّ
 -8بنى ال�صوريون قرطاج لتهريب ثرواتهم من الآ�شوريني ,وللت�صدي ّ
املتو�سط.
بعدما كان ه�ؤالء قد جنحوا يف طرد الفينيقيني من معظم م�ستعمراتهم يف بحر �إيجة و ال�سواحل الغربية للبحر
ّ
�أ ّما ما �أوردته الأ�سطورة عن هرب �ألي�سار من �شقيقها بغمليون ملك �صور بعدما قتل زوجها ,وت�شييدها مدينة قرطاج هي
وب�ضعة كاهنات من معبد ملكارت ومعبد ع�شتار وحفنة من امل�ؤيدين لها ,ف�إنه ي�ؤ�رش �إىل ن�شوء خالف على ال�سلطة يف مدينة
�صور بني ال�سلطة الدينية ممثلة بكاهن معبد الإله ملكارت زوج �ألي�سار ,و�شقيقها امللك بغمليون .ويبدو �أن الن�رص كان
حليف امللك الذي قتل الكاهن الأكرب ,ما �أدى �إىل هرب �أتباعه وم�ؤيديه الذين حطوا رحالهم عند ر�أ�س تون�س .غري �أن منو
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وخال�صة القول �أن املعجزة الفينيقية ال تكمن يف جناح الفينيقيني يف التجارة ,وال يف متكّنهم ,على
املتو�سط �إىل بحرية فينيقية ,وال يف فكرهم الديني وال�سيا�سي,
�ضعفهم الع�سكري ,من حتويل البحر الأبي�ض
ّ
بل �إن املعجزة يف ك ّل هذه الأمور ,تعود �إىل �أن الفينيقي حتلّى يف �آن مع ًا بف�ضيلتي الأ�صالة والإنفتاح ,اللتني
مكنتاه من ن�رش ح�ضارته وتطويرها ,و�إطالة عمرها �إىل ما يقارب �ألف و�سبعماية �سنة ( 332 – 2000ق.م.).
فبالأ�صالة حافظ على �شخ�ص ّيته الفينيقية وتقاليده وعاداته املوروثة ,وبالإنفتاح متكّن من تطوير ح�ضارته
والتك ّيف مع الظروف امل�ستج ّدة ,وبات مقبو ًال �أينما ح ّل يف بلدان الإغرتاب .فالأ�صالة ف�ضيلة بح ّد ذاتها ,لكنها
بتحجر الذهن وتقهقر احل�ضارة وزوالها .واالنفتاح بدون
كفيلة �إذا مل تكن مقرونة باالنفتاح ,يف الت�س ّبب ّ
الأ�صالة ,كفيل بطم�س ال�شخ�صية وفقدان الهوية و�ضياع احل�ضارة �أي�ض ًا.
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مدينة قرطاج ب�رسعة قيا�سية�,إذ �أنها مل تتطلب �أكرث من حوايل ع�رشين �سنة حتى �أ�صبحت �أكرب و�أغنى مدينة على املتو�سط,
ملجرد خالف زوجها مع �أخيها ,بل كان بناء على خطة مدرو�سة و�ضعتها
يدل على �أن ذهاب �ألي�سار �إىل موقع قرطاج مل يكن ّ
الأر�ستقراطية يف �صور ومعها رجال املعبد والق�رص لإنقاذ ثرواتهم من الآ�شوريني ,.الذين كانوا قد دخلوا مملكة دم�شق
الآرامية وو�صلوا �إىل �أعايل اله�ضاب ال�ساحلية يف فل�سطني� ,أي �أنهم �أحاطوا باملدن الفينيقية يف ال�ساحل.
� -9سلطان حمي�سن� :آثار الوطن العرب القدمي ,املطبعة اجلديدة ,دم�شق � ,1989-1988ص .464
 -10نذكر على �سبيل املثال م�سلّة �شلمن�صرّ الثالث املعروفة بامل�سلّة ال�سوداء ,وهي حمفوظة يف متحف اللوفر.
 -11نذكر على �سبيل املثال ن�صب مرنبتاح ور�سومات هذا الفرعون على جدران معبد الكرنك ,ور�سومات رعم�سي�س الثاين.
� -12سبلتينو مو�سكاتي :احل�ضارة الفينيقية ,ترجمة نهاد خياطة ,العربي للطباعة والن�رش ,دم�شق � ,1988ص .69
� -13سبلتينو مو�سكاتي :مرجع �سابق� ,ص .57
 -14جان مازيل :تاريخ احل�ضارة الفينيقية الكنعانية ,تعريب ربا اخل�ش ,دار احلوار� ,سورية الالذقية� ,1998 ,ص .114
 -15جورج كونتينو :احل�ضارة الفينيقية ,تعريب حممد عبد الهادي �شعرية ,الهيئة امل�رصية العامة للكتاب� ,1977,ص -104
112
� -16سلطان حمي�سن ,مرجع �سابق� ,ص .277
 -17نف�س املرجع� ,ص .279
 -18نف�س املرجع ال�سابق� ,ص .283-265
� -19سباتينو مو�سكاتي :مرجع �سابق� ,ص 101
 -20جان مازيل :مرجع �سابق� ,ص .64 -63
 -21جان مازيل :مرجع �سابق� ,ص 115-114
 -22يويل بركوفيت�ش ت�سرييكني :مرجع �سابق� ,ص .104 -103
 -23يويل بركوفيت�ش ت�سرييكني :مرجع �سابق� ,ص .120 -117
 -24يويل بركوفيت�ش ت�سرييكني :مرجع �سابق� ,ص .141 -139
� -25سباتينو مو�سكاتي :مرجع �سابق� ,ص .93
 -26يويل بركوفيت�ش ت�سرييكني :مرجع �سابق� ,ص .75-74
 -27يويل بركوفيت�ش ت�سرييكني :مرجع �سابق� ,ص .44
 -28يويل بركوفيت�ش ت�سرييكني :مرجع �سابق� ,ص .102
� -29سباتينو مو�سكاتي :مرجع �سابق� ,ص .12
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يرى كثري من املهتمني ان لو�سائل الإعالم دور ًا مهم ًا يف التغيري الذي حدث يف تون�س وم�رص وذهب
بع�ضهم اىل ت�سمية ماحدث ( بثورة �ألنت) النها وفقا لهذه االراء مل تكن تنتمي لأي حزب ومل يقم �أي تنظيم
بقيادتها  .والذي طغى على ال�سطح العالقات عربالفي�سبوك وبح�سب تقرير «رويرتز» تنامى ا�ستخدام املوقع يف
الوطن العربي بدرجة مذهلة ،من  11.9مليون م�ستخدم يف يناير � 2010إىل  21.3مليون يف يونيو من العام نف�سه،
بن�سبة منو بلغت  78يف املائة يف عام واحد فقط .
وقد نبه الرئي�س الأمريكي جريالد فورد يف �سبعينات القرن املا�ضي �إىل النفوذ املتزايد لت�أثري هذه الو�سيلة
الإعالمية اجلديدة يف احلياة ال�سيا�سية ،فقال يف و�صف التلفزيون�( :إن التلفزيون هو الآلة اجلديدة التي يتم بوا�سطتها
عملية�إقناعال�شعبالأمريكي)،فالميكنجتاهلالت�أثرياالجتماعيلو�سائلالإعالمعلىاختالفها،فالإعالم احلر لي�س
غاية وح�سب؛ ولكن و�سيلة لتحقيق التحول االجتماعي�.إن قدرة الإعالم االجتماعي على الو�صول �إىل دائرة الت�أثري
والتغيري دفعت ب�شمعون برييز يف افتتاح م�ؤمتر هرتزليا للأمن القومي للتنويه بهذا الدور يف ثورتي تون�س وم�رص.
�إن اال�ستعانة بو�سائل الإعالم االجتماعية يف التعبري عن االحتجاجات ودعوة اجلماهري �إىل املطالبة بحقوقهم
و�إ�سقاط حكومات يعود تاريخه �إىل ( 17يناير) 2001م ،لدى بحث ق�ضية تنحية الرئي�س الفلبيني جوزيف
�إ�سرتادا؛ حيث �ص َّوت املوالون له يف الكونغر�س الفلبيني ل�صالح جتاهل �أدلة �ضده ،ويف �أقل من �ساعتني وزعت
نحي �إ�سرتادا عن احلكم،
ر�سائل ن�صية حيث جرى �إر�سال �سبعة ماليني ر�سالة ن�صية ،وبحلول ( 20يناير) ِّ
و�شكلت تلك احلادثة �أول �سابقة تتمكن فيها و�سائل الإعالم االجتماعي من امل�ساعدة على �إجبار زعيم دولة على
نف�سه اللو َم على الر�سائل الن�صية.
ترك احلكم ،و�ألقى �إ�سرتادا ُ
ويف �إ�سبانيا عام 2004م� ،أف�ضت املظاهرات التي ُنظِّ مت بوا�سطة الر�سائل الن�صية �إىل �إ�سقاط رئي�س
الوزراء الإ�سباين خو�سيه ماريا �أزنار ،و ُنظِّ َمت احتجاجات �ضد قوانني التعليم يف ت�شيلي يف عام 2006م،
واحتجاجات اللحم املعلب يف كوريا اجلنوبية يف عام 2008م ،وفقد احلزب ال�شيوعي ال�سلطة يف مولدوفا يف عام
2009م عندما انفجرت املظاهرات بعد انتخابات مزورة ب�شكل وا�ضح ،وا�س ُتخد َمت و�سائل الإعالم اجلديد يف
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كثري من حركات االحتجاج مبا فيها �ضد احلرا�س ال�سيخ يف الهند يف عام 2009م ،وخالل انتفا�ضة «احلركة
اخل�رضاء» يف �إيران يف (يوليو) 2009م ا�ستخدم النا�شطون كل و�سيلة تن�سيق تقنية ممكنة من �أجل االحتجاج
على �إ�ساءة �إح�صاء الأ�صوات التي �أيدت ح�سني مو�سوي ،لكنه جرى �إجبارهم على الركوع يف النهاية ب�سبب
القمع العنيف ،ويف تايلند اتبعت حركة «القمي�ص الأحمر» يف عام 2010م م�سار ًا م�شابه ًا؛ حيث �سيطر املحتجون
على و�سط مدينة بانكوك وفرقت احلكومة التايلندية املتظاهرين وقتلت ع�رشات منهم.
�صحيح ان ماحدث مل يكن باحلدث اجلديد على م�ستوى جتارب العامل (�سبق وان حدث �أي�ض ًا يف
ال�سويد �أثناء الأنتخابات وذلك تنديد ًا بدخول التنظيم العن�رصي حلزب الدميقراطي ال�سويدي) حيث قامت
جمموعة من ال�شباب على الفاي�سبوك بتنظيم م�سرية �ضد هذا احلزب و�سيا�ساته.
اال ان املو�ضوع جديد كليا على الثقافة واملمار�سه ال�شعبية العربية.
	�إن االنرتنيت ظاهرة الع�رص وهو اخطر االحزاب (العاملية )يف القرن احلادي والع�رشين حيث يفر�ض
دوره بقوة على االنظمة ال�سيا�سية يف العامل وما احداث لندن اال �صورة متقدمة ملا ميكن ان ي�ؤدية ت�شابك العالقات
عرب االنرتنيت الذي �أ�ضحى كابو�س ًا يق�ض م�ضاجع اجلميع ولن ي�سلم منه احد حتى من اخرتعوه (االمريكان)،
لهذا يقومون مبنعه �أو فر�ض رقابة �شديدة عليه ويراقبون كل خطواته.
ونحن نتابع هذه االيام حتركات �شعبية امريكية منظمة تطالب ربيع ًا امريكي ًا وتغيريات وا�صالحات
فالق�ضيةملتعدحكراعلىمنا�ستهدفتهمالقوىاالمربياليةالعامليةبلانالنارا�صبحتحتتاقداممنا�شعلوافتيلها.
منذ اللحظة الأوىل الحداث تون�س وم�رص ،وقد جنحتا فى 19يناير و11فربايرعام2011م من �إ�سقاط النظام،
وحتى الآن ورمبا لفرتات طويلة قادمة« ،كما �أن ال�شبكة العنكبوتية �أو االنرتنت من خالل �أ�شكال التعامل معها:
مواقع ،منتديات� ،صحف الكرتونية ،مدونات ،مواقع اجتماعية ،بريد الكرتوين ..باتت من الأهمية التي راجت
�أكرث كثريا عما قبل ،و�شعر بذلك اغلب افراد املجتمع.وباتت هناك �رشيحة عري�ضة وهامة جديدة ،هي تلك التي
ت�ضم التقني لفنون الكمبيوتر ومعطيات الثورة الرقمية ،وكذلك امل�ستخدم املتفاعل بوعي لل�شبكة (�أيا كان عمره
�أو تخ�ص�صه).
م�شكلة البحث :كرث اجلدال حول اال�سباب التي دفعت باالحداث يف تون�س وم�رص اىل ان ت�صل اىل ما
هي عليه والآليات التي ا�ستخدمت يف تاجيج املواقف وت�صعيدها على هذا النحو االمر الذي ي�ستوجب البحث
ال�سيما وان هناك من يعتقد ان ملوقع الفي�س بوك دور ًا ا�سا�سي ًا فيما حدث وهنا تكمن امل�شكلة اال�سا�سية للبحث.
اهداف البحث :هدف البحث اىل التعرف على ا�سباب االحداث يف كل من تون�س وم�رص ودور الفي�س بوك فيها.
اهمية البحث :نتيجة حليوية ماحدث ويحدث يف تون�س وم�رص وكرثة النقا�شات ووجهات النظر يف ا�سباب ماحدث
اال ان الت�صدي للمو�ضوع بحجم اهميته التي تر�شحت على ال�سطح ولكون ان املو�ضوع جديد والزالت تفاعالته
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وهو موقع �أطلقه �شاب من غرفة نوم �صغرية قدمية يف جامعة هارفارد وهو مارك زوكربرجMark( ،

� ،)Zuckerbergصارت قيمته اليوم تزيد على  15مليار دوالر �أو �أكرث مائة مرة من عائده ال�سنوي الذي يقدر
مبائة وخم�سني مليون دوالر والفي�س بوك موقع ويب( )5للتوا�صل االجتماعي ميكن الدخول �إليه جمان ًا وتديره
�رشكة «في�س بوك» حمدودة امل�س�ؤولية كملكية خا�صة لها .وقد �أثري الكثري من اجلدل حول موقع الفي�س بوك
على مدار الأعوام القليلة املا�ضية .فقد مت حظر ا�ستخدام املوقع يف العديد من الدول خالل فرتات متفاوتة ،كما
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منهجية البحث :حتمت طبيعة البحث ا�ستخدام املنهج الو�صفي .
املبحث االول
مدخل اىل ال�شبكة العنكبوتية
	�إن الثورة الهائلة التي نعي�شها اليوم ،و التي تقوم على تزاوج و�سائل االت�صال عن بعد مع �شبكات
املعلومات و احلوا�سيب بخا�صة .فالإنرتنت( )1يجذب االنتباه العاملي نحو املو�ضوعات ال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية والإجتماعية ويوثق العالقة بني ا�شكال الإعالم املختلفة ان االنرتنيت ()2مبكوناته التقليدية التي جمعها
مثل الت�صفح فاك�س تلك�س خدمة م�ؤمترات فيديو وم�ؤمترات ال�صوت التلفونية عرب البوتوكول اجلديد ()voip
وخدمة التوا�صل عرب الدرد�شة الكتابية ومواقع التوا�صل االجتماعي بعد انت�شار تلك الو�سائط للتوا�صل و التي
اتاحت للنا�س تبادل الآراء فا�صبحت االفكار تتبلور وتنمو ب�رسعة وت�صقل وتوجه لكي ت�صيب اهدافها بفعالية
عالية جدا وتوا�صل م�ستمر بني النا�س مما ادى اىل والدة �سالح دمار جديد ميكن ان ا�ستثمر ب�شكل �صحيح ان
يطيح باالنظمة ايا كانت يف الوطن العربي �أوالعامل الغربي ,وميكن ان يكون لل�شبكة العنكبوتية دور رئي�سي يف
حتريك الر�أي العاملي واملحلي  ،فعامل اليوم قد ا�صبح �شا�شة (�آي فون او بالك بريي) �صغرية ،و�ساذج من يعتقد
غري ذلك ويبدو ان تطوير التكنولوجيا الإعالمية و�إعادة النظر يف عالقة منتجي الأخباربامل�شاهد ي�شكالن التحدي
االكرب الذي يواجه االعالميني وتعليم الإعالم يف القرن الواحد والع�رشون(.)3
ويف االنرتنيت اي�ضا ثمة تطور هائل قد حتقق يف التلفزيون التفاعلي والتعليم االلكرتوين وم�ؤمترات الفيديو
وتطبيقات الواقع االفرتا�ضي وظهور املتاحف واملكتبات االفرتا�ضية و�ستمكن هذه التقنيه العلماء والأطباء
امل�شاركه يف ا�ستخدام االجهزه واملعدات واالجنازات امل�شرتكة عن بعد(.)4

الإت�صال والتنمية

م�ستمرة مل ياخذ ما ي�ستحقه من البحث العلمي املنهجي ولذلك هناك �شحة يف امل�صادر ومن هنا تاتي اهميته كونه
ميثل واحدة من الدرا�سات الرائدة التي تناولت هذه االحداث.
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حدث يف �سوريا و�إيران .كما مت حظر ا�ستخدام املوقع يف العديد من جهات العمل لإثناء املوظفني عن �إهدار
�أوقاتهم يف ا�ستخدام تلك اخلدمة .كذلك ،مثلت اخل�صو�صية واحدة من امل�شكالت التي يواجهها رواد املوقع،
وكث ًريا ما متت ت�سوية هذا الأمر بني طريف النزاع .كما يواجه موقع الفي�س بوك العديد من الدعاوى الق�ضائية
من عدد من رفاق زوكربريج ال�سابقني الذين يزعمون �أن الفي�س بوك اعتمد على �رسقة الكود الرئي�سي اخلا�ص
بهم وبع�ض امللكيات الفكرية الأخرى) 4(.وميكن للم�ستخدمني �إن�شاء ملفات �شخ�صية تت�ضمن بع�ض ال�صور
وقوائم االهتمامات ال�شخ�صية ،و تبادل الر�سائل العامة �أو اخلا�صة واالن�ضمام �إىل جمموعات من الأ�صدقاء.
رصا على امل�ستخدمني من
وكو�ضع افرتا�ضي ،ف�إن عر�ض البيانات التف�صيلية للملف ال�شخ�صي يكون مقت� ً
ال�شبكة الواحدة نف�سها الواحدة وبع�ض اال�ستثناءات املحدودة الأخرى )5( .وقد قام الفي�س بوك بطرح نظام
ت�شغيل ـ  Facebook Platformـ يف  24مايو من عام ) 9(،2007
�أعلى ع�شر دول ا�ستخدامها للفي�سبوك على امل�ستوى العاملي ( ) 25-04-2011
م

البلد

المستخدمين

مقدار و نسبة النمو خالل  6اشهر

النسبة لعدد السكان

1

الواليات المتحدة االمريكية

154,760,840

+14,285,140

%10.17+

%49.89

2

اندونيسيا

35,742,200

7,788,860+

%27.36+

%14.71

3

المملكة المتحدة

30,244,260

2,428,720+

%8.73+

%48.51

4

تركيا

27,661,640

4,718,540+

%20.57+

%35.55

5

الهند

23,851,160

9,540,480+

%66.67+

%2.03

6

المكسيك

22,819,280

6,854,120+

%42.93+

%20.29

7

الفليبين

22,219,140

5,418,280+

%32.25+

%22.24

8

فرنسا

21,790,980

2,412,780+

%12.45+

%33.64

9

إيطاليا

19,198,040

2,115,620+

%12.38+

%33.05

10

كندا

18,613,200

1,654,400+

%9.76+

%55.13

�إح�صائيات و�أرقام مهمة
يت�صدر موق ُع الفي�سبوك قائم َة املواقع الأكرث �شعبي ًة وت�صفح ًا يف العامل وفق ًا للإح�صائيات التي يقد ُمها
-1
ُ
ِ
البحث ال�شهري قوقل  Googleحيث كان عدد زوارِه ل�شهر فرباير من العام  2011وفق ًا لإح�صائيات
حمركُ
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قوقل  590مليون زائر قاموا بت�صفح  770مليار �صفحة يف املوقعُ ،متقدم ًا بذلك على موقع عر�ض ملفات الفيديو
ال�شهري يوتيوب  YouTubeوالذي متلكه �رشكة قوقل حيث بلغ عد ُد زوارِه لنف�س ال�شهر  490مليون زائر..
طبع ًا تلك الإح�صائي ُة ال ت�شم ُل حمركَ البحث ال�شهري قوقل والذي ُيعت ُرب الأو َل يف العامل من حيث الت�صفح.
املواقع بح�سبِ ن�سبة ت�صفحها
إح�صائيات موقع �أليك�سا  alexa.comاملتخ�ص�ص يف ترتيب
 -2كما ت�ش ُري �
ِ
ُ
�إىل � َّأن موقع الفي�سبوك ي�أتي يف املرتبة الثانية بعد حمرك البحث ال�شهري قوقل وقبل موقع عر�ض ملفات
عمر �أكربِهم  39عام ًا!
الفيديو يوتيوب ،وللعلم فمالكو هذه املواقع الثالثة هم
ٌ
�شباب يهو ٌد ال يتجاوز ُ
الواليات
 -3ووفق ًا ملوقع  socialbakers.comاملتخ�ص�ص يف تقدمي الإح�صائيات اخلا�صة مبوقع في�سبوك ت�أتي
ُ
ي�ستخدم �أفرادها الفي�سبوك على ال�صعيد العاملي ب�أك َرث من  154مليون
املتحد ُة الأمريكي ُة يف مقدم ِة الدول التي
ُ
م�رص العربي ُة يف املقدمة ب�أك َرث
يقارب ن�صفَ عد ِد �سكا ِنها ،وعلى ال�صعي ِد
ِ
م�ستخدم وهو ما ُ
العربي ت�أتي جمهوري ُة ُ
م ْن �ستة مليون ون�صف املليون م�ستخدم وهو ما يعاد ُل  %8.29من عد ِد �سكانها..
وفيما يلي جدول يو�ضح �أك َرث ع� ِ
رش دولٍ ا�ستخدام ًا للفي�سبوك على ال�صعيدين العاملي والعربي:
انظردعبدالرزاق حممد الدليمي: 2012ال�صحافة اال�ستق�صائية ،دار امل�سرية عمان االردن.
 -4مبا � َّأن عد َد امل�ستخدمني ملوقع الفي�سبوك قد جتاو َز حاج َز الـ ـ  670مليون م�ستخدم؛ فلديهم قرابة ُع�شرْ
�سكان الكرة الأر�ضية .ن�صفهم يت�صفحون املوقع ب�شكل يومي.
 %48 -5من امل�ستخدمني بني �أعمار � 34-18سنة يت�صفحون �صفحا ِتهم على الفي�سبوك مبجر ِد ا�ستيقاظهم
من النوم  ،وحوايل  %28من امل�ستخدمني يت�صفحون �صفحاتهم على الفي�سبوك م ْن هوات ِفهم الذكية ( �أندرويد،
َ
أ�رستهم.
�أيفون وغريها ) قب َل � ْأن ينه�ضوا من � ّ
 %57 -6من م�ستخدمي الفي�سبوك يتوا�صلون مع بع�ضهم البع�ض عرب �صفحات الفي�سبوك �أكرث مما يتوا�صلون
على �أر�ض الواقع .
 %48 -7من ال�شباب الأمريكي قالوا ب�أنهم يطلّعون على الأخبار من خالل الفي�سبوك.
 -8يف عطلة نهاية الأ�سبوع الأول من العام  2011مت رفع  750مليون �صورة �إىل موقع الفي�سبوك ِم ْن ِقب ِل
قيا�سي.
امل�ستخدمني ،وهو رق ٌم
ٌ
 -9ويف نهاية هذه الإح�صائيات دعونا نلقي نظرة لرنى ماذا يحدث خالل ع�رشين دقيقة على موقع الفي�سبوك:
 oم�شاركة مليون رابط �إلكرتوين.
 oو�صف �أ�شخا�ص يف مليون وثالثمائة وثالثة وع�رشون �ألف �صورة.
 oالدعوة للم�شاركة يف مليون و�أربعمائة و�أربعة وثمانني حدث ًا.
 oحتديث �أكرث من مليون وثمامنائة �ألف حالة �شخ�صية للم�ستخدمني.
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 oاملوافقة على قرابة مليوين طلب �صداقة.
 oرفع قرابة الثالثة مليون �صورة.
� oإ�ضافة �أكرث من ع�رشة مليون تعليق.
� oإر�سال قرابة ثالثة مليون ر�سالة ن�صية.
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مالحظات حول الفي�س بوك
ِ
�شا�شات التلفزة الإخبارية
ازداد االهتمام مبوقعي التوا�صل االجتماعي “في�سبوك وتويرت” على
ِ
ِ
الثورات العربية ..وقد كان للـ “في�سبوك”
و�صفحات اجلرائد ،كعوام َل هام ٍة وم�ساعد ٍة يف تفج ِري وم�ؤازر ِة
وت�سارع منوه املتزايد
من امل�ستخدمني العرب
ِ
أهم من“ التويرت” ؛ الحتوائه على عد ٍد �أك َرب َ
ٌ
ودور � ّ
ن�صيب �أكرب ٌ
يف املنطقة العربية ..فعلى �صفحات “الفي�سبوك” ُو ِ
الثورات العربي ٌة �إلكرتوني ًَا ومت التخطيطٌ والتمهي ُد لها
لدت
ٌ
وتظهر على � ِ
أر�ض الواقع؛ لته َز وتقتل َع �أنظم َة دولٍ تكل�ست عرو�ش حكامها فتحجروا فوقها بعد �أن
كي تتج�س َم
َ
يحدث حوله ،فقد �ساه َم يف ذلك النمو
بذلوا الغايل والرخي�ص �آملني �أن يبعثوا عليها .واليم ُن لي�س مبعزلٍ ع ّما ُ
ال�رسيع للم�ستخدمني العرب على �صفحات الفي�سبوك ،حيث ت�ضاعفَ عد ُد امل�ستخدمني �إىل �أكرث من ال�ضعف منذ
بدء الثورة التون�سية يف يناير . 2011
ت�شري �آخر االح�صائيات ل�شهر متوز  2011ان عدد م�ستخدمي الفي�س بوك بلغ  650مليون ًا وفق (eBizMBA
 )2011,julyورغم هذه الزيادات الهائله اال ان ثمة م�آخذ و�شكوك ًا كثرية تالزم هذا املوقع منها:
اخرتاق اخل�صو�صية :
يف خطوة اعتربها البع�ض انتهاكا �رصيحا للخ�صو�صيات ،بد�أ موقع «في�س بوك» للتعارف االجتماعي
والذي ين�ضم اليه اكرث من مليون ع�ضو �شهريا يف طرح املعلومات املتعلقة باع�ضائه علنا على حمركات
البحث على االنرتنت مثل «جوجل» و«ياهو» .وبدورهم ،اعترب خرباء تكنولوجيا املعلومات هذه اخلطوة
اجلريئة ب�أنها حتول «في�س بوك» من �شبكة اجتماعية خا�صة اىل ما ي�شبه ال�صفحات ال�صفراء على االنرتنت.
ويرى كثري من امل�ستخدمني احلذرين ان الفي�س بوك ميكن ان يراقب وي�ستخرج البيانات مل�شرتكيه ( )10ال�سيما
وقد ا�ستطاع اثنان من معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنلوجيا اثبات امكانية االطالع على ملفات م�ستخدمي املوقع
حيث متكنا من تنزيل اكرث من �سبعني �ألف ملف �شخ�صي من املوقع الربع جامعات (معهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنلوجيا وجامعة نيويورك وجامعة اوكالهاما وجامعة هارفارد ) كجزء من م�رشوع بحث عن اخل�صو�صية يف
الفي�س بوك والذي ن�رش يف  14كانون اول عام .)11( 2005
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كما اكد برنامج  CLICEالذي يقدم من قناة  BBCالربيطانية امكانية �رسقة البيانات ال�شخ�صية
مل�ستخدمي الفي�س بوك ( )12ومما زاد من قلق امل�ستخدمني م�سالةعدم قدرتهم على �إلغاء معلوماتهم االمر الذي
ميكن الآخرين من الو�صول اليها ورمبا توظيفها لغري م�صلحة ا�صحابها( )13كل هذا وي�ضاف له اخل�شية من
ا�ستغالل الفي�س بوك وغريه من قبل الكيان ال�صهيوين .واخلطري يف الأمر هو �أن ال�شباب العربي يجد نف�سه
م�ضطر ًا حتت ا�سم م�ستعار و دون �أن ي�شعر ،للإدالء بتفا�صيل مهمة عن حياته وحياة �أفراد �أ�رسته ومعلومات
عن وظيفته و�أ�صدقائه واملحيطني به و�صور �شخ�صية له ومعلومات يومية ت�شكل قدر ًا ال ب�أ�س به لأي جهة ترغب
يف معرفة �أدق التفا�صيل عن عامل ال�شباب العربي
الآثار ال�سلوكية ال�سلبية على ال�شباب حيث �أ�صبح ا�ستخدامهم للفي�س بوك ظاهرة خطرية فعدا ما
ي�ستغرقونه من �ساعات طويلة وهذا ي�ؤثر على و�ضعهم ال�شخ�صي واالجتماعي و الدرا�سي وانقطاعهم عن
التوا�صل مع بيئتهم وعوائلهم ف�إن هناك خ�شية من تف�شي االفكار ال�شاذة ال�سلوكية منها والفكرية التي رمبا
تكون بعيدة عن قيم جمتمعاتهم وتوجهاتها.
قد تكون م�ساحات التعبري ورفع �سقف احلريات وتقليل حجم الرقابة عرب االنرتنيت ب�شكل عام
ويف الفي�س بوك على وجه اخل�صو�ص اال ان هذا قد ي�ؤدي اىل االنفالت والفو�ضى فلي�س كل ال�شباب على قدر
منا�سب من الوعي والفهم واال�ستيعاب وهذا ما يجعل ال�سواد االعظم منهم هدف ًا �سه ًال لبع�ض ا�صحاب النفو�س
ال�ضعيفة...فاحلرية ال�سائبة قد ت�ؤدي اىل كوارث على �أ�صحابها وعلى الآخرين.
ان تاثري الإعالم اجلديد ومواقع التوا�صل االجتماعي كالفي�س بوك على اجليل العربي اجلديد لي�س
بال�رضورة ان يكون ايجابي ًا على طول اخلط �سيما وان اغلب ال�شباب يف ظل تدهور التعليم وامل�شاكل واالزمات
االقت�صادية والفقر و حاالت التفكك االجتماعي وانت�شار الف�ساد وتراجع القيم االجتماعية ال�سليمة و�ضع
ال�شباب العربي امام امتحان ع�سري وكانت النتيجة ن�سبة كبرية من االخفاقات فه�ؤالء مل يتهي�أوا للعب الدور
املفرت�ض ان يلعبوه ال�سباب بع�ضها يتعلق يف ف�شل االنظمة ال�سيا�سية العربية يف تهيئتهم �سواء ب�شكل متعمد او
ل�سوء االدارة واحلكم وغياب الربامج املخ�ص�صة الحت�ضان ال�شباب وتوجيههم الوجهة املنا�سبة عدا ان ال�شعب
العربي ا�صبح هدف ًا �سه ًال حلراب الدعاية املعوملة التي م�سخت هويتنا وابعدت ق�سم ًا مهم ًا منا عن اب�سط معاين
الوطنية وااللتزام القيمي يف ظل وجود انظمة عربية ربط اغلبها م�صريه بعجلة الواليات املتحدة االمريكية والهم
له�ؤالء احلكام �سوى التم�سك بكل قوة بكر�سي ال�سلطة وتوظيفه الغرا�ض عائلية وفئوية وطائفية وكل ذلك
خلدمة الغرب املت�صهني وهذا مادفع ابناء م�رص وتون�س لالنتفا�ضة على ظلم وا�ستبداد حكامهم.
رمبا تعد الظاهرة( الفي�سبكية ) مبثابة رد فعل غري مدرو�س على واقع �سلبي تعي�شه و�سائل االعالم
العربية حيث يعي�ش الواقع العربي عدة ا�شكاليات متداخلة فلي�س م�شكلة احلكام هي التي تدعو لالنتفا�ضة عليها
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بل هناك نظام م�ؤ�س�سي مرتبط بهذه االنظمة يقوم على ماي�سمى بالتخادم بني النظام احلاكم وهذه امل�ؤ�س�سات
التي ربطت م�صريها ووجودها وا�ستمرارها مع احلاكم ومنهم قطاع الي�ستهان به من االعالميني الذين يحكمون
قب�ضتهم على و�سائل الإعالم يف بلدانهم منذ عقود طويلة..يقابل ذلك وجود اعداد كبرية من اجليل ال�شاب الذي
يريد ان يجد لنف�سه مكان ًا يف خارطة الوطن واملجتمع ،و�شيء طبيعي ان يحدث الت�صادم بل التفاعل.
ان الظاهرة الفي�سبوكية قفزت بال�شباب من املحلية املنغلقة يف اغلب االحيان اىل الف�ضاء االفرتا�ضي
الوا�سع فا�صبحت ر�ؤية كثري منهم تنطلق من انعكا�س ر�ؤية من يتفاعلون معهم خارج احلدود فعامل ال�شباب هو
عامل افرتا�ضي بعيد عن واقعهم وال ميت ب�صلة ملا تربوا عليه طيلة فرتات حياتهم ال�سابقة  ،ولهذا فثمة تغيري يف
االولويات واال�سبقيات لدى ال�شباب العربي.
رمبا يرى بع�ض الباحثني ان احداث تون�س وم�رص يتطلب اعادة تقييم اىل م�ستخدمي الفي�س بوك حيث
ان ال�صورة ال�سابقة كانت قد بنيت على افرتا�ض ان ال�شباب كان يهتم بالدرد�شة حول مو�ضوعات هابطة اال ان
الذي افرزته االحداث يف تون�س و م�رص رمبا يعيد التقيم ب�شكل �آخر.
يرى بع�ض الباحثني ان الفي�س بوك رمبا ا�سهم يف تنظيم ال�شباب نحو عمليات التغيري وهذا ان ثبتت
�صحته فهو جانب �إيجابي اال ان ما تلى خلع مبارك ومايحدث يف تون�س اليعطينا الدليل على ان ما اعترب تنظيما
للجهود قبل االحداث عن طريق الفي�س بوك مل يعد له نف�س الفاعلية والربيق الحقا .فعلى �سبيل املثال الحظنا ان
�شباب الفي�س بوك قد ك�رسوا حاجز اخلوف وو�صل االمر بهم اىل اعالن ما�سيقومون به دون اخل�شية من بط�ش
النظامني البول�سيني يف تون�س وم�رص بل ان �شباب الفي�س بوك يف م�رص اعدوا ون�رشوا �صيغة تنحي مبارك...
ان دور وفاعلية �شباب الفي�س بوك هي التي دفعت مبارك ونظامه اىل قطع خدمة االنرتنت والهواتف املحمولة.
معلومات مهمة عن الفي�س بوك
بعد ان ك�شفت �صحيفة «احلقيقة الدولية» خلفايا موقع الفي�س بوك واجلهات ال�صهيونية التي تقف
وراءه ،ن�رشت �صحيفة فرن�سية ملفا وا�سعا عن هذا املوقع م�ؤكدة ب�أنه موقع ا�ستخباراتي �صهيوين مهمته
جتنيد العمالء واجلوا�سي�س ل�صالح الكيان ال�صهيوين .يف الوقت الذي اعلن فيه عن م�شاركة فاعلة الدارة
الـ«في�س بوك» يف احتفاالت الكيان ال�صهيوين مبنا�سبة اغت�صاب فل�سطني .وت�ضمن امللف الذي ن�رشته جملة
(لوما غازين دي�رساييل) معلومات عن �أحدث طرق للجا�سو�سية تقوم بها كل من املخابرات الإ�رسائيلية
واملخابرات الأمريكية عن طريق �أ�شخا�ص عاديني ال يعرفون �أنهم يقومون مبثل هذه املهمة اخلطرية� .إن ه�ؤالء
يعتقدون ب�أنهم يقتلون الوقت �أمام �صفحات الدرد�شة الفورية واللغو يف �أمور قد تبدو غري مهمة ،و�أحيانا تافهة
�أي�ضا وال قيمة لها .ونقل تقرير جملة �إ�رسائيل اليهودية التي ت�صدر يف فرن�سا الكثري من املعلومات ال�رسية
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والهامة عن موقع الفي�س بوك بعد متكنت املجللة من جمعها عرب م�صادر �إ�رسائيلية و�صفتها املجلة بـ ‘املوثوقة. 
وافزع الك�شف عن هذه املعلومات حكومة كيان العدو ودوائره الدبلوما�سية ،حتى �أن ال�سفري الإ�رسائيلي يف
باري�س اتهم املجلة اليهودية ب�أنها «ك�شفت �أ�رسار ًا ال يحق لها.
	�إال �أن املو�ضوع مل ينته عند هذا احلد ،بل بد�أ اجلميع يف البحث عن وجود جهاز خمابراتي ا�سمه
«خمابرات االنرتنت.’
ويطرح تقرير املجلة اليهودية املزيد من ال�شكوك حول ا�ستفادة الكيان ال�صهيوين من الكم الهائل
من املعلومات املتاحة عن امل�شرتكني من العاملني العربي والإ�سالمي وحتليلها وتكوين �صورة �إ�ستخباراتية عن
ال�شباب العربي وامل�سلم.
واخلطري يف الأمر هو �أن ال�شباب العربي يجد نف�سه م�ضطر ًا حتت ا�سم م�ستعار دون �أن ي�شعر �إىل الإدالء
بتفا�صيل مهمة عن حياته وحياة �أفراد �أ�رسته ومعلومات عن وظيفته و�أ�صدقائه واملحيطني به و�صور �شخ�صية
له ومعلومات يومية ت�شكل قدر ًا ال ب�أ�س به لأي جهة ترغب يف معرفة �أدق التفا�صيل عن عامل ال�شباب العربي.
ويقول جريالد نريو الأ�ستاذ يف كلية علم النف�س بجامعة بروفان�س الفرن�سية ،و�صاحب كتاب (خماطر
االنرتنت)� :إن هذه ال�شبكة مت الك�شف عنها ،بالتحديد يف مايو 2001وهي عبارة عن جمموعة �شبكات يديرها
خمت�صون نف�سانيون �إ�رسائيليون جمندون ال�ستقطاب �شباب العامل الثالث وخ�صو�صا املقيمني يف دول ال�رصاع
العربي الإ�رسائيلي �إ�ضافة �إىل �أمريكا اجلنوبية .وي�ضيف :رمبا يعتقد بع�ض م�ستخدمي االنرتنت �أن الكالم مع
اجلن�س اللطيف مثال ،يعترب �ضمانة يبعد �صاحبها �أو يبعد اجلن�س اللطيف نف�سه عن ال�شبهة ال�سيا�سية ،بينما
احلقيقة �أن هكذا حوار هو و�سيلة خطرية ل�سرب الأغوار النف�سية ،وبالتايل ك�شف نقاط �ضعف من ال�صعب!
اكت�شافها يف احلوارات العادية الأخرى ،لهذا ي�سهل ‘جتنيد’ العمالء انطالقا من تلك احلوارات اخلا�صة جدا،
بحيث تعترب ال�سبيل الأ�سهل للإيقاع بال�شخ�ص ودجمه يف عامل ي�سعى رجل املخابرات �إىل جعله ‘عامل العميل.’
وبد�أ موقع ‘الفي�س بوك’ الذي ين�ضم �إليه �أكرث من مليون ع�ضو �شهريا ،يف طرح املعلومات املتعلقة ب�أع�ضائه
علنا على حمركات البحث على االنرتنت مثل ‘غوغل’ و ‘ياهو’ ،بهدف الدخول املبكر يف ال�سباق لبناء دليل
�إلكرتوين عاملي يحتوي على �أكرب قدر ممكن من املعلومات والتفا�صيل ال�شخ�صية مثل ال�سري الذاتية و�أرقام
الهواتف وغريها من �سبل االت�صال بال�شخ�ص ،وهوايات الأع�ضاء وحتى معلومات عن �أ�صدقائهم ،وين�ضم
حاليا نحو � 200ألف �شخ�ص يوميا �إىل ‘الفي�س بوك’ الذي �أ�صبح ي�ستخدم 4مليون �شخ�ص ،طبقا للموقع ذاته.
وتتوافق املعلومات التي ن�رشتها ال�صحيفة اليهودية ال�صادرة يف فرن�سا مع املعلومات التي كانت
�صحيفة «احلقيقة الدولية» ن�رشتها يف عددها ( )111ال�صادر بتاريخ  9ني�سان  -ابريل - 2008
و�أكد تقرير «احلقيقة الدولية» الذي كان حتت عنوان «العدو اخلفي» �أن الثورة املعلوماتية التي جعلت من عاملنا
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املبحث الثاين
االنتقادات املوجهة �إىل املوقع
تعر�ض موقع الفي�س بوك للكثري من االنتقادات على مدار ال�سنوات القليلة املا�ضية .ففي �أكتوبر من عام
 ،2005قامت جامعة نيو مك�سيكو بحظر الدخول �إىل املوقع من �أجهزة الكمبيوتر وال�شبكات اخلا�صة باحلرم
اجلامعي .وقد �أ�شارت اجلامعة �إىل �أن ال�سبب وراء ذلك احلظر يتمثل يف انتهاك �سيا�سة اال�ستخدام املقبول
للإنرتنت واخلا�صة باجلامعة وذلك فيما يتعلق ب�إ�ساءة ا�ستخدام املوارد املتاحة على الإنرتنت ،عالو ًة على �أن
املوقع يفر�ض ا�ستخدام وثائق التفوي�ض اخلا�صة باجلامعة يف �أن�شطة ال تتعلق باجلامعة .ويف وقت الحق ،قامت
اجلامعة ب�إلغاء احلظر الذي فر�ضته من قبل على ا�ستخدام املوقع وذلك بعد �أن متكن القائمون على �إدارة املوقع
من معاجلة املوقف من خالل عر�ض �إخطار على �صفحة الدخول ين�ص على �أن وثائق التفوي�ض التي ت�ستخدم
على املوقع لي�س لها عالقة بوثائق التفوي�ض امل�ستخدمة يف احل�سابات اخلا�صة بالكلية .عالو ًة على ما �سبق ،قامت
حكومة �أونتاريو بحظر دخول املوظفني �إىل املوقع يف مايو من عام  ،2007حيث ذكرت �أن املوقع «ال ميت ملكان
العمل ب�صلة مبا�رشة».
يف  1يناير عام  ،2008قامت �إحدى املجموعات على الفي�س بوك بالإف�صاح عن هوية �ستيفاين رينجيل؛ تلك الفتاة
ت�رصيحا ل�رشطة تورنتو بعد بن�رش ا�سمها �أو
التي ُق ِتلت يف والية تورونتو ،والتي مل تكن �أ�رستها قد �أعطت
ً
�أ�سماء املتهمني يف الق�ضية �إىل و�سائل الإعالم  -وذلك على الرغم من �أنه يحظر ن�رش �أ�سماء الق�رص الذين تتم
�إدانتهم يف �إحدى الق�ضايا مبوجب قانون العدالة اجلنائية للأحداث .وعلى الرغم من حماوالت ال�رشطة وكذلك
القائمني على املوقع االلتزام بقواعد اخل�صو�صية عن طريق حذف ا�سم الفتاة ،ف�إنهم قد الحظوا �صعوبة القيام
بذلك حيث تتم �إعادة ن�رش البيانات مرة �أخرى كلما مت حذفها.
ونظ ًرا لطبيعة الفي�س بوك التي تتيح دخول �أي فرد �إليه ،ف�إن العديد من الدول قامت بحظر الدخول
�إىل املوقع ومن بينها �سوريا و�إيران .وقد ذكرت احلكومة ال�سورية �أن قرار احلظر جاء ا�ستنا ًدا �إىل قيام البع�ض
بالتحري�ض على �شن هجمات �ضد ال�سلطات من خالل املوقع� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ف�إن احلكومة ال�سورية تخ�شى
الت�سلل الإ�رسائيلي لل�شبكات االجتماعية يف �سوريا من خالل الفي�س بوك .كما �أنه مت ا�ستخدام الفي�س بوك من
قبل بع�ض املواطنني ال�سوريني لتوجيه االنتقادات �إىل احلكومة ،حيث �أن توجيه انتقاد علني للحكومة ال�سورية
يعد جرمية يعاقب عليها بال�سجن .ويف �إيران ،مت حظر ا�ستخدام املوقع ب�سبب خماوف من �أن يتم ا�ستغالل املوقع
يف تنظيم حركات معار�ضة للحكومة.
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الفي�س بوك يف م�صر
تعترب م�رص هي الأوىل يف ال�رشق الأو�سط ا�ستخدام ًا للفي�س بوك ،حيث ي�ضم موقعها  2.4مليون
زائر يومي ًا م�شرتك وهو املوقع الإلكرتوين الأول للم�رصيني وقد �أثر الفي�س بوك يف احلياة ال�سيا�سية يف م�رص
خ�صو�ص ًا بعدما �أُن�شئت جمموعة على املوقع ُدعي فيها �إىل ا�رضاب يوم � 6أبريل/ني�سان  2008و�شارك يف هذه
املجموعة �أكرث من � 71ألف �شخ�ص.وقد مت حجب املوقع يف  26يناير  2011بعد دعوة ال�شباب �إىل ثورة قومية
�ضد احلزب احلاكم مما �سبب ا�ضطراب ًا لل�سلطات واحلكومة امل�رصية .وب�سبب الفي�س بوك وثورة ال�شباب
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يف يوم  5فرباير لعام  ،2008مت �إلقاء القب�ض على مواطن مغربي يدعى ف�ؤاد مرت�ضى بتهمة �إن�شاء ملف �شخ�صي
زائف على الفي�س بوك با�سم موالي ر�شيد �أمري املغرب
ق�ضية جماعات م�ؤيدي املافيا :يف �إيطاليا ،ت�سبب ظهور جماعات م�ؤيدة للمافيا حالة من القلق يف
الدولة ،وهو ما دعا احلكومة بعد نقا�ش ق�صري �إىل �رسعة �إ�صدار قانون يلزم مزودي خدمة الإنرتنت مبنع
الدخول �إىل مواقع ب�أكملها يف حالة رف�ض حذف املحتويات غري القانونية؛ وميكن املطالبة بهذا احلذف من قبل
حتري�ضا على جرمية) على �أحد
املدعي العام يف �أية ق�ضية يكون بها �شبهة ن�رش قول جنائي (�سواء �أكان دفا ًعا �أم
ً
املواقع .وقد وافق جمل�س ال�شيوخ على التعديل يف  5فرباير عام  ،2008وال يزال الآن بحاجة �إىل املوافقة عليه
دون تغيري من قبل الهيئة الت�رشيعية الأخرى يف املجل�س لي�صبح نافذًا على الفور.
وقد مت توجيه النقد من قبل الفي�س بوك وغريه من املواقع الأخرى ،ومن بينها جوجل ،لهذا التعديل م�ؤكدين على
عواقبه الوخيمة على حرية التعبري لأولئك امل�ستخدمني الذين مل يقوموا بخرق �أي من القوانني
(*)
ثورة الفي�س بوك انطلقت من الريف التون�سي
الإعالمية التون�سية �صوفيا اله ّمامي دخلت احلوار من منطقة ر�أ�س جدير على احلدود مع ليبيا م�شرية
�إىل �أن ال�شاب ( حممد البو عزيزي) احرق نف�سه يف منطقة �سيدي بوزيد احتجاجا على عدم توفر فر�صة عمل له
رغم �شهادته اجلامعية وم�ضايقة عنا�رص ال�رشطة و�أهانتهم له يف عمله الب�سيط كبائع متجول ،ثم خرجت عائلة
ال�شهيد( � 9أ�شخا�ص) يف تظاهرة �صغرية �أمام مبنى املحافظة ،بعدها ان�ش�أ �شباب الفي�س بوك موقعا للت�ضامن
مع �شهيد �سيدي بوزيد و�أطلقوا �رشارة الثورة .وذهبت اله ّمامي �إىل �أن الفي�س بوك حتول يف تون�س �إىل بديل عن
�أجهزة الإعالم الر�سمية وجنح يف تنظيم عنا�رص الثورة ون�رش �أخبارها يف كل �أنحاء البلد.
مدينة �سيدي بوزيد هي مركز ملنطقة ريفية يقوم اقت�صادها على الزراعة ويبلغ عدد �سكانها نحو � 700ألف
ن�سمة ولكن خدمة االنرتنت كانت متوفرة فيها  ،الأمر الذي �س ّهل على ال�شباب التوا�صل امل�ستمر .واليوم يدعي
اجلميع �أنهم �صنعوا الثورة وال احد يعرف بال�ضبط من �صنعها.
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مت قطع ات�صال الإنرتنت من يوم  27يناير  2011وملدة �أ�سبوع كامل يف �سابقة لتعنت احلكومة امل�رصية �ضد
ال�شباب ،مما كبد االقت�صاد امل�رصي خ�سائر مالية بقيمة  9مليار جنية.
ثورة  25يناير يف م�صر
هي ثورة �شعبية �سلمية انطلقت يوم الثالثاء  25يناير  )2011 -10 -25( 2011املوافق � 21صفر  1432هـ
وت�سمى يف الغالب ثورة  25يناير �أوثورة الغ�ضب ،وت�سمى �أحيانًا ثورة ال�شباب �أو ثورة اللوت�س �أو الثورة
البي�ضاء .و�أطلقت عليها بع�ض و�سائل الإعالم ا�سم «ثورة الـ 18يوم ًا».
�أ�سباب الثورة
اوال :الأ�سباب غري املبا�شرة
 -1قانون الطوارئ
-2رئا�سة ح�سني مبارك
 -3الف�ساد و�سوء الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
 -4زيادة عدد ال�سكان وزيادة معدالت الفقر
 -5انتخابات جمل�س ال�شعب
-6مقتل ال�شاب خالد حممد �سعيد
-7تفجري كني�سة القدي�سني يف الإ�سكندرية
-8مقتل �سيد بالل
-9قيام الثورة ال�شعبية التون�سية
-10ظاهرة البوعزيزية يف م�رص
-11املواقع االجتماعية على �شبكة الإنرتنت
�صورة جناح ال�شباب (م�صر) على املواقع االجتماعية
يرى د.ال�سيد جنم يف درا�سته دور الثورة الرقمية فى الثورات العربية ان �أكرث ما يثري الت�سا�ؤل واحلرية،
مع �رضورة البحث عن �إجابة عليه ،هو ما قال به الكندى «هرني منلر» الأ�ستاذ االكادميى ،فى كتابه «جيل
االنرتنت» ..حيث قال�« :إن الرتبية عموما والرتبية املدنية» خا�صة هي «املفتاح» من �أجل دفع ال�شباب �إىل االهتمام
بالق�ضايا العامة» ..ويرى �أن هناك �سبال عديدة لعر�ض املواقف وامل�سائل ال�سيا�سية على الطلبة يف قاعات الدر�س
ليربز ال�س�ؤال� :إذا كان هذا هو احلال فى كندا ورمبا العامل الغربي (اخلوف من عزلة جيل االنرتنت) ملاذا
وكيف� ..أجنز اجليل االنرتنتي العربي ما �أجنزه؟ ليبقى البحث عن �إجابة هدفا!!
ويحدد د.ال�سيد جنم �صورة جناح ال�شباب (م�صر) على املواقع االجتماعية فى الآتي                       )14(:
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-1جنحت تلك املواقع فى نقل واقع ما يحدث على العامل الواقعى (با�ستخدام املحمول فى الت�صوير
والت�سجيل) ونقله على �شكل مقطوعات فيديو ،وتبادله قبل  25يناير.
 -2اي�صال �صور وم�شاعر التعبري عن الغ�ضب والرف�ض عما يحدث ،وت�أهيل قبول الدعوة باخلروج �إىل
ال�شارع.
 -3دعوات اخلروج �إىل ال�شارع ،وحتقق ذلك فى وقفات احتجاجية (بلغت حوايل  5000وقفة فى
عام2010م) ..وهو ما �أك�سب البع�ض خربة مواجهة ال�رشطة                               .
 -4جنح الفي�س بوك يف حتويل الغ�ضب االفرتا�ضي �إىل غ�ضب واقعي من خالل الدعوات التي تبادلها
ال�شباب لتلبية نداء التظاهر والتجمع للغ�ضب �ضد الفقر والبطالة والف�ساد ،كما جنح يف جتميع �آالف ال�شباب
من خالل مئات ال�صفحات واجلروبات حتت مظلة واحدة ومطالب عادلة.
 -5تعطل موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك) الأربعاء ( )2011-1-26بعد �ساعات من �إعالن �رشكة
تويرت حجب موقعها يف م�رص مما �أثار عالمة ا�ستفهام لدى امل�ستخدمني ،الذين ربطوا بني تعطل املوقع
ومظاهرات الغ�ضب التي اجتاحت الثالثاء البالد ..مما حفز ال�شباب غري امل�شارك �إىل اخلروج للم�شاركة فى
ميدان التحرير بالقاهرة                               .
-6ا�ستثمر الن�شطاء التجمع الكبري لل�شباب يف تعريفهم بحقوقهم القانونية وتدريبهم على مواجهة ال�رشطة
يف حاالت ال�صدام وكيفية اال�ستفادة من الدعم القانوين من منظمات املجتمع املدين( ..مثل عالج ت�أثري
الغازات املثرية للدموع غ�سل العني مب�رشوب الكوكاكوال!)      
 -7تخ�ص�صت �صفحات على الفي�س بوك يف نقل �أحداث يوم الغ�ضب حلظة بلحظة مبقاطع الفيديو وال�صور
والتفا�صيل الدقيقة وهو ما �أحرج و�سائل الإعالم الر�سمية ،التي اتخذت غالبيتها موقف الدفاع عن
النظام.
 ..لعل �رس جناح املواقع االجتماعية يرجع �إىل ربط احلدث بال�صوت وال�صورة معا ،كما اتخذ ال�شباب لغة
خا�صة به يف نقل الأخبار وتطورات احلدث بعيدة عن القوالب ال�صحفية والإعالمية ،وهو ما جذب اجلميع.
وهو ما عرب عنه بع�ض النا�شطني فى اليوم الثاين الندالع الثورة                      ..
اما «احمد مر�سي في�شري اىل �أن «الثالثاء الغا�ضب ك�شف لل�شارع امل�رصي �أن �شباب الإنرتنت قادر على جتميع
�أقرانه من كل املحافظات للغ�ضب واملطالبة بحقه يف حياة كرمية ،وان الأحزاب امل�رصية �أحزاب ورقية ،واالدعاء
ب�أن جماعة الإخوان امل�سلمني �أكرب قوة �شعبية يف م�رص وىل و�أ�صبح من املا�ضي».
�أوال� :إن الإعداد والتجهيز خلروج ال�شباب يف هذا اليوم ،يثري ق�ضية فكرية ،وهي خطورة و�أثر ثورة
التكنولوجية املعا�رصة� ،سواء فى االت�صال �أو الإعالم ..حيث ت�شكلت على يد �شباب غري قا�رص ماديا
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وم�ؤهل علميا ..ا�ستخدم ال�شبكة العنكبوتية بكل ميزاتها للتوا�صل فى العامل االفرتا�ضي والتنفيذ فى العامل
الواقعي.
ثانيا :مل تكن مطالب ال�شباب فئوية �أو حمددة مبحاور ل�رشيحة ما من املجتمع ..بل كانت دعوات �إ�صالحية
عامة للوطن ..وهو ما يثري ق�ضية «دور التكنولوجيا املعا�رصة واملواقع االجتماعية الأيديولوجي يف الواقع
املعا�ش للمجتمع».
ثالثا :والآن �أ�صبح ال�س�ؤال عن الدور الثقايف املتوقع م�ستقبال؟ ..لقد جنحت الثورة فى �أن اكت�سب اجلميع
ال�شفاء من كبوة (اخلوف الغام�ض �أو الرقيب الداخلي) والذي من �ش�أنه �أن يدفع اجلميع للإبداع احلقيقي
فى حل م�شاكلهم اليومية ،حيث �صفة �أو خا�صية الإبداع مل ٌك للكبري وال�صغري ،واملر�أة والرجل على ال�سواء..
فلم يعد من امل�ستغرب الآن� ،أن ترى جمموعة من �صغار ال�شباب ،ينه�ضون بتنظيف ال�شارع ال�ضيق الذي
ي�سكنون فيه.
لعبة القط والف�أر
ذكرت �شبكة (� )CNNأن لعبة القط والف�أر بني املتظاهرين واحلكومات يف ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا مل تعد فقط مقت�رصة على ال�شوارع ،فبع�ض الأنظمة مبا فيها النظام امل�رصي قل�صت خدمات االنرتنت
والهواتف اخللوية لإدراكها ب�أن �صوت املتظاهرين يتوا�صل عرب املواقع االجتماعية وال�شبكة العنكبوتية.
ثورات ال�شباب الرقمية ت�سخر املواقع االجتماعية للم�شاركة والتعبري عن طموحاتهم والتي �أ�صبحت ت�سمى
بـ”التحرير التكنولوجي” ،ومع ارتفاع ن�سبة العاطلني عن العمل يف املنطقة والتغري الدميوغرايف الهائل
ف�إن حجم �أغلبية ال�سكان �أ�صبح حتت �سن اخلام�سة والثالثني عاما.وبعد التطورات يف م�رص وتون�س وم�شاهدة
م�صري كل من الرئي�سني امل�رصي ،ح�سني مبارك ،والتون�سي املخلوع ،زين العابدين بن علي ،ف�إن بع�ض
القادة يف املنطقة يف ال�سابق من كانوا يعار�ضون الإ�صالحات ،يقاي�ضون الآن ما هو م�سلم به وك�أنه “بازار
عربي”.و�سارع بع�ض القادة �إىل �إجراء تغريات وتعديالت لتلبي مطالب ال�شعب كما حدث يف الأردن عندما �أقال
العاهل الأردين عبداهلل الثاين احلكومة يف �أعقاب مظاهرات عارمة طالبت ب�إجراء �إ�صالحات �سيا�سية واقت�صادية،
ويف �سوريا قال الرئي�س ب�شار الأ�سد ل�صحيفة “�سرتيت جورنال” ب�أنه يجب على القادة ر�ؤية حاجة الإ�صالح قبل
قيام تظاهرات م�شابهة ملا جرى يف م�رص وتون�س وبعد هذا ي�صبح الإ�صالح مت�أخرا وغري جمدي...التظاهرات
امتدت �أي�ضا اىل اجلزائر واليمن وال�سودان ،وبالتايل �أ�صبحت قدرة ال�شعوب العربية لإحداث هذا النوع من
التغيري هو من خالل �شعار جديد  -ب�إمكاننا �أن نفعل -كما �أن م�ستوى الت�ضامن العربي �أذهل الكثريون.ويبقى
االقت�صاد والإحباط االجتماعي التهديد امل�شرتك ،فلكل دولة تركيبة �سكانية خمتلفة وحتديات مغايرة ،ورغم
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الهزات االرتدادية ملا يحدث يف م�رص على املنطقة� ،إال �أن اخلرباء حذروا من ما ي�سمى بـ”نظرية الدومينو” حيث
توا�صل الأنظمة العربية التهاوي.ويرى اخلرباء �أن ما حدث من ثورات ومظاهرات يف بع�ض الأنظمة اجلمهورية
كما يف تون�س وم�رص واليمن حيث ا�ستعد قادة بع�ض  تلك الدول مبكرا لتوريث �أبنائهم يختلف عنها يف الأنظمة
امللكية كما هو احلال يف الأردن واململكة العربية ال�سعودية واملغرب حيث تتمتع تلك الأنظمة بعالقات قوية مع
القبائل ويجعلها حتتفظ بدرجة من ال�رشعية جتعل حدوث ثورات م�ستقبلية �ضدها حمدود ًا باملقارنة بالأنظمة
اجلمهورية
الإعالم االجتماعي اجلديد (ت�شي غيفارا القرن الـ) 21
نرى ان التكنولوجيا لي�ست �سبب ما يح�صل يف الدول العربية ،لكنها تلعب دور ًا مهم ًا .ال�سيما و�إن �أي ًا
من الأحداث التي ت�شهدها هذه الدول ناجت عن التكنولوجيا .وما �أدى �إىل ظهور احلركات االعرتا�ضية هو بطالة
ال�شباب وعدم ر�ضاهم عن العائالت احلاكمة وارتفاع �أ�سعار الغذاء وعوامل �أخرى(.)15
لكن للتكنولوجيا دور ًا مهم ًا .ال يزال من املبكر القيام بتقييم نهائي له لكننا ن�ستطيع التو�صل �إىل ا�ستنتاجات
عدة من الأحداث الأخرية.
�أوالً� ،رسعت التكنولوجيا التغيري ال�سيا�سي من خالل جمع الأ�شخا�ص �أ�صحاب التفكري املماثل يف �شبكة واحدة
و�سمحت بتن�سيق مبا�رش للحركات و�رسعت التحركات بحيث بات ما كان يتطلب �سنوات يتم يف �أ�سابيع
و�أ�شهر.
ثاني ًا ،عزز الإعالم االجتماعي الروابط ال�ضعيفة وجمع الأ�شخا�ص ذوي االهتمامات املختلفة واخللفيات املتنوعة
يف احلركات االحتجاجية كما على �شبكة الإنرتنت.
ثالث ًا ،وزع القيادة على جمموعة كبرية من القياديني .ت�شي غيفارا القرن الـ 21هو �شبكة الإنرتنت ،ف�إلهام
اجلماهري يتطلب �أكرث من جمرد �صورة فردية.
رابع ًا� ،أن من�صات الإعالم االجتماعي التي �سهلت التنظيم كانت تغذي يف الوقت نف�سه البث الإعالمي الذي غطى
�أخبار التغيري يف املنطقة وباقي العامل .ما الذي ح�صل حني جتمع ال�شباب يف �ساحة التحرير ورفعوا الفتات
حملت �أ�سماء غرف احلوارات على موقع تويرت؟ قامت الف�ضائيات العربية بالتقاط هذه ال�صور وبثها يف
العامل كله للفت النظر �إىل الأ�صوات احلقيقية يف ال�شوارع.
لقد انتهى النقا�ش حول �إذا ما كانت هذه التكنولوجيات تفيد الدميوقراطيني �أو الدكتاتوريني .وهذا ال يعني
�أن الدكتاتوريني ال ي�ستخدمونها ب�شكل فعال ،بل على العك�س.وتظهر قوة �شبكات املعلومات الالمركزية يف ت�سهيل
�سري املعلومات بحرية وال�سماح بالتحركات املعار�ضة بو�ضوح .وال يقت�رص دور هذه التكنولوجيات على ت�شارك
الأفكار �أو اكت�شاف املعلومات التي كانت ممنوعة �أو غري متوفرة �سابق ًا بل تفتح �أي�ض ًا نافذ ًة �إىل العامل اخلارجي.
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لقد انتهى النقا�ش حول �إذا ما كانت هذه التكنولوجيات تفيد الدميوقراطيني �أو الدكتاتوريني .وهذا ال
يعني �أن الدكتاتوريني ال ي�ستخدمونها ب�شكل فعال ،بل على العك�س .فال �شك يف �أن �أدوات املراقبة املتطورة تعزز
خطورة القمع.
لكن ب�شكل عام ،برهن التاريخ املعا�رص �أن تكنولوجيات ال�شبكة التي ت�شكل اجلهاز الع�صبي للحياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية تقاوم عاد ًة ال�سيطرة املركزية وتعزز التحركات والأفكار غري املركزية.
وي�صبح ال�س�ؤال بالتايل كيف ميكن ح�شد هذه القوى خلدمة م�صالح الأ�رسة الدولية يف االرتقاء بالأمن واالزدهار
االقت�صادي وحتقيق الطموح ال�سيا�سي.
التكنولوجيا بحد ذاتها ملحدة .بكل ب�ساطة هي ت�ضخم �أثر علم االجتماع يف جمتمع ما� .إذا �أراد
املجتمع الدميقراطية ،ت�سهل التكنولوجيا ذلك ،و�إذا �أراد غري ذلك ت�سهل له �أي�ض ًا ذلك .و�إن جنحت يف �إ�سقاط
�سلطة ،فلي�س هناك من �ضمانة ب�أنها �ستنجح ب�إنتاج �سلطة جديدة.
وال ت�شكل ال�سيا�سة الأمريكية بتحفيز النفاذ �إىل تقنيات االت�صال ك�أداة لتمكني الب�رش رهان ًا على
التكنولوجيا ،بل رهان ًا على الطموحات التقدمية للأ�شخا�ص امل�ستفيدين من التكنولوجيا.
املهم هنا ان اغلب ال�سا�سة الغربيني يرون امناح�صل يف م�رص امنا هو ثورة ويب  « 2.0حيث تفيد
بع�ض امل�صادر �أن هذه (الثورة )وقعت يف م�رص� .إال �أن ،ويل هيفن قد ال يكون موافق ًا ب�شك ٍل كلي» و�أ�شار �إىل �أن
الغرب قد يكون خمطئ ًا يف حماولته ر�ؤية الأحداث يف م�رص من منظور غربي.
املبحث الثالث
راي مارك زوكريبريج يف احداث تون�س وم�صر
الفي�س بوك ال يكفى وحده لقيام ثورة هذا ما قاله مارك زوكريبريج ،م�ؤ�س�س موقع في�س بوك للتوا�صل
االجتماعى على �شبكة الإنرتنت� ،أن في�س بوك لي�س �رضوريا وال كافيا وحده لقيام ثورة .و�أ�شار زوكريبريج �إىل
�أنه من قبيل التفاخر �أن تدعى �رشكة تكنولوجيا معلومات انه كان لها دور يف حركات االحتجاجات التى اندلعت
فى الدول العربية خا�صة م�رص و تون�س(.)16
وقلل زوكريبريج يف كلمة له فى ختام مندى جمموعة ال 8حول الإنرتنت الذى �سريفع نتائج �أعماله �إىل قادة
دول جمموعة الثمانى ال�صناعية الكربى ،التى تبد�أ �أعمالها غدا فى مدينة دوفيل �شمال غرب فرن�سا ،من �أهمية
الدور الذى لعبته �شبكة الفي�س بوك فى حركات التغيري الدميقراطى فى البلدان العربية وخا�صة م�رص وتون�س.
و�أ�شار زوكريبريج �إىل �أنه من قبيل التفاخر �أن تدعى �رشكة تكنولوجيا معلومات انه كان لها دور يف
حركات االحتجاجات التى اندلعت فى الدول العربية.
واعترب �أن من قام بالثورة هم ال�شعوب التي �أخذت م�صريها بيدها ،ورمبا يكون في�س بوك قد �أ�سهم
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االحداث يف تون�س وم�صر
�سمعنا مرارا وتكرارا تقدير الثوار العرب ملوقع التوا�صل الإجتماعي (الفي�س بوك) لأنه كان املحرك
الأ�سا�سي للثورات يف املنطقة العربية .و�أجمع اخلرباء واملحللون ال�سيا�سيون على �أن موقع التوا�صل الإجتماعي
(الفي�س بوك) كان ال�سبب الرئي�سي يف �إطاحة الأنظمة العربية فمن خالله توا�صل ال�شباب واتفقوا على عمل
التغيري وا�صالح املجتمعات .ف�إذا �أخذنا الثورة امل�رصية كنموذج ،جند �أنها بد�أت ب�صفحة تنتقد وتتحدى العنف
الذي كان ميار�سه رجال ال�رشطة �ضد املواطنني.
ومت ادراج العديد من لقطات الفيديو التي ُتثبت تعامل �أجهزة الداخلية ب�إ�سلوب العنف الزائد �ضد
اجلمهور .وكان الفي�س بوك هو ال�ساحة التي جتمع توقيعات املطالبني بتغيري نظام احلكم وكذلك امل�ؤيدين
له .وبعد �أن �أعرب الثوار عن �شكرهم وتقديرهم ملوقع التوا�صل الإجتماعي (الفي�س بوك) لكونه الأداة التي
ا�ستخدموها لإجناح ثورتهم ،ان جناح (الفي�س بوك) يف حتقيق التوا�صل بني النا�س كان يف غاية الأهمية لنجاح
الثورة امل�رصية .ولكن ما �أقدح العقول و�ألهب امل�شاعر هو ما كان يتوا�صل به النا�شطون داخل هذا املوقع ..فهذا
يدل على �أن التقنية احلقيقية التي كانت وراء الثورات العربية ،هي �أجهزة املحمول املزودة بكامريات ت�صوير
الفيديو .وحينما قطعت احلكومة امل�رصية الإنرتنت ملدة ثالثة �أيام بهدف قطع و�سائل الإت�صال والتن�سيق بني
الثوار لإعتقادهم �أنهم �أغلقوا امل�سبب الرئي�سي للثورة وبعد قطعهم للإت�صاالت اخللوية ملنع الثوار من التوا�صل
باملكاملات الهاتفية والر�سائل الن�صية .ا�ستخدم الثوار �أجهزة الهاتف املحمول املزودة بكامريات يف ت�سجيل
ونقل الأحداث التي تعر�ضوا لها بتف�صيل وبكثافة مل يكن ليحدث لوال وجود هذه التقنية الثورية� .إن ما ر�أيناه
من لقطات قام بالتقطها الأ�شخا�ص العاديون كانت املعرب احلقيقي عن ر�أي النا�س و ق�سوة النظام وفداحة
الإ�سلوب .وكانت بالتايل ال�سبب يف جتميع امل�رصيني على قلب رجل واحد ال ي�سمح �إال ب�إ�سقاط احلكومة التي
�أثبتت هواتفهم املحمولة �أنها ال ميكن التعاي�ش معها .ال يكاد يخلو الآن �أي هاتف حممول من خا�صية الت�صوير
الفوجترايف وت�صوير الفيديو وال يكاد يوجد �شخ�ص يف الزمن احلايل بدون هذه التقنية.
ذكر تقرير �صحيفة ال�رشق الأو�سط عن الثورة امل�رصية �أن «في�س بوك» كان الواجهة الإعالمية البديلة،
يتابع من خاللها ال�شباب كل ما يحدث من تطورات على �ساحة الأحداث ،بعد �أن فقد ه�ؤالء ال�شباب ثقتهم يف
م�صداقية الإعالم الر�سمي امل�رصي ،الذي قالوا �إنه ينقل �صورة «حكومية» خمففة للأحداث� ..أو للإعالم الف�ضائي
اخلا�ص ،الذي ت�شككوا يف �صدقه �أي�ضا عقب اتهامات طالته مبحاولة ت�ضخيم الأحداث وبلبلة املجتمع امل�رصي،
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و�أتاح توفري �أداة من �أدوات جتميع النا�س ،ولكنه لعب دور ًا �أقل بكثري مما ت�شري �إليه و�سائل الإعالم فى اندالع
الثورات.
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ل�صالح جهات خارجية .وقد �شارك املاليني من كل �أرجاء م�رص يف �إمداد املواقع الإلكرتونية ،وعلى ر�أ�سها (في�س
بوك) ،مبواد فيلمية و�صور وتقارير �صحافية عن الأحداث .و�أ�صبح املوقع �ساحة مفتوحة لكل الآراء الهادفة �إىل
توحيد املطالب ال�سيا�سية واالجتماعية .كما �أن ف�ضاء الإنرتنت الالنهائي وفر بديال افرتا�ضيا ال�ستيعاب جميع
الآراء واالقرتاع حولها .متثل يف متابعة ماليني ال�شباب لآراء اخلرباء وال�شخ�صيات العامة والكثريين ممن
يحوزون ثقتهم .وعلى اجلانب االقت�صادي �أ�شار التقرير ،انه مل يفت اي من «النا�شطني االنرتنتيني» القيام بدور
داعم من خالل «في�س بوك» ،وذلك ب�إطالقهم دعوة لإنقاذ البور�صة امل�رصية من االنهيار الو�شيك الذي يهددها ،بعد
فقدانها نحو  70مليار جنيه يف الفرتة املا�ضية ،عرب �رشاء بع�ض الأ�سهم بقيمة  100جنيه يف حماولة لإعادة التوازن
املفقود .كما مل يرتك ماليني امل�رصيني املعروفني بخفة ظلهم الفر�صة تفوتهم� ،إذ حتول املوقع �إىل مدونة �ساخرة
عظمى ،تنتقد بكل الو�سائل من نكات �أو كاريكاتريات �أو مقاطع فيديو و�صور ممنتجة ،بربامج مثل «فوتو�شوب»،
الأو�ضاع القائمة على امل�ستويات كافة .حتى �أن بع�ض املحللني ال�سيا�سيني �أطلق على ثورة ال�شباب «ثورة في�س
بوك» ومازال �شباب الثورة ميار�سون دورهم دون توقف يف و�صول الثورة �إىل بر الأمان وحماربة الثورة امل�ضادة.
احداث تون�س وم�رص والتكنولوجيا االمريكية
	�إن الثورات التي اندلعت يف العديد من الدول العربية كان للإعالم دور بارز وكبري يف �صناعتها ،فنحن
منر مبرحلة تاريخية مهمة جد ًا ،وهي التغيري وان الأبرز يف هذا التغيري هو دور الإعالم ،وان الإعالم يف املنطقة
العربية ما عاد يقوم بدور الناقل للأحداث وما يجري و�إمنا يقوم ب�صنع القرار ويلعب دور ًا يف الت�أثري على الر�أي
العام.
لقد غريت �شبكة الإنرتنت الطريقة التي نح�صل بها على املعلومات� ،سواء ك�صحفيني �أو كمتلقني
للأخبار ف�أحدثت ثور ًة يف مفهوم حرية التعبري بطرق عديدة .وبف�ضل �شبكة الإنرتنت ،ميكن لأي �شخ�ص �أن
يكون نا�رش ًا �أو مذيع ًا ويكون و�صوله �إىل جمهور عاملي حمتم ًال .فاحلكومات التي كانت تهيمن يف املا�ضي على
تدفق املعلومات من خالل �سيطرتها على و�سائل الإعالم الإخبارية �أو ممار�سة الرقابة عليها ،مل تتمكن يف �أغلب
احلاالت من حجب الو�صول �إىل �شبكة الإنرتنت .وكل هذه القدرة الهائلة للإنرتنت تعني �أن املزيد من املعلومات
�أ�صبح الآن متاح ًا بحرية �أكرب من �أي وقت م�ضى يف التاريخ الب�رشي يف فرتات ما�ضية كان ال�صحفي اليكلف
نف�سه حتى تعلم طباعة احلروف بل كان يكتبها بقلمه وي�سلمها للتحرير للطباعة املتخ�ص�صة  ..اما الأن فقد
�أ�صبح كل م�ستخدم لالنرتنت يف اي مكان يف العامل ماهرا يف التعبري عن نف�سه وكتابة مايريد طباعته حتى ان
بع�ضهم ن�سي �شكل الورق من كرثة التعامل من خالل ال�شبكة العنكبوتية حديثا وكتابة.ال �شيء بدون مقابل
بح�سب الثقافة الغربية الر�أ�سمالية مما يدفعنا لت�سا�ؤالت عديدة منها هل ان تقدمي الواليات املتحدة الأمريكة
خدمة الأنرتنت للعامل ميثل هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا لتحقيق التغيري الذي يخدم م�صاحلها وتطلعاتها اال�سرتاتيجية
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وميكن اال�شارة هنا اىل املالحظات التالية(*):
اوال  :االنرتنيت بحد ذاته ال يحوي معلومات وامنا هو و�سيلة لنقل املعلومات املخزنة يف امللفات �أو الوثائق يف
جهاز احلا�سوب الآيل �إىل جهاز حا�سوب �آيل �آخر  .ولذلك من االخطاء ال�شائعة القول بان املعلومة وجدت يف
االنرتنيت وال�صحيح القول بان املعلومة وجدت عن طريق ا�ستخدام �شبكة الأنرت نيت.
ثانيا :هناك ما ي�سمى بحكومة االنرتنت �آيكان  ICANNهي الهيئة امل�رشفة دوليا على �إ�صدار عناوين الأنرتنت
وتتبع ب�شكل غري مبا�رش للواليات املتحدة الأمريكية ،و هي التي تدير العقد الرئي�سية  DNSيف �أكرث دول
العامل وبالتايل من املنطقي انها تتطلع وتدر�س كم املعلومات الهائلة املتبادلة من خالل الأنرتنت وتخرج بنتائج
وتقارير ت�ستخدم يف �أكرث من غر�ض.   
ثالثا :ان العمل الإ�ستخباراتي هو ن�شاط تقوم به اجهزة ا�ستخباراتية تتبع الدول جلمع املعلومات وحتليلها
حيث كان يف املا�ضي واليزال يعترب عم ًال غاية يف اخلطورة وعايل الكلفة يف حني وفر الأنرتنت من خالل
م�ستخدميه معلومات جمانية مفتوحه �رسيعة الو�صول والتقييم حول او�ضاع البلدان ووجهات نظر �شعوبها
وردود افعالهم  ..وحتول م�ستخدمو االنرتنت يف خمتلف دول العامل اىل مواطنني �صحفيني يعملون دون
مقابل .
رابعا :نتيجة احلاجة ملزيد من املعلومات التف�صيلية التقريرية املجانية �أ�ضافت خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية
جمموعة من ال�رشكات الغربية عرب الأنرتنت خدمات التدوين والفي�س بوك والتويتري التي �ساهمت ب�شكل
كبري يف �إ�شعال ثورة �شباب م�رص وتون�س  .وم�ستخدمو التدوين وغريه يعترب معظمهم من النخب الأعالمية
او الثقافية او االقت�صادية التي حترتف الكتابة وتتعاطى مع املعلومة وبالتايل �أ�ضافت ال�شبكة اىل جانب
املواطنني جمموعة النخب واخلرباء املجانيني يف �إطار ماي�سمى بحرية الر�أي والتعبري.
خام�سا  :بعد حتليل كم املعلومات حول منطقة ما يف العامل ت�أتي �أهمية وظيفة احلث والتحفيز حيث بد�أت
منظمات غري حكومية امريكية بعد �أحداث �سبتمرب تقوم بالتدريب على تعزيز ثقافة املقاومة املدنية ال�سلمية،
والع�صيان املدين ومنها املركز الدويل لل�رصاعات املدنية ال�سلمية يف وا�شنطن الذي يدرب وي�ست�ضيف منذ �سنوات
نا�شطني حقوقيني داخل الواليات املتحدة وخارجها.
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يف العديد من مناطق العامل ام انه فقط بغر�ض التوا�صل والرتفيه وادارة الأعمال.من وجهة نظري ان الغرب
ب�صورة عامة اليتعامل بال�شعارات الطنانة واخلطب امل�سهبة وردود الأفعال حتت ت�أثري امل�شاعر امللتهبة بل كما
هو معروف فهو يتعاطى باالرقام والوثائق الرباهني و�آليات ا�سرتاتيجية هادفة بعيدة ومتو�سطة وق�صرية
املدى ودرا�سات .
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اال�ستنتاجات
ال�شك ان ماحدث واليزال يحدث يف الوطن العربي من احداث ي�ؤ�رش ان املنطقة ت�شهد مقدمات لتغيريات
(**)
لي�س بال�رضورة انها �ستف�ضي اىل نتائج اف�ضل مما يعي�شه الواقع العربي
ويف �ضوء ما تقدم ن�ستنتج مايلي:
اوال �:إن الإعالم اجلديد وما يحتويه من �شبكات اجتماعية �سي�صنع فارق ًا كبري ًا يف �صناعة الإعالم يف امل�ستقبل
من خالل �رسعة ن�رش الأخبار وم�صداقيتها املدعمة بال�صوت وال�صورة ،وزيادة م�ستوى الوعي ورفع م�ستوى
املعرفة
ثانيا  :لقد �أ�سهمت مواقع التوا�صل االجتماعي يف ت�أ�صيل الثورة يف تون�س وم�رص؛ فاجلماعات املن�ضبطة
واملن�سقة متتلك ميزة على اجلماعات غري املن�ضبطة؛ فهي متتلك وقت ًا لالنخراط يف الفعل اجلمعي ،ولها طريقة يف
توجيه �سلوك �أفرادها ،والإعالم اجلديد هو جزء من الواقع اجلديد الذي يجري فيه العمل ال�سيا�سي
ثالثا� :أن دور الإعالم الف�ضائي هو الأكرث �شمولية من الإعالم االجتماعي الذي ميكن �أن يطلَق عليه �إعالم
اللحظة الر�ساهنة التي تنقل ال�صورة وال�صوت (احلدث) ويبقى دور الف�ضائيات عموم ًا �أقوى يف الت�أطري ب�سبب
م�صداقيتها وكونها جماهريية ت�ستعني باخلرباء
رابعا :ميكن اجلزم متام ًا ب�صحة تلك النظرية؛ فاحلرية ال�سيا�سية ينبغي �أن ترتافق مع جمتمع متعلم مثقف مبا
يكفي ،ومت�صل بكثافة كافية ليناق�ش الق�ضايا التي تق َّدم �إىل اجلمهور .فاجلمهور التون�سي متعلم؛ حيث خ�ص�ص
بورقيبة ٪ 30من ميزانية تون�س للتعليم ،وتون�س الأكرث تطور ًا عربي ًا من حيث ن�سبة التعليم العايل ،وهي �أول
دولة مغاربية تنفتح على الإجنليزية مع الفرن�سية ،وما �ساعد الثورة التون�سية  -على �سبيل املثال � -أن عدد
م�ستخدمي في�س بوك يف تون�س يتجاوز مليونني ،وهو �أكرب رقم يف �إفريقيا ومن �أعلى ال ِّن�سب يف العامل العربي،
و�أ�ضاف �أن ٪ 75 :من م�ستخدمي موقع الـ (في�س بوك) التون�سيني ترتاوح �أعمارهم بني  18و� 34سنة .اما
يف م�رص فهناك ما يقرب من  16مليون م�ستخدم للإنرتنت ،ومنذ  25يناير ،حت َّول املد ِّونون امل�رصيون �إىل
م�صدر للمعلومات ،وخا�صة بعد التعتيم املفرو�ض على و�سائل الإعالم؛ حيث متتلئ �صفحات الإنرتنت مبداخالت
يومية لنا�شطني �إلكرتون ِّيني ،و�أفالم فيديو حول ال�سيارات التي تدع�س املحت�شدين بوح�شية وحاالت القتل من
ِق َبل رجال الأمن واالعتقاالت ،وموقف املحتجني يف ال�شارع من التطورات ال�سيا�سية املتالحقة ...وغريها من
الأخبار
خام�سا :مار�س االعالم الر�سمي امل�رصي والتون�سي فقد �أخذ حظ ًا وافر ًا من الهجوم لتجاهله التظاهرات،
يعجان باالحتجاجات ،ف�ض ًال عن �إعطاء م�ساحة من الوقت
ولإ�رصاره على �إبراز البقع الهادئة اللذين كانا َّ
لأ�صوات بع�ض املثقفني والفنانني وال�سيا�سيني املطالبني بالتهدئة وت�سليط ال�ضوء على املواقف امل�ؤيدة للرئي�سني
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بن علي ومبارك ،فالإعالم الر�سمي مل يكن �أدا�ؤه مفاجئ ًا بل كان م�ستفز ًا،
�ساد�سا :لعبت الف�ضائيات العربية دورا وا�ضحا يف التغطية ملا حدث يف تون�س وم�رص حيث ظهر تفوق اجلزيرة
بال مناف�س يف التغطية املهنية ،و�أنها حازت ق�صب ال�سبق منذ البداية حاولت قناة العربية اللحاق بها (رغم ان لنا
وجهة نظر وتقييم ًا خمتلف ًا ال�سباب هذا النوع من التغطية وهو يحتاج اىل درا�سة خا�صة)
�سابعا :يف احلالتني (التون�سية وامل�رصية) قامت و�سائل الإعالم ب�إثارة وعي اجلمهور وتوجيهه نحو �سلوكيات
معينة بزيادة املعلومات املر�سلة ،للت�أثري على القطاعات امل�سته َدفة من اجلمهور؛ وتدعم الر�سائ َل الإعالمية
باالت�صاالت ال�شخ�صية ،كذلك اال�ستمرار يف عر�ض الر�سائل يف و�سائل االت�صال ،عندها ي�صبح اجلمهور مهتم ًا
بتكوين �صورة ذهنية من خالل املعلومات والأفكار ،وهنا ت�سعى اجلهة القائمة باالت�صال �إىل تكوين �صورة
ذهنية لربط املو�ضوع مب�صالح اجلمهور وتطلعاته.
ثامنا� :إن تنظيم االحتجاجات بوا�سطة الـ «في�س بوك» ،وغريها من مواقع التوا�صل االجتماعي من �أجل �إحداث
عر�ضت كل تلك االحتجاجات امل�شاركني فيها
التغيري االجتماعي من خالل ن�شاطات قليلة الكلفة؛ ونتيجة لذلك َّ
خلطر التهديد بالعنف ،ويف بع�ض احلاالت ال�ستخدامه الفعلي �ضدهم .ويف حقيقة الأمر ،يبقى ا�ستخدام تلك
يرجح كثري ًا �أن يكون جزء ًا من عمل احلركات ال�سيا�سية
الأدوات طريقة لتن�سيق وتوثيق الفعل يف العامل؛ بحيث َّ
يف امل�ستقبل.
تا�سعا� :إن و�سائل التوا�صل االجتماعي �ساهمت كثريا يف �إجناح ثورة ال�شباب النها �سهلت من عملية التوا�صل
بني النا�س واخت�رصت امل�سافات بينهم لكن مل تكن ال�سبب الوحيد لها بل كانت هناك �أ�سباب �أخرى �أهمها تف�شي
الظلم يف بلداننا العربية وال�ضغط دائما يولد االنفجار .ولكن ال�شيء املهم الذي ي�ستدعي الكثري من التفكري
والتخمني هو ماذا بعد هذه الثورات؟ هل ال�شباب العربي م�ؤهل للنهو�ض ب�أوطانه اىل التقدم والرقي
عا�رشا� :أن ت�أثري هذه الو�سائل اختلف بني تون�س املغلقة نوع ًا ما،ويقل فيها ا�ستخدام و�سائل التكنولوجيا ،وبني
م�رص التي عملت على �إيقاف هذه اخلدمات� ،إ�ضافة �إىل خدمات �شبكات الهاتف املحمول ،ا�ضافة اىل �أن من �أ�شعل
ثورة تون�س هي حادثة حممد البوعزيزي الذي �أحرق نف�سه� ،إ�ضافة �إىل الو�ضع املرتاكم منذ � 23سنة ،والو�ضع
االجتماعي ال�صعب وحالة اجلوع والظلم والبطالة ،ومتادي حا�شية زوجة الرئي�س التي جعلت ال�شعب يغلي،
ومل يحتج الو�ضع يف تون�س �إال �إىل �شخ�ص واحد� ،أما يف م�رص فلم نر النتيجة الفورية التي �شهدتها تون�س رغم
تكرار �سيناريو البوعزيزي.
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املالحق:
ا�ستغل الثوار ف�ضاءات الفي�سبوك التى ال ح�رص لها فى التنظيم واحل�شد و التخطيط ملا �سيحدث فى �أر�ض الواقع  ،فامتلأ
الفي�سبوك ب�صفحات الن�ضال الثوري العربي  ،و�س�أ�ستعر�ض يف الآتى �أهم هذه ال�صفحات الثورية
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�شبكة ر�صد الإخبارية :
تديرها جمموعة من ال�شباب الن�شطاء  ،وتعد من �أهم م�صادر ا�ستقاء املعلومات فى م�رص حاليا  ،واملرجع الأول فى
الأخبار امل�رصية على الفي�سبوك ،وقد مت �إن�شا�ؤها �إبان االنتخابات الربملانية امل�رصية  2010وذلك لك�شف التزوير وف�ضحه ،
وكانت با�سم  :وحدة الر�صد امليداين ،وبالفعل �ساهمت فى �إبراز حجم التزوير الرهيب يف هذه االنتخابات والذى �أج َّــج م�شاعر
امل�رصيني جميعا ( ما عدا بتوع احلزب الوطني طبعا !).
وملا بد�أت �أحداث الثورة يف  25يناير  ، 2011مت �إن�شاء ال�صفحة با�سمها احلايل ملتابعة �أخبار املظاهرات و املواجهات مع الأمن
فى كافة �أنحاء اجلمهورية  ،وبعد تنحي مبارك  ،ا�ستمرت ال�صفحة يف بث الأخبار و متابعة اجتاهات الفكر وال�سيا�سة فى م�رص
والعامل العربي  ،وجتاوز عدد معجبيها الـ � 700ألف حتى الآن .

�صفحة : Tunisie
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ثانيا  :ثورة م�صر �     :أم الدنيا ملا تثور !
�صفحة حركة �شباب � 6أبريل :
جتمع �شبابي من كافة �أنحاء اجلمهورية  ،بد�أ ن�شاطه املعار�ض �ضد النظام امل�رصي على االنرتنت ثم نقله �إىل ال�شارع �شيئا
ف�شيئا  ،وارتبط ا�سمهم بالإ�رضاب امل�شهور و�أحداث املحلة التى �أعقبته فى يوم � 6أبريل  ، 2008والذى اعتربه البع�ض «
بروفة « للثورة امل�رصية .
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�صفحة كلنا خالد �سعيد :
غنية عن التعريف !  ..وتعترب قائدة ال�صفحات الثورية
العربية  ،فقد جعلت من ق�ضية ال�شاب خالد �سعيد الذى قتله بع�ض
املخربين بعد �أن عذبوه و�أو�سعوه �رضبا  ،ق�ضية ر�أي عام م�رصي ،
ونظمت نزول ال�شباب فى وقفات ت�ضامنية كثرية مع ق�ضية خالد  ،وملا
«خلع« بن علي من تون�س بعد الثورة  ،كان �أول مقرتح بتكرار ثورة
تون�س فى م�رص  ،على هذه ال�صفحة .وتوا�صل ال�صفحة حاليا دعم مطالب
الثورة امل�رصية وحث امل�رصيني على النهو�ض ببلدهمـ وكذلك متابعة
الثورات العربية و م�ساندتها  .وجتاوز عدد معجبيها الـ  1.2مليونا.
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�صفحة ائتالف �شباب الثورة :
والذى مت ت�أ�سي�سه �أثناء الثورة يف ميدان التحرير  ،وي�ضم �شبابا من كافة التوجهات
ال�سيا�سية ممن �شاركوا يف الدعوة للثورة على الفي�سبوك  ،ثم يف فعالياتها فى الأيام الأوىل وطوال
اعت�صام التحرير  ..وبعد تنحى املخلوع  ،قرروا ان يو�سعوا ائتالفهم و�أن يجعلوا منه قوة �ضاغطة
فى اجتاه حتقيق مكا�سب الثورة .
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�صفحة املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ! :
و التي �أن�ش�أها اجلي�ش بعد تنحي مبارك للتوا�صل مع �شباب الثورة و بث بيانات املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة
عربها ،ونظرا لكون اجلي�ش امل�رصي قد �ساهم يف حتقيق الأهداف الكربى للثورة  ،و�إخراجها ب�أقل قدر من اخل�سائر  ،وكذلك
تعهده بحمايتها ورعاية مكت�سباتها  ..فلي�س من التجاوز �أن �أ�ضم �صفحته الرائعة  -و �أعتقد الأوىل من نوعها فى العامل � -إىل
�صفحات الثورة العربية .
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الفعل االت�صايل
و امل�شروع النه�ضوي الدميقراطي العربي
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د .فايزة يخلف
كلية العلوم ال�سيا�سية واالعالم-جامعة اجلزائر

العدد 3

مقدمـــة:
	�إن الت�أمل املت�أين والعميق يف واقع امل�شهد العربي ال�سيا�سي اليوم يقر مبا لعنا�رص التكنولوجيا
والكون الرقمي املذهل من ت�أثري جلي يف ر�سم �أبعاد ومالمح التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية.
وحتى نتبني دور الفعل االت�صايل يف حتقيق التقارب االجتماعي ويف ت�شكيل الر�أي العام احلر ،ال بد
من الإ�شارة �إىل �أن التوا�صل حاجة �إن�سانية �أولية ولي�ست م�ضافا عر�ض ًيا ميكن اال�ستغناء عنه� ،إنه لي�س اختيا ًرا
بل �إكراه اجتماعي ،يتعلم الفرد من خالله كيف يت�أقلم مع قوانني املجتمع ومقت�ضياته .فكما ال ميكن احلديث
عن الإن�سانية �إال من خالل وجود جمتمع – كما يقول �أمربتو �إيكو – ()1ف�إن احلديث عن املجتمع ال ميكن �أن
يتم دون احلديث عن ن�شاط توا�صلي ميكن الأفراد واجلماعات من �إ�شباع حاجات ال ميكن �أن ت�شبع اعتما ًدا على
جمهودات الفرد وحده ،ورمبا هو الأمر الذي دفع بالبع�ض �إىل االعتقاد �أن التوا�صل هو مكون قيمي �أ�سا�سي يف
االرتقاء بكل الأن�شطة الوجودية التي تخت�رص ال�سجالت املتباينة للفعل الإن�ساين يف كليته.
لذلك ،فالتوا�صل� ،ش�أنه �ش�أن الأخالق ،لي�س ً
ن�شاطا فرد ًيا ال يدرك �إ ّال �ضمن حاجات الفرد املعزولة ،بل هو
�سريورة اجتماعية تتكون من عدة ان�ساق تختلف يف التحقق من ثقافة �إىل �أخرى ،ولكنها تعد يف اجلوهر تعب ًريا
عن م�ضامني �إن�سانية واحدة.
	�إن النزعة �إىل التقارب التي ي�صفها علماء االجتماع ب�أنها تعرب عن حاجة طبيعية بني الأفراد �إىل التالقي
يف �أو�ضاع مت�شكلة من عنا�رص التفاعل والتكامل احلافلني مبعاين احل�ضور الإن�ساين ،هي نزعة وجدت يف تدفق
و�سائل الإعالم وتنوع م�صادرها وغاياتها ،ويف و�سائط االت�صال الرقمي ،منا�سبة دائمة لبناء عنا�رص وا�ضحة
للتفاعل الإن�ساين من �أجل تقريب الأفكار و�إ�شاعة التفاهم ،وبالتايل تدعيم النزوع الإن�ساين حتو ال�سالم وجتنب
النزاعات ،وب�شكل خا�ص تلك ال�رصاعات القائمة على مبد�أ �إلغاء حرية الآخر ،وحق الآخر يف احلياة على الطريقة
التي يرغبها وي�سعى نحوها.
وهكذا كانت العالقة بني املنظومة االت�صالية ومنظومة القيم االجتماعية عالقة متداخلة على اعتبار
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�أن و�سائط االت�صال هي الو�سائل الناقلة لأمناط التفكري واملعرفة والقيم ،وبالتايل ت�ساهم يف �إيجاد جانب كبري
من الثقافة االجتماعية ،وهو ما يعطيها �أحقيتها ك�سلطة �إعالمية يف �إدارة وتوجيه املجتمع ويف الإعداد والتنظيم
الدقيق للعبور �إىل الدميقراطية.
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 -1جدلية العالقة بني االت�صال واحلريات الدميقراطية:
ً
ارتباطا وثيقًا بحركة الإعالم ،حتى ذهب البع�ض �إىل و�صف الإعالم ب�أنه املحرك
�إن املمار�سة الدميقراطية ،ترتبط
الأ�سا�سي لرت�سيخ املفاهيم الدميقراطية وتنميتها ،بينما خالف البع�ض الآخر هذا الر�أي وقال �أن الدميقراطية
هي �سبيل ن�شوء الإعالم وتطور مفاهيمه و�إقرار �سلطاته املجتمعية (.)2
�إن م�ساءلة راهن الو�ضع العربي يف�ضي �إىل حقيقة �أ�سا�سية مفادها �أن انغالق البنى ال�سيا�سية العربية على
نف�سها وو�ضع الإعالم حتت مق�صلة الرقابة قد هي�أ الطريق لت�صاعد املطالب الدميقراطية ،حيث فعل هذا االنغالق
فعله امل�ضاد لرغبة ال�شعوب ،وكان من نتائجه منو ثقافة التفا�ؤل والتطلع �إىل امل�ستقبل وك�رس طوق اخلوف
والرعب وال�سعي نحو بلوغ �أقانيم العدالة االجتماعية ،مثل ت�أمني حق العمل ،والعي�ش الكرمي ،وحتقيق التنمية،
ورفع م�ستوى التعليم وتعميمه ،و�إيجاد نظام �صحي ع�رصي ،و�ضمان حق التقاعد الالئق.
	�إن عجز الإعالم العربي عن �أداء دوره يف �صناعة الر�أي وحتليل الأحداث والنقل الفوري واملو�ضوعي
للوقائع واملواقف مرده �إىل �أن هذا الإعالم مازال منق�س ًما بني خطابني منعزلني ومتباعدين :الأول خطاب
حكومي ر�سمي منطي مثقل بهاج�س اخلوف من الر�أي الآخر وم�سكون بعقدة التربير والدفاع عن �سيا�سة
احلاكم واحلكومة ومكبل بجملة من القوانني واملمنوعات الرقابية ،والثاين خطاب �إعالمي معار�ض متوا�ضع
الإمكانات املادية والتقنية ،ولكنه يت�سم بقدرة عالية على النقد واالجتاه �إىل ت�صحيح الأو�ضاع من دون �أن يعر�ض
برناجما بدي ًال ويك�سب ت�أثري وقوة وجماعات ال�ضغط ل�صاحله ،واال�ستثناءات القليلة يف هذا الإطار تكمن يف
ً
بع�ض �صحف املعار�ضة يف عدد من الدول العربية التي تتمتع بنوع من حرية التعبري ،يف تناول ال�ش�أن احلكومي
واحلياة الربملانية واحلزبية ،ولها دورها امل�شهود يف الت�صدي للف�ساد وتراجع الأداء احلكومي وم�شكالت الواقع
االقت�صادي واالجتماعي( ،)3بالإ�ضافة �إىل بع�ض القنوات الف�ضائية العربية التي ف�ضحت تواط�ؤ �أجهزة الإعالم
احلكومية ووالءها للأنظمة قبل الثورات لتغري �إ�سرتاتيجيتها و�أداءها الوظيفي بعد ذلك.
يت�أكد مما �سبق � ّأن العامل اليوم يواجه� ،إىل جانب التحدي بالقوة الع�سكرية ،ثم التحدي االقت�صادي
باالرتباط مبراكز الهيمنة االقت�صادية العاملية ،مثل �صندوق النقد الدويل و النظام الر�أ�سمايل و نظام اخل�صخ�صة،
حتديا ح�ضاريا بو�سائل الإعالم ،فالدول تت�سابق اىل الت�سلح ،لكنها يف الوقت ذاته تت�سابق اىل امتالك ال�سالح
االعالمي الذي يخولها �أن تكون فاعلة يف �أداء ر�سالة التنوير و التوجيه و التنمية و البناء.
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ومعنى هذا ،باخت�صار �شديد� ،إن الإعالم ميكن �أن يكون �سلطة م�رشوعة �إذا قبل بال�رشوط املو�ضوعية
مل�رشوعية �أي �سلطة ،وهي القبول ال�شعبي بها ،و�إف�ساح املجال للر�أي الآخر ،واحرتام ال�ضوابط التي ي�ضعها
املجتمع لتفادي حتول ال�سلطة �إىل ت�سلط (.)4
ويف الوقت الذي تت�سع فيه القدرة الفنية ،وتزداد الإمكانات ،من �أجل ت�أمني التغطية الفورية ،ملواقع
الأحداث ،وب�شكل خا�ص بعد االنت�شار الوا�سع ملحطات “البث املوقعي”  -Uplink-التي تبا�رش بث احلدث
على الهواء مبا�رشة ومتكني املتلقي من م�شاهدة حادثة تبعد عنه �آالف الكيلومرتات ،ف�إن معوقات �أخرى تقف
إحراجا لها ،بل تعديا على �أ�رسارها وخ�صو�صيتها،
�أمام هذا الإجناز وميزاته ،ذلك �أن الكثري من اجلهات تعد ذلك � ً
ولذلك ات�سعت دائرة خرق نطاق وحرمة احلريات الإعالمية ب�شكل م�ستمر ،حتى و�صل الأمر �إىل قتل الإعالميني
واملرا�سلني كما حدث يف ليبيا ،و�إىل جانب ذلك تتم مالحقة الإعالميني الذين ميار�سون عملهم يف �إطار تغطية
الأحداث موقع ًيا ،كما يتعر�ضون للم�ضايقات �أو للمحاكمات وال�سجن واالعتقاالت( )5هذا �إذا ما عرفنا �أن املنطقة
العربية ت�شهد ت�صاع ًدا يف عدد االحتجاجات واال�ضطرابات املحلية ،وهو ما يفر�ض زيادة وجود الإعالم يف مواقع
احلدث ،وبالتايل تظهر �إىل الواقع �أ�شكال جديدة من القمع والرقابة كا�ستخدام الت�شوي�ش �ضد و�سائل الإعالم
مثلما حدث بالن�سبة لقناتي “اجلزيرة” و”العربية” �أثناء تغطيتهما للأحداث الأخرية يف م�رص وليبيا(.)6
وهذا ما دعا املنظمات الدولية املعنية بالدفاع عن الإعالميني وحقوقهم ،وحتى منظمات حقوق
الإن�سان� ،إىل �رضورة توفري احل�صانة واحلماية الالزمني للإعالميني خالل ممار�ستهم مهامهم ،والت�أكيد على
�إلزامية احرتام حرية الر�أي وحق االت�صال وحرية الإعالميني يف الوجود يف موقع الأحداث ،وتوفري م�ستلزمات
الأداء من دون �ضغط �أو رقابة م�سبقة ،ومتكني الإعالميني من حرية التنقل والتوا�صل مع مراكزهم الرئي�سية
لبث ر�سائلهم الإعالمية.
وقد �أو�ضحت الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع الثورات يف الدول العربية من زاوية ال�سو�سيولوجيا
الوظيفية لو�سائل االت�صال(� )7أن الوطن العربي قد انكم�ش جغراف ًيا وعمل ًيا �إزاء زحف الثورة الإعالمية قبل
زحف االحتجاجات ،وهذا ما يعني �أن االت�صال هو قيمة نقدية ذات حمولة �إيديولوجية واجتماعية من مهامها
تفعيل احلراك االجتماعي و�إحداث التغيري وحتويل النقد من خالل اخلطاب الإعالمي �إىل حالة جماهريية
يقظة(.)8
و�إذا كان مو�ضوع املعايري التي يجب �أن ي�ستند �إليها الن�شاط الإعالمي العربي هي ال�س�ؤال الدائم
احل�ضور ،ف�إن واقع احلال يقودنا �إىل التنويه بوجود �إعالم مناه�ض للحقيقة هو الإعالم الر�سمي املعرب عن
�سيا�سات احلكومات وم�صاحلها املختلقة ،وهو الإعالم الأقوى من حيث الو�سائل والإمكانات ،حتى تلك النماذج
الإعالمية التي برزت عرب توظيف تقنية البث الف�ضائي يف �شبكات �إخبارية تلفزيونية ،وحققت جناحات مهنية
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عن اخلطوط املحددة لأن�شطتها( ،)9فرناها يف الوقت الذي حتاول �إبراز حياديتها ومو�ضوعيتها �أنها ولأ�سباب
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 -2الإعالم العربي ...و�إ�شكالية التماهي مع املو�ضوعية
	�إن امل�أزق احلقيقي لو�سائل الإعالم العربية ،يف الوقت الذي تطورت فيه القدرات التقنية وتنوعت،
وات�سعت عوامل الت�أثري املتبادل بني املر�سل واملتلقي ،هو �أن تلك الو�سائل –وبا�ستثناءات حمددة -عادت تخ�رس
يو ًما بعد يوم �آخر �صدقيتها ودورها ،ومل حتافظ على وهج الدور الذي ر�سم لها والذي يتوخى �أ�سا�سا حمل
راية الن�ضال الوطني التحرري وجت�سيد �إرها�صات بناء الدولة العربية الدميقراطية وحتديد خياراتها يف التنمية
والتطور.
ولي�س من مبالغة القول �أن �أجهزة وم�ؤ�س�سات الإعالم العربية ،حالها كحال ال�سلطة ال�سيا�سية ،قد مت
خطفها وتكميمها وامل�ساومة على حريتها( .)10ومن املفارقات التي ميكن �أن ت�سجل يف هذا ال�سياق� ،أن م�ستوى
الأداء الإعالمي يف الوطن العربي الذي �شهد تطو ًرا وا�س ًعا بعد انت�شار البث التلفزيوين املحلي والف�ضائي،
وتنوع �شكل التوا�صل وفوريته ،كان يرتاجع بخطى وا�سعة نحو اخللف يف �إطار التعبري عن حاجيات املواطن
العربي لال�صالح و التغيري ،بل تعدى ذلك �إىل م�ساهمتها ب�شكل �أو ب�آخر ،يف تكري�س واقع الت�رشذم والتفكك
وت�سويق القيم ال�سلبية يف احلياة( )11وانتقل جزء �أ�سا�سي من الربامج املوجهة �ضد امل�صلحة القومية لتجد لها
أي�ضا على التعامل مع مو�ضوعة النقد ،وعلى ما ميكن �أن حتمله و�سائل
موق ًعا يف تلك الو�سائل ،وانعك�س ذلك � ً
الإعالم من ر�أي ال�شارع ال�سيا�سي ،ومن ق�ضايا ال�شعوب يف �إطار التنمية وامل�شاركة ال�سيا�سية وبناء املجتمع
املدين وحتقيق الدميقراطية(.)12
ويف متابعة ملا ي�صدر من تقارير �سواء من املنظمات املعنية باحلريات ال�صحافية والدولية� ،أو التقارير
املخت�صة بالتنمية الب�رشية والإن�سانية ،ف�إنه ميكن مالحظة الهوة التي تف�صل بني حجم امل�ؤ�س�سات الإعالمية
العربية ،وب�شكل خا�ص امل�ؤ�س�سات الر�سمية اخلا�صة املعنية بالبث التلفزيوين عرب الأقمار ال�صناعية ،والت�أثري
الذي ترتكه يف املتلقي.
وقد �أدت �أزمة الثقة واخلوف من الت�ضليل �إىل خلق عوامل تباعد بني املر�سل واملتلقي ،وهي امل�سافة
التي عززت ال�شك و الريبة بني الطرفني و �أنتجت تباد ًال غري متكافئ بينهما و �أ�ضحى االت�صال وك�أنه يندفع
باجتاه واحد ،متوجها نحو اجلمع املتلقي ،وك�أنه ح�شود فاقدة حلرية النقد وم�ساءلة املو�ضوعية(� )13أو ح�شود
م�ست�سلمة فاقدة لقدرة التمييز والنقد وغري قادرة على مقاومة �إغراء موا�صلة االن�صياع والتلقي ال�سلبي.
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	�إن امل�سار التحليلي الختالل العالقة بني الو�سائل الإعالمية واملواطن العربي يدعونا �إىل تبني نقاط
()14
أ�سا�سا يف ه�شا�شة املهنية وتردي االحرتافية
الق�صور التي �أثرت �سل ًبا على الأداء الإعالمي العربي واملتمثلة � ً
بالإ�ضافة �إىل تف�شي وباء االمتداد ال�سلطوي �إىل كل مرافق الإعالم وال�سيطرة عليها مبختلف الو�سائل.
	�إن الوقوف على م�س�ألة التماهي مع املو�ضوعية يف الإعالم العربي ،خا�صة املحلي منه ،ي�ؤدي بنا
�إىل الت�أكيد على �أن جوهر العملية االت�صالية �إمنا يكمن يف حقيقة كونها متثل �شك ًال من �أ�شكال التفاعل احلي
واملبدع مع الواقع املو�ضوعي .كما يتمثل جوهر الن�شاط الإعالمي يف حقيقة كونه ميثل �أول متا�س مبا�رش مع
معطيات الواقع املو�ضوعي مبا فيه من �أحداث وظواهر وتطورات� ،إنه باخت�صار “طليعة” اجلهد الب�رشي
امل�سكون مبواكبة الوقائع وت�شخي�ص معطياتها وفهمها( ،)15ونقل ذلك كله �إىل ال�رشائح املختلفة من اجلماهري
امل�ستهدفة.
أ�سا�سا عملية
بهذا املعنى ،ميكن القول �أن العملية االت�صالية التي تت�سم باملو�ضوعية واالحرتافية هي � ً
فكرية حمايدة تر�سخ الطابع املهني واحلريف للعمل الإعالمي ،فهي �إذن �إيديولوجيا �إبداعية بامتياز( )16ولي�ست
وظيفة بريوقراطية موجهة خلدمة وتدعيم الأنظمة.
	�إن الإبداع يف املجال الإعالمي لي�س فعالية منفلتة من عقال املو�ضوعية� ،أو ً
ن�شاطا ذات ًيا بال حدود �أو
�ضوابط �أو �ضفاف� ،إنه �إبداع مقنن يتم يف �إطار ال�رضورة الإعالمية ،و�ضمن القوانني وال�سمات واخل�صائ�ص
التي حتكم العمل الإعالمي وحتدد وجوده ومن م�ستلزمات هذه املو�ضوعية نذكر:
الفهم العميق وال�شامل للواقع املو�ضوعي ،يت�ضمن ذلك امتالك الأ�سا�س الفكري والنظري واملعريف
الذي ميكن الإعالمي من فهم القوانني املو�ضوعية العاملة يف املجاالت املختلفة من حياة املجتمع.
اال�ستيعاب الكامل لنظرية الأنواع ال�صحفية ،ومعرفة خ�صائ�ص كل نوع �صحفي ،و�إدراك طبيعة
املهام والوظائف التي ي�ستطيع كل نوع �صحفي �أن يحققها ،واملو�ضوعات التي ال ي�ستطيع �أن يعاجلها.
الدرا�سة العميقة للجمهور امل�ستهدف ،ومعرفة همومه وان�شغاالته ،والق�ضايا التي تثري اهتمامه ،ومواقفه من
الأحداث والتطورات والظواهر.
التخلي عن مفهوم االت�صال ذي االجتاه الواحد ،وتبني مفهوم االت�صال يف االجتاهني :من امل�ؤ�س�سة
الإعالمية �إىل اجلمهور ،ومن اجلمهور �إىل امل�ؤ�س�سة ،وتكري�س مفهوم التوا�صل املتبادل القادر على �إيجاد املناخ
النف�سي واالجتماعي ملمار�سة حوار بناء ومبدع ،ي�ستخدم فيه الأفراد �أ�ساليبهم يف التعبري عن �أنف�سهم ،ويتيح
لهم امل�شاركة احلقيقية يف عملية التفاعل واتخاذ القرار ،نظ ًرا لأن الفرد ي�صبح �أكرث اقتنا ًعا بالقرار الذي �أ�سهم
يف �صنعه (.)17
وحتقيقًا للمقولة التي تفيد �أن �أف�ضل �أ�سلوب لقيا�س كفاءة اخلدمة الإعالمية  ،هو مواكبة امل�ؤ�س�سة ال�صحفية
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للأحداث و بناء الوقائع  ،تناف�ست بع�ض القنوات الف�ضائية الإخبارية العربية يف مقاربة الثورات ب�شكل
مو�ضوعي وكثيف ،الأمر الذي �أبان عن �إ�سرتاتيجية �إعالمية جديدة يف التغطية قوامها خطاب نقدي يقوم على
املقاومة وك�شف احلقائق(.)18
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 -3الف�ضائيات العربية الإخبارية و�إعالم املقاومة:
	�إن الهدف املركزي للبث الف�ضائي الإخباري هو الو�صول والت�أثري من �أجل الإ�سهام يف بناء الن�سق
املعريف والفكري والقيمي للمتلقي( )19وهو ما �أملى على هذه امل�ؤ�س�سات �رضورة التعامل مع االحتجاجات
والثورات العربية بو�صفها حدثا �ضخما.
ويتميز احلدث ال�ضخم عن احلدث العابر ب�أنه حدث م�ستمر لفرتة من الزمن ،قد تكون عدة �أيام �أو عدة
�أ�سابيع �أو عدة �أ�شهر ،كما يتميز ب�أنه حدث متج ِّدد ،مبعنى �أنه حدث ديناميكي وحيوي ،احلدث ال�ضخم م�ستمر
لأن عملية تفاعله مع الواقع املو�ضوعي ت�ستمر لفرتة طويلة  ،وذلك ب�سبب �ضخامته و�شموليته وعمق ت�أثريه على
الواقع املو�ضوعي ،وهو متجدد نظ ًرا لأن عملية التفاعل هذه حتمل يف طياتها اجلديد على مدار ال�ساعة ،وهذه
اال�ستمرارية وهذا التجدد ي�شكالن الأ�سا�س الذي تقوم عليه عملية التغطية امل�ستمرة واملكثفة(.)20
وت�ؤكد املمار�سة كما يرى الكثري من الباحثني وامل�شتغلني يف جمال االت�صال –ب�أن تغطية احلدث
ال�ضخم -ت�ستوجب الأخذ باالعتبار ب�أنه حدث ميتلك جوانب متعددة متتد حتى �إىل خارج املجال ال�ضيق الذي
تنتمي �إليه  -الثورات كاحتجاجات �شعبية  -لتطال احلياة االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية.
	�إن �شمولية احلدث وامتداداته �إىل جماالت متعددة ،م�س�ألة معقدة تفر�ض مهن ًيا �رضورة ا�ستيعاب
احلدث ككل ودون �إهمال جزئياته ،وهو ما يقت�ضي النظر �إىل احلدث مبنظار مو�ضوعي يتيح قراءته قراءة
واقعية وفق منطقه الذاتي ،ويتيح فهمه وا�ستيعابه وبالتايل تغطيته �ضمن ال�سياق الذي �أنتجه.
و�ضمن هذا الإطار نوعت الف�ضائيات العربية الإخبارية من �أ�ساليب تغطيتها لأحداث الثورات العربية،
لت�أتي الأخبار يف �صدارة املعاجلة بالإ�ضافة �إىل الربامج التي تقوم على التحليالت والقراءات املتخ�ص�صة(،)21
الأمر الذي �أ�سهم يف حتديد املجرى التفاعلي الذي يجب �إيجاده وتعميقه يف تغطية هذا ال�رضب من الأحداث.
	�إن التغطية الإعالمية الفاعلة للحدث ال�ضخم عبارة عن ن�شاط غائي ال يكتمل �إ ّال بتلقيه ،وهاج�سها
الأ�سا�سي هو الو�صول �إىل املتلقي والت�أثري عليه ،وحتى حتقق التغطية هدفها ال بد �أن تكون م�شحونة بهاج�س
�إيجاد وتعميق جمرى تفاعلي بني املتلقي وبني احلدث مو�ضوع التغطية ،ويكون كذلك من خالل توفري وتقدمي
حجم معريف عرب تقدمي الوقائع اجلوهرية والهامة والدالة ،التي متكن املتلقي من �أن يتعرف على احلدث يف
معطياته وجوانبه وم�ساراته املختلفة(.)22
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ولأن املتلقي يف مثل هذه الأحداث يكون دائ ًما يف حالة ترقب وتطلع �إىل املعلومات ال�صحيحة والدقيقة
التي ت�ستجيب حلاجاته ومتطلباته املعرفية� ،سعت الف�ضائيات العربية الإخبارية �إىل و�ضع امل ُ�شاهد وج ًها لوجه
�أمام الوقائع واحلقائق اجلوهرية وهو ما جتلى ب�شكل وا�ضح يف تعزيز التغطية بالأخبار العاجلة وال�صور
الواقعية التي كانت تتخذ بوا�سطة كامريات الهواتف النقالة للمحتجني �أنف�سهم( ،)23و هو املنحى الذي يعزز دور
و �سائل الإعالم يف �إنتاج �إيديولوجيا الفئة الغالبة و يكر�س نظرية البناء االجتماعي للواقع.
	�إن انتهاج القنوات الف�ضائية العربية لأ�سلوب التعبئة ،و�شحذ الهمم ،يعطي الداللة الالزمة على �أن
الإعالم ميثل �سلطة رقابية وتنموية وتوجيهية للمجتمع ،وب�أنه ي�ساهم يف احلمالت االجتماعية ،وا�ض ًعا ن�صب
عينيه �رضورة حتقيق املعادلة ال�صعبة التي جتمع بني النفوذ ،التفرد وحيازة ال�سبق ال�صحفي.
و�ضمن هذا املنحى اكت�ست تغطية البث الف�ضائي للثورات واالحتجاجات ،طاب ًعا �شمول ًيا متوزانًا،
حاول تلم�س احلقيقة من خمتلف مداخلها ،فلم تقت�رص على املادة الإخبارية ال�رصف ،بل تدعمت بالأنواع
ال�صحفية املختلفة التي تقوم مبهمة حتليل وتف�سري و�رشح وتو�ضيح الأبعاد املختلفة للأزمة ،وتقر�أ وقائعها
وفق ر�ؤية نقدية معمقة( ،)24وهذا ما يربر ا�ستعانة هذه الو�سائل الإعالمية بكتاب واخت�صا�صيني ومفكرين من
اخلارج ،عل ًما � ّأن هذه الإ�سرتاتيجية غري حمايدة ،و�إنمّ ا تتم دائ ًما يف �ضوء �سيا�سة الو�سيلة ومنطلقاتها(.)25
	� ّإن تبني البث الف�ضائي العربي لـ”ف�سيف�ساء �إخبارية” يف تناول مو�ضوع االحتجاجات االجتماعية
العربية ،يعني � ّأن الإعالم �سيبقى متب ّوئًا لل�سلطة الرابعة بني ال�سلطات ،بل �أنه �أ�صبح �سيد ال�سلطات ،باعتباره
�صاحب قوة رهيبة تظهر من خالل التباين بني الهيكل التقليدي لأجهزة الدولة ،وميتلك القدرة االن�سيابية
املخرتقة للأفكار ،التي ت�رسق اجلميع بعفوية وتلقائية يف منظومتها ،وبالتايل ي�صبح من غري املمكن االنفالت
من نفوذه الذي لي�س له ت�أثري فعلي يف مفهوم ال�سلطات الأخرى ،التي ال تفر�ض نف�سها �إال من خالل قوة الردع
والعقاب والتخويف من العقوبات والإجراءات القانونية ،لكنه ي�ستطيع حتويل امل�شاهد �إىل �أداة فاعلة م�ؤثرة،
رسا قيود املتابعة ال�سلبية امل�شاركة يف �صنع احلدث بالتحري�ض والتوجيه و�إ�شعال فتيل الثورات ال�سيا�سية،
كا� ً
�أو بتحري�ض جهة �ض ّد �أخرى ،و�إ�سقاط �أنظمة ب�إ�شعال الفنت من خالل ال�ضغوطات ال�سيا�سية� ،أو ما ي�سمى
“الثورات البي�ضاء” بنفوذ الإعالم الأفقي ،الذي ال ميكن �أن ي�ؤثر �إ ّال بوجود حرية تكون هي الوقود املحرك
له(.)26
مما ي�ؤكد تعدد م�سارات �أ�ساليب مقاومة البث الف�ضائي العربي ،وتباين مالمح هذه احلرب الإعالمية
و ّ
املوازية ،االعتماد على املجال الديني يف و�سائل الإعالم ،وهي “وثبة كفاحية” متميزة ميكن �أن ُت ْ�س َت�شف من
خالل توظيف اخلطاب الديني يف �شكل فتوى �أو وعظ.
أ�سي�سا على ما �سبق ،ال ميكن ت�صنيف الر�سائل االت�صالية التي انطلقت من مواقع احلدث – ميادين
وت� ً
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االعت�صامات و�ساحات االحتجاج – باعتبارها و�سائل حمايدة ب�شكل مطلق� ،إذ �أن جمرد و�صول الكامريا �إىل
موقع احلدث ونقل تفا�صيله وم�ستجداته ،وحتليل �أبعاده ،كل ذلك ُيعد ً
ن�شاطا �إعالم ًيا ل�صالح الثورة ال�شعبية
و�ضد ادعاءات وطُ روحات الإعالم الر�سمي ،وهذا ما يعزز فكرة �أن التحدي احل�ضاري الذي يواجه العامل اليوم
هو حت ٍّد بو�سائل الإعالم( ،)27و�أن الإعالم الذي ين�ش�أ مبن�أى عن الدميقراطية كما هو احلال لدى الأنظمة ال�شمولية
واال�ستبدادية ال ميكن �أن يكون �أداة تنظيم وتعبئة(.)28
ولع ّل الدرو�س الأغنى التي قدمتها جتارب البث الف�ضائي لتغطية الثورات العربية� ،أنها مازالت
جذوتها متقدة يف جمال تعميم املعرفة والتوعية والتنوير ،بل ويف ت�شكيل الر�أي ،وتوجيه الر�أي العام ،والإف�صاح
عن احلقائق ،وخلق الق�ضايا ،وا�ستنباط �أ�ساليب مبتكرة ،ل�صياغة عمل �إعالمي له �شكله املتميز وقدرته الفاعلة
على النفاذ والت�أثري.
و�إذا ما �سلمنا �أن الثورات العربية جاءت نتيجة تراكمات عديدة متحورت جلها يف النقمة على مظامل
الأنظمة االقت�صادية واالجتماعية والأمنية ،ف�إنه يجوز لنا الت�سا�ؤل عن �آليات هذه الثورة ،وعن �أ�ساليب التنظيم
و�إدارة االحتجاجات يف املناطق ،ثم يف العوا�صم ،وعن اجلهة �أو اجلهات امل�س�ؤولة على مثل هذا التن�سيق� ...إن
التعمق يف �سري هذه االحتجاجات املطلبية ي�ؤكد �أن هناك �آلية جديدة لالت�صال �ساعدت على ر�سم معامل هذه التعبئة
والتنظيم و�أوجدت هذا ال�شكل غري املعهود للعمل اجلماهريي املنظم.
 -4املنظومة الإعالمية الإلكرتونية ...ومفهوم ال�سلطة اخلام�سة...
مل تعد ال�سلطة الرابعة املتمثلة يف و�سائل الإعالم التقليدية ،قادرة على ال�صمود �أمام اجتياح نفوذ
املنظومة الإعالمية الإلكرتونية املتمثلة يف خمتلف املواقع الإعالمية املنت�رشة عرب ال�شبكة العنكبوتية كـ “في�س
بوك” و“يوتيوب” و“ثويرت” واملدونات ال�شخ�صية.
وقد �ساد مفهوم ال�سلطة الرابعة يف القرنني التا�سع ع�رش والع�رشين بكونه مفهو ًما رقاب ًيا على
ال�سلطات الأخرى( ،)29لكنه �رسعان ما �أخذ يتال�شى مع ظهور االنرتنيت ،وهو ما �أجرب و�سائل الإعالم الأخرى
لإجراء تغيريات هيكلته للبقاء وال�صمود.
و�إذا كانت �شبكة االنرتنيت قد فتحت جما ًال وا�س ًعا لنقل املعلومات ب�شتى �صورها وم�ضامينها
أي�ضا ب�أن ت�ستخدم ال�صور الفوتوغرافية والفديوية لأغرا�ض الن�رش
املتنوعة ،ف�إن تلك ال�شبكة قد �سمحت � ً
الإلكرتونية للمعلومات واملعرفة ،وبخا�صة ال�صحافة املكتوبة( ،)30و�أ�ضحى االنت�ساب �إىل هذه ال�شبكة والتعامل
مع �إمكاناتها الوا�سعة عم ًال ي�س ًريا� ،إذ ميكن �أن يقف امل�ستخدم يف �أحد �أطراف ال�شبكة ليدخل على منظومتها
الوا�سعة ،وليتبادل املعلومات والآراء مع كل من يتعامل مع براجمها ،وهكذا بد�أ �إعالم �آخر يرتبط با�ستخدام
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مفتوحا وح ًرا لتبادل الآراء واملواقف ،بني امل�شرتكني،
تقنية االنرتنيت ،و�أ�ضحت هذه الو�سيلة التوا�صلية ميدانا
ً
حتى عادت الرقابة التقليدية على خمتلف الو�سائل ال�سمعية – الب�رصية عاجزة ن�سي ًبا على منع تدفق الآراء
واملعلومات ،ومل يعد بذلك للرقيب الإعالمي (التدخل احلكومي) �أية �سلطة على حظر ن�رش مواد ال�شبكة لتكون
يف متناول املواطن �أينما كان موقعه يف العامل(.)31
ومن هنا جاء توظيف كل قوى املعار�ضة ال�سيا�سية وغريها( -)32التي ال ت�ستطيع �أن متلك و�سائلها
الإعالمية العلنية �أو حت�صل على موقع لن�رش مواقفها على و�سائل الإعالم التقليدية– لإمكانات �شبكة االنرتنيت،
لتعيد ر�سم خريطة جديدة لل�رصاع والتناف�س ال�سيا�سي والإعالمي ،وهي خريطة �شديدة التعقيد ،وبالغة
ال�رسعة والفورية ،ووا�سعة االنت�شار ،وغري قابلة للقمع والتكميم ،وبذلك ،فقد ت�شكل ف�ضاء �إعالمي جديد
مازالت �إمكاناته يف دور التطور ،ومازال الالعبون الأ�سا�سيون فيه يعملون من �أجل فتح منافذه وتو�سيع �أطره،
و�إ�ضافة �إىل ما قدمته �شبكة االنرتنت يف �إطار حترر الأداة االت�صالية ،وحرية املتلقي يف الو�صول �إىل م�صدر
املعلومات ،فقد �أ�سهمت يف تقلي�ص امل�سافة بني م�صدر الر�سالة وم�ستهلكها النهائي ،وهو ما �سهل عملية تعبئة
ح�شود االحتجاجات يف ميادين االعت�صام.
وتقيي ًما لهذا الو�ضع ،ميكن الإقرار ب�أن احلا�رض وامل�ستقبل �سيكونان حتت �سيطرة ال�سلطة اخلام�سة
عرب املنافذ واملواقع الإلكرتونية املختلفة ،وهو الو�ضع الذي �أدى �إىل حتول ميزان القوة من حار�س البوابة يف
الإعالم التقليدي �إىل ال�سلطة اخلام�سة املتمثلة يف املواطنني ،حيث اكت�سبت �رشعيتها من الواقع املعي�ش ،ومل يعد
لل�سلطة الرابعة ذلك احل�ضور الذي كان ُي�شهد لها يف القرنني املا�ضيني ،وهكذا حترر املجال الإعالمي بتحرر
الو�سيلة – االنرتنت -التي �أ�صبحت على ر�أي رئي�س وزراء بريطانيا ال�سابق غوردون براون “�أكرث �صخ ًبا من
�أي ثورة اقت�صادية �أو اجتماعية”(.)33
ولي�س من املفارقة �أن ت�سجل منظومة التوا�صل عرب ال�شبكة العنكبوتية لالنرتنيت ،ولوجها يف دائرة
ال�رصاع بني ال�شعوب والأنظمة ،فلقد �ساعدت الثورة الإلكرتونية بع�ض التقنيني واملواقع العاملية ،يف متكني
املحتجني من التوا�صل بحرية مع املتعاطفني معهم يف خمتلف �أنحاء العامل ،ومن خالل معاجلة �شبكات الإعالم
االجتماعي لق�ضايا كثرية� ،صار “الإعالم الرقمي” �أكرث من �سلطة خام�سة ،بل �أقوى ت�أث ًريا من ال�صحافة
نظ ًرا �إىل ب�ساطة الكتابة وال�صورة والفيديو وال�صوت التي حتولت كلها �إىل عوامل للخروج ب�سلطة “املواطن
ال�صحايف” وهذه هي جتليات الفعل االت�صايل يف �إدارة ال�ش�أن الدميقراطي.
ونتيجة لكل ما ورد ،ميكن االنتهاء �إىل �أن الـ “في�س بوك” والـ “توتري” والـ “يوتيوب” قد طرحت
على احلكومات العربية حتد ًيا كب ًريا وغري م�سبوق ،وهو حتدي تطوير �إعالمها وتخلي�صه من �أغالل الرقابة التي
تطوقه ،و�إك�سابه املزيد من امل�صداقية واملو�ضوعية و�إخ�ضاعه �إىل قانون االحرتافية واملهنية احلقة ،لأن ثمة

حمور العدد:

االت�صال والتغيـيـر االجتماعي

الإت�صال والتنمية

�آخر �أجيال و�سائل الإعالم املعا�رصة يف ع�رص االنرتنيت ،وهو ما يفر�ض �إعادة ح�سابات الأنظمة يف مواجهة هذه
الو�سيلة التي فتحت نافذة لإعالمها ،ي�صعب على احلكومات ال�سيطرة على تدفق ال�ضوء منها.

70
العدد 3

خامتـــــــة:
ن�ستخل�ص من الدرا�سة هذه �أن العامل احلا�سم يف جناح الثورات العربية هو دون �شك التوا�صل بني
القيادات امليدانية والفئات امل�شاركة يف احلملة االحتجاجية ،و�أن الو�سائل احلديثة للتوا�صل ،كال�شبكة العنكبوتية
والفاي�س بوك والتويرت ،وما ميكن �أن ي�ستحدث من �أجيال جديدة للتوا�صل� ،أ ّدت و�ست�ؤدي دو ًرا مف�صل ًيا يف
التعبئة والتنظيم ،خا�صة يف مواجهة خمططات ال�سلطة الرامية �إىل التقليل من �ش�أن هذه الثورات �أو الإ�ساءة
�إليها بوا�سطة التعتيم الذي كان ميار�سه الإعالم الر�سمي.
	�إن هذه امل�ساحة من حرية التعبري عن املواقف املتاحة للجميع تقري ًبا – با�ستثناء الفئات التي ال
تقر�أ وال حت�سن ا�ستثمار جهاز الكمبيوتر – ت�ؤكد �أننا نعي�ش ع�رص الثقافة التوا�صلية التي ت�ستطيع �أن تقوم
بالتغيري ،فاملرونة يف التعامل مع الوقائع امليدانية ،مكنتها �رسعة التوا�صل وتنوع �آلياتها ،وهي ذات الثقافة
التوا�صلية التي �أنتجت وح�صنت وعززت ثقافة الثقة بالنف�س وهي �أوىل اخلطوات الالزمة يف م�شوار امل�رشوع
النه�ضوي الدميقراطي يف الوطن العربي.
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من الأ�سئلة الكبرية املطروحة على الإعالم ،هو �س�ؤال احلقيقة .هل هي موجودة فع ًال يف الإعالم ،وب�أي
ن�سبة؟ وال�س�ؤال يفتح على �أ�سئلة كثرية تتفرع منه ،ومنها مو�ضوع بحثنا عن االخبار يف املحطات التلفزيونية
العربية بني املتطلبات املهنية والتوجهات ال�سيا�سة-ف�ضائية فل�سطني منوذج ًا والذي مت بناء لتكليف من احتاد
االذاعات العربية عام  2005لالفادة منه يف اطار درا�سة �شاملة على م�ستوى العامل العربي.
بداية ال بد من اال�شارة اىل ان مهنة ال�صحافة والإعالم ب�شكل عام تتطور ب�شكل مت�سارع ،وخ�صو�ص ًا
مع الثورة التقنية االخرية ،ثورة االت�صاالت الف�ضائية والكومبيوتر .وهذا التطور تخطى الو�سائل� ،أي اجهزة
البث واالت�صال والن�رش اىل ما هو �أعمق بكثري ،اىل امل�ضمون ،اىل الر�سالة االعالمية نف�سها وطريقة تقدميها.
تقدم لنا التقنيات احلديثة �صورة مثرية ،و�صوت ًا نقي ًا وا�ضح ًا ،وم�ؤثرات و�أجواء جذابة وتنقلنا اىل
عوامل جمهولة وبعيدة يف اطار من الي�رس وال�سهولة ،لكن هذا لي�س اجلديد الوحيد يف عامل االعالم وال�صحافة .ان
ا�شكا ًال جديدة تتقدم اليوم اىل الواجهة� ،سواء يف ال�صحافة املكتوبة �أم املرئية – امل�سموعة :التحقيق والتقرير
واحلوار والنقا�ش .حتى ان اخلرب نف�سه بد�أ يفقد �شيئ ًا من “قدا�سته”� .صحيح انه ما زال ع�صب االعالم ،منه
تتفرع بقية اال�شكال ،فال حتقيق ال ي�ستند اىل اخلرب (املعلومة) ،وال حتليل او تعليق ...لكن هذا اخلرب بات
يخ�ضع اكرث ف�أكرث لتدخالت و�إ�ضافات يفر�ضها اي�ض ًا ت�سارع يف تغري مقت�ضيات املهنة .فهناك او ًال املناف�سة
املتزايدة حدة يوم ًا بعد يوم بني الو�سائل االعالمية ،التلفزيونية خ�صو�ص ًا ،نتيجة تزايد عددها و“تطاحنها”
على �سوق اجلمهور وعلى �سوق االعالن ،وهناك ثاني ًا ،والأهم وباالرتباط طبع ًا ،الر�ساميل الهائلة امل�ستثمرة
يف هذا القطاع ،وهي ر�ساميل عائدة �إما اىل دول ،و�إما اىل م�ؤ�س�سات �ضخمة و�إما اىل قوى اقت�صادية و�إما اىل
قوى �سيا�سية متمولة اي�ض ًا ،وطبيعي ان تكون هذه القوى “منحازة” .وطبيعي اكرث ان ي�ؤدي كل ذلك اىل تداخل
املهني بامل�صلحي بال�سيا�سي وان ي�ؤثر يف طبيعة املهنة ذاتها التي تنتقل من ايدي املهنيني اىل ايدي ا�صحاب
ال�سلطة والنفوذ ،مبا�رشة ،او غري مبا�رشة ،والنماذج اكرث من ان حت�صى وخ�صو�ص ًا يف الف�ضاء العربي.

العدد 3

كلية االعالم-اجلامعة اللبنانية

الف�ضائيات العربية

الإت�صال والتنمية

74
العدد 3

من املتعارف عليه يف االعالم ان لي�س كل ما يعرف يقال ،ولكن اي�ض ًا ان ما يقال لي�س بال�رضورة املعرفة
احلقيقية .ان ال�صورة يف التلفزيون تعطي انطباع ًا دامغ ًا باحلقيقة ،لكنها لي�ست يف الواقع كذلك دائم ًا .واحلقيقة
التي تقدمها ال�صورة قد تكون جمتز�أة ،وقد ال متثل اال جانب ًا �ضئي ًال من احلقيقة الكربى ،ولنا يف حرب اخلليج
الثانية والثالثة مناذج جيدة ،وكذلك يف حروب اخرى كثرية حيث احلقيقة هي ال�ضحية الكربى للحروب.
اخلرب عندما يذاع او يبث ي�صبح ملك ًا للجمهور ،لكنه قبل ذلك يكون للو�سيلة االعالمية ،التي حتدد
االطار الذي �ستقدمه فيه� .صحيح ان الو�سيلة ال ت�ستطيع يف ظل املناف�سة القائمة ان تتجاهل اخلرب  ،لكنها
ت�ستطيع ان متيل به ذات اليمني وذات ال�شمال ،ان تقدمه او ت�ؤخره ،ان تخت�رصه او تزيد عليه ...وكل ذلك يف
�سياق حافل بامل�ؤثرات اخلارجية والداخلية وال�ضغوط املنظورة وغري املنظورة ،وكذلك مب�ستويات الكفاءة التي
يتمتع بها ال�صحافيون العاملون يف امل�ؤ�س�سة.
من البديهي ان املواد االعالمية ،االخبار حتديد ًا ،يف حمطة تلفزيونية ،لي�ست �سوى انعكا�س لنظام
امللكية وهوية املالك �سواء �أكان دولة ام تنظيم ًا ام جمموعة اقت�صادية ام جمموعة دينية ...ومن البديهي اي�ض ًا
انها تخ�ضع مليول امل�رشفني واملحررين و�أهوائهم .وان احلياد لي�س �سوى كذبة كربى يف هذا املجال .ولكن هناك
ا�سباب ًا اخرى ال عالقة لها ال بهوية املالك وال مبيول ال�صحايف.
ففي جمتمعاتنا العربية حتديد ًا متكن اال�شارة اىل جمموعة كبرية من امل�ؤثرات الفعلية يف عملية الإخبار،
وهذه امل�ؤثرات متار�س عرب �ضغوط متنوعة منها �ضغوط احلكومات عرب ال�سيا�سة وعرب التلويح با�ستخدام
القانون وحتى با�ستخدامه لتقلي�ص هام�ش احلرية ،ومنها �ضغوط اجلماعات الدينية املم�سكة بتالبيب ال�شارع،
وكذلك �ضغوط اجلماعات املالية واالقت�صادية و�ضغوط االحزاب ...وحتى ال�شارع نف�سه احيان ًا .لكن لي�س كل
ذلك هو العامل احلا�سم يف عملية اختيار اخلرب واطار تقدميه .وهناك اي�ض ًا م�س�ألة التدفق االعالمي عرب امل�صادر
والوكاالت االجنبية باجتاه العامل اجمع ،ومنه عاملنا العربي طبع ًا ،فحتى اخبارنا املحلية ن�أخذها احيان ًا من
الوكاالت االجنبية .وننقلها عن حمطات التلفزة العاملية كـ“�سي ان ان” و“فوك�س نيوز” وغريها .ويف هذه
الوكاالت واملحطات ما فيها من انحياز .وهذا االمر يحيلنا اىل جانب مهم وحا�سم ميكن �صياغته ب�س�ؤال عن
كفاءة ال�صحايف العربي او املحطة التلفزيونية العربية .فهل م�ؤ�س�ساتنا االعالمية هي م�ؤ�س�سات حمرتفة فعلي ًا،
مع ما يتطلبه ذلك من امكانات مالية وجتهيزات ومن كادر ب�رشي كفوء وم�ؤهل؟ وهل متلك القدرة على ت�صنيع
اخلرب ذاتي ًا؟ ثم هل العقلية ال�سائدة هي عقلية احرتاف ام عقلية هواية و�شتان ما بني االثنتني .فقلم الهاوي غري
قلم املحرتف ،والكامريا املحرتفة غري الكامريا الهاوية وعني املحرتف غري عني الهاوي.
عندما نتحدث عن التلفزيونات العربية ،ار�ضيها وف�ضائيها ،امنا نتحدث عن عامل وا�سع ،او بالأحرى
عن عوامل متعددة ،متقاربة ومتباعدة يف �آن .فالتلفزيونات العربية ،ومعظمها ر�سمي ،او ممول ر�سمي ًا ،هي يف
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الغالب الكا�سح �صورة لأنظمة احلكم العربية على امل�ستوى الداخلي وعلى م�ستوى العالقات العربية ،وهي
اي�ض ًا �صورة ملجتمعاتها اىل حد كبري .ويف ال�شكل العام ،وبناء على جمرد املالحظة العامة ميكن تق�سيمها بني
تلفزيونات “متحررة” و�أخرى “حمافظة” ،بني “غنية” و“فقرية” ،بني “حمرتفة” و“هاوية” او “�شبه
هاوية” ،ومن حيث االنت�شار هناك املحلية وهناك املفرطة يف حمليتها .وهناك العربية وهناك “العاملية”.
يف الف�ضاء العربي تختلط القنوات االر�ضية بالف�ضائية ،وتتداخل املفاهيم ،حتى اننا جند احيان ًا قنوات ف�ضائية
لي�س لها من ا�سم الف�ضائية �سوى انها تبث اىل الف�ضاء ،و�أخرى ار�ضية لي�س لها من االر�ض �سوى االخبار
الر�سمية .ولعل احلديث عن التلفزيونات العربية يف وقتنا الراهن ،يكاد يتجه طبيعي ًا اىل الف�ضائيات العربية
بعدما اكتفت التلفزيونات االر�ضية بجمهورها املحلي (اذا كان ما زال يتابعها) .مع اال�شارة هنا اىل حالة
متميزة هي احلالة اللبنانية ،حيث االعالم املرئي وامل�سموع هو اعالم خا�ص بامتياز يف ظل �شبه غياب للتلفزيون
الر�سمي ،وبالتايل ف�إن املناف�سة على االر�ضي هي مناف�سة قا�سية يف ظل جو من احلرية يبدو غري متوافر يف بلدان
عربية اخرى.
لقد �شكلت احلرب على العراق عام 2003ميدان ًا وا�سع ًا للتلفزيونات العربية ،الف�ضائية حتديد ًا،
للتباري ،والثبات القدرة والكفاءة ،ومتيزت حمطات “اجلزيرة” و“�أبو ظبي” و“العربية” والـ“ال بي �سي”
و“امل�ستقبل” و“املنار” .ويف حني اعترب كرث ان الف�ضائيات العربية اثبتت وجودها و�أ�صبحت م�صدر ًا للخرب ومل
تعد تعتمد امل�صادر االجنبية (وقبل حرب العراق جتربة “اجلزيرة” يف �أفغان�ستان) اعترب البع�ض الآخر ان ما
ح�صل هو جمرد ايهام بهذا التحول ،لأن اخلرب احلقيقي كان يف مكان �آخر .وان ما بثته الف�ضائيات العربية ،هو
ما توافر عن احلدث ،ولي�س احلدث فع ًال ،والدليل هو ما اكت�شفناه الحق ًا من حقائق عن احلرب .يقول االعالمي
امل�رصي ال�شهري احمد �سعيد ان الف�ضائيات العربية اقت�رص دورها على جمرد النقل وانها “لعبت دور ًا �سلبي ًا
وجنحت يف ان ت�صل بامل�شاهد العربي اىل حالة من التلبد ال�سيا�سي الكامل ،ووقفت به عند حد االنفعال من دون
ان ت�صل به اىل درجة التحرك االيجابي”( .)1طبع ًا ،يعك�س هذا الكالم نظرة اىل االعالم ،كان �سعيد من روادها
تقوم على نظرية حتريك اجلماهري التي تعترب ان لالعالم دور ًا ،لي�س فقط يف اي�صال املعلومة ،بل جعلها فاعلة
وحمركة .ان االعالم يف هذا ال�سياق هو اعالم مرتبط باملجتمع وبق�ضايا االمة ،وال مربر له اذا مل يكن كذلك .وهذا
يطرح �س�ؤا ًال كبري ًا اي�ض ًا� :أي اعالم نريد ولأي هدف؟
حماولة اجلواب تعيدنا اىل ال�سيا�سة ،واىل نظرية م�ضادة لنظرية التحريك .هي اال�شباع والر�ضا،
اذ ي�أخذ امل�شاهد ما ي�شبع ف�ضوله وما ير�ضيه“ .و�سائل االعالم تفكر ،وكلما تقدم التجريد والتو�سط
االعالميان ،ازداد تفكري و�سائل االعالم بالنيابة عنا و�أ�صبحت فكرة و�سيلة االعالم امل�سيطرة ،فكرة م�سيطرة يف
الع�رص”( .)2هكذا ينظر املفكر الفرن�سي ريجي�س دوبريه اىل االعالم ،ويعطيه قوة كبرية تتفوق على ال�سيا�سة اذ
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يعترب ان “الثورة االعالمية هي ثورة �سيا�سية ،والعك�س لي�س �صحيح ًا ،وباالخت�صار مل تعد ال�سيا�سة يف مركز
القيادة”(.)3
لعل كالم دوبريه ،املوجه ا�ص ًال اىل جمهور فرن�سي من النخبة اجلامعية ،يجد مربراته يف املجتمعات
الغربية ،وحتديد ًا يف املجتمع الفرن�سي الذي تطورت عالقته بو�سائل االعالم ،وخ�صو�ص ًا التلفزيون اىل حد
ت�أثريه فيها ت�أثري ًا بالغ ًا ،وحيث احل�س النقدي مرتفع وو�سائل االطالع متعددة وحتكمها ا�صول ومناف�سة تو�سع
من هام�ش احلقيقة.
�س�ؤال ال�سيا�سة واالعالم كان اثار جد ًال اي�ض ًا يف الواليات املتحدة االمريكية ،بني معترب ان ال�سلطة
هي لالعالم ومعترب ان ال�سلطة هي لل�سيا�سة .ففي حني ي�ؤكد بع�ض املعلقني واملراقبني وكبار املوظفني يف االدارة
االمريكية او و�سائل االعالم انه عندما ت�سلط اال�ضواء على نقطة معينة يف العامل (البو�سنة ،ال�صومال او رواندة
مث ًال) جترب ال�سيا�سيني على التدخل ،او توقعهم يف حالة ارباك ،ومن الأمثلة املعروفة مقاالت جون .ف .برنز
مرا�سل “نيويورك تاميز” حول �رساييفو والتي كان لها ت�أثري كبري يف الديبلوما�سية االمريكية يف البلقان .ي�ؤكد
رئي�س متحف نيويورك للراديو والتلفزيون روبرت بات�شا ب�شكل قاطع ان لي�س على و�سائل االعالم ان حتدد اين
تكمن امل�صلحة الوطنية( .)4طبع ًا ال يقت�رص اجلدل على االعالميني ،بل هو جدل وا�سع ما زال م�ستمر ًا يف اروقة
االدارة االمريكية ودور االذاعة والتلفزيون ومقار كربيات ال�صحف.
الف�ضائية الفل�سطينية يف بيئها
ما يهمنا من هذا العر�ض هو و�ضع االطار العام ملو�ضوع بحثنا عن معاجلة اخلرب يف التلفزيونات
العربية ،وحتديد ًا يف الف�ضائية الفل�سطينية كي ال ي�أتي منعز ًال عن مقدماته النظرية كذلك عن بيئته االجتماعية
وال�سيا�سية وتطور االحداث فيها.
بداية ال بد من التذكري ب�أن الف�ضائية الفل�سطينية هي ف�ضائية ر�سمية تابعة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد �أن�ش�أها الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�رس عرفات وكان ي�رشف مبا�رشة على
توجيهها ال�سيا�سي.
اذن نحن امام حمطة تابعة لل�سلطة ،وهي يف هذا ال�سياق ال ت�شذ عن امل�شهد العام لالعالم الر�سمي
العربي لكنها تختلف عنه يف التفا�صيل نظر ًا اىل اخل�صو�صية ال�شديدة للواقع الفل�سطيني ،والتعقيدات ال�سيا�سية
واملهنية وال�ضغوط الهائلة التي تواجهها ،انها تكاد تكون النموذج اال�صلي للعمل يف ظروف غري طبيعية وهو
ما �سينعك�س على ادائها وم�ستوى تقدمياتها وخ�صو�ص ًا يف جمال االخبار ،من دون ان يكون ذلك مربر ًا كام ًال
للثغرات فيها.
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من املالحظات العامة على الف�ضائية الفل�سطينية اعطا�ؤها حيز ًا وا�سع ًا للن�رشات واملواجز االخبارية،
املحلية والعامة والرتكيز على االخبار املحلية ،واىل حد كبري� ،ضمن الفهم العربي الر�سمي لوظيفة االعالم
باعتباره معرب ًا عن ال�سلطة املالكة وامل�رشفة ،وكذلك حالة «الفقر» اذا جاز التو�صيف.
ال ميكن درا�سة اخلرب يف الف�ضائية الفل�سطينية مبعزل عن الواقع الفل�سطيني املعقد يف عالقاته الداخلية
ال�سيا�سية والتنظيمية ويف توتراته االمنية الداخلية ،ويف حال ال�رصاع مع ا�رسائيل .وكذلك يف عالقاته مع العرب
والغرب ،وحتديد ًا الواليات املتحدة االمريكية .ويف كل ذلك هو واقع �ضاغط على ال�سيا�سة وعلى احلياة اليومية
وعلى امل�ؤ�س�سات.
ان الواقع الفل�سطيني يعي�ش حال �رصاع داخلي على ال�سلطة بني خمتلف الف�صائل وخ�صو�ص ًا
بني الف�صيلني اال�سا�سيني« ،فتح» التي ما زالت ت�سيطر على م�ؤ�س�سات الدولة من خالل �سيطرتها على الهيئة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية – احلاكمة ،و«حما�س» �صاحبة ال�شعبية املتنامية وحاملة لواء العمليات
�ضد ا�رسائيل مع منظمة «اجلهاد اال�سالمي» ،واجلبهات التقليدية كال�شعبية والدميوقراطية وغريهما .كذلك
يعي�ش حال �رصاع على االولويات ،احلرب ام ال�سلم؟ التفاو�ض ام العمليات؟ وال�شعب الفل�سطيني يعي�ش حا ًال من
القهر متار�سه قوات االحتالل اال�رسائيلي عرب اعتداءاتها اليومية وجرائمها املتكررة التي ت�ستهدفه يف االرواح
واالرزاق .انه يعي�ش يف هاج�س البحث عن م�صريه الذي يبدو حتى الآن ان القوى الكربى يف العامل ال تريد
االفراج عنه ،او رمبا تريده ان يتخلى عنه بالقوة مل�صلحة الدولة اليهودية امل�سيطرة ،لي�س يف فل�سطني فح�سب،
بل يف املنطقة كلها.
يف هذا الواقع ال�صعب واملت�شابك ،ندر�س اخلرب يف الف�ضائية الفل�سطينية وطريقة التعامل معه
واحرتامها للقواعد املهنية والتوفيق بينها وبني التوجيهات ال�سيا�سية ،حماولني معاجلة ا�شكالية البحث املتمثلة
يف غياب املو�ضوعية واحلياد وبالتايل �صعوبة معرفة احلقيقة من خالل �أخبار الف�ضائية الفل�سطينية ،وا�ستنتاجا،
من املحطات املماثلة ،ويف �سيادة ال�سيا�سة والتوجيه الر�سميني ما يجعل املحطة اداة دعائية ر�سمية ال حتظى بثقة
�رشيحة معتربة من اجلمهور الفل�سطيني والعربي ،و�صو ًال اىل ال�س�ؤال :كيف تتم معاجلة اخلرب يف الف�ضائية
الفل�سطينية وهل هذه املعاجلة حترتم املتطلبات املهنية وقواعد املمار�سة ال�صحافية وكيف ميكنها التوفيق بني
هذه املتطلبات والتوجهات ال�سيا�سية؟ .و�سنعتمد يف هذا البحث ،الثبات جمموعات الفر�ضيات ،او نفيها ،املنهج
الو�صفي التحليلي وتقنية حتليل امل�ضمون الكمي والنوعي .والفر�ضيات هي -1 :الف�ضائية الفل�سطينية حترتم
املتطلبات املهنية للخرب التلفزيوين بغ�ض النظر عن التوجهات ال�سيا�سية فعن�رصا االهمية واملو�ضوعية هما
العن�رصان املحددان -2 .الف�ضائية الفل�سطينية تهتم ا�سا�س ًا باخللفية ال�سيا�سية للخرب بغ�ض النظر عن القواعد
املهنية واجلمهور امل�ستهدف -3 .الف�ضائية الفل�سطينية توفقت يف احرتام القواعد املهنية للمعاجلة اخلربية
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واحرتام التوجهات ال�سيا�سية يف �آن واحد.
وقد اخرتنا الفرتة بني  24كانون الثاين /يناير  2005و 30منه كعينة للبحث.
تقدم الف�ضائية الفل�سطينية جمموعة من املواجز والن�رشات تبد�أ عند التا�سعة �صباح ًا مبوجز ثم
بن�رشة اخبار ال�ساعة الثانية ع�رشة و�أخرى ال�ساعة الثالثة وثالثة (حملية) ال�ساعة ال�سابعة ورابعة م�سائية
ال�ساعة التا�سعة لي ًال .واخرتنا لدرا�ستنا ،الن�رشات العامة الثالث باعتبار ان الن�رشة املحلية هي اعادة حملية
للن�رشات العامة .بعد ذلك قمنا بت�سجيل هذه الن�رشات ،واعادة تفريغها مب�ضمونها كام ًال مع ت�سجيل املالحظات
على ال�شكل وامل�ضمون واحت�ساب مدة االخبار وترتيبها يف الن�رشة وتكرارها على مدى اكرث من ن�رشة ،وحتى
اكرث من يوم.
قبل الدخول يف امل�ضمون ،ال بد من قراءة يف ال�شكل وبع�ض تفا�صيله مبعانيها ودالالتها املبا�رشة والرمزية.
بعد «اجلرنيك» تربز �صورة امل�سجد االق�صى وقبة ال�صخرة� ،شعار املحطة وحتتها كلمة فل�سطني،
يف الزاوية العليا لل�شا�شة اىل الي�سار (بالن�سبة اىل امل�شاهد) .داللة مبا�رشة اىل االنتماء والدولة والق�ضية .نحن
اذ ًا ن�شاهد تلفزيون ًا ي�رص على انتمائه اىل دولة هي دولة فل�سطني ،واىل ق�ضية هي ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني.
والدولة لها ق�ضية ،هي ق�ضية القد�س وما يعنيه بالن�سبة اىل جميع امل�سلمني ورمزها امل�سجد االق�صى .هنا تدخل
االيديولوجيا فور ًا .وهذا ما �سنكت�شفه الحق ًا ،فال جمال اال للق�ضية ،وكل ما عداها لي�س هنا مكانه.
هذا اجلو اجلدي الذي يظهر من اللحظة االوىل يعك�سه وجه املذيع ،او املذيعة :ال ابت�سامات وال
حركات� .صورة جامدة يف ا�ستديو يوحي بالتق�شف و�إلقاء كال�سيكي بلغة عربية هي اقرب اىل ال�سالمة وتقارير
كلها بالف�صحى .يحتل املذيع م�ساحة ال�شا�شة ،او معظمها ب�أناقته ،او اناقتها ،العادية جد ًا ويتلو ن�رشته املكتوبة
مقلب ًا االوراق الواحدة تلو االخرى بيديه .ما يوحي ب�أن تقنيات القراءة احلديثة على �شا�شة مقابلة مل ت�صل بعد
اىل املحطة «الفقرية».
يف ال�شكل العام للن�رشة ،وباملالحظة ال�رسيعة انها ن�رشة حملية تختتم ببع�ض االخبار العربية ،و�أحيان ًا
الدولية ،فمدة الن�رشة ترتاوح بني  15و 25دقيقة .وقد تزيد او تنق�ص مدة الن�رشة دقائق قليلة تبع ًا للأحداث.
ومن خالل املراقبة تبني ان االخبار غري املحلية ال ت�ستغرق ،يف اح�سن االحوال اكرث من  4دقائق يف الن�رشة
امل�سائية و�أقل يف الن�رشتني النهاريتني.
اذن ،يف االطار العام مل�ضمون ن�رشات االخبار يف قناة فل�سطني هناك غلبة طاغية للأخبار املحلية وهي
ت�شمل ب�شكل ا�سا�سي� :أخبار الرئي�س حممود عبا�س وتغطية ن�شاطه ،اخبار رئي�س الوزراء �أحمد قريع ورئي�س
املجل�س الوطني ربحي فتوح ،اخبار االعتداءات اال�رسائيلية على القرى واملدن الفل�سطينية ،املواقف امل�ؤيدة
للق�ضية الفل�سطينية وزيارات الوفود االجنبية .اما االخبار العربية فت�شمل اخبار العراق ب�شكل يومي ثم االخبار
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* ن�شرة ال�ساعة 3
اعادة خلرب ات�صال كت�ساف بعبا�س ون�شاط للأخري الذي زار عدد ًا من امل�ؤ�س�سات يف غزة ومنها
ف�ضائية فل�سطني والديوان العام واجتماعه مع جلنة تقومي االعتداءات على االمالك العامة ثم ت�أكيده على
تقدم احلوار مع الف�صائل الفل�سطينية 6 :دقائق.
ت�أكيد حركة «حما�س» تقل�ص اخلالف مع عبا�س على ل�سان احد قيادييها 1 :د.
اعادة خلرب عمرو مو�سى 1 :د.

79

 24كانون الثاين (يناير)
* ن�شرة ال�ساعة 12
-1ن�شاطات الرئي�س حممود عبا�س :ات�صال تهنئة من الرئي�س اال�رسائيلي مو�شيه كت�ساف –
ت�أكيده ح�صول تقدم يف احلوار الفل�سطيني – الفل�سطيني 4.30 :د.
-2الأمني العام جلامعة الدول العربية ي�ؤكد طرح ق�ضية فل�سطني يف قمة اجلزائر العربية1 :
دقيقة.
-3اخبار االعتداءات اال�رسائيلية اعتقاالت واقتحامات يف قرى ومدن فل�سطينية 4 :د.
-4ا�ستعدادات عند معرب رفح لعودة احلجاج الفل�سطينيني 1 :د.
-5وزير خارجية �سورية فاروق ال�رشع :القوات ال�سورية قد تبقى يف لبنان �سنتني 40 :ث.
�-6أخبار العراق� :أمن وت�رصيح لل�سفري االمريكي وا�ستفتاء ياباين2 :د.
-7ت�رصيح جلون قرنق عن الو�ضع ال�سوداين 35 :ث.
-8الرئي�س الأوكراين يو�شنكو ي�ؤدي اليمني الد�ستورية 30 :ث.

العدد 3

الأخبار يف الزمن
يف التحليل الكمي �سنعتمد الوقت املحدد للخرب كوحدة قيا�س للأهمية ا�ضافة اىل موقعه يف الن�رشة علما ان من
املعروف ان كل ثانية يف ن�رشة االخبار توازي كلمتني مطبوعتني  .وعليه �سنورد عناوين االخبار وحمتواها العام
بح�سب ت�سل�سل ورودها يف الن�رشة والوقت الذي ا�ستغرقته.

الإت�صال والتنمية

ال�سورية املهمة وغريها ،واالخبار الدولية تكاد تكون �شبه غائبة اال يف ما ندر وكذلك اخبار املتفرقات والريا�ضة
وما �شابه.
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اعادة خلرب عودة احلجاج 1 :د.
اعت�صام لأهايل املعتقلني امام مقر ال�صليب الأحمر يف غزة 45 :ث.
�أخبار �أمنية عن اعتقاالت وعمليات دهم ا�رسائيلية جديدة 3 :د.
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد يبد�أ اليوم زيارة لرو�سيا ويعلن ان م�س�ألة �رشاء ال�صواريخ غري
واردة 45 :ث.
اعادة لت�رصيح ال�رشع عن االن�سحاب من لبنان 40 :ث.
اخبار عراقية �أمنية و�سيا�سية (اال�ستعداد لالنتخابات) 2.30 :د.
ت�رصيح جون قرنق 35 :ث.
طهران حتذر وا�شنطن من عمل ع�سكري �ضد برناجمها النووي 30 :ث.
* ن�شرة ال�ساعة 9
�أخبار حممود عبا�س بدء ًا باجتماعه مع اللجنة املكلفة ازالة االعتداءات على االمالك العامة
وا�صدار توجيهاته ثم تفقده عدد ًا من امل�ؤ�س�سات وت�رصيح لع�ضو اللجنة املركزية حلركة «فتح» عبا�س
زكي ي�شيد بنجاح عبا�س ،وتلقيه ات�صا ًال من كت�ساف 6 :د.
اعادة خلرب ت�أكيد «حما�س» تقل�ص اخلالفات مع عبا�س 1 :د.
ت�شييع مواطن يف بئر ال�سبع كان �أ�صيب بر�صا�ص ا�رسائيلي 1 :د.
�أخبار �أمنية جديد ومعادة 3 :د.
حنان ع�رشاوي تتقدم ب�شكوى اىل االدارة االمريكية �ضد تطبيق ا�رسائيل قانون امالك الغائبني
على امالك املقد�سيني يف املدينة املقد�سة 1.30 :د.
قوات االحتالل جترف الب�ساتني يف �سلفيت القامة جدار الف�صل العن�رصي 30 :ث.
اعت�صام اهايل املعتقلني امام ال�صليب االحمر يف غزة 45 :ث.
م�سرية لأهايل املعتقلني يف خان يون�س 45 :ث.
اجتماع عمرو مو�سى مع وزير خارجية اجلزائر حت�ضري ًا للقمة العربية واعادة لت�أكيد مو�سى
ادراج ق�ضية فل�سطني 1 :د.
اعادة خلرب الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد 45 :ث.
اعادة خلرب وزير اخلارجية ال�سوري فاروق ال�رشع 40 :ث.
اعادة للأخبار العراقية 2.30 :د.
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* ن�شرة ال�ساعة 3
اجتماع حممود عبا�س ورئي�س الوزراء �أحمد قريع يف �ش�أن احلكومة والتطورات 2 :د.
اعادة خلرب ازالة التعديات يف غزة واجتماع عبا�س مع اللجنة امل�رشفة 3 :د.
دعوة وزير �ش�ؤون املفاو�ضات �صائب عريقات املجتمع الدويل اىل التدخل لوقف جدار الف�صل،
ولقاءات عريقات 1.30 :د.
اعالن وزارة اخلارجية االمريكية عن و�صول م�ساعد وزير اخلارجية اىل املنطقة 1 :د.
اعادة للقاء ابو الغيط – القدوة 1 :د.
اعادة ت�رصيحات �ضد قانون امالك الغائبني 45 :ث.
اخبار �أمنية (اعادة) 2 :د.
اجتماع مو�سى – بلخادم (اعادة) 1 :د.

العدد 3

 25كانون الثاين (يناير)
* ن�شرة ال�ساعة 12
 -1اجتماع حممود عبا�س مع جلنة ازالة التعديات على االمالك العامة يف غزة التي بد�أت عملها
وت�رصيحات م�ؤيدة للعملية .وتقرير عن العملية مع اعادة موجزة جلولة عبا�س يف اليوم ال�سابق 6 :د.
 -2وزير اخلارجية امل�رصي احمد ابو الغيط يلتقي مندوب فل�سطني يف الأمم املتحدة نا�رص
القدوة 1 :د.
 -3ت�رصيحات �ضد تطبيق قانون امالك الغائبني يف القد�س 45 :ث.
 -4ترحيب �أردين باحلوار الفل�سطيني 45 :ث.
 -5اخبار امنية :اعتقاالت واقتحامات وت�شييع �شهيد 2 :د.
 -6اعادة خلرب اعت�صام اهايل املعتقلني 45 :ثانية.
 -7اعادة خلرب لقاء مو�سى – بلخادم 1 :د.
اخبار عراقية �أمنية :مقتل قا�ض عراقي و 6جنود امريكيني 2 :د.
ت�رصيح لوزير خارجية بريطانيا جاك �سرتو عن امللف النووي االيراين 30 :ث.
ارتفاع ح�صيلة �ضحايا ت�سونامي اىل � 280ألف قتيل 30 :ث.

الإت�صال والتنمية

اعادة خلرب طهران حتذر 30 :ث.

الف�ضائيات العربية

الإت�صال والتنمية

ت�رصيح للرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد يف مو�سكو عن الو�ضع يف املنطقة 45 :ث.
اعادة للأخبار االمنية العراقية 2 :د.
اعادة خلرب وزير اخلارجية الربيطاين 30 :ث.
اعادة خلرب ت�سونامي 30 :ث.
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العدد 3

* ن�شرة ال�ساعة 9
ا�رسائيل ت�سلم اجلانب الفل�سطيني جثة �شهيد كان ا�ست�شهد بنريان قوات االحتالل 30 :ث.
اجتماع عبا�س – قريع (اعادة) 2 :د.
قريع ي�ستقبل �سفري الرنوج لدى ال�سلطة 25 :ث.
اعادة خلرب عريقات 1.30 :د.
خرب وتقرير عن االنتخابات املحلية يف  10دوائر يف قطاع غزة مع ت�رصيح لرئي�س اللجنة العليا
لالنتخابات وتقرير ميداين 5 :د.
اعادة خمت�رصة خلرب ازالة التعديات على االمالك العامة 1 :د.
اعادة للت�رصيحات �ضد قانون امالك الغائبني 45 :ث.
اخبار امنية جديدة ومعادة 2 :د.
اعادة للقاء ابو الغيط – القدوة 1 :د.
اعادة خلرب زيارة برينز 1 :د.
بيان م�شرتك عن الرئي�سني ال�سوري والرو�سي يف ختام زيارة االوىل ملو�سكو يدعو اىل ا�ستئناف
مفاو�ضات ال�سالم يف ال�رشق االو�سط 45 :ث.
اخبار عراقية 2.40 :ث.
اعادة خلرب كارثة ت�سونامي 30 :ث.
 26كانون الثاين (يناير)
* ن�شرة ال�ساعة 12
ا�ست�شهاد طفلة عمرها � 3سنوات بر�صا�ص ا�رسائيلي على منازل املواطنني يف منطقة الربكة دير
البلح 15 :ث.
�أعلنت اذاعة ا�رسائيل ان رئي�س الوزراء �آرييل �شارون قرر ا�ستئناف املفاو�ضات مع القيادة

الف�ضائيات العربية

الإت�صال والتنمية

�أحمد قريع ي�ستقبل املبعوث االوروبي ،ورئي�سة الربملان الكولومبي �سليمة حامت.1.30 :
رئي�س املجل�س الت�رشيعي روحي فتوح ي�ستقبل رئي�سة الربملان الكولومبي 1 :د.
ا�ست�أنف اجلانبان الفل�سطيني واال�رسائيلي ات�صاالتهما ال�سيا�سية 45 :ث.
يعقد اجلانبان الفل�سطيني واال�رسائيلي اجتماع ًا اليوم ملناق�شة انت�شار قوات االمن الفل�سطينية
جنوب غزة 30 :ث.
اعادة خرب ازالة التعديات مع تفا�صيل جديدة 30 :ث.
اعادة خلرب ا�ستنكار اجلامعة العربية �ضم ا�رسائيل امل�ستوطنات 1 :د.
اعادة خلرب اجتماع مبارك – برينز 1 :د.
اعادة خلرب االنتخابات مع التقرير 5 :د.
اعادة للأخبار االمنية واالعتداءات اال�رسائيلية مع اخبار جديدة.1.30 :
اعادة خلرب الرئي�سني ال�سوري والرو�سي 45 :ث.
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د.

* ن�شرة ال�ساعة 3
اعادة خلرب ا�ست�شهاد طفلة يف منطقة الربكة 15 :ث.
عبا�س ي�ستقبل املبعوث االوروبي اىل عملية ال�سالم مارك اوتي وممثل كندا لدى ال�سلطة1.30 :

العدد 3

الفل�سطينية 30 :ث.
اعادة خلرب االنتخابات املحلية مع التقرير امليداين 5 :د.
وفد من البلديات الفرن�سية يزور قناة فل�سطني 20 :ث.
اعادة خمت�رصة خلرب ازالة التعديات 1 :د.
اخبار امنية واعتداءات ا�رسائيلية 2 :د.
اجتماع الرئي�س امل�رصي ح�سني مبارك مع م�ساعد وزير اخلارجية االمريكية وليم برينز 1 :د.
اجلامعة العربية ت�ستنكر قرار ا�رسائيل �ضم امل�ستوطنات الواقعة �ضمن نطاق جدار الف�صل1 :
د.
اعادة خلرب الرئي�سني ال�سوري والرو�سي من اليوم ال�سابق 45 :ث.
اخبار عراقية2.30 :
خرب عن �ضحايا التدافع يف معبد هندو�سي يف الهند 30 :ث.

الف�ضائيات العربية
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العراق :رئي�س الوزراء الربيطاين توين بلري يعلن ان قوات االحتالل �ستبد�أ ت�سليم اجراءات االمن
للعراقيني بعد االنتخابات – اخبار امنية 2 :د.
اعادة خلرب التدافع يف معبد هندو�سي يف الهند 30 :ث.
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العدد 3

* ن�شرة ال�ساعة 9
ت�شييع �شهيد يف قلقيلية اغتالته ا�رسائيل واعتقلت رفيقيه واعادة خلرب ا�ست�شهاد الطفلة بر�صا�ص
ا�رسائيلي و�آخر بانفجار قنبلة من خملفات االحتالل.1.30 :
ادانة الرئي�س عبا�س االعتداءات اال�رسائيلية وحتميله ا�رسائيل امل�س�ؤولية 1 :د.
عبا�س يت�سلم تقرير ًا من اللقاءات مع اال�رسائيليني بح�ضور قريع.1.30 :
عبا�س ي�ستقبل املبعوث االوروبي مارك اوتي الذي زار اي�ض ًا قريع و�أدىل بت�رصيحني بعد اللقاءين.
وا�ستقبل عبا�س رئي�سة الربملان الكولومبي �سليمة حامت 2 :د.
ت�سلم عبا�س ر�سالتي م�سعود الربزاين وجرفان الربزاين خالل ا�ستقباله رئي�س جمعية ال�صداقة
العربية – الكردية 1 :د.
ا�ستقبل عبا�س وفد ًا من املعوقني 30 :ث.
ا�ستقبل قريع رئي�سة الربملان الكولومبي �سليمة حامت 30 :ث.
اعادة الجتماع روحي فتوح مع حامت 25 :ث.
اخبار االعتداءات اال�رسائيلية ،جديدة ومعادة 4 :د.
اعادة خمت�رصة خلرب ازالة التعديات 1 :د.
اعادة خلرب لقاء مبارك – برينز 1 :د.
اخبار امنية عراقية 1.30 :د.
خرب توين بلري (اعادة) 25 :ث.
 27كانون الثاين (يناير)
* ن�شرة ال�ساعة 12
ا�ست�شهاد �أ�سري يف �سجن جمدو يف حريق ،و�آخر ام�س يف انفجار قنبلة من خملفات االحتالل 1 :د.
عبا�س يبد�أ اليوم زيارة لالردن يف جولة ت�شمل م�رص وتركيا ورو�سيا 45 :ث.
ت�سلم عبا�س ام�س تقرير ًا عن اللقاءات مع اجلانب اال�رسائيلي (اعادة) 1.30 :د.

الف�ضائيات العربية
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* ن�شرة ال�ساعة 3
عبا�س يتوجه اىل االردن ،وكان ا�ستقبل م�ساعد وزير اخلارجية االمريكي وليم برينز و�رشح له
اخلطوات التي اتخذتها ال�سلطة الفل�سطينية ل�ضبط االمن .و�أكد برينز دعم امريكا للخطوات التي اتخذها
عبا�س .كما ا�ستقبل عبا�س امل�ست�شار اخلا�ص لرئي�س الوزراء الربيطاين �سايغل �شنوورد 3 :د.
اجتمع رئي�س الوزراء احمد قريع مع برينز 50 :ث.
اجتماع جمل�س االمن القومي يف رام اهلل برئا�سة احمد قريع 1 :د.
ا�ست�شهاد طفل فل�سطيني يف رام اهلل بانفجار ج�سم م�شبوه ،واعادة خلرب ا�ست�شهاد �سجني يف �سجن
جمدو وا�ستنكار وزير �ش�ؤون اال�رسى واملعتقلني تباط�ؤ قوات االحتالل يف اخماد احلريق 2 :د.
اعادة خلرب االنتخابات 3 :د.
ت�شييع ال�شهيد ماهر ابو �سنينة (اعادة) 30 :ث.
اخبار امنية :ح�صار بلدة �صيدا ،اقتحام خميم بيت املاء واعتقال مواطن 2 :د.
اعادة خلرب االمني العام امل�ساعد الحتاد املحامني العرب 45 :ثانية.
اعادة خلرب اجلمعيات االهلية اللبنانية 45 :ث.
اعادة خلرب النائب العام 45 :ث.
الو�ضع االمني يف العراق 1 :د.

العدد 3

اعادة خلرب ا�ستقبال عبا�س ثم قريع املبعوث االوروبي مارك اوتي.1.30 :
عبا�س يلقي كلمة يف م�ؤمتر احتاد املعوقني 1 :د.
خرب عن االنتخابات املحلية اليوم وتقرير 3.30 :د.
اخبار االعتداءات اال�رسائيلية وت�شييع ال�شهداء 2.30 :د.
دان الأمني العام امل�ساعد الحتاد املحامني العرب عمر زين قرار ا�رسائيل تطبيق قانون امالك
الغائب على القد�س وت�رصيح لنقيب املحامني الفل�سطينيني يف املعنى نف�سه 1 :د.
تكتل اجلمعيات االهلية اللبنانية يدين ممار�سات االحتالل 45 :ث.
اعالن النائب العام ان اجلميع امام القانون �سواء ،اثر قيام احدى العائالت بقطع طريق بعد
مقتل احد ابنائها يف خالف عائلي يف غزة 1.10 :ث.
الو�ضع االمني يف العراق 45 :ث.

الف�ضائيات العربية
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العدد 3

* ن�شرة ال�ساعة 9
ا�ست�شهاد طفل و�سجني (اعادة) وا�ست�شهاد مواطن من خميم الربيج بر�صا�ص ا�رسائيلي 2 :د.
اجتماع الرئي�س حممود عبا�س مع امللك االردين عبداهلل يف عمان والبحث يف التطورات وخطوات
ال�سلطة الفل�سطينية حلفظ االمن والنظام واعالن عبداهلل دعم ال�سلطة 2 :د.
اعادة خلرب ا�ستقبال عبا�س وليم برينز 1.30 :د.
اجتماع جمل�س االمن القومي يف رام اهلل (اعادة) 1 :د.
اعادة خلرب اجتماع قريع – برينز 50 :ث.
خرب عن اجراء االنتخابات املحلية يف اجواء دميوقراطية وتقرير ميداين 5 :د.
اخبار االعتداءات اال�رسائيلية 1 :د.
وزارة الأ�رسى واملحررين تكرم ابناء اال�رسى 55 :ث.
ت�رصيح للرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد يف ختام زيارته ملو�سكو حذر يه من ان ما يجري يف ال�رشق
االو�سط قد ي�ؤدي اىل تفكك بع�ض دول املنطقة 45 :ث.
خرب العراق 2.25 :د.
 28كانون الثاين (يناير)
* ن�شرة ال�ساعة 3
 -1اعادة خلرب اجتماع الرئي�س حممود عبا�س مع امللك عبداهلل يف االردن من اليوم ال�سابق 2 :د.
 -2اعادة خلرب ا�ستقبال عبا�س قبل مغادرته اىل االردن م�ساعد وزير اخلارجية االمريكية وليم
برينز.1.30 :
 -3تلقى عبا�س يف عمان ات�صا ًال من وزيرة اخلارجية االمريكية اجلديدة كوندوليزا راي�س 30 :ث.
 -4انت�شار قوات االمن الفل�سطينية يف جنوب غزة – مع تقرير 3.20 :د.
 -5امر رئي�س هيئة االركان اال�رسائيلي مو�شي يعلون بوقف كل العمليات يف قطاع غزة بعد
انت�شار قوى االمن الفل�سطينية 45 :ث.
 -6اعالن نتائج االنتخابات املحلية.2.30 :
 -7اعادة الجتماع جمل�س االمن القومي يف رام اهلل مع ا�ضافة قرار قريع منع ال�سالح غري
املرخ�ص 45 :ث.
 -8اعادة خلرب اجتماع قريع مع م�ساعد وزير اخلارجية االمريكي وليام برينز 30 :ث.
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 29كانون الثاين (يناير)
* ن�شرة ال�ساعة 12
حمادثات بني الرئي�س حممود عبا�س والرئي�س امل�رصي ح�سني مبارك يف القاهرة تتناول �آخر

العدد 3

* ن�شرة ال�ساعة 9
و�صول الرئي�س حممود عبا�س اىل القاهرة للقاء الرئي�س ح�سني مبارك وت�رصيح ملندوب فل�سطني
يف القاهرة حممد �صبيح حول الزيارة 2.30 :د.
ت�رصيح للواء الركن ربحي عرفات قائد االرتباط الع�سكري والقوات احلدودية عن انت�شار قوات
االمن الفل�سطيني يف قطاع غزة من اجل حفظ االمن وهيبة ال�سلطة معرب ًا عن امله يف التزام اال�رسائيليني
تقدمي الت�سهيالت وفتح املعابر .مع اعادة خلرب انت�شار قوات االمن وتقرير ميداين عنها 4.35 :د.
اعالن نتائج االنتخابات املحلية (اعادة) 2.30 :د.
ت�شييع �شهيد يف بيت حلم 35 :ث.
ا�ستمرار فر�ض حظر التجول على بلدة �صيدا واعتقال �شابني 50 :ث.
تظاهرة يف �سلفيت �ضد جدار الف�صل العن�رصي تخللتها ا�شتباكات مع قوات االحتالل 1.30 :د.
جمموعة ن�سوية ا�رسائيلية حتتج على ممار�سات قوات االحتالل عند احلواجز الع�سكرية 45 :ث.
نائب رئي�س الوزراء اال�رسائيلي �شيمون برينز يعرب عن تفا�ؤله من دافو�س بنتائج االجتماع
املرتقب بني عبا�س و�آرييل �شارون .ووزير التجارة ايهودا اوملرت يعلن اال�سعداد لتحويل املنطقة ال�صناعية
عند معرب ارتيز منطقة �صناعية فل�سطينية .واعادة خلرب مو�شي يعلون عن وقف العمليات الع�سكرية يف
قطاع غزة 1.45 :د.
خرب عن بدء العراقيني لالنتخابات يف اخلارج واعادة للأخبار االمنية 3 :د.
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 -9اعادة للأخبار االمنية من اليوم ال�سابق 2 :د.
 -10اعادة خلرب تكرمي ابناء اال�رسى 55 :ث.
 -11اعترب جون زوكارد املقرر اخلا�ص يف االمم املتحدة يف جمال حقوق االن�سان ان هدم منازل
الفل�سطينيني ي�شكل جرائم حرب خطرية 30 :ث.
 -12اعادة خلرب الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد يف رو�سيا 45 :ث.
 -13امللف العراقي 2.15 :د.

الف�ضائيات العربية
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العدد 3

التطورات واجراءات ال�سلطة الفل�سطينية ل�ضبط االمن ،وكذلك ا�ستئناف عملية ال�سالم والدعم امل�رصي
لل�سلطة واعادة لت�رصيح حممد �صبيح 3.30 :د.
اجناز انت�شار  2000عن�رص من قوات االمن يف قطاع غزة وت�رصيح للعميد حممد رجب 3 :د.
اعادة خلرب اعالن نتائج االنتخابات املحلية 3 :د.
ا�ست�شهاد مواطن بالر�صا�ص اال�رسائيلي يف خان يون�س وا�ستمرار احل�صار على بلدة �صيدا
�شمال طولكرم 1.30 :د.
تظاهرة احتجاجية على جدار الف�صل يف �سيلفيت (اعادة) 1.30 :د.
�شخ�صيات مقد�سية تدعو املجتمع الدويل اىل وقف االجراءات اال�رسائيلية لتهويد امالك املقد�سيني
يف املدينة املقد�سة 1 :د.
دعت احلركة اال�رسائيلية �ضد هدم املنازل اىل فر�ض عقوبات على ا�رسائيل 1.30 :د.
اعادة خلرب �شيمون بريز يف دافو�س 1.45 :د.
خرب عن االنتخابات العراقية واالخبار االمنية 3 :د.
* ن�شرة ال�ساعة 3
اعادة خلرب حممود عبا�س يف القاهرة 3 :د.
رئي�س الوزراء احمد قريع ي�صل اىل غزة الجراء حمادثات تتعلق بت�شكيل احلكومة اجلديدة بعدما
اعاد عبا�س تكليفه .وت�رصيح ملدير مكتب عبا�س ح�سن ابو لبدة عن اللقاء املرتقب بني عبا�س و�آرييل
�شارون .كذلك ت�رصيح لوزير �ش�ؤون املفاو�ضات �صائب عريقات عن لقائه قريب ًا م�ست�شار �شارون 2 :د.
اعادة خلرب برييز واوملرت ويعلون 1.45 :د.
جل�سة للمجل�س الت�رشيعي يف غزة ورام اهلل ومناق�شة جمموعة من م�شاريع القوانني 1 :د.
اعادة خلرب انت�شار قوات االمن يف غزة 3 :د.
ت�رصيح ملمثل الهند لدى ال�سلطة الوطنية يدعم فيه ال�شعب الفل�سطيني 45 :ث.
اعادة خلرب ا�ست�شهاد مواطن يف خان يون�س وت�شييعه 30 :ث.
جي�ش االحتالل اال�رسائيلي يقتحم حمطة االر�سال التلفزيوين يف بلدة كفرراعي وا�ستمرار ح�صار
�صيدا 1.30 :د.
املركز الفل�سطيني حلقوق االن�سان ي�شيد ب�سري االنتخابات 45 :د.
اعادة خلرب احلركة اال�رسائيلية �ضد هدم املنازل 1.30 :د.
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* ن�شرة ال�ساعة 9
ا�ست�شهاد مواطن يف خان يون�س نتيجة جروح ا�صيب بها قبل �شهر ،كما عرث على �شهيد �آخر عند
احد املعابر 30 :ث.
اعادة خلرب حمادثات عبا�س مع الرئي�س امل�رصي يف القاهرة 3 :د.
اكد احمد قريع ان امل�شاورات م�ستمرة مع الرئي�س عبا�س لت�شكيل احلكومة اجلديدة( .حديث
خا�ص لقناة فل�سطني).2.30 :
اعلن وزير �ش�ؤون املفاو�ضات �صائب عريقات انه �سيلتقي هذا اال�سبوع م�ست�شار �آرييل �شارون.
واجتمع حممد دحالن مع وزير الدفاع اال�رسائيلي �شاوول موفاز لبحث االن�سحاب اال�رسائيلي من مدن
ال�ضفة الغربية 2.30 :د.
اعادة خلرب اجتماع املجل�س الت�رشيعي يف غزة ورام اهلل 1 :د.
جتتمع غد ًا يف مقر اجلامعة العربية يف القاهرة الدورة الثالثة وال�سبعون مل�ؤمتر امل�رشفني
على �ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني يف الدول العربية وت�رصيح لع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية زكريا الآغا عن اعمال الدورة 1.30 :د.
اعادة خلرب ممثل الهند لدى ال�سلطة 45 :ث.
ترحيب رئي�س بلدية بيت حلم بنية املنتدى االقت�صادي العاملي عقد اجتماعه يف بيت حلم م�ستقب ًال:
 1د.
خرب ت�شييع �شهيد يف خزاعة 30 :ث.
قوات االحتالل تعتقل  4مواطنني يف اخلليل 45 :ث.
اعادة خلرب اقتحام حمطة االر�سال التلفزيوين يف بلدة كفرراعي وا�ستمرار ح�صار �صيدا 1.30 :د.
اعت�صام ت�ضامني مع اال�رسى يف اخلليل 45 :ث.
املواطنون يف رفح يرحبون بانت�شار قوات االمن 1.30 :د.
اخبار العراق :انتخابات و�أمن 2.30 :د.
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 30كانون الثاين (يناير)
* ن�شرة ال�ساعة 12
ت�رصيح للرئي�س حممود عبا�س للتلفزيون امل�رصي خالل زيارته القاهرة اكد فيه ان اجلانب
امل�رصي يلعب دور ًا كبري ًا يف احالل ال�سالم بني الفل�سطينيني واال�رسائيليني .واعادة خلرب حمادثات عبا�س
مع الرئي�س امل�رصي ح�سني مبارك 1 :د.
زيارة رئي�س الوزراء احمد قريع لقناة فل�سطني الف�ضائية يف غزة 2.30 :د.
اكد قريع ان لقاء دحالن – موفاز (�أم�س) كان ايجابي ًا 2.30 :د.
اعادة خلرب قريع عن امل�شاورات لت�شكيل احلكومة اجلديدة التي �ست�شهد تغيريات 1.30 :د.
اعادة خلرب �صائب عريقات 2.30 :د.
اعادة خلرب اجتماع املجل�س الت�رشيعي 1 :د.
اجتماع وزير ال�ش�ؤون اخلارجية نبيل �شعث مع وزير اخلارجية ال�سوري فاروق ال�رشع يف
دم�شق 35 :ث.
ت�شييع �شهيد يف خان يون�س و�آخر يف خزاعة (اعادة) 45 :ث.
اقتحام حمطة االر�سال يف كفرراعي 1.30 :د.
املواطنون يف رفع يرحبون بانت�شار قوات االمن (اعادة) 1 :د.
االخبار العراقية :انتخابات و�أمن 1.30 :د.
رئي�س الوكالة الدولية للطاقة الذرية حممد الربادعي يتحدث عن تعاون ايراين 1 :د.
اول رحلة طريان بني ال�صني وتايوان منذ  50عام ًا 30 :ث.
وفاة طفلة يف فيتنام ب�أنفلونزا الطيور 30 :ث.
* ن�شرة ال�ساعة 3
ا�ست�شهاد مواطن يف بلدة ال�شوكة – رفح بر�صا�ص ا�رسائيلي 30 :ث.
اعادة خلرب حممود عبا�س يف القاهرة 1 :د.
زيارة احمد قريع لوزارة العدل وت�أكيده على ا�ستمرار اال�صالح ال�شامل 1.30 :د.
اعادة لزيارة خرب قريع لف�ضائية فل�سطني 2.30 :د.
خرب مف�صل عن اجتماع اجلانبني الفل�سطيني واال�رسائيلي الليلة الفائتة وت�رصيح لقريع عن
نتائج االجتماع 3 :د.
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* ن�شرة ال�ساعة 9
اعادة خلرب ا�ست�شهاد مواطن يف بلدة ال�شوكة بر�صا�ص ا�رسائيلي 30 :ث.
و�صول الرئي�س حممود عبا�س اىل العا�صمة الرو�سية مو�سكو يف زيارة ر�سمية 1 :د.
اجتماع رئي�س الوزراء احمد قريع مع جلنة املتابعة للقوى الوطنية اال�سالمية للبحث يف ترتيبات
الو�ضع الداخلي .وت�رصيح لعبا�س و�آخر لنافذ عزام القيادي يف حركة اجلهاد اال�سالمي 3.30 :دقائق.
اعادة خلرب زيارة قريع لوزارة العدل وتذكري بزيارته قناة فل�سطني 3.30 :د.
اجتماع للجانبني الفل�سطيني واال�رسائيلي حت�ضري ًا للقاء عبا�س – �شارون وت�رصيح عنه لقريع:
 1.30د.
لقاء عبا�س مع املبعدين املفرج عنهم من ا�رسائيل وت�رصيح لوزير �ش�ؤون الأ�رسى حول املو�ضوع:
 1.30د.
ارتياح يف خان يون�س النت�شار قوات الأمن وجولة لرئي�س البلدية وت�رصيح 1.45 :د.
ت�شييع �شهيد يف خان يون�س 20 :ث.
خمطط ا�رسائيلي لال�ستيالء على ارا�ضي قرية اجليب قرب القد�س وا�ستيالء على ارا�ض قرب
اخلليل واعتقال مواطن جنوب اخلليل 1.30 :د.
ت�شديد االجراءات االمنية على قرى ومدن ال�ضفة واعتقاالت 1 :د.
بدء اعمال م�ؤمتر امل�رشفني على �ش�ؤون الالجئني يف القاهرة 1 :د.
اعادة خلرب اجتماع �شعث – ال�رشع 35 :ث.
اعادة خلرب اجتماعات املجل�س الت�رشيعي 1 :د.
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اعادة الجتماع وزير ال�ش�ؤون اخلارجية نبيل �شعث مع نظريه ال�سوري فاروق ال�رشع 35 :ث.
املجل�س الت�رشيعي يوا�صل جل�ساته وت�رصيح لرئي�سه روحي فتوح 1 :د.
اعادة خلرب الدورة  73مل�ؤمتر امل�رشفني على �ش�ؤون الالجئني 1.30 :د.
ترحيب يف رفح بانت�شار قوات االمن :وفتح معرب التفاح.1.45 :
اطالق نار ا�رسائيلي على املواطنني يف جنوب رفح وا�صابة مواطن واعتقال  1 :3د.
انطالق االنتخابات العراقية و�أخبار امنية 3 :د.
اعادة خلربي الربادعي 1 :د.
اعادة خلرب ال�صني – تايوان 30 :ث.
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انطالق االنتخابات العراقية و�أخبار امنية 3 :د.
اعادة خلرب الربادعي 1 :د.
اعادة خلرب ال�صني – تايوان 30 :د.
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نتائج
لدى التدقيق يف توزيع االخبار على الن�رشات والوقت املعطى للأخبار ن�صل اىل النتائج الآتية:
احليز الأكرب من امل�ساحة الزمنية خم�ص�ص للأخبار الفل�سطينية الداخلية �أي ما يوازي �أو يزيد على
 80يف املئة ،ب�شكل عام ،من زمن الن�رشات االخبارية ،والع�رشون يف املئة املتبقية خم�ص�صة لالخبار العربية يف
معظمها ،ويف احيان نادرة للأخبار العاملية.
من �ضمن االخبار املحلية ،الأولوية هي للأخبار الر�سمية� ،أي اخبار الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
ورئي�س الوزراء احمد قريع ،ترتيب ًا ومدة.
ال يك�رس اولوية اخبار الرئي�س عبا�س ،واالخبار الر�سمية اال اخبار ا�ست�شهاد املواطنني الفل�سطينيني
على يد قوات االحتالل اال�رسائيلي.
تفرد الن�رشات حيز ًا وا�سع ًا لأخبار االعتداءات اال�رسائيلية على املدن والبلدات الفل�سطينية ،وهي
االولوية الثانية.
ال حيز لأخبار الف�صائل الفل�سطينية االخرى كـ»حما�س» و»اجلهاد» وغريهما ،اال ما كان على عالقة
بال�سلطة كاحلوار الفل�سطيني – الفل�سطيني او االنتخابات.
االخبار العربية هي اخلرب العراقي اوالً ،تليه االخبار العربية االخرى ،وهي قليلة ،فخالل اال�سبوع
مو�ضوع الدرا�سة وردت اخبار زيارة الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد ملو�سكو وت�رصيح لوزير خارجيته فاروق
ال�رشع عن االن�سحاب من لبنان ،و�أخبار ذات عالقة بالفل�سطينيني م�صدرها بريوت ،وخرب عن جون قرنق ،فيما
مل ترد �أي اخبار عربية ال عن م�رص وال عن دول املغرب العربي وال عن دول اخلليج ...وعلم ًا ان كثري ًا من هذه
الدول كان ي�شهد احداث ًا مهمة.
غياب االخبار اال�رسائيلية وت�رصيحات رئي�س الوزراء اال�رسائيلي �آرييل �شارون عن احلوار مع
ال�سلطة وعن عبا�س اال مرة واحدة خالل اال�سبوع ،وكذلك احلملة اال�رسائيلية على �سورية ،علم ًا ان هذه االخبار
واملواقف كانت من االخبار الرئي�سية يف ال�صحافة العربية والتلفزيونات العربية والعاملية يف الفرتة نف�سها
مو�ضوع الدرا�سة.
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التحليل النوعي
يف التحليل النوعي مل�ضمون اخبار قناة فل�سطني ال بد من التمييز بداية بني االخبار املحلية الفل�سطينية
وبني االخبار العربية والدولية ،ويتبني من خالل قراءة هذه االخبار ان هناك قوا�سم م�شرتكة يف �صياغة هذه
االخبار ،ونقاط اختالف اي�ض ًا.
االخبار اخلارجية ،وهي مبعظمها عربية ،منتقاة ،كما يبدو ،لي�س بح�سب اهميتها الداخلية للبلد
العربي املعني ،بل بح�سب اهميتها االقليمية والدولية ك�أخبار العراق وبع�ض اخبار �سورية وايران وال�سودان.
واملالحظ ابتعاد القناة عن اخبار ال�رصاعات الداخلية يف البلدان العربية وحتى عن اخبار اخلالفات العربية،
ويبدو ان هذا االبتعاد هو �سيا�سة متخذة بقرار �سيا�سي من قيادة ال�سلطة الفل�سطينية التي تريد ان تن�أى بنف�سها
عن ال�رصاعات العربية .فاذا ا�ضفنا ذلك اىل املدة املحدودة املخ�ص�صة للأخبار العربية ميكن اال�ستنتاج بو�ضوح
ان اخلرب اخلارجي لي�س له اولوية ،حتى اننا مل نلحظ �أي خرب عربي خالل مرحلة الدرا�سة يف مقدمة الن�رشة وال
حتى يف و�سطها .دائم ًا يف نهاية الن�رشة ،االولوية هي دائم ًا للخرب املحلي اي ًا كانت اهميته.
يف اجلانب املهني تبدو �صياغة اخلرب العربي او اخلارجي حمايدة ،وعلى االرجح كما تنقلها وكاالت
االنباء العاملية ،وال تتدخل القناة ال �رشح ًا وال ا�ضافة على اخلرب ،وال تذكري ًا باخللفيات .فقط تتدخل يف االخت�صار.
وميكن مالحظة ذلك خ�صو�ص ًا يف اخلرب العراقي احلا�رض يف كل الن�رشات على مدى ا�سبوع الدرا�سة .وحتى هذا
اخلرب (العراقي) احلا�رض دائم ًا ،حا�رض بتفا�صيله االمنية ب�شكل عام ،فال يدخل يف التفا�صيل العراقية ال�شيعية
وال�س ّنية والكردية ،وال مكان لأبي م�صعب الزرقاوي فيه وال لتنظيم «قاعدة اجلهاد» .هو خرب يعدد العمليات
ويح�صي القتلى ويقدم الت�رصيحات واملواقف العاملية املتعلقة بال�ش�أن العراقي .كما يقدم (خالل فرتة الدرا�سة)
معلومات عامة عن االنتخابات العراقية.
يف ما ي�أتي مناذج حرفية لبع�ض االخبار العربية ،ت�ؤكد التحليل ال�سابق.
«دعا الرئي�سان الرو�سي فالدميري بوتني وال�سوري ب�شار اال�سد يف بيان م�شرتك اىل ا�ستئناف مفاو�ضات
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غياب املواقف والت�رصيحات االمريكية املتعلقة بال�سيا�سة الدولية وبالو�ضع يف العراق ويف لبنان
وغريهما .حتى جورج بو�ش كان غائب ًا كلي ًا عن ن�رشات االخبار.
ويف اجلانب املهني ،ميكن مالحظة بع�ض االختالفات املهنية بني ن�رشة و�أخرى ،خ�صو�ص ًا جلهة توزيع االخبار
على الن�رشة.
ان م�صدر االخبار املحلية هو التغطية امليدانية ملرا�سلي املحطة ،وهي يف غالبيتها اخبار م�صورة،
خ�صو�ص ًا اخبار الر�سميني ،اما االخبار اخلارجية فتعتمد اعتماد ًا كلي ًا على الوكاالت العاملية الكربى.
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ال�سالم يف ال�رشق االو�سط من دون فر�ض �رشوط م�سبقة على اجلانب الفل�سطيني وال�سوري واللبناين .و�أكد
الطرفان ان ا�ستئناف املفاو�ضات من دون �رشوط م�سبقة ي�سمح بامل�ضي قدم ًا على طريق حل �شامل وعادل.
و�أكد بيان �صادر عن الرئي�سني بعد لقائهما يف مو�سكو اليوم ان الو�صول اىل هذه الت�سوية يحتم على ا�رسائيل
االن�سحاب من جميع االرا�ضي العربية املحتلة منذ عام  ،1967كما ا�ستند البيان اىل ما ن�صت عليه «خريطة
الطريق» من االن�سحاب اىل حدود  1967واقامة الدولة الفل�سطينية» ( 25كانون الثاين ن�رشة ال�ساعة .)9
«اجتمع الرئي�س امل�رصي ح�سني مبارك يف القاهرة اليوم مع ال�سيد وليم برينز م�ساعد وزير اخلارجية
االمريكية ل�ش�ؤون ال�رشق االو�سط .وتركز االجتماع حول �سبل ا�ستئناف عملية ال�سالم يف ال�رشق االو�سط
ا�ضافة اىل عدد من الق�ضايا التي تهم البلدين .وكان برينز و�صل اليوم اىل القاهرة يف زيارة مل�رص يف بداية جولة
يف دول املنطقة ت�شمل اي�ض ًا فل�سطني وا�رسائيل» ( 26كانون الثاين ن�رشة ال�ساعة .)2
«اعلن رئي�س الوزراء الربيطاين توين بلري ان قوات التحالف �ستبد�أ ت�سليم اجراءات االمن يف العراق
اىل ال�سلطات العراقية بعد انتخابات  30كانون الثاين .وقال يف مقابلة �صحافية ان احلكومتني االمريكية
والربيطانية �ستحددان جدو ًال لنقل م�س�ؤوليات االمن على االقل يف املناطق االقل توتر ًا» ( 26كانون الثاين ن�رشة
ال�ساعة .)3
«يف ال�ش�أن العراقي قتل �سبعة عراقيني و�أ�صيب ثالثة �آخرون اليوم يف انفجار وقع يف مدينة كركوك
�شمال العا�صمة بغداد .وقال ناطق با�سم ال�رشطة العراقية ان �سيارتني مفخختني انفجرتا قرب مركز �رشطة يف
�سوق حي الريا�ض مما ادى اىل مقتل �سبعة عراقيني وجرح ثالثة �آخرين .و�أ�شار اىل انفجار �سيارة لدى مرور
قافلة امريكية بني كركوك واحلويجة ومل تعرف اخل�سائر .ويف �أكرب خ�سارة مني فيها اجلي�ش االمريكي منذ غزو
العراق لقي ثالثون جندي ًا امريكي ًا م�رصعهم اثر �سقوط مروحيتهم اليوم يف غرب العراق .وقالت �شبكة CNN
انه مل يت�ضح بعد اذا كان االمر نتيجة حادث او عملية هجومية .كما اعلن جي�ش االحتالل االمريكي يف بيان له
عن مقتل خم�سة جنود مارينز يف ما �سماه عمليات قتالية �ضد جمموعات ارهابية يف حمافظة االنبار .و�أعلن بيان
ع�سكري �آخر ا�صابة �سبعة جنود امريكيني يف انفجار عبوتني مفخختني على طريق مطار بغداد الدويل» (26
كانون الثاين ن�رشة ال�ساعة .)9
«اىل امللف العراقي حيث اعلنت ال�رشطة العراقية اليوم ان �رشطي ًا عراقي ًا قتل اليوم يف �رشق كركوك.
و�أفاد م�صدر يف ال�رشطة ان اربعة ا�شخا�ص قتلوا وجرح واحد بانفجار يف الدورة .وكان اجلي�ش االمريكي اعلن
ام�س ان جندي ًا قتل يف حمافظة ديايل �شمال بغداد مت�أثر ًا بجروح ا�صيب بها .وبهذا ي�صل عدد القتلى االمريكيني
يف العراق خالل ال�ساعات القليلة املا�ضية اىل  39قتي ًال .من جهتها اعلنت وزارة الدفاع اال�سرتالية ان عدد ًا من
اجلنود اال�سرتاليني جرحوا يف هجوم تعر�ضوا له ام�س يف بغداد 28( .كانون الثاين ال�ساعة .)9
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منوذجية الإعالم الر�سمي
باالنتقال اىل االخبار الفل�سطينية املحلية التي ت�شكل الع�صب اال�سا�سي للن�رشة وحتتل احليز االكرب
من وقتها نرانا امام �صورة منوذجية لالعالم الر�سمي العربي ذات خ�صو�صية نابعة من خ�صو�صية الو�ضع
الفل�سطيني.
والن�رشة ب�شكل عام توحي بهويتها ،فهي ن�رشة ال�سلطة الفل�سطينية ،ويظهر ذلك وا�ضح ًا من خالل
االخبار املختارة (اخبار اهل ال�سلطة) ،ومدتها وت�سل�سلها يف الن�رشة .واذا كانت الن�رشة تبتعد عن التحليل
واملناق�شة والتحليل والتف�سري ،كما هي حال االعالم املعا�رص ،ف�إنها تلج�أ اىل ا�ستخدام الكلمات والتعابري ذات
الداللة والتقارير املوجهة مل�صلحة ال�سلطة الفل�سطينية و�سيا�ستها واجراءاتها ،وميكن القول ان ن�رشة اخبار
قناة فل�سطني هي ن�رشة اخبار م�ستقلة – مت�صلة يف �آن .م�ستقلة اذ ال ربط حتريري ًا يجمعها فكل خرب م�ستقل عن
الآخر ،ومت�صلة بكونها جميعها تتناول �ش�أن ًا واحد ًا هو ال�ش�أن الفل�سطيني يف واقع معاناته و�رصاعه ال�سيا�سي
والع�سكري يف �آن.
�سبقت اال�شارة اىل ان اخبار الرئي�س حممود عبا�س حتتل ر�أ�س الن�رشة ،اال اذا �سبقتها اخبار
ا�ست�شهاد املواطنني الفل�سطينيني يف االعتداءات اال�رسائيلية .وكمثال يف ن�رشة ال�ساعة التا�سعة من يوم 24
كانون الثاين حتتل اخبار عبا�س مقدمة الن�رشة ،وتت�سل�سل ح�سب الرتتيب الآتي« -1 :اجتمع ال�سيد حممود
عبا�س مع اللجنة املكلفة تقومي التعديات على املمتلكات العامة يف غزة و�أ�صدر توجيهاته لتنفيذ القرارات مبا فيه
امل�صلحة العامة( .»...يبدو وا�ضح ًا هنا ابراز حر�ص عبا�س على امل�صلحة العامة) -2 .زيارة عبا�س ملقر ف�ضائية
فل�سطني ودعوته اىل التطوير واالهتمام باعطاء الفر�صة جلميع الفئات للتعبري عن ر�أيها (دميوقراطية عبا�س)
ويلي الزيارة تقرير يتحدث فيه ع�ضو اللجنة املركزية لـ«فتح» عبا�س زكي عن ان «جناح عبا�س هو جناح ل�شعبنا
وم�ؤ�س�ساتنا وان م�سرية اال�صالح م�ستمرة على كل ال�صعد» -3 .زيارة عبا�س لديوان املوظفني وت�شديده على
�رضورة تطوير ادائه (بعد ا�صالحي للزيارة)« -4 .اكدت حركة «حما�س» ان اخلالفات تقل�صت بينها وبني
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«بد�أ �آالف العراقيني يف اخلارج اليوم االقرتاع يف  14دولة .وجرت اوىل االنتخابات يف ا�سرتاليا»
(تقرير)  28كانون الثاين ال�ساعة .)9
على هذا املنوال ت�أتي االخبار العراقية والعربية والدولية ،مرتافقة مع �صور تبثها وكاالت االنباء
الدولية .وهي و�إن كانت تبدو حمايدة اىل �أبعد احلدود يف ا�سلوب �صياغتها والكلمات والتعبريات امل�ستخدمة،
اال انها ت�سقط عنا�رص اجلدل واخلالف والتوتر ،وك�أنها ت�ساير واقع ًا ،او حتاول جتنب الوقوع يف مطب التدخل
وحتاذر االنحياز.
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الرئي�س حممود عبا�س يف خ�صو�ص التو�صل اىل اتفاق هدنة مع اجلانب اال�رسائيلي وقال م�شري امل�رصي الناطق
با�سم احلركة يف غزة ان اخلالفات تقل�ص يف مو�ضوع الو�ضع الداخلي الفل�سطيني ،م�شري ًا اىل انه اذا نفذت
مطالب الف�صائل �ستتعاطى بايجابية .وقال نافذ عزام (اجلهاد اال�سالمي)« :لن تكون هناك تهدئة من طرف
واحد».
بينما جند يف ر�أ�س ن�رشة ال�ساعة التا�سعة من يوم  25كانون الثاين خرب ت�سليم ا�رسائيل جثة �شهيد
فل�سطيني ،وكذلك يف ر�أ�س ن�رشة ال�ساعة  12من  26كانون الثاين خرب ا�ست�شهاد طفلة بر�صا�ص ا�رسائيلي.
ان اللغة امل�ستخدمة يف �صياغة ن�رشة االخبار ت�شي مبوقف ،ويعطي ا�ستخدام �ضمري املتكلم ب�صيغة اجلمع م�ؤ�رش ًا
اىل انتماء اىل وطن وق�ضية�« .شيعت جماهري �شعبنا املواطن يا�رس اجلبارين الذي ا�ست�شهد يف م�ست�شفى ...يف
بئر ال�سبع مت�أثر ًا بجروح ا�صابته بها قوات االحتالل قبل �شهر .وندد املواطنون بجرائم االحتالل وطالبوا
املجتمع الدويل بال�ضغط على ا�رسائيل لوقف جرائمها» 24( .كانون الثاين ال�ساعة  )9ويتكرر يف اخلرب تو�صيف
افعال ا�رسائيل باجلرائم مرتني داللة اي�ض ًا اىل تبني ق�ضية فيها ظامل ومظلوم.
ومن االفعال ذات الدالالت امل�ستخدمة ب�شكل متكرر فعل اقتحم لبدء اخبار االعتداءات اال�رسائيلية على
القرى واملخيمات الفل�سطينية «اقتحمت قوات االحتالل �صباح اليوم بلدة �صيدا �شمال طولكرم ودهمت عدد ًا من
املنازل وقامت بتفتي�شها والعبث مبحتوياتها ،و�سيطرت على عدد من املنازل وحولتها نقاط املراقبة» ( 25كانون
الثاين ال�ساعة  )12وكذلك ت�ستخدم الن�رشة فعل اجتاح لو�صف عمليات التوغل اال�رسائيلية «اجتاحت قوات
االحتالل �صباح اليوم عدة احياء يف مدينة نابل�س .واقتحمت را�س العني و�شارع البا�شا وغريهما و�سط اطالق
نار كثيف بني احلني والآخر ،واقتحمت قوات االحتالل خميم بالطة و�سط اطالق نار وقنابل �صوتية .وفر�ضت
قوات االحتالل خطر التجول على قرية �صيدا �شمال طولكرم ،وقد اجتاحت قوات االحتالل القرية و�سط اطالق
قنابل �صوتية مما ا�شاع اجواء من التوتر والقلق والذعر .وقال �شهود عيان ان �آليات االحتالل جابت ال�شوارع
واتخذت مواقع قبل ان ي�رشع اجلنود مبداهمة منازل القرية وتفتي�شها ،وعبثوا مبحتويات بع�ضها وحولوها
نقاط ًا للمراقبة 26( »...كانون الثاين ال�ساعة .)12
و�إ�ضافة اىل و�صف العمليات اال�رسائيلية باجلرائم ت�ستخدم الن�رشة تو�صيف العدوان «�أدان الرئي�س
حممود عبا�س العدوان اال�رسائيلي اجلديد وقال ان على ا�رسائيل ان تتوقف عن هذه االعمال 26( »...كانون
الثاين ال�ساعة .)9
ووا�ضح يف كل االخبار املحلية و�صف القوات اال�رسائيلية بقوات االحتالل .وملرة واحدة خالل ا�سبوع �أي 21
ن�رشة ا�ستهلت الن�رشة بالب�سملة ( 29كانون الثاين ال�ساعة .)9
ومن الالفت اي�ض ًا انه يف االخبار ال�سيا�سية املتعلقة باحلوار بني اال�رسائيليني والفل�سطينيني يو�صف
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اال�رسائيليون بـ«اجلانب اال�رسائيلي» من دون ا�ستخدام �أي عبارات تعبوية او مناه�ضة «ت�سلم الرئي�س حممود
عبا�س ام�س تقرير ًا مف�ص ًال حول نتائج اللقاءات مع اجلانب اال�رسائيلي و�رشح الوفد للرئي�س عبا�س بح�ضور
ال�سيد احمد قريع رئي�س الوزراء ما مت بحثه يف اللقاء الذي عقد مع اجلانب اال�رسائيلي .و�أو�ضح انه مت بحث
عدد من امل�سائل ال�سيا�سية واالمنية ،واتفق اجلانبان على ا�ستكمال اللقاءات اال�سبوع القادم ،وذلك ال�ستكمال
التح�ضري للقمة املرتقبة بني القيادتني 27( ...كانون الثاين ال�ساعة .)12
ويبدو ان ا�ستخدام الألقاب يختلف من ن�رشة اىل اخرى بح�سب املحرر ،فعبا�س هو تارة ال�سيد الرئي�س وتارة
فخامة الرئي�س وتارة الرئي�س.
واذا كان التعاطي مع ا�رسائيل خالي ًا من �أي هجوم ،او حتى انتقاد قا�س لها ،اللهم ما يذكر عن
ممار�ساتها العدوانية �ضد القرى واملخيمات ،ف�إن االخبار املحلية االخرى هي يف خدمة ال�سلطة و�سيا�ستها.
فخرب االنتخابات مث ًال يربز االجواء الدميوقراطية والنزاهة واحلياد «يف جو دميوقراطي ،ويف ح�ضور ح�شد من
املراقبني الدوليني واملحليني يتوجه اليوم اكرث من � 90ألف ناخب اىل �صناديق االنتخابات لالدالء ب�أ�صواتهم
الختيار  118ع�ضو ًا يف املجال�س البلدية يف ع�رش دوائر يف غزة ...مع تقرير ي�شيد باالنتخابات و�أهميتها»...
( 27كانون الثاين ال�ساعة  ،)12لكن خرب اذاعة نتائج االنتخابات ،التي فازت بغالبيتها حركة «حما�س» يوا�صل
اال�شادة بالنزاهة والدميوقراطية من دون �أي ا�شارة اىل فوز «حما�س» ،وال حتى اذاعة ا�سماء الفائزين (28
كانون الثاين ال�ساعة .)3
يف اجلانب املهني اي�ض ًا تعتمد الن�رشة على التقارير االخبارية لتدعيم االخبار ،وحتى هذه التقارير
تبدو «م�شغولة» لتخدم �سيا�سة ال�سلطة الفل�سطينية �سواء من خالل ن�ص املرا�سل �أم كالم اال�شخا�ص املوجهة
اليهم اال�سئلة حول ق�ضية ما كق�ضية االنتخابات مث ًال حيث مل يرد يف التقرير �أي ذكر حلركة «حما�س» او غريها
من الف�صائل امل�شاركة يف هذه االنتخابات .وال تعتمد الن�رشة مقدمة عامة �شاملة لربط االخبار املت�صلة ببع�ضها
بع�ض ًا .فكل خرب قائم بذاته .وال يتدخل جهاز التحرير ال �رشح ًا وال تف�سري ًا ،كما ان طريقة ال�صياغة معطوفة
على طريقة التالوة اجلامدة واخلالية من �أي تفاعل بني املذيع واخلرب ال تعطي االخبار االهمية التي ت�ستحقها،
فخرب ا�ست�شهاد مواطن يتلى كخرب لقاء رئي�س ال�سلطة رئي�س دولة اخرى وكخرب االعتداء على قرية وكخرب
العراق او ت�سونامي .كما يغيب ربط الن�رشات املتتالية ببع�ضها بع�ض ًا وحتديد ًا يف االخبار امل�ستمرة او املتكررة.
ولهذه اال�سباب جمتمعة قد تبقى بع�ض الق�ضايا غام�ضة اىل حد ما ،كمو�ضوع احلوار الفل�سطيني – الفل�سطيني،
واحلوار الفل�سطيني اال�رسائيلي.
	�إذن ،ال ميكن �إدراج قناة فل�سطني يف �إطار الف�ضائيات العربية املفتوحة كـ «اجلزيرة» و«العربية»
و«الف�ضائية اللبنانية» و«قناة �أبو ظبي» وغريها من الف�ضائيات ذات االنت�شار الوا�سع والأفق املفتوح (؟).
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وبالتايل ال ميكن «حما�سبتها» �أو مناق�شة م�ضمونها ومقدار مهنيتها بالطريقة نف�سها .فالوا�ضح انها تعاين
يف ن�رشاتها االخبارية ،نق�ص ًا مهني ًا وا�ضح ًا يتمثل يف �ضعف االلتزام باملعايري الواجب توافرها والتي ميكن
اخت�صارها بعنا�رص اجلدة والأهمية واملو�ضوعية والبحث عن احلقيقة وبثها من دون حتيز ...فقناة فل�سطني،
وعلى رغم كونها ف�ضائية ،تبدو مغرقة يف حمليتها ،ورمبا حتجب من الأخبار �أكرث مما تعر�ض� ،سيا�سية كانت
�أو اجتماعية ومنوعة .وهنا يطرح ال�س�ؤال عن م�ساحة احلرية الفعلية التي تتيحها املحطة .وكيفية التوفيق بني
التوجهات ال�سيا�سية وال�رضورات املهنية.
الإجابة لي�ست �سهلة بالطبع ،ففي العامل العربي ال�سيا�سة متطلبة كثري ًا ،فكيف �إذا كانت هي املمولة واملالكة .ويف
حال حمطة مثل قناة فل�سطني ي�صعب الف�صل بني التوجيهات ال�سيا�سية وال�رضورات املهنية .وبالتايل ي�صعب
التوفيق .فالتوجيهات ال�سيا�سية ت�أتي على ح�ساب ال�رضورات املهنية.
ويبدو من املن�صف القول �إن قناة فل�سطني ،من منطلق التزامها ،تتميز بدرجة عالية من احل�س الوطني يف
ن�رشاتها الإخبارية وتنقل معاناة الفل�سطينيني اىل العامل العربي .وعلى امل�ستوى املهني يبدو هناك جهد وا�ضح
يف التغطيات املحلية والتقارير امليدانية املحلية.
يف �ضوء كل ما ورد ،تبدو قناة فل�سطني ،وغريها الكثري من املحطات العربية ،بحاجة اىل جمموعة من اخلطوات
والتدابري ،التي ال تتخطى املنطق اىل املثاليات .فالواقع العربي يجب �أن ي�ؤخذ باالعتبار عند و�ضع �أي اقرتاحات
�أو تو�صيات لتطوير الأداء الإعالمي للف�ضائيات  .ومن التو�صيات ال�رضورية:
توظيف العنا�رص الكفوءة وامل�ؤهلة ت�أهي ًال كافي ًا لقيادة العمل الإعالمي ،والتطوير الدائم للكفاءات املوجودة عرب
البعثات والدورات التدريبية.
التجهيز امل�ستمر ب�أحدث التقنيات املعتمدة يف القطاع الإعالمي.
توفري الإمكانات املادية الالزمة للبحث عن اخلرب واملعلومات اجلديدة واملفيدة.
اعتماد اال�شكال املتطورة يف االنتاج التلفزيوين والرتكيز على التحقيقات التي تذهب اىل العمق يف البحث عن
احلقيقة وعدم االكتفاء بعر�ض التقارير االخبارية ال�رسيعة.
ا�ستخدام طرائق البحث العلمي لتحديد انتظارات اجلمهور والتفاعل معه.
تو�سيع ف�سحة احلرية والتخفيف التدريجي من �سيطرة ال�سيا�سيني و�آرائهم على املحطة للو�صول باملعايري
املهنية اىل �أق�صى حد ممكن.
خال�صات
يف املح�صلة ،ميكن اال�ستنتاج ان ف�ضائية فل�سطني ال تتبع ب�شكل دائم مبد�أ تقدمي عن�رصي االهمية
واملو�ضوعية يف �أخبارها ،بل قد يتقدمها يف احيان كثرية مبد�أ الت�سل�سل الربوتوكويل للأخبار تبع ًا لأهمية
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ال�شخ�صيات املعنية باخلرب .واملالحظة اجلديرة بالذكر هنا هي ان ن�رشة قناة فل�سطني تبدو كن�رشة حملية
موجهة اىل جمهور فل�سطيني يف ال�شتات واىل جمهور عربي ال يزال مهتم ًا بال�ش�أن الفل�سطيني .ولذلك ال يتقدم
اخلرب اخلارجي مهما كانت اهميته اىل مقدمة الن�رشة ،واىل و�سطها حتى .فمث ًال خرب زيارة الرئي�س ال�سوري
ب�شار اال�سد اىل مو�سكو وال�ضجة التي اثارتها ق�ضية �رشاء �صواريخ رو�سية والت�رصيحات اال�رسائيلية يف هذا
مر كخرب عادي يف نهاية
املجال مل ت�أخذ حيز ًا يتنا�سب مع اهميتها ،كذلك مقتل � 29أمريكي ًا دفعة واحدة يف العراق ّ
الن�رشة.
واذا كان اخلرب الفل�سطيني يبدو ،غالب ًا ،ومن خالل اال�سلوب واللغة امل�ستخدمني وك�أنه خرب حمايد اال
ان التدخل يف �سياقه ي�أتي غالب ًا من خالل احلذف وا�سقاط بع�ض العنا�رص .وهكذا فاخلرب يقوم بوظيفة �سيا�سية
اوالً ،وهذه الوظيفة حتتل مكان ًا متقدم ًا يف خلفية القناة .ولي�س بال�رضورة ان تكون هذه الوظيفة دعائية مبا�رشة
لل�سلطة الفل�سطينية ،بل هي وظيفة ذات هدف :الرتويج ل�سيا�سة التهدئة التي ينادي بها الرئي�س الفل�سطيني
اجلديد (�آنذاك) حممود عبا�س .فحتى طريقة االلقاء توحي بذلك.
وال ت�شذ قناة فل�سطني عن االجتاه الغالب يف املحطات التلفزيونية احلكومية العربية ،واملفهوم الوظيفي
الذي يحكمها ،فالقناة جزء من اجهزة ال�سلطة ،وبالتايل ،حتى احلرفية املهنية يجب ان تدخل يف خدمة الهدف
الوظيفي .وكلما ارتفع م�ستوى التدخل الر�سمي ،من الطبيعي ان يخ�رس اجلانب املهني.
اال ان القناة توحي وك�أنها ت�ستمد �رشعية توجهها وتغطي طغيان اخللفية ال�سيا�سية على اجلانب املهني من
خالل خ�صو�صيتها كقناة ذات م�ضمون ن�ضايل بحت ،ولذلك ت�سقط من اخبارها ال�ش�ؤون االجتماعية والثقافية
والرتفيهية والريا�ضية.
هكذا ،تبدو قناة فل�سطني ،منوذج ًا خا�ص ًا بني القنوات الف�ضائية العربية ،وحتى احلكومية .وهي
حالة قائمة بذاتها كجزء من ق�ضية تعي�ش ظروف ًا �صعبة على امل�ستوى الداخلي وعلى امل�ستوى اخلارجي ،ومن
الطبيعي بالتايل ان ينعك�س الو�ضع ال�سيا�سي واالمني على �إخبارها ارتباك ًا ...وحتى ت�سطيح ًا وغمو�ض ًا يف
احيان كثرية .وال�س�ؤال ،هل ان اعالم ًا كهذا يخدم ق�ضية او يجعلها تنت�رص يف ع�رص تخو�ض فيه القوى العاملية
حروبها االعالمية قبل حروبها الع�سكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية؟
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 - 1نبذة تاريخيــة
�شكل موقع لبنان اجلغرايف ,كنقطة تقاطع بني ال�رشق والغرب ,عام ًال حا�س ًما يف تكوين ثقافته احلديثة
واملعا�رصة ,بالإ�ضافة �إىل بنية �شعبه بتنوعها الثقايف .والتقاطع لي�س ببعده اجلغرايف فقط من حيث موقع لبنان
على ال�شاطئ ال�رشقي للبحر املتو�سط وات�صاله بالعمق العربي بل لأنه نقطة تتيح التجاذب واالت�صال بني
احل�ضارات ال�رشقية والغربية.
وي�شكل القرن  ,19ركيزة �أ�سا�سية من ركائز بنيان تاريخ لبنان احلديث ,حيث �شهد ت�صارعات خمتلفة
�أثرت على تكوينه �أو ارتدت عليه ,منها ال�رصاع على تقا�سم تركة «الرجل املري�ض» اي الأمرباطورية العثمانية
املرتهلة �آنذاك ,ما جعل لبنان يتعر�ض �إىل تدخالت غربية و�رشقية من وراء البحار .مثال على ذلك بد�أت الثقافة
الغربية ب�أبعادها املختلفة تدخل �إىل البلد يف هذه احلقبة ,وراحت كل جمموعة من املجموعات الطائفية تقيم
�صالت ذات طبيعة �سيا�سية واقت�صادية وثقافية مع دول على ر�أ�سها :فرن�سا وانكلرتا ورو�سيا...
هكذا دخلت الإر�ساليات الأجنبية �إىل لبنان ,وبد�أت اجلمعيات املنبثقة عنها �أو املتعاونة معها تقيم لها
موطئًا ,ولأن الت�صارع الداخلي بني الطوائف املختلفة� ,أخذ بع ًدا عنيفًا �أحيانًا ,فقد انفتح ال�رصاع على رغبة
جمموعات لبنانية بالتخل�ص من النري العثماين...

العدد 3

�شغلت م�س�ألة الهوية اجلماعات الب�رشية التي �شكلت ال�شعب اللبناين على امتداد تاريخ لبنان احلديث
واملعا�رص ,ومل تزل .وتقع هذه امل�س�ألة يف عمق التكوين اجلماعي ,الطائفي واملذهبي والديني الذي ي�سم هذا
ال�شعب ,وخالفا لكل كالم �آخر عن �أن الثقافة الت�شكيلية مل ت�أبه لعنوان الهوية ,فاننا نعتقد ب�أن الفنانني اللبنانيني
مثلهم مثل كافة املثقفني والنخبة يف لبنان قد �سكنتهم هذه املع�ضلة� :إىل من ننتمي؟ ما هي حدود هويتنا؟ ماذا
يقول تاريخنا؟ هل نحن جزء من املدى العربي وننتمي �إىل هذه القومية؟ هل نحن ن�شكل امتدا ًدا للثقافة الغربية,
الفرن�سية حتدي ًدا؟ هل نحن جزء من الثقافة الإ�سالمية؟ هل نحن فنيقيون؟ �إلخ...
وال ينبغي �أن ن�شك بان�سحاب هذه الأ�سئلة على الثقافة اللبنانية بعامة ومالم�ستها للثقافة الت�شكيلية
بن�سبة معينة وهذا ما نحن ب�صدد تبيانة يف هذه العجالة.
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ثم تتابعت التطورات نحو نفوذ ثقايف وتربوي ,من خالل املدار�س واجلمعيات الرتبوية التي فتحت
مدار�س لها ,و�أقامت �أول مطبعة يف ال�رشق يف لبنان ,وعمل امل�سيحيون على �صيانة اللغة العربية من الترتيك,
وراحت تبث الروح القومية على غرار ما كان يح�صل يف �أوروبا ,ونادى امل�سيحيون باال�ستقالل عن العثمانيني,
ومتنع بع�ض امل�سلمني عن ال�سري بهذه الدعوة العتبارات عقيدية تتعلق بوحدة الأمة الإ�سالمية ,ثم �أ�سهم فريق
ا�سالمي �آخر يف الن�ضال �ضد الترتيك وراح ينادي بالقومية العربية واعتبار لبنان جزء ًا من «الأمة العربية».
فعندما رزح لبنان حتت االنتداب الفرن�سي كانت الطبقة الربجوازية ال�صاعدة املعتا�شة من التجارة وقطاع
اخلدمات قد تركزت يف الو�سطني املاروين وال�سني ,قد تركزت م�صاحلها على تركيب �سلطة �سيا�سية متحالفة
مع االحتالل الفرن�سي� /أثناء االنتداب ومتحالفة مع بع�ضها لرتكيب ا�ستقالل مبني على التخلي م�ؤقتًا عن
االلت�صاق بالغرب من جهة والتخلي عن فكرة الوحدة العربية من جهة �أخرى .لكن ذلك دفع �إىل اعتناق فكرة
«الأمة اللبنانية» عند لفيف من النخبويني املوارنة .لكن التطورات الالحقة �أظهرت �أن الفريقني مل يتخليا عن
قواعدهما الفكرية.
وقد ان�سحب هذا االنق�سام ب�شكل �أو ب�آخر على ال�ساحة الت�شكيلية ,فعلى الرغم من �أن الت�صوير يف
لبنان« ,مل يظهر ب�شكله الدنيوي اال يف منت�صف القرن التا�سع ع�رش تقري ًبا »,اال �أنه «بد�أ بعد ذلك �شيئًا ف�شيئًا
يتجاوز الت�صوير الديني ويبزه» وفقًا ل�سيلفيا نايف� .إال �أن الر�سامني اللبنانيني الذين عا�شوا داخل ال�سلطنة
العثمانية م ًعا كانوا ي�ستلهمون الأ�ساليب املعروفة يف العا�صمة ا�سطنبول مع �أنهم كانوا ي�ستعريون من الفن
الغربي بع�ض مالحمه ,لكن دخول الفن الدنيوي ممث ًال بفن البورتريه �إىل لبنان كان مواز ًيا لدخوله �إىل ال�سلطنة
العثمانية .فحتى اخللفاء العثمانيون انخرطوا يف هذه العملية لغايات ال�سمو والرفعة واملوقع .ومل يلبث هذا
التباعد بني تياريني فنيني �أن �ضاق حيث ا�ستطاعت الر�ؤيا الغربية �أن ت�سود يف جمال �صياغة العمل الفني وفق
الأ�سلوب الغربي امل�ستند �إىل التزاوج بني االنطباعية والكال�سيكية وبع�ض الرومان�سية .ومل تلبث هذه الظاهرة
�أن ت�صاعدت بعد اال�ستقالل حيث منت يف لبنان منذ الأربعينات ثقافة فنية فعلية على الطريقة الفرن�سية مع عودة
اللبنانيني الذين تكونوا فن ًيا يف فرن�سا �إىل لبنان .وعلى الرغم من �أن البع�ض يعتقد بان الرتاث املحلي �أو املناطقي
مل يكن له الأثر يف لبنان �إال يف مطالع ال�سبعينات وحتت ت�أثري التيار الرتاثي املتميز يف العامل العربي قاطبة حيث
بد�أنا ن�سمع عن جتريدية �رشقية و�ألوان �رشقية �أو �ضوء �رشقي� ,أو روح �رشقية الخ...
 - 2االنطباعيون اللبنانيون وم�س�ألة الهوية
يف ثالثينات القرن املا�ضي ن�ش�أ يف لبنان فن ت�صوير ي�شتمل على �أنواع خمتلفة ,على يد جيل م�صطفى
فروخ ,قي�رص اجلميل ,عمر الأن�سي ,ر�شيد وهبي و�صليبا الدويهي ,وهم الذين �أ�سهموا بفعالية يف ادخال الفن
الغربي �إىل لبنان وبخا�صة املدر�سة االنطباعية� .سافر معظم ه�ؤالء �إىل فرن�سا وايطاليا وا�سبانيا لكي يتعلموا
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 - 3التجريد اللبناين والتفتي�ش عن الهوية
� 3 - 1صليبا الدويهي يكت�شف الرتاث
�إن ما يطبع املرحلة الأوىل لفن الدويهي-امل�سيحي من زغرتا -جنده يف ر�سومه الكن�سية والدينية .لكن الدويهي
راح يفت�ش يف حياته وفنه الكن�سي عن ما مييز الفن يف منطقته عن غريها ,لذلك انحاز الدويهي عن الأكادميية
والكال�سيكية الغربيتني وراح ي�ستجلي الفن امل�سيحي ال�رشقي وخا�صة البيزنطي ,هكذا بد�أ ير�سم �أعماله الدينية

العدد 3

الفن ,لكن ذلك مل مينعهم من التعبري عن بع�ض التاريخ اللبناين الذي ي�ستند �إىل تباينات يف م�س�ألة الهوية .فقد
ر�سم قي�رص اجلميل جدارية بعنوان «معركة عنجر» والتي متثل انت�صار فخر الدين املعني الثاين على العثمانيني
يف منطقة عنجر الواقعة يف �سهل البقاع اللبناين عام  .1623وهذا العمل ر�سم من وحي فكرة النهو�ض الوطني
اللبناين �ضد االحتالل العثماين ,من دون �أن ي�شكل موقفًا من االحتالل الفرن�سي .ففي الفرتة التي عا�ش �ضمنها
الفنان يف الن�صف الأول من القرن الع�رشين ,بد�أت احلركات الوطنية والتحررية بالظهور والن�شوء يف املنطقة
العربية ومنها لبنان� .أما الفنان م�صطفى فروخ وهو فنان لبناين م�سلم فقد ر�سم عدة لوحات منها :معاوية
يد�شن اال�سطول ,عقبة بن نافع ,النه�ضة ...وتعرب هذه اللوحات عن تفجر احلالة القومية عند امل�سلمني بعالقتهم
باملجال العربي وارتباطهم به ,حيث اعتربوا ب�أن لبنان هو جزء من الأمة العربية ,لذلك ا�ستح�رض الفنان بع�ض
التاريخ اال�سالمي املجيد فر�سم م�شاهد تاريخية حربية لإيجاد ال�صلة التاريخية والرتاثية مع احلالة القومية
العربية .ويف �سياق الرف�ض اجلماعي للأ�ساليب احلديثة الوافدة من الغرب يقول م�صطفى فروخ« :من كان مثلي
يعي�ش يف جو �ضيق بعيد عن الفن (يق�صد على الطريقة الغربية) وممار�سته بعدنا عن املريخ ,ثم مل ي�سمع بالفن
ومل يكن �أمامه وال حوله من �أ�سباب الت�شويق واالندماج الفني قليل وال كثري ,بل العك�س هو ال�صحيح ,اذ كل
ما حوله مثبطات فقط» .كما يقول ر�شيد وهبي يف نف�س ال�سياق «امل�شاكل ال تعد وال حت�صى يف بيئة جاحدة لأي
نوع من �أنواع العمل الفني وب�أي �شكل من الأ�شكال »...فان الثابت بان الفنانني امل�سلمني الذين اعتنقوا املذاهب
رف�ضا من حميطهم حيث تربت الأذواق على رف�ض امل�شابهة والعري
الغربية يف �صياغة العمل الفني واجهوا ً
وجزئ ًيا الر�سم ال�شخ�صي ,فقد اعتاد ه�ؤالء على م�شاهدة الفن البحري العثماين ,والزخرفة التي تزدان بها
اجلوامع واملنارات والأماكن الدينية ,بالإ�ضافة �إىل اخلط العربي ,وعلى كل حال فقد بد�أ فروخ ذاته بالر�سوم
البحرية والتاريخية كما �أ�سلفنا حيث اندمج يف ت�صوير املراكب والأ�رشعة وهد�أة الأمواج والأحالم ,وحاول
ا�ستخراج املا�ضي التليد من جدران غرناطة وق�رص احلمراء .ومل ين�س العديد من الفنانني االنطباعيني الآخرين
ا�ستذكار بع�ض الرتاث اللبناين متمث ًال بالأزياء اللبنانية وبخا�صة منهم قي�رص اجلميل ور�شيد وهبي .كما ر�سم
عمر االن�سي بيوت لبنان القدمية وفلكلوره وتراثه وعاداته وتقاليده م�سج ًال ب�أمانه ملرحلة عاي�شها لبنان ومتيز
بها وفقًا للفنان.
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على الطريقة البيزنطية وهي طريقة تعتمد الت�سطح واال�سلبة ,متخل ًيا بذلك عن بداياته االنطباعية .لذلك فقد
لبا�سا عرب ًيا حيث يقول« :كنت �أول من ر�سم امل�سيح و�أتباعه بلبا�س عربي وا�ستعملت
�ألب�س �شخ�صيات الإجنيل ً
اخلط العربي فيها» كما يورد �أ�سعد عرابي .لقد حول الأ�شكال والوجوه من هيئة �أوروبية وطابع غربي� ,إىل
وجوه وطابع عربي ال بل لبناين .ويف كالمه عن اجناز �أعماله الدينية يف كاتدرائية مار يوحنا يف زغرتا يقول�« :أنا
عملت �شي غري �شكل ,رجعت �إىل الأ�صول �إىل اجلذور املوجودة يف بالدي»...
ويف �سياق كالمه عن اعتناقه التجريدية يقول»...انتقلت �إىل الهند�سة �إذ �أدركت انها �صفة جيدة يف الفن العربي
الإ�سالمي» كما زين الفنان كني�سة زغرتا «بالرموز القدمية التي تفردت بها املدر�سة االنطاكية ال�رسيانية دون
�سواها يف القرن اخلام�س وما بعد »,حيث يعترب هذه التحوالت يف فنه بانها «...ع�صارة فكري الذي �صهرته يف
بوتقه لبنانيتي بعامة ومب�رشقية بيزنطية -عربية� -أ�سيوية بخا�صة» كما يعرتف يف منا�سبة �أخرى بان ر�سمه
الدينوي يت�سم ب�سمة �صوفية وبنوع من «روحانية �رشقية»� .أال يدل ذلك على ان�رصاف الفن نحو التفتي�ش عن
هويته الثقافية وهوية منطقته وبلده؟.
� 3 - 2سلوى رو�ضة �شقري :الرتاث الإ�سالمي
« ...انحرفت ب�شدة عن املدر�سة الواقعية »...,هذا ما تعرتف به �سلوى رو�ضة �شقري بعد ان تعرفت �إىل الأعمال
الالواقعية لبيكا�سو ومريو وكاندن�سكي وبول كلي وكالدر وعزي وبراك يف بريوت ,عندما �شاهدتها عند عامل
الآثار هرني �سرييك ,كما اطلعت على موقف لأحد �أهم املدافعني عن الالمو�ضوعية ,الكاتب �أتيان �سوريو واملتمثل
يف الفن الإ�سالمي والذي ي�ضعه يف م�صافات �شديدة الأهمية .لكن �أكرث ما لفتها و�أثر يف حتوالتها الفنية القادمة
كان �سفرها �إىل م�رص وم�شاهدتها الفرعونية الإ�سالمية ,حيث اجنذبت �إىل طريقة التوليف والتزيني والهند�سة
و�إدخال عنا�رص زخرفية وخطية على البناء الإ�سالمي جتعلها جز ًءا ع�ضو ًيا من عملية البناء نف�سه .ويف باري�س
تعرفت �إىل الفنان التكعيبي فرنان ليجيه وعملت يف حمرتفه مدة ثالثة �أ�شهر كما قامت باجراء بحث مقارن بني
العمارة الإ�سالمية والعمارة الإيطالية والرومانية ثم انخرطت يف «حمرتف الفن التجريدي يف الغراند �شوميري,
الذي كان هدفه ت�شجيع املناق�شة حول الفن التجريدي» ح�صل كل ذلك بني ال�سنتني  1949و.1950
ملاذا اجنذبت الفنانة اىل هذه الطريقة يف توليف �أعمالها النحتية والت�صويرية؟ �إنها ابنة بريوت وهي
تنتمي �إىل ثقافة �رشقية �إ�سالمية ,وقد حاولت جاهدة منذ بدايات تفتحها الثقايف مرو ًرا بتح�صيلها العلمي
والفني يف اجلامعة االمريكية يف بريوت �أن تفت�ش عن موقع ثقافتها يف النقا�ش والتبدل والت�صارع حول هوية
االجتاهات الفنية والتي اجتاحت العامل كله يف هذه الفرتة من التاريخ ,كما كانت املنطقة متوج ب�أحداث �سيا�سية
هائلة ,ودميوغرافية يف تلك الفرتة ,من اغت�صاب لفل�سطني ووالدة الكيان ال�صهيوين� ,إىل ا�ستقالل لبنان والنقا�ش
الذي �صاحبه حول ماهيته �إىل ثورة اجلزائر� ,إىل �صعود جمال عبد النا�رص ال�سيا�سي واندالع ثورة اجلزائر,
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� 3 -3شفيق عبود و�أ�شكالية ال�ضوء ال�شرقي
مل يكن لدى الفنان �شفيق عبود �أي حرج يف اعالن انتمائه �إىل عاملية الفن ,بتطوره وتبدالته الغربية ,لكنه هو
ذاته انحرف عن التجريد الهند�سي نحو التجريد الغنائي فاحتفى دائ ًما بالطبيعة مبنحى عاطفي ,وهو يعرتف
«بتورانية» عمله الفني ,لكنه يرجع مبد�أ تفتي�شه عن ال�ضوء �إىل طفولته التي ق�ضاها يف �ضيعته «املحيدثة حيث

العدد 3

والثورات الأخرى يف �أكرث من منطقة عربية وخا�صة العراق ,ما �أدى �إىل ن�شوء حركات فكرية و�سيا�سية تدعو
�إىل التحرر الوطني من اال�ستعمارين الفرن�سي واالنكليزي يف املنطقة� ,أكرثها �أهمية احلركات القومية ومنها:
احلزب القومي االجتماعي الذي يدعو �إىل وحدة الهالل اخل�صيب ,حزب البعث العربي اال�شرتاكي وحركة
القوميني العرب اللذان يدعوان �إىل وحدة الأمة العربية من املحيط �إىل اخلليج م�ستذكرين بذلك جمد االمرباطورية
اال�سالمية املرتامية الأطراف ,مركزين على الثقافات ذات البعد القومي وعلى ر�أ�سها الثقافة التي تولدت عن
احل�ضارة اال�سالمية ,كما ركز العديد من املثقفني واملفكرين واملن�ضوين يف اجتاهات ال�سيا�سة القومية على فعل
احل�ضارات امل�سيحية ال�رشقية يف اعالن �ش�أن الأمة بالإ�ضافة �إىل الفنون التي تركتها احل�ضارات ال�سابقة على
امليالد ,كاحل�ضارة الفرعونية وال�سومرية والبابلية والفينيقية ...الخ .وقد ان�سحب كل ذلك على املجال اللبناين
فح�صل ت�صارعات جديدة-قدمية حول هوية لبنان وانتمائه الفكري وال�سيا�سي واحل�ضاري :بني انتمائه �إىل
الأمة العربية� ,أم الأمة اللبنانية!
لكن ذلك الو�ضع مل يكن لي�ؤثر على الأبعاد الت�شكيلية لو مل يكن هناك تبد ٌل يف ال�صياغة والتوليف
الت�شكيليني .لقد بنيت احلداثة الغربية ,والفرن�سية منها خا�صة ,على ا�ستلهام الفنون ال�رشقية حيث بد�أ االنحياز
نحو التب�سيط والتحوير واال�سلبة والتي بد�أها غوغان و�سيزان وفان غوغ ,وانغم�س فيها ماتي�س وبيكا�سو
وبراك ,يف اجتاههما التكعيبي ,ثم ن�شوء التجريدية الغربية متمثلة برائدها كاند�سكي وتبدل ركائز البنية الفنية
والت�شكيلية التي �أطلقتها مدر�سة الباوهاو�س .اكت�شف الغرب الفكر التب�سيطي والتجريدي والفل�سفة التي
قادتها من خالل انخراط املفكرين والفنانني يف احل�ضارات ال�رشقية وا�ستك�شاف بنيان الفنون القدمية واالنفتاح
على فنون الأطفال ...اكت�شف الغرب �أهمية هذه احل�ضارات وتفاعل معها ,و»�صدر» اكت�شافاته �إىل ال�رشق,
ا�ستفاق املفكرون العرب على ح�ضاراتهم �إثر ذلك ,ف�أتاحت لهم هذه االنحيازات يف الغرب� ,أن ي�ستغرقوا من
جديد يف تراثهم وي�ستجلوه .لكن الفنانني الغربيني بنوا فنهم وجتاربهم على قاعدة خمتلفة ,بينما �شدت التبدالت
ال�سيا�سية والفكرية والثقافية من ع�ضد املفكرين العرب وجزء من اللبنانيني ,فتحولت حالياتهم هذه �إىل ما ي�شبه
العقيدة .هذه القاعدة وما تالها من تطورات �أ�سهمت ب�شكل فعال يف انتاجات �سلوى رو�ضة �شقري حيث انتجت
�أعما ًال نحتية وزيتية وغوا�ش و�أعما ًال حرفية كالب�سط والفخاريات وجم�سمات من احلديد والزجاج و�أعمال من
املينا على النحا�س وجموهرات �أرجعتها كلها �إىل مرجعيات تراثية تنتمي �إىل الرتاث الإ�سالمي.
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يقول» ...ال�ضوء الذي �أتكلم عنه موجود يف جبل لبنان ويف طفولتي»...
وبينما تورد �سيلفيا نايف بانه« :لي�س للوحات �شفيق عبود �أية خ�صو�صيه لبنانية �أو عربية ,ال يف ال�شكل وال يف
اللون »...يذكر جيل بالزي بان لوحات عبود تذكر مب�شهديتها �أو بدالالتها بت�أثره «بالدين االرثوذك�سي الذي
يقد�س ال�صورة من خالل الأيقونات ,وهو املولود يف تلك الثقافة العربية ,التي متجد الكلمة �أكرث من ال�صورة
وجتعلها يف مكان �أرفع و�أرقى».
يف نف�س االطار ت�ؤكد هيلني اخلال بان عبود «...ال يحتفظ من ال�سمات الوا�سمة للفن العربي اللبناين اال مبا ال
ميكن الربهنة عليه».
بينما ي�ؤكد �أ�سعد عرابي ب�أن «البحث الدائم عن النور عند عبود ,هو حالة من التفتي�ش الروحاين »...هو حاله
من الرت�صيع الفردو�سي التي «ت�ستح�رض جنان فنون ال�رشق ...جدران الف�سيف�ساء وال�سرياميك والتماعات
الزجاج املع�شق وامل�صدفات»...
 - 4باحثون و�إ�شكالية الهوية
يذكر بع�ض الباحثني موقفًا جمتز ًءا من م�س�ألة ال�رصاع حول الهوية يف لبنان بالقيا�س �إىل الدول العربية الأخرى,
خا�صة م�رص والعراق ويرجعون ذلك �إىل «...كون التيارات الفكرية التي �سادت لبنان ,مل تكن هي نف�سها التي
�سادت معظم الدول العربية يف تلك الفرتة ,فتيار العروبة القومي الذي واكبه بحث حثيث عن الهوية ,كان �ضعيفًا
ن�سب ًيا »...وت�ستند �سيلفيا نايف يف ا�ستنتاجها من اعتبار �صليبا الدويهي «حالة خا�صة» حيث نحا نحو»...
الت�صوير التجريدي الذي يجزم ب�أنه ا�ستوحاه من �أ�صول الفنون ال�رشقية ومبادئها »...متنا�سية جتربة �سلوى
رو�ضة �شقري ,مرتكزة يف ر�أيها بطريقة ا�ستن�سابية على اعتماد مناذج من الفنانني هم «االنطباعيون الأوائل,
ومن ثم عدد من التجريديني مثل �شفيق عبود وناديا �صقيلي و�آخرين ,غري عابئة باملرة بتجربة بول غرياغو�سيان
و�سعيد عقل وجوليانا �ساروفيم وح�سن اجلوين وعارف الري�س وجمموعة الع�رشة يف طرابل�س وكاتب املقال
بالإ�ضافة �إىل �أثر احلرب اللبنانية ذات البعد ال�سيا�سي الوا�ضح والتي من �أ�سباب اندالعها اخلالف حول هوية
لبنان ,والت�صاقه بالق�ضية الفل�سطينية ون�شوء الكيان ال�صهيوين الذي يهدد ,وفقًا جلماعات لبنانية كثرية,
الكيان اللبناين نف�سه �أو يجعله يف �أح�سن احلاالت يدور يف الفلك اال�رسائيلي ,كما تتنا�سى �أثر املحيط العربي
والثقافة القومية على عدد من االجنازات الت�شكيلية .ويدير الباحثون الآخرون الظهر للآثار ال�سيا�سية امل�ضطربة
على العمل الت�شكيلي يف لبنان� .صحيح بان الفن الت�شكيلي يف لبنان مل يكن ملت�صقًا بااليديولوجيا ولكن ا�ستقراء
التجارب الفنية ب�شيء من ال�شمول يثبت بان البعد ال�سيا�سي مل يكن غائ ًبا يف جمال التعبري الت�شكيلي يف لبنان.

االت�صال الف ّني

الإت�صال والتنمية

107

 5 - 2بول غرياغو�سيان :امل�سكون ب�أزمات ال�شرق
منذ بداياته ,...اكت�شف فنون ال�رشق الأو�سط القدمي والفن الإ�سالمي كما �أنه تربى على الطريقتني
الأرثوذوك�سية والبيزنطية يف �صياغة �أعماله الفنية.
لكن غرياغو�سيان امل�سكون بهذا التنوع الثقايف هو ذاته الذي عاي�ش احلروب وم�آ�سيها والهجرات
املعا�رصة وال�سابقة ,بدء ًا باملجازر التي خ�ضع لها ال�شعب الأرمني يف بدايات القرن املا�ضي من خالل والدته,
مرو ًرا مب�أ�ساة ال�شعب الفل�سطيني والهجرة الق�رسية التي خ�ضع لها من القد�س �إىل بريوت �إثر املجازر التي
ارتكبتها امليلي�شيات ال�صهيونية بحق الفل�سطينيني.
ان انحياز الفنان نحو الفكر الي�ساري مبداه اللبناين تبطّ ن انحيازًا نحو التفتي�ش عن هوية قومية
عربية ,وهي مبنحاها الثقايف� ,إنحياز باجتاه ما ميكن اال�ستعانة به من الثقافة ال�رشقية واملناطقية وخا�صة
العربية والإ�سالمية وامل�سيحية ال�رشقية.
هذا ما ان�سحب على عمله الفني جلهة اعتماد الرموز :كاملر�أة والطفل والرجل مبنحى تب�سيطي ايقوين.
م�سطحا ,ولونه
ويف هذا الإطار حما الفنان تفا�صيل الوجه ,واخت�رص الكثري من تفا�صيل اجل�سد وجعل عمله
ً
د�س ًما.
هكذا ا�ستح�رض غرياغو�سيان يف و�ضعيات �أج�ساده ,كل احلركات الإن�سانية ,الدالة على احلياة
الناب�ضة وتعبرياتها م�ستعم ًال مبد�أ التكرار امل�أخوذ من جتليات االيقاع ال�رشقي ,م�ستن ًدا �إىل الت�سطيح الت�شكيلي
الذي اعتمدته فنون ال�رشق الإ�سالمية وامل�سيحية.
بول غرياغو�سيان ا�ستطاع بقدراته الإبداعية �أن يزاوج بني فكره ال�سيا�سي والأبعاد الثقافية املختلفة
ومزيجا ح�ضار ًيا فيه بعد عربي وا�ضح.
ليولد فنًا له �أبعاد عاملية ولكنه يختزن ثقافة �رشقية
ً

العدد 3

 - 5ي�ستلهمون التب�سيط والأدب القدمي
 5 - 1ابراهيم مرزوق :يحور ويب�سط
«ابراهيم مرزوق هو فنان لبناين �آخر ,جذبته الب�ساطة والتب�سيط والتحوير والذاتية يف تو�ضيع
�ألوانه ,مل يهتم بر�سم تفا�صيل املفردة يف عمله ,ر�سم احلركة والو�ضعية وكذلك تفا�صيل املفردة ,كما فعل من
قبله �سيزان وغوغان وفان غوغ بب�ساطة وخ�صو�صية ذاتية» وبع�ض ه�ؤالء يعلن جها ًرا ت�أثره بالفنون ال�رشقية,
حرجا باعتماد التحريف والتب�سيط بل الت�شويه
كالفن الفرعوين ,والرافدي ,واملنمنمات اال�سالمية .لذا ال يجد ً
يف مراحل �أعماله الأخرية و�صو ًال �إىل الت�شويه الذي مل يعد يلتفت �إىل دقة الر�سم ون�سبه و�أبعاده الأكادميية.
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� 5 - 3أمني البا�شا :يكت�شف �شرقياته من منهل غربي
	�أمني البا�شا فنان �آخر ينحاز �إىل م�رشقيته بعد هزمية  1967هو يف بع�ض �أعماله ميجد الطبيعة ,لكنه
ر�سمها بطريقة خا�صة تنطلق من مبد�أ التب�سيط والت�سطيح والتجريد مت�أث ًرا بذلك بالفنون القدمية ,امل�رصية
والرافدية التي اعتمدت طريقة تق�سيم العمل �إىل م�سطحات �أو جماالت �شبه م�ستقلة �أو �إىل ما ي�سمى باحلقول,
ثم بالطريقة الإ�سالمية التي نراها يف ر�سوم الكتب (املنمنمات) والتزاويق.
	�أنتج الفنان لوحته باحلجم اجلداري« :حتية �إىل زرياب» املو�سيقي العربي الرتاثي امل�شهور.
وي�ستح�رض الفنان يف عمله هذا الرتاث الأندل�سي .هكذا راح الفنان يفت�ش عن ذاته وانتمائه يف رحالته املتكررة
�إىل روما والأندل�س ,حيث اكت�شف بان الفنانني الغربيني ا�ستندوا من دون �أية عقدة م�سبقة �إىل الفنون ال�رشقية
لالنخراط يف اجتاهاتهم احلديثة .يف ا�سبانيا ر�سم الفنان ق�رص احلمراء وجنائنه وحميطه و�ساحاته حيث
يقول« :اح�س�ست هناك بانتمائي �إىل الفن الإ�سباين الذي يتميز برونقه الإ�سالمي ,ذلك الفن الذي علّم الغرب
حب احلياة واجلمال ,من خالل الهند�سة ,الق�صور واحلدائق ...تعرفت هناك على احلديقة العربية التي تتميز
بالوح�شيـة »...كما ت�أثر البا�شا باملوزاييك وال�سرياميك والرقو�ش العربية ,التي كانت تزين جدران الق�صور
والبيوت العربية ظهر هذا جل ًيا يف بع�ض �أعماله التي ا�ستخدمت يف بع�ض تفا�صيلها وتكاوينها الأ�شكال الزخرفية
الهند�سية».
 5 - 4جوليانا �ساروفيم� :سوريالية م�شرقية
يعرف عفيف بهن�سي «ال�سوريالية العربية» ب�أنها املدر�سة التي ن�ش�أت من مبد�أ �أ�سا�سي هو خمالفة
ّ
ً
الواقع ,ف�صورت الإن�سان مت�صال بالطري ,واحليوان بالنبات ,رغبة منها يف ت�صوير عامل خمتلف وم�ستقل عن
عامل الواقع ,عامل غرائبي جنده يف كليلة ودمنة ,و�ألف ليلة وليلة ...بينما تذهب ال�سوريالية الغربية نحو عامل
الأحالم والهلو�سة والأمرا�ض العقلية ,فجاءت �أكرث الأعمال مفعمة باخليال امل�ستند �إىل الن�شوة والفجيعة,
والأرواح املري�ضة واملنحرفة .ولأن حاول �آدم حنني يف م�رص اال�ستناد �إىل الفن امل�رصي القدمي يف ت�صوير
�سوريالياته ,فقد عملت جوليانا �ساروفيم على اال�ستغراق يف الأدب العربي القدمي وخا�صة حكايات �ألف ليلة
وليلة ,عاي�شت من خالل �أعمالها احللم ال�رشقي املفعم باحلمامات ال�رشقية ,و»احلرمي» ,وبالط هارون الر�شيد,
وحكايات الأمراء والطرب ...لقد زاوجت �ساروفيم بني الر�سم الواقعي ومفردات الهند�سة املعمارية الإ�سالمية
والزخارف العربية الهند�سية منها والنباتية واحلروفية �أحيانًا .بل انها ذهبت �إىل اعتماد املر�أة الغرائبية
الرامزة �إىل «الأنوثة» و»الن�سوية» وهي تتوالد من الزهر والورود والو�شم والزخرفة والطال�سم وال�سحر.
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 6 - 2اتيل عدنان والن�ص ال�شعري
بالعودة �إىل الدفاتر التي انتجتها الفنانة اتيل عدنان والتي ا�ستوحت منها �أعما ًال ت�شكيلية كتبت
ن�صو�صا �شعرية لبدر �شاكر ال�سياب و�أدوني�س وحممود دروي�ش و�آخرين ,فهي عودة نو�ستاجلية �إىل الرتاث
ً
العربي من باب ال�شعر العربي نف�سه ,الذي كان يعترب �أبا الفنون العربية باعتباره �سابقًا بتطوره وقيمه و�أبعاده
الت�صويرية على كل �أنواع الفنون العربية الأخرى يف عمق التاريخ .هكذا فان اتيل عدنان �أدخلت الن�صو�صية
�إىل اللوحة الت�شكيلية احلديثة ,فهي ا�ستطاعت �أن ت�صهر بنيتها الغربية باعتبارها مل تكن تعرف اللغة العربية,
برتاثها و�أن تنغم�س بالتيار الذي �ساد املنطقة العربية برمتها :التيار احلرويف.
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 - 6احلروفية :تعبري عن االنتماء
 6 - 1ح�سني ما�ضي والرتاث الإ�سالمي
ينخرط ح�سني ما�ضي عميقًا يف تخطيط لوحته وفقًا لبناها الرتاثية الإ�سالمية من دون �أن ي�ستغرق يف
«ال�سلفية الفنية» .فغال ًبا ما «�أخذ ما�ضي من الفن الإ�سالمي خ�صائ�ص متعددة :كالوحدة والتكرار والت�سطيح
واالختزال فلوحته ال تعرف من �أين تبد�أ و�أين تنتهي» ,وي�ستعني ما�ضي �أحيانًا باحلروف العربية كما هي يف
عمله «الأبجدية العربية» .و�أحيانًا ي�ستوحي بنى اخلط العربي م�ستعم ًال �أ�شكا ًال ت�شخي�صية يف توليفة كتابية
وهذه ا�ستعملت يف ت�شكيالت وا�سعة من ت�شكيالت اخلط العربي نف�سه؟ .ويف �أعمال �أخرى يعمل ح�سني ما�ضي
على ا�ستخدام احلقول الفنية التي ا�ستخدمت يف الزخرفة الهند�سية العربية ,وهي املت�أثرة بدورها بالفن امل�رصي
القدمي والفنون ال�سومرية.

العدد 3

 5 - 5رفيق �شرف امل�سكون بالثقافة العربية
تبدل الفنان رفيق �رشف يف طريقة تعبريه الفني ,ويف كل �أ�سلوب اعتمده كان يبحث عن هويته الثقافية
والفنية .هو ابن بعلبك ومل يتوان مرة عن اعالن انتمائه العروبي ,وعلى الرغم من تخ�ص�صه يف ا�سبانيا فانه
انحاز مبك ًرا �إىل الثقافة الإ�سالمية .هذا ما ت�شي به �أعماله الأوىل التي اعتمدت الرمزية ,فالطائر بالن�سبة له هو
رمز للهجرة ,واللون الرمادي لون احلرية وال�ضبابية ,وهو ا�ستوحى يف جمموعته «احلروفية» من الطال�سم
والو�شم البدوي ,كما �أنه �أعلن انحيازه للطريقة الإ�سالمية يف ر�سم جمموعته «عنرت وعبلة» حيث ب�سط و�أ�سلب
يف ر�سوماته عنا�رصه الب�رشية ,كما �أدخل الزخارف والتزاويق على �أعماله م�ستوح ًيا بذلك طريقة املنمنمات
العربية التي ت�رسبت �إىل الفن ال�شعبي املتمثل ب�أعمال الفنان ال�شعبي ال�سوري �صبحي التيناوي» �أما يف جمموعته
«االيقونية» فقد ا�ستوحى الأيقونات ال�رشقية والبيزنطية ب�شكل خا�ص.
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 6 - 3وجيه نحلة :بني الرتاث والتجديد
بع�ضا من ت�أليفاته ,ويف
منذ بداياته بد�أ الفنان وجيه نحلة ي�أخذ من اخلط العربي والزخرفة امل�صاحبة ً
املرحلة الأوىل عمل على تعلم �أويل للخط بطريقة �أ�صولية ,ثم بد�أ ي�أخذ بع�ض الت�أليفات القر�آنية الكوفية كما هي
وولفها بتقنية معا�رصة .ا�ستعمل نحلة الطريقة النافرة والغائرة كمن يح�رض على �سطح خ�شبي �أو معدين �أو
حجري ,ثم لونها بطريقة الر�ش والرق�ش والتلطيخ ليح�صل على مزيج لوين يحاكي الرتاث �أو التعتيق ,وتوحي
الأعمال غال ًبا بالت�سطيح على الرغم من نفور عنا�رص اخلط �أحيانًا« .ثم طور عمله م�ستعينًا بتيار احلروفية
الغربية مثل ماثيو و�سوالج وبع�ض توليفات بول كلي «وانتهى فيما بعد� ,إىل �أ�سلوب حديث� ,أخذه عن الر�سام
الفرن�سي الأملاين الأ�صل هان�س هارتونغ وجعل احلرف العربي �شك ًال �أ�سا�س ًيا فيه».
� 6 - 4سعيد عقل :حروفية جمردة
تعرف �إىل اخلط والكتابة العربيني وفقًا لطريقته اخلا�صة� .أعاد �صياغة املفردات انطالقًا من ع�شقه
للتجريد معت ًربا «�أن توليف اخلط �صالة» ومن �أجل ذلك راح ي�صوغ احلروف بتجريدية �شاملة� ,أراد �أن يخل�صه
من بع�ض �أبعاده» ال�صورية ,حوله �أحيانًا �إىل ما ي�شبه احلبال التي حتت�شد عمود ًيا وتتقاطع �أفق ًيا وك�أنها �أحجية
عليه فكها .اخلط بالن�سبة له كاحلرب املن�ساب يف م�سارب هابطة عمودية� ,أو كخيط معقود �أو حملول ,وذلك ما
ن�صا« .ولكن يوجد ...وجهة
يذكرنا بالعقدة املتواجدة يف اخلط الكويف ,يف �أعمال �سعيد عقل ال جند حروفًا �أو ً
ت�صل الداخل باخلارج لدى الفنان نف�سه وكذلك لدى امل�شاهد»� .أطلق الفنان يده حرة يف �صياغة �أعماله ,وهو
العارف ببنية الكتابة العربية وخمتزن لبنائية اخلط و�أبعاده الهند�سية والت�أليفية ,حرية اختزنت حركية الرتاث
اخلطي ولكنها ان�سابت على هواها وب�ألوان ناد ًرا ُمزجت على امللونة ,بل ان�سابت من الأنابيب مبا�رشة ,لكنها
أي�ضا من قيود �أو ت�أطريات م�سبقة ,حيث يجد الرائي نزو ًعا نحو الألوان ال�رشقية.
�ألوان متحررة � ً
 6 - 5عادل ال�صغري :حروفية لينة
	�أعلن الفنان عادل ال�صغري جها ًرا انتماءه �إىل حروفية تنت�سب �إىل احلداثة ولكنها ترتبط بالرتاث
ً
ارتباطا ع�ضو ًيا .هكذا فان ان�سابية حركياته التي تختزن ت�شكيالت خطية ,تذكر بليونة الديواين ,وزخارفه
املت�ضمنة لهذه الأج�سام اخلطية .تذكر بالديواين اجللي ,كل ذلك يف �إيقاعات وهارمونيا ملفتة ,عادل ال�صغري
�أعلن �رشقيته الفنية انطالقًا من الفن الإ�سالمي.
 6 - 6اجليل الالحق يلتحق باحلروفية
مل يتخل عدنان امل�رصي يو ًما عن حروفيته ,بل عن هند�سية خطوطه وهو الذي �أجنز جدرانية الدبلوم
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 7 - 1عارف الري�س احلرب والهوية ال�سيا�سية
يعترب الفنان عارف الري�س من �أوائل الفنانني املحدثني الذين تناولوا املو�ضوع ال�سيا�سي يف الفن
الت�شكيلي ,خا�صة الت�صوير.
	�أول معر�ض �أقامه عارف الري�س عام  1967كان حتت عنوان «دماء وحرية» حيث كانت اللوحات مغطاة
بالدماء والتعبريات تدل على الفاجعة بعد هزمية  5حزيران  1967العربية �أمام االجتياح الإ�رسائيلي لكل من م�رص
و�سوريا والأردن.
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 - 7التعبريية وموقعها من م�س�ألة الهوية
ان تتابع احلاالت العنفية التي ع�صفت بلبنان كانت نتاج الت�صارعات الطائفية ب�أبعادها ال�سيا�سية.
فاملوارنة ك�أقلية يف ال�رشق كان ينتابهم الهاج�س الدائم من هيمنة املحيط امل�سلم عليهم والذي يجد �صداه يف
الداخل اللبناين ,بينما اخذت ال�رصاعات املذهبية ت�أخذ �أبعا ًدا �سيا�سية حادة ,حيث برزت �رصاعات بني ال�شيعة
أي�ضا من الأقليات الذين يخافون من الثقل ال�سني املتمثل باملحيط العربي ,كما �أنهم كانوا
وال�سنة .فال�شيعة كانوا � ً
مهم�شني يف الداخل اللبناين نتيجة التحالف بني الربجوازيتني ال�سنية واملارونية وا�ستالمهما مقاليد ال�سلطة,
م�ستبعدين بذلك الطائفة ال�شيعية ب�شكل ن�سبي وا�ضح ,ما دفع املثقفني ال�شيعة �إىل االنخراط يف التنظيمات
الي�سارية التي تدعو �إىل التغيري واعتناق افكار القومية العربية واال�شرتاكية وال�شيوعية ,ومن ثم فقد انخرطوا
يف البدء يف التنظيمات الفل�سطينية ,حيث تقاطعت �أهدافهم يف مقاومة ا�رسائيل .هذا الواقع �سيجد �صداه ب�شكل
م�ؤكد يف املجال الثقايف ,وما اندالع احلرب الأهلية �سنة � 1975سوى تعبري �سافر عن هذه التناق�ضات ومن
�أ�سبابها م�س�ألة الهوية اللبنانية».
ويثبت التاريخ بان الفن الت�شكيلي رافق دائ ًما ,ب�أ�شكال وتعبريات خمتلفة ,الن�شاط الإن�ساين ,فال�رصاعات على
تعبرياتها احلرب ,هي �شكل من �أ�شكال هذا الن�شاط.

العدد 3

انطالقًا من هذه املنحى ,ففي حني عالج حروفيون الكتابة واخلط انطالقًا من الر�ؤى الواقعية �أو اوحت �إىل
م�سحة ت�صويرية ,فان امل�رصي �أ�رص على هند�سية للخط ,بدت له للم�شاهد ك�أنها زخرفة على جدارات وا�سعة.
يف حني �أعلنت حروفيات عدنان خوجة �سياقًا ب�رص ًيا يذكر باملرئيات ,بل باحلركات الب�رشية املحت�شدة والتي
باحت�شادها انحدرت من �أفكار الفنان ذات البعد االجتماعي ,كانه مل ين�س �أن اللغة والكتابة والر�سم ذات �صلة
بال�صريورة احلياتية وفقًا ملنحاها ال�سلوكي.
	�أما الفنان اليا�س ديب فلم ت�ستثن مراحله انتما ًء حروف ًيا ,له جتربة يف التمزيق واالل�صاق ,يف �سياق
الأ�سود ,ك�أنه احرتاق يلفظ �أ�شكا ًال حروفية ,تربز �أ�شكاله اخلط �إىل الب�رص مبا�رشة فتخال �أنك ترى �أج�سا ًما
تتطاير يف ف�ضاء ممزق ,لكنه رغم ذلك يحيا وفق حلم الفنان.
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وقد ر�سم قبل ذلك �سنة  1947درا�ستني بالفحم « »Fusinا�سماهما�« :أمومة هريو�شيما» و «وجه
هريو�شيما» ويف بداية ال�ستينات �أجنز عم ًال �أ�سماه «حتية �إىل الثورة اجلزائرية» وهي حمفوظة حال ًيا يف املتحف
الوطني اجلزائري.
ع�شية اندالع احلرب الأهلية كان الفنان قد خا�ض جتاربه التعبريية والتقنية التي تعرب عن احلرب.
لكن واقع احلرب الأهلية ونتائجها كان �أكرث �إيال ًما للفنان ,لذلك انخرط بعملية تعبريية �شديدة الداللة يف جمال
�رصخة الفنان �ضد الواقع امل�ؤمل.
�أنتج الفنان كتا ًبا �أ�سماه «طريق ال�سلم» خالل ما �سمي بحرب ال�سنتني .1976-1970
يحتوي كتاب «طريق ال�سلم ر�سو ًما �رسيعة الإجناز ,ك�أنها درا�سات �أولية ملا �سينجز الحقًا من �أعمال.
وقد �أجنز معظمها بالأ�سود والأبي�ض مبواد الفحم وقلم الر�صا�ص واحلرب ال�صيني .و�صور جمزرة «الكرنتينا»
وهي �ضاحية �أخرى من �ضواحي بريوت ال�رشقية قطنتها غالبية من امل�سلمني ال�شيعة الذين نزحوا من البقاع
اللبناين واجلنوب هر ًبا من االعتداءات الإ�رسائيلية املتكررة عليهم و�سكنوا يف بيوت كثرية التوا�ضع والفقر,
غالبيتها من التنك و»الإترنيت» ,وهي منطقة �أنتفت فيها كل و�سائل احلياة الطبيعية من بنى حتتية وطرقات
وخالفه.
ويف لوحته «النبعة» ر�سم الفنان من وحي �أحد الأحياء يف بريوت ال�رشقية التي قطنها �أغلبية �شيعية,
حي فقري يت�صف ببنائه املتوا�ضع وبيوته الدالة على الفقر ال�شديد.
ويف لوحة «النزوح» ر�سم الفنان امر�أة تلب�س املنديل الأبي�ض وهو الرمز الإ�سالمي للمر�أة ,تعابريها مليئة
بالغ�ضب والعنفوان وال�صرب يف نف�س الوقت.
 7 - 2ح�سن اجلوين :جدلية االقامة والهجرة
ان نظرة عميقة مل�سار الفنان و�إجنازاته العديدة تثبت ان �أعماله يف �أكرث حمطاتها وتنويعاتها تعك�س
لنا عالقة فنه مبراحل طفولته وحميطه االجتماعي يف بريوت ,وارتباطه الأكيد ببلدته «رومني» ,وهي بلدة تقع
على ه�ضبة جنوبية تبتعد م�سافة ب�سيطة عن مدينة النبطية ,وهذه املنطقة التي يقطنها اغلبية �شيعية مع �أقلية
م�سيحية ,تعترب يف قلب الأحداث الع�صيبة التي ع�صفت بلبنان وبجنوبه ب�شكل خا�ص جراء اغت�صاب �أر�ض
فل�سطني.
اثقلت احلروب املتعددة كاهل الفنان و�أعماله وتركيبته النف�سية ,لكنها دفعت جتربته �إىل التمظهر
والربوز متجلية بانفعال وحيوية ,وهو كذلك عرب بتعبرييته عن حالة �إن�سانية عميقة من دون �أن ي�صور خرا ًبا
وقت ًال ودما� .صور قلقًا و�أ�سى وحرية تربز على وجوه �أ�شخا�صه ومن خالل ان�صهار العن�رص الإن�ساين بالطبيعة
والبناء .يقول الفنان «�أن ا�شاهد على �شا�شات التلفزة من قتل ودمر وجمازر يقوم بها العدو الإ�رسائيلي �ضد
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ال�شعب الفل�سطيني� .أراقب «بكل �أ�سف وح�رسة ,بكل حزن وانك�سار واعتزاز� ,أراقب وقائع موت «حممد الدرة»
واملقاومة العظيمة التي بد�أها الفل�سطيني يف الدفاع عن ترابه وكرامته وتاريخه ...ف�ألف متحف ت�شكيلي ال
ت�ساوي حلظة ق�ضى حممد الدرة بني ذراعي والده قت ًال بر�صا�ص �إ�رسائيلي.»...
ان لوحة زينب وهي املر�أة التي متثل وجع اجلنوب اللبناين والتي متثل رمزًا له ,هذه املر�أة ,ال تخت�رص
وحدها تعبريات الفنان ,على اهميتها ,فاملر�أة هنا تعني الأر�ض املعطاءة وال�صبورة والغنية ,وال �شك ب�أن الفنان
قد ا�ستعار هذا الرمز من ح�ضارات املنطقة الغابرة فالأر�ض واملر�أة رمزان للخ�صوبة .لكن املر�أة عند اجلنوبي
التي تلتف باملنديل ويف نظراتها �إىل الأفق البعيد واحلنق وال�صرب والتطلع نحو املجهول ,هي رمز لل�صمود
والت�شبث بالأر�ض ورمز للحرية وللت�صدي للعدوان الدائم على هذه الأر�ض ,يقف الرجل �إىل جانبها يدافع عن
أي�ضا بهذه الأر�ض.
مقد�ساته وي�صمد ويتجذر هو � ً
تراوحت �أعمال ح�سن اجلوين منذ العام  1979بني �أعمال �سجلت تعبريات الفالحني اجلنوبيني
املذعورين والبائ�سني بفعلني :تعب احلياة اليومية وحت�صيل القوت ,والقلق الناجت عن احتماالت االعتداءات
الإ�رسائيلية الدائمة ,ويف العام  1980ر�سم ثالثية« :الإن�سان والأر�ض» حيث اعتمد الفنان رمزية الأر�ض ك�أنه
«بوحل الألوان الأر�ضية».
ويف العام � 1983أقام معر�ضه« :ق�صائد من �ضوء» ر�سم فيها مناظر جنوبية ,مر ّكزًا على ال�ضوء
والظالل اخلفيفة ,لكن بيوته وجباله و�أ�شجاره ,وعنا�رص الطبيعة متتلئ كلها :بالغمو�ض واحلريف .هنا اعتمد
ممتزجا بعنا�رص الطبيعة.
أي�ضا ر�سم القلق
أي�ضا �أن ي�ؤن�سن منظره الطبيعي .هنا � َ
الفنان � َ
ً
مل يلتزم ح�سن اجلوين باملعنى ال�سيا�سي للكلمة ,وال انتمى �إىل مدر�سة ت�ستند �إىل موقف م�سبق و�إطار
اجتماعي مربمح .الإلتزام بالن�سبة له كان ت�أكي ًدا لهويته :,الأر�ض والإن�سان ,يف اجلنوب اللبناين ,املتعاطف
مع ق�ضايا وطنه يف التحرر واحلرية الراف�ضة للظلم واال�ستبداد ,وفقًا ملعتقده الذّاتي ,هذا ما ق ّدمه معر�ض
«رماد ّيات .»86
هكذا ف�إن الفنان نحا يف هذه املجموعة باجتاه «�سيمفونية الترّ حال والأ�سى ,بني ما�ضي الفنان
أحب وهيئة من كره ,لكنها �شكلت مف�ص ًال.
وحا�رضه ,بني ر�ؤى من � ّ
	�أما يف العام  1987فقد عر�ض الفنان زيتيات ذات �أحجام كبرية ,كلوحة «ال�شاهد» وهي تعرب ب�شكل
مفجع عن احلروب الأهلية« ,حواء وتفاحة الأفق» وقريتي تلب�س اخلريف.
حت�س�س الفنان مب�شاهداته ومعاي�شاته م�س�ألة التنقّل الدائم التي تفر�ضها احلروب ,وبخا�صة الأهلية
منها .حيث ال مكان؟ فالإن�سان املطمئن ينتمي �إىل زمان هادئ ومكان �آمن .لكن احلروب تدخل القلق يف �أعماق
الذات الإن�سانية من خالل خوفه وتنقله وتفتي�شه الدائم عن مكان �أقل خطورة .هكذا حتول الإن�سان اجلنوبي
ال�سهل وال�سفح �إىل �أعايل اجلبال من الوطن �إىل
�إىل مهاجر دائم ,من الريف �إىل املدينة ,من البلدة �إىل القرية ,من ّ
خارجه...
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 7 - 3جميل مالعب واحلرب
�أنتج الفنان جميل مالعب ثالثة كتب حتوي ر�سو ًما ت�أثرت مبا�رشة باحلرب:
 - 1دفرت احلرب الأهلية.
 - 2قري ًبا من الوطن.
� - 3آخر الظالم� ,أو الفجر.
لقد حقق الفنان �أعماله هذه بالأ�سود والأبي�ض ,اللون الأ�سود يقول :يجعلني ا�ستطيع التعبري عن كل
امل�شاعر التي اختزنها ,واختزن �أ�سى وحزنًا ,وهذا الأ�سود قادر على تفجري كل الأوجاع.
يف «دفرت احلرب الأهلية» جند جمموعة من الأعمال التي تعرب عن انفعاالت وردود �أفعال خمتلفة
ت�ستدعينا �إىل ا�ستك�شاف موقف الفنان من احلرب .حيث جنده قد تناول مو�ضوعاته بكثري من الده�شة والت�سا�ؤل,
لكن هذه امل�شاعر مل تخف موقفه امل�ستنكر للحرب و�آثارها اجل�سدية والبيئية والإن�سانية ,فهو مل يخف انفعاالته
و�أحزانه وخماوفه ,ومل ي�سيطر عليها.
لقد �أذت الفنان ب�شكل مبا�رش وعانى من �رضباتها املوجعة �أثر الفاجعة التي �أملت به وبعائلته �أثر مقتل
�أخيه يف هذه احلرب ,فال غرو �إذ ًا �أن تربز انفعاالته الع�صبية ,يف توتر اخلطوط وت�شنجها ,واملعربة عن توتره
الداخلي و�شحنه بالأمل والغ�ضب.
ثم ينتقل مالعب �إىل ت�صوير موا�ضيع املوت ,التي �صنعتها احلرب ,ففي لوحة «عدلون» ,يطرح الفنان
مقولة ب�أن احلرب هي نتاج االختناق والت�صادم الإن�ساين الناجت من ت�صارع احل�ضارات وخا�صة يف زمن احلرب.
فالعنف الناجت عن احلرب ,لي�س هدفه القتل فقط ,بل يهدف �إىل �سيطرة ح�ضارة على �أخرى وثقافة على �أخرى �أو
حمو ح�ضارات وثقافات« .جمزرة عدلون» هي �إحدى جمازر الهجمة الإ�رسائيلية على لبنان �أثر االجتياح الذي
قام به اجلي�ش الإ�رسائيلي على اجلنوب اللبناين عام  1978حيث دا�ست دبابة �سيارة م�أهولة بركابها وقتلتهم
جمي ًعا .النا�س كانوا يحاولون الهرب من خطر الهجوم ففاج�أهم اجلي�ش وقتلهم جميعا؟ وقد تكررت هذه امل�أ�ساة
يف الهجمات ال�رش�سة للجي�ش الإ�رسائيلي على اجلنوب الأعوام املتتالية حتى العام .2006
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 7 - 5الذاكرة املفتوحة
يف العام  1995تداعى �ستة فنانني منهم عادل قديح واليا�س ديب ويو�سف غزاوي وحممد عوايل
و�صونيا الر�ضي وفوزي بعلبكي الجناز جدارية «الذاكرة املفتوحة» يف الذكرى ال�سابعة ع�رشة لأول اجتياح
�إ�رسائيلي جلنوب لبنان والبقاع الغربي« ,هذه الذكرى ت�شكل رمزًا للأمل املحفور يف نفو�سنا منذ الوالدة ,ينبغي
العمل على ايقاعه بغية توليد ثقافة مقاومة ,ت�ستدعي حماية منظورنا الثقايف وتقف يف وجه حماوالت طم�سها
والغائها».
كما �أجنز الفنان عبد احلميد بعلبكي جدارية احلرب الأهلية« ,وهي اجلدارية التي اختارت قول الفاجعة
بعنا�رص رمزية خرافية من حكايات ال�رشق» .وقد دمرت اللوحة يف احدى الغارات الإ�رسائيلية يف اجتياح لبنان
عام  1982والتي �أ�سفرت عن احتالل بريوت.
ويف نف�س ال�سياق ر�سم الفنان نزار �ضاهر جدارية «م�أ�ساة لبنان» والتي مثلت التهجري يف بريوت
وواقع الدمار .كما ر�سم «معتقل ان�صار» الإ�رسائيلي والذي اقيم على �أر�ض اجلنوب اللبنانية ,بالإ�ضافة �إىل
«ر�سالة من اجلبهة» و»بريوت  »82و»غارة» و»بعد الغارة» ...وكل ذلك يف �إطار رف�ضه للهجومات الإ�رسائيلية
على لبنان وتعب ًريا عن �سخطه عليها.

العدد 3

 7 - 4عادل قديح بني الهم ال�سيا�سي واالنتماء الثقايف
معر�ضا حتت ت�سمية« :ت�أمالت يف �سياق اجلريح» .لقد �أثرت
	�أقام الفنان عادل قديح �سنة ,1979
ً
الأحداث املتعاقبة ب�شكل �سلبي على حياة اللبنانيني ما �أدى �إىل اندالع احلرب الأهلية �سنة  .1975هكذا عا�ش
الفنان بني حربني :خارجية من قبل �إ�رسائيل ,وداخلية بني فئات ال�شعب اللبناين ,م�سلمني من جهة وم�سيحيني
من جهة �أخرى� .أثرت هذه الأحداث على الفنان وهو امللتزم بق�ضية «العروبة» و»العلمانية» لذلك ك�أن ت�أثري
هذا الواقع �أكرث �إيال ًما عليه من غريه� . .ضم املعر�ض  29عم ًال �أجنزت مبادتي الغوا�ش والأكواريل .وهي تعرب
مبجملها عن االنطباعات التي �أحدثتها احلرب يف نف�س الفنان .مل ير�سم الفنان الأحداث بطريقة مبا�رشة ,حيث ال
جتد قت ًال �أو دما ًرا �أو حرائق �أو رهائن ...بل ج�سد الفنان ,مبزيج من التعبريية وال�سوريالية انفعاالته امل�شحونة
بالغ�ضب واال�ضطراب والي�أ�س وبالرف�ض طب ًعا لكل ما يدور حوله من �أهوال وم�آ�س وتهجري« ...ر�سم حلظات
التوتر ,كثف الألوان والأ�شكال واللم�سات حتى تذوب معامل الأ�شياء وتتالحم».
كما ا�ستلهم الفنان يف �أعماله الرتاث العربي وبخا�صة منه اخلط العربي ظنًا منه �أن ت�أكيد الهوية مناق�ض للعنف
الكريه الذي اجتاح املنطقة.
يقول« :الدخول �إىل عمق اخلط العربي بحركتيه وتف�صيالته الدقيقة قد نال اهتمام ًا كبري ًا لدى الفنان,
«فح�سب تقديري ميكن لهذه احلركية� ...أن تكون حالة تعبري عن احلركات احلا�صلة بني الذات واملجتمع ,حركة
ال�شد والتقاطع والتنافر وااللتقاء واالبتعاد الخ...
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 - 8ا�ستنتــاج
هل �صحيح على �ضوء ما تقدم بان اجليل الأول الذي �صور املوا�ضيع التي تطبع الريف اللبناين ,هو
الذي �صاغ انتما ًء ما �أكرث من غريه؟ ملاذا ان�رصف ه�ؤالء عن املدينة ,ب�شكل عام ,نحو الريف؟ املدينة التي كانت
�شاه ًدا على �صياغة جديدة للعالقات االجتماعية والب�رصيات؟
أي�ضا يف م�س�ألة الهوية .ففي حني تعلن كل من
من الثابت بان الفن الت�شكيلي يف لبنان انخرط ,هو � ً
هيلني اخلال و�أوديل مظلوم بان الفن ي�ؤدي دور اجل�رس بني ال�رشق والغرب وان عدم الرجوع �إىل الرتاث هو �أمر
حر�صا على عاملية ال�صياغة
ايجابي� ,أو �أن الأ�ساليب العربية-الإ�سالمية كانت ثق ًال ينبغي التخل�ص منه ,وذلك ً
الت�شكيلية يف لبنان ,فان هذا الفي�ض من النتاجات التي حتاول ا�ستلهام الرتاث ,لي�ست حماوالت متر مرور
الكرام �أو حماوالت يف خ�ضم هائل من التغريب� .أنها هي اخل�ضم الذي ي�ؤكد على ما يلي:
حاول الفنانون اللبنانيون منذ البدء العودة �إىل تراث املنطقة من فن �إ�سالمي بفروعه الثالثة :اخلط والزخرفة
واملنمنمات ,لذلك فهم انخرطوا بالرتاثية احلروفية
ا�ستخدم الفنانون التعبريية يف جمال ال�سخط على احلروب والتفجرات التي يعلن �أكرث من واحد ب�أن
�أ�سبابها العدو الإ�رسائيلي ,وبع�ضهم ا�ستخدم اللغة ال�سيا�سية يف �أعماله للتعبري عن انتمائه ,وقد ر�سم جزء
كبري منهم وفقًا للطريقة ال�رشقية �أي كما ي�صيغ الفن امل�رصي القدمي والفنون الرافدية عنا�رص العمل الفني,
�صحيح ب�أنه اكت�شف �رشقيته من حت�صيله الفني يف الغرب ,لكن ال�صحيح بان احلداثة �أتاحت له الي�رس يف طريقة
أي�ضا يف منمنمات الوا�سطي.
�صياغاته ,لذلك جنده ي�ستند �إىل تعبريية �رشقية تتواجد � ً
حر�صا منه على
ظل رفيف وا�سع من الفنانني ,يعتمد الطريقة الغربية ويعلن من دون لب�س «عاملية» لوحتهً ,
االنحياز �إىل هوية ثقافية �سائدة وم�سيطرة.
مل ينخرط الفنانون اللبنانيون ,كغريهم من الفنانني العرب يف م�رص والعراق و�سوريا مث ًال ,يف جتمعات
فنية تعلن الهوية القومية واالنتماء الثقايف ,تبحث جماع ًيا وتفت�ش عن خ�صو�صية ت�شكيلية ميكنها االن�سحاب
على احلداثة الت�شكيلية ,لكن م�س�ألتي االنتماء والهوية مل تكونا �ضعيفتني لديهم كما يحلو للبع�ض �أن يعلن.
انها حماوالت فردية ,ولكنها متكاثرة� ,إنها �إرتداد حلركة عربية ,لكنها تقع يف عمق م�شكالت البلد وت�أزماته
ونقا�شاته.
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« Web révolution : Origines et conséquences »
Dr.Mustapha Guenaou
CRASC-Oran

Introduction
Le monde arabe connait, depuis les débuts de l’année 2011, une vague
de protestations populaires que certains journalistes qualifient de « printemps
arabe ». Alors, ces protestations ont leurs propres origines.
A cet effet, notre contribution portera, essentiellement, sur ce phénomène de la
protestation populaire qui prend, de plus en plus, de l’importance pour atteindre,
ces derniers mois, une autre tournure. Il est à noter que dans certains pays arabes
le pouvoir exerçait, des années durant, une politique et assurait des compromis
avec une forme nouvelle que nous qualifions de « forme exceptionnelle de la
politique de la démocratie. »
L’histoire et la mémoire nous rappellent le passé de chacun des pays,
touchés par cette « révolution populaire » d’ordre sociopolitique.
Les événements de la Tunisie, de l’Egypte, en premier lieu, de la Lybie,
du Yemen et de la Syrie, en deuxième lieu, sont des cas pratiques qui méritent tant
d’attentions pour une meilleure compréhension de ce qui se passe dans les deux
types de pays. D’ailleurs, il est nécessaire de rappeler qu’une troisième catégorie
de pays est touchée, dans la même vague, par le phénomène « printemps arabe ».
Il s’agit du royaume du Maroc, Sultanat Oman et l’Emirat du Bahrein.
A partir de quelques éléments, résultats de quelques lectures purement socio
anthropologiques, nous proposons une analyse du phénomène sociopolitique
de revendications, avec sa formule nouvelle dite « printemps arabe », liée aux
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
Sur la base de ce constat, nous proposons une approche qui permettra de
poser la problématique suivante :
Quel est le principal responsable de la chute des pouvoirs en Tunisie et en
Egypte ?

Le mouvement populaire des jeunes.

2-

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication.

3-

La mondialisation de la politique démocratique.

4-

La perte/ ou l’absence de la politique de la qawmiya.

I-

Rappel pour l’histoire et la mémoire des arabes:

Les médias ont joué, pleinement, leur rôle dans l’information. Ils prirent de
la bouche de quelqu’un, peut être une personne ignorant l’importance de l’usage
de certains mots, l’expression « printemps arabe », devenue très populaire après
l’avoir utilisé à la Une de leur organe de presse. D’ailleurs, il serait intéressant de
le rappeler que les prémices de la « révolution du jasmin » remonte au mois de
décembre 2010, avant le premier jour de l’hiver.
Il s’agit du 17 décembre 2010, la journée de l’immolation de Mohammed
Bouzizi à Sidi Bousaid (Tunisie) , à la suite d’une gifle qu’une femme- policier
lui aurait infligée en public. Devant cette « h-shûma », il ne trouva aucun moyen
pour exprimer sa colère face à la « hogra » au sens du mépris d’un homme par
une femme. La dignité de l’arabe oblige !
Bien que la religion musulmane interdise la mort volontaire, il se précipita
à cet acte de suicide pour attirer l’attention des « Autres ». D’ailleurs, d’autres
citoyens arabes le suivirent, dans certaines villes maghrébines.
Cette revendication prit une nouvelle tournure : la manifestation du quartier que
la presse avait médiatisée. Puis, le relais a été pris par un petit groupe de jeunes,
des internautes d’origine tunisienne et admirateurs de facebook.
Sous forme de revendications sociales, les manifestations se sont multipliées
à travers les villes de la Tunisie. Le facebook, un réseau social de communication,
est devenu le moyen le plus facile et le plus efficace pour la constitution d’un
réseau, visant essentiellement un grand rassemblement populaire pour rendre
hommage à l’immolé, devenu plus tard le martyr et le symbole de la « révolution
du jasmin ».
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Cette manifestation sociale prit de l’ampleur et devint une revendication
politique, avec divers slogans dont quelques uns réclamaient le départ du premier
magistrat du pays.
Les relations peuple – gouvernement se dégradèrent et la révolution
populaire prit une nouvelle allure, dans un temps court. Dégénérée, cette situation
entraina la sortie de la police, d’une manière interventionniste. Tels sont les
prémices de la « révolution du jasmin ».
Les égyptiens, pourtant un peuple d’une grande civilisation, voyant la
réussite de la « révolution du jasmin », suivit la même démarche. Il réussit et fit
la « révolution de la place Tahrir » pour répondre aux conditions de la préparation
de la fin du régime, ayant dépassé le quart du siècle pour atteindre la troisième
décennie.
Plusieurs jeunes d’autres pays arabes tentèrent de faire la même expérience ;
mais en vain. L’expérience de la « révolution du jasmin » et de la « révolution de
la place Tahrir » servit de bonne leçon à plusieurs chefs d’Etat, rois et princes.
Au lieu d’adopter la politique de « Zine El Haribine » ou du « retrait à
Sharam Esh Sheikh », ils choisirent une nouvelle stratégie : celle de la contre
–révolution populaire. C’est le cas de la Libye, du Yemen et de la Syrie. Les autres
pays, ceux de la monarchie, prirent l’initiative politique de répondre à la demande
du peuple, organisée en revendications populaires.
Bien que les slogans rappelaient « Er-hal ! » ( la langue des mû-‘âalaqats )
ou « Dégage ! » ( dans la langue de Victor Hugo), certains présidents parlent la
langue de « çûmûd ».
II-

Les experts et le fruit de leurs analyses politiques:

Nombreux sont les experts politiques qui, dans le monde et surtout en
Europe, pensaient que cette série de protestations populaires allait toucher tous
les pays arabes et que 2011 serait l’année de la chute de leurs gouvernements.
Certains parlent de protestations dans le monde arabe, d’autres insistent
sur le terme révolutions populaires arabes. Les plus ingénieux rappellent, pour
l’histoire et la mémoire, le nom de l’événement du « printemps berbères » et
d’attribuer le titre de « printemps arabe » aux revendications populaires, organisées
par les mouvements de jeunes arabes et non pas au « printemps des peuples » [ 1]
qui nous renvoie à 1848. Dans ce cas, ils auraient pu reprendre l’idée pour dire le
« printemps des peuples arabes ». Ils voulaient, sans nul doute, parler d’un réveil
sociopolitique dans les pays arabes.

Par la transition démographique, il faut entendre cette variation, celle
qui peut exister entre la natalité et la mortalité. Elle est due à une évolution
démographique, enregistrée dans les pays et plus particulièrement ceux qui
sont touchés par ces mouvements de jeunes, les animateurs de ces révolutions
populaires de contestation et de protestation.
Soutenue par une théorie dite de transition démographique, cette évolution
permet aux observateurs de mieux saisir l’opportunité pour faire un constat : il
s’agit d’un passage d’un taux de natalité et de mortalité à un autre. Il s’agit d’une
croissance du taux de natalité et une décroissance du taux de mortalité. Cette
situation est due à un ensemble de moyens et de techniques médicales mis à la
disposition de la médecine pour une modernisation et une spécialisation afin de
diminuer la mort d’un nombre important d’individus : enfants , jeunes et adultes
[ 2] .
Dans cet ordre d’idée, Henri Leridon parle des « trois régimes de Landry » [ 3]
qui rappellent :
- « Nuptialité et natalité sans frein.(…)
- Contrôle de la fécondité par la nuptialité (célibat et mariage
tardif).(…)
- Contrôle des naissances dans le mariage mortalité en baisse :
contrôle pour des motifs économiques et autres. (…)»[4 ]
-

Le développement des services de la médecine

Le développement des services de la médecine s’explique par l’importance
du taux de fécondité dans les pays arabes. A cet effet, la population se rajeunit et
se présente au marché de travail qu’elle trouve saturé par le manque de postes à
pourvoir. Ce déficit en matière de travail se répercute sur le pouvoir d’achat qui,
généralement, est fonction du budget familial.

Devenu important dans les pays arabes, ce facteur peut jouer, selon
le degré de chômage de chaque pays arabe, un rôle déterminant dans les
prémices des mouvements revendicateurs qui se prolongent par des grèves , des
protestations et des contestations , avant d’atteindre son apogée et devenir un
problème sociopolitique : au niveau du groupe familial puis à un haut niveau du
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pouvoir de discussion et de décision politique.
-

La crise économique

La crise économique mondiale a pour conséquences des répercussions
sur l’économie mondiale et sur l’économie de chaque pays arabe, malgré leurs
sources naturelles. Celles-ci sont la cause principale des conflits, difficiles à gérer
socialement, économiquement et politiquement.
Ces répercussions peuvent, sans nul doute, remettre en cause certaines
politiques, adoptées par les chefs d’état arabes. La mésentente populaire prend
naissance à partir du moment où apparait un système dit d’inégalité sociale.
IV-Les causes des revendications:
Quelques facteurs ont encouragé la propagation de ces révolutions
populaires, sous l’hospice des revendications sociales devenues politiques par la
force des choses.
A cet effet, les causes sociopolitiques de ces revendications populaires sont
classées comme suit :
-

L’absence ( manque) de la liberté individuelle.

Les spécialistes du monde arabe insistent sur l’idée que les pays arabes
sont dirigés par un régime dit à caractère autoritaire. Ce régime serait la cause
principale de l’absence ( manque) de la liberté publique.
-

Le chômage chez les jeunes.

Les pays arabes touchés par ces révolutions populaires sont ceux qui ont
un taux de chômage important. Celui-ci peut jouer un rôle très influent dans ces
mouvements de revendications sociales avant de devenir politiques.
-

La misère générale.

La misère peut provenir d’un fléau qui touche un nombre de pays arabes :
les détournements des deniers publics et l’importance de la corruption. Ceux- ci
rongent l’économie du pays et mènent la population vers la misère partielle puis
générale.

La hausse des prix des produits alimentaires a touché toutes les couches
sociales dont celles qui sont pauvres. Toute forme de hausse de prix se répercute,
essentiellement, sur le revenu des individus en le limitant d’une part et réduisant
son pouvoir d’achat d’autre part.
Cette situation a pour effet l’inaccessibilité de certains produits qui pourront
aller jusqu’à rendre impossible leur acquisition. C’est le cas du logement, devenu
dans les pays arabes une priorité pour réduire le taux du célibat chez les jeunes.
Cette forte demande de logement est une conséquence du fort taux de fécondité.
Le problème du célibat rejoint les frustrations qui s’accumulent chez les jeunes.
-

Le besoin de la démocratie.

Ces mouvements de jeunes ont eu recours à cette forme de revendications
dite populaires. Les contestations sociales sont les principales causes des
révolutions populaires dans le monde arabe. Il s’agit d’une méthode sans violence
pour pouvoir atteindre les objectifs, liés à l’amélioration des conditions sociale,
économique et politique.
Mais, le pouvoir n’ayant pu résister à ces manifestations répétitives sur les
places publiques, devenues, pour les sociologues et les anthropologues, historiques
à la suite des rassemblements qui ont pu donné leur fruits : la fuite du président
de la république tunisienne et le retrait de la scène politique du président de la
république égyptienne.
Certains pays arabes présentaient des indices d’une transmission du
pouvoir, devenue héréditaire. Alors, tous les régimes de ces pays, touchés ces
révolutions populaires, sont de type républicain.
VA-

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication:
L’importance de la communication

Ces mouvements de jeunes utilisèrent, pour leurs revendications sociales
devenues politiques, les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication à savoir le téléphone mobile ( le multimédia) et l’internet (la
communication virtuelle).
Cette nouvelle technologie se complète avec la télévision satellitaire.
D’ailleurs, celle-ci joua, pleinement, son rôle dans la transmission des images
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vivantes relatives aux événements qui ont secoué plusieurs pays arabes. Les
protestations se multiplièrent et la participation des jeunes et des femmes est
devenue conséquente.
Pour pouvoir comprendre l’importance de la communication, il est
nécessaire de saisir l’occasion de mettre en avant l’usage du support, alors
constitué de l’ensemble des outils et des moyens de la téléphonie, de la télévision
satellitaire et de l’internet.
A cet effet, le pouvoir, malgré lui, pensa à une forme de dérangement
pour mettre fin à cette foule qui provoqua un désordre dans le pays. Il utilisa ses
propres moyens dont le bruitage des communications téléphoniques, le brouillage
des images et la coupure des réseaux sociaux utilisant l’internet et la téléphonie.
D’autres agents de l’information et de la communication connurent
beaucoup de problèmes dans le cadre de leur mission d’informer l’opinion
internationale de tout ce qui se passait sur les places publiques, devenues les
tribunes populaires de revendications sociale puis politique.
B-

Le droit à l’information

Devant ce « printemps arabe », les personnes ont droit à l’information.
Plusieurs entreprises proposent les offres, liées au développement de la Technologie
de l’Information et de la Communication dans le monde.
A cet effet, une journée d’étude fut organisée, en juillet 2010, pour
proposer un thème, intitulé « Innovation web 2.0 et données publiques » [5 ].
Cette rencontre visait, essentiellement, la démonstration du rôle que peut jouer
les professionnels de l’information, en fonction de l’évolution des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication.
C-

L’importance et le rôle des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication

En vue de nous intéresser à l’avenir des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication et de comprendre l’importance du virtuel
dans la vie sociale et politique, nous insisterons sur la communication par internet
pour mieux saisir les dimensions de la révolution populaire arabe qui visent,
principalement, la chute des théories anciennes des chefs d’Etat pour une nouvelle
ère de la démocratie dans les pays arabes.
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S’agit –il d’un nouvel ordre géopolitique dans les pays arabes où les
mandats des présidents allaient devenir à vie ?
Le plus important à rappeler est de chercher les points communs de
ces révolutions populaires qui ont ébranlé quelques pays arabes dont certains
connurent une chute vertigineuse de leur régime respectif.
Les médias et les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication sont les éléments fondamentaux de la réussite des révolutions
populaires, et surtout celles de la Tunisie et de l’Egypte. Ils ont joué un rôle
important.
Si nous prenons le cas des médias ( les chaines et la télévision satellitaire)
et des N.T.I.C. ( la téléphonie mobile et les réseaux sociaux dont Facebook), nous
avançons l’usage d’un terme qui regroupe tous les moyens mis à la disposition
et au service de ces mouvements de revendication et de protestation. Nous le
désignons par l’expression « web- révolution ». Alors que d’autres termes[ 6]
furent utilisés pour désigner cette nouvelle formule de révolution populaire dans
les pays arabes.
La web-révolution est une révolution via internet qui aurait facilité la
tâche aux internautes en vue de pouvoir communiquer sans gêne ni difficultés ;
et ceci grâce au développement des Technologies de l’Information et de la
Communication.
Facilitant la communication, cette technologie permet et continue de
permettre une grande circulation de l’information via internet sans être soumise
aux dictats du temps, du lieu et de l’espace.
Toute information, texte ou image, connut une fluidité, extrêmement
importante dans la circulation, la transmission et de la communication. Dans un
temps recors, les réseaux sociaux se sont développés dans le cadre de la forte
augmentation des utilisateurs, connus sous le nom d’internautes du XXI° siècle.
« Le monde est désormais entré dans la période du web 2.0 , et les
nouvelles applications qui en découlent concernent principalement les réseaux
sociaux : interface permettant aux internautes ayant peu de connaissances
techniques de s’approprier les nouvelles fonctionnalités du web et d’interagir
facilement entre eux et sur le contenu. Outils non professionnels, les réseaux
sociaux concernent tous les publics. » [7 ]
Présenté par Elisabeth Gayon et coordonné par Louis Seguin, un dossier
sur les réseaux sociaux est mis à la disposition des chercheurs : « Pragmatique et
illustré,…, il traite à la fois des usages, des outils et des méthodes. (Le chercheur
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pourra, sans nul doute, trouver ) de nombreuses informations pratiques ( qui
permettront ) de mieux comprendre les applications et les potentialités des réseaux
sociaux. » [ 8]
A cet effet, les réseaux sociaux sont considérés comme outil simplifié
de la gestion des connaissances humaines pour être une des plateformes de
collaboration. Améliorés, ils sont en étroite relation avec la culture qui touche
directement l’information.
Dans la même optique, ces réseaux nous permirent de noter l’amélioration
des services et la diversification des cultures qui en découlent :
-

L’intelligence informationnelle.

-

La culture de l’information [9 ] .

-

La culture informationnelle.

-

La formation des usagers de ce type de réseaux.

-

La maîtrise de l’information.

-

La maîtrise de l’informatique. [10 ]

Bien que développés, ces réseaux connurent quelques perturbations telles
que la censure, le bruitage, le brouillage dont leurs auteurs sont les contrôleurs du
flux de la communication virtuelle.
S’alimentant de toutes les formes d’information, il suscite une dynamique
collaborative dans toutes les sociétés, déjà touchées par la mondialisation de l’usage
informatique et informationnel. L’alimentation et la contribution se complètent
pour pouvoir servir l’usager de ces Nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication[ 11].
Ces réseaux sociaux sont les créateurs pour l’usage de :
L’interface.
-

La collaboration.

-

La création des synergies entre les usagers.

-

L’engagement de la conversation virtuelle.

-

La circulation de l’information.

Par ailleurs, ils ont une diversité de fonctions[ 12] telles que :
Les fonctions sociales.
-

Les fonctions communicationnelles.

-

Les fonctions conversationnelles.

-

Les fonctions du partage des idées et des avis.

-

Les fonctions relationnelles.

-

Les fonctions de transmission des avis. [ 13]

Il est à noter que ce « printemps arabe » a formé des acteurs spécialisés
dans les réseaux sociaux, et surtout ceux qui ont contribué à la chute de certains
régimes politiques dans les pays arabes.
Ces réseaux jouèrent pleinement leur rôle dans :
La transmission de l’information.
-

La communication des documents et archives.

-

La vulgarisation de couverture médiatique.

-

La structuration des mouvements revendicateurs.

-

La structuration des mouvements des jeunes internautes.

-

La structuration des mouvements de protestation.

-

La structuration des groupes contestateurs.

-

La structuration du mouvement de déstabilisation politique des
stratégies de lutte contre les révolutions.

-

La structuration du mouvement contre les tentatives de contre
–révolution populaire.
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VI-

La structuration d’un mouvement contre la politique de la dictature
et du contrôle [14 ] des réseaux sociaux.
Conséquences et répercussions du web –révolution
Les conséquences socio politiques

Kamal Hamdan , auteur d’une analyse intitulée « Enjeux politiques et
économiques du printemps arabe : une première lecture » [ 15] , mit en avant
quelques éléments d’analyse permettant de dire que les arabes sont comme
les européens et les américains. Ils peuvent connaître un réveil pour pouvoir se
soulever contre leur régime respectif. Il s’agit donc d’un soulèvement contre
la « hogra » , la corruption , l’oppression et surtout la dictature dans toutes ses
formes.
Nous pouvons, à cet effet, parler de la mondialisation de la démocratie ou
plutôt de la politique démocratique.
Régis par les mouvements des jeunes favorables au changement, ces
soulèvements populaires dans les pays arabes, sont poursuivis par des mouvements
de protestation et de contestation sociale, devenus politiques revendiquant le
départ des dirigeants.
Directeur exécutif de la « Consultation and Research Institute » [ 16] ,
Kamel Hamdan parle de démantèlement d’un nombre de mythes politiques.
« Ces mythes, dit-il , portaient essentiellement sur l’incapacité des peuples arabes,
leur passivité , leur immobilisme et leur inaptitude à la démocratie. » [ 17]
Les répercussions sociale, économique et politique.
Comme le « printemps arabe » a des causes, il laisse des séquelles, qu’elles
soient à court terme ou à long terme. Nous les avons associés aux conséquences
sociale, économique et politiques [18 ].
Ces conséquences ont des répercussions, principalement, dans la société que nous
retrouvons à divers niveaux :
-des crises sociales.
-des crises politiques.
-des crises économiques.

Sachant que le monde connait un réveil associé à la Nahda , définie comme
« mouvement de renaissance culturel et politique particulièrement riche que le
monde arabe a connu vers la fin du 19 °( XIX°) siècle. » [ 19]
Depuis la fin des années cinquante, nombreuses sont les perspectives
annoncées. Elles touchaient de près les pays arabes et plus particulièrement le
Moyen- Orient :
-L’éclatement des pays arabes.
-Le projet de remodelage du Proche Orient.
-L’initiative du Grand Moyen Orient.
-La décomposition ou morcellement du Liban.
Etc. [ 20]
-

La régulation du  conflit israélo- palestinien.

Ces révolutions populaires dans les pays arabes se poursuivront jusqu’à
atteindre le Moyen –Orient pour pouvoir rediscuter le problème qui oppose les
arabes de la Palestine aux israéliens[ 21] .
Les conséquences sur les avoirs des présidents
Depuis leur chute, certains régimes connurent des surprises : les comptes
bancaires personnels de leurs chefs d’état respectif sont bloqués à l’étranger [
22].
Il est à noter que , depuis les prémices des révolutions dite « le printemps
arabe », certains décideurs de banques étrangères avaient songé à la récupération
des capitaux mal acquis des chefs d’Etat, associés à « des capitaux volés des
dictateurs ».D’ailleurs, la loi sur la restitution des avoirs illicites est entrée en
vigueur , en date du premier février 2011 [23].
-

Les conséquences socioéconomiques

Les départs des chefs d’Etat sont alors considérés comme chute respective
des régimes. A cet effet, les deux pays changent de dirigeants[ 24].
Si la fuite du président de la République Tunisienne vers l’Arabie Saoudite est
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enregistrée, la direction du pays entama une nouvelle ère vers la démocratie,
marquée par une procédure de changement de constitution.
Pour l’Egypte, le présent de République démissionna pour se retirer du
pouvoir, mais il transmit le pouvoir à une nouvelle direction : le pouvoir du pays
passe à un conseil suprême des forces armées.
Depuis les événements dans les deux pays, concernés par notre analyse des
conséquences économiques, le taux de croissance économique connut une chute,
comme celle de leur régime respectif. A cet effet, cette croissance économique est
devenue plus faible qu’avant. Devant cette situation très alarmante, la croissance
économique n’arrive pas à fournir des emplois sur le marché du travail. Les
familles connaissent, depuis la chute de leur régime, des difficultés financières
pour subvenir à leurs besoins familiaux et plus particulièrement l’achat des
produits de première nécessité.
Pour les deux pays, les recettes financières, en provenance du secteur
porteur à savoir le tourisme, ont vraiment chuté jusqu’à penser aux incitations
à un retour des touristes. Il est à noter que les pertes sont enregistrées dans le
secteur de l’hôtellerie et la restauration.
Nombreux sont les commerces qui ont baissé leur rideau par manque de
touristes et de nouveaux acquéreurs puisque les deux pays sont classés parmi les
pays à haut risque. L’instabilité politique s’est répercutée sur les secteurs porteurs
pour les placer dans une situation en veilleuse économiquement.
Cette instabilité politique et économique est venue augmenter les pertes
en recettes pour leur pays respectif et aggraver les conséquences de la crise
économique mondiale.
L’impossibilité de faire face à cette crise locale, voire mondiale, entraina
les deux pays vers un précipice d’ordre économique, commercial, financier,
sociale. La perte du pouvoir d’achat s’est aggravée pour tous les citoyens, à tous
les niveaux des couches sociales.
Par ailleurs, les investissements étrangers connurent, dans chacun des
deux pays, un effondrement dont les conséquences sont évaluées et considérées
comme lourdes. La peur des investisseurs est fortement ressentie devant une
telle situation, celle de la chute d’un régime qui aurait été soutenu par d’autres
pays européens [25 ].
Sachant bien que la Tunisie est un pays ayant une forte communauté émigrée en
Europe et dans les pays arabe. Des égyptiennes sont nombreuses dans les pays du

Les conséquences sociales

La crise économique a des répercussions sur la société, touchée par
la révolution populaire et par les mouvements de contestation et de protestation
du peuple arabe :
ala perte du pouvoir d’achat.
b-

la perte de l’emploi.

c-

la pauvreté.

Ces trois répercussions peuvent être, dans la grande majorité des couches
sociales, la source principale de la « harga », l’émigration clandestine vers les pays
de l’Europe, « l’Eldorado des arabes ». Devenue un grand fléau, cette émigration
non désirée ou indésirable pèse lourdement sur l’économie des pays du bassin
méditerranéen et plus particulièrement ceux de l’Europe.
Ce phénomène social est devenu, aux yeux des spécialistes des harraga, un
handicap, politiquement ressenti par les milieux de l’émigration. D’ailleurs, il est
associé à ce que nous pourrons appeler « la forme de prise en charge de la misère
des autres ».
Il est à noter qu’au lendemain des prémices de chaque mouvement de
protestation, plusieurs « botés » [ 26] furent interceptés par les services de gardecôte des pays touchés par cette forte émigration clandestine. Le flux de l’émigration
clandestine est devenu plus important. Il exigea, d’une part, la prise de conscience
des pays ciblés par les émigrés clandestins et, d’autre part, la mise en forme d’une
politique ou plutôt d’une stratégie de stabilisation sociale et politique des pays
concernés par le « printemps arabe ».
D’ailleurs, ces flux d’émigration clandestine ont suscité de nombreux
débats entre les gouvernements dans le but de faire appel à une solidarité des pays
de l’Europe et plus particulièrement ceux du Bassin méditerranéen.
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Golfe. Ces communautés à l’étranger ont une tradition : l’envoi de la devise au
pays d’origine. Cette instabilité poussa les émigrés à réduire la somme d’argent à
envoyer au pays.
A cet effet, une forte diminution des entrées financières, pour chaque pays, a été
enregistrée, depuis les prémices de la vague des contestations et des protestations
populaires.
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VII- Situation du panarabisme dans le monde arabe
Le panarabisme n’est que la « qawmiya », concept utilisé dans la littérature
politique et les discours politiques du monde arabe. D’ailleurs, cette « qawmiya »
est un mouvement sociopolitique, culturel. Basé sur une idéologie, ce mouvement
exclut le principe de la ségrégation par la confession : la religion des individus
n’est pas prise en compte dans les principes idéologiques du panarabisme. Ce
nationalisme arabe insiste sur les principes de la sauvegarde de l’idéologie arabe.
Les objectifs de ce mouvement nationaliste arabe sont :
L’union des pays arabes.
-

L’unification des peuples arabes.

-

La défense de l’identité arabe.

-

La faveur du destin commun des arabes.

Fondatrice de ce nationalisme, la « qawmiya » insiste sur un mouvement
de la « Nahda arabe » ( la renaissance arabe)
VIII- Exode du pays de la Umma ‘arabiya vers celui de la communauté européenne :
espaces utopiques
Depuis les débuts du « printemps arabe », les pays arabes en crise ou
en révolution connaissent un phénomène délicat qui, d’ailleurs, rongera les pays
de l’Europe puisque leurs gouvernements ne cessent d’encourager la révolution
populaire sans se rendre compte des lourdes conséquences à subir dans l’avenir.
Les européens et les américains sont en compétition dans les pays arabes.
Chaque pays dit « fort »cherche à convaincre la population pour une forme de
mondialisation de la démocratie dans le monde arabe. Certains gouvernements
reconnaissent l’autorité du « conseil de la transition démocratique » pour se donner
le titre de la « paternité » de cette démocratie dans le monde arabe.
Les tunisiens et les arabes du Moyen Orient retrouvent à ces espaces
utopiques « l’eldorado », en particulier la France, le pays le plus accueillant de
l’Europe.
Quelques uns, arabes et africains étrangers au pays en révolution populaire,
pour ne pas dire en soulèvement contre leurs principaux dirigeants, ont rejoint leur
pays d’origine. Quant aux nationaux, ils quittent leur pays pour une nouvelle
destination : les pays de l’Europe.

Conclusion
Entré dans la littérature sociopolitique, le concept « printemps arabe »
n’a pas lieu d’exister puisque les premiers utilisateurs du vocable sont arrivés à
confondre les débuts des saisons ou ils avaient l’intention de mettre en avant un
mot pour pouvoir l’introduire dans les dictionnaires sociopolitiques. Peut être,
l’un d’eux pensait être devenir le père de ce mot, devenu usuel dans les médias.
Si les contestations, les protestations et les revendications se poursuivent,
elle atteindra le Proche Orient. A ce moment, les palestiniens emprunteront une
issue pour pouvoir parler de leur territoire et le revendiquer et ils se feront entendre
à travers les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, en
utilisant la téléphonie, l’internet et d’autres outils qui permettront l’organisation
de nouvelle forme de web-révolution qui viendra dynamiser « El Intifada ».
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Cet exode est assimilé à une migration atypique puisque celle-ci présente
des caractéristiques non similaires aux habituelles. Il s’agit d’une migration
clandestine qui doit peser lourdement sur l’économie des pays de l’Europe. Ce
phénomène migratoire devient, quantitativement, reconnu et attesté.
Depuis longtemps, le pont entre les deux rives devient important et facile puisque
l’usage du « boté » est devenu une chose simplement réalisable.
L’initiative est associée à un engagement et une volonté d’émigrer
clandestinement vers les pays de l’Europe. La mer a ouvert la voie à une
migration clandestine sous le signe de l’exil, par la peur de mourir dans son pays
en révolution. Cette mobilité s’identifie, tout en déclinant la portée de cette forme
de phénomène migratoire forcé.
Aucune distinction n’est faite entre un enfant et un adulte, entre un
individu de sexe masculin et un être humain de sexe opposé : toutes les classes
sociales et tous les âges sont concernés. Ce phénomène est appelé « harga », celle
que nous connaissons tous : ses origines, ses portées et ses conséquences.
Pour des raisons sécuritaires, ces migrants clandestins parlent de départ du
pays d’origine. La décision est individuelle avant de lui donner le cachet de
collective.
Par ailleurs, nous parlons d’une migration intra monde arabe : celle-ci
permet aux individus de donner un sens à cette volonté de rejoindre un pays arabe
et musulman et surtout pour lui assurer l’attribution du nom de la « hidjra ».
Le phénomène se développe et la crise dégénère pour assurer une continuité de la
migration dans les pays d’accueil, avec ses problèmes et ses conséquences.
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L’internet joua un rôle important dans ces révolutions populaires et devint
incontrôlable, malgré la dictature effectuée par le pouvoir en place dans certains
pays.
Le mouvement de protestation prit le rôle du mouvement de contestation
et de revendication, grâce à la réussite due à l’internet pour devenir une révolution
populaire des jeunes internautes et non internautes. C’est l’une des raisons qui
nous pousse à attribuer la paternité de ces révolutions populaires à l’internet.
Considéré comme facteur principal de ces mouvements, il permit un changement
dans certains pays arabes puisqu’il serait, sans nul doute, l’élément déclencheur
des premières manifestations, les prémices de ces révolutions populaires.
Si le « printemps arabe » est assimilé au réveil des arabes, la révolution
populaire dans les pays concernés persiste et entraine une crise qui se prolonge,
des mois durant, puisque le processus de la transition vers une démocratie
nécessitera plusieurs réformes. Alors que ces dernières risquent d’exiger un temps
plus long pour une meilleure prise en charge de la période transitoire.
La période transitoire de la démocratisation du régime en place touchera de près
tous les domaines. Ils seront pris en charge et ils traiteront toutes les questions
économiques, financières, commerciales, politiques et sociales [ 27] pour une
amélioration de la situation des citoyens.
Si le « web –révolution » a réussi à rassembler, dans un temps record, un
nombre important de citoyens, entre internautes et autres, la crise économique
persistera dans le bon sens c’est- à- dire assurer l’instauration de la démocratie
dans les pays arabes dont le régime est dictateur.
Donc, la réussite de la transmission des idées démocratiques serait,
effectivement, celle de la transition démocratique.
Pour la relance de l’économie des deux pays, issus du « printemps
arabe », il est nécessaire de faire appel aux plans de relance de certains activités
économiques pour pouvoir stimuler les demandes « en suspens », celle qui
pourront , du jour au lendemain, entrainer une nouvelle vague de contestation et
de revendications. Il s’agit, en particuliers, des programmes d’aide et d’assistance
pour pouvoir sortir de cette crise sans séquelles économiques et sociales. A ces
programmes peuvent s’ajouter l’encouragement des investissements étrangers
avec une garantie, au moins décennale, pour une prise en charge de la continuité
des activités des secteurs ciblés.
Peut être, le « printemps arabe » sera la cause principale de lourdes
conséquences sur les accords, portant sur l’Espace Schengen.

poser les bases d’une paix durable ( dans le monde). » [ 32]

Notes
[ 1] Il s’agit de plusieurs révolutions dans les pays de l’Europe :
- La révolution allemande
- La révolution autrichienne
- La révolution française
- La révolution hongroise
- La révolution italienne
- La révolution polonaise
- La révolution roumaine.
[ 2] Cf. infra.
[3 ] Nous insistons sur ces trois régimes de Landry. Cf. Leridon(Henry) , « La transition
démographique : théorie ou processus ? », Collège de France, 2009, p.3
www.college-de-france.fr/.../UPL34940_La_transition_d_mographique.pdf
[ 4] Cf. Leridon(Henry) , « La transition démographique : théorie ou processus ? »,
Collège de France, 2009, un document de 38 p.
[ 5] Cf. Marion Taillefer, « Innovation web 2.0 et données publiques », in D.S.I,2010,
vol 47,n° 3 , pp 1- 20
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Les réseaux sociaux sont des animateurs de communauté [28 ].Mais il est
à noter l’existence des limites et des dangers des réseaux sociaux [ 29] dans toute
forme d’utilisation au sein d’une société ou d’une communauté quelconque.
Si les utilisateurs se sont diversifiés pour occuper l’espace virtuel, les réseaux
sociaux sont devenus de plus en plus des moyens et des outils incontournables
chez les jeunes du monde arabe comme tous les jeunes des autres pays. D’ailleurs,
l’internet connait de plus en plus de l’importance pour la communication et la
transmission de l’information [ 30].
« dans ces conditions, écrit Charles saint-Prot ( janvier – février 2009), on ne peut
qu’approuver le président sarkozy (…).Il est grand temps. » [ 31]
Alors, celui-ci avait déclaré : « il faut en quelque sorte profiter de cette
crise pour remettre sur la table l’idée d’une grande conférence qui permettrait de
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[ 6]Les termes recensés pour désigner ces révolutions sont :
- La révolution virtuelle.
- La révolution Facebook.
- La révolution Twitter
- La révolution 2.0
- La révolution internet.
[7 ] Elisabeth Gayon, « Réseaux sociaux : quelle place pour les professionnels de
l’information », in D.S.I,2010, vol 47,n° 3 , p1.
[8 ] id.
[ 9] Olivier Le Deuff ,La culture de l’information et l’héritage documentaire, inD.S.I,2010,
vol 47,n° 3 , pp 4-11
[ 10] Elisabeth Gayon, « Réseaux sociaux : quelle place pour les professionnels de
l’information », in D.S.I,2010, vol 47,n° 3 , p1
[11 ] Bruno Louis Seguin et Olivier Roumieux , «Les organizations découvrent le (réseau)
social », in D.S.I,2010, vol 47,n° 3 , p 5-24
[12 ] Nous insistons sur les nuances qui peuvent exister entre les différentes fonctions
énumérées.
[13 ] Thomas Poinsot, « Les réseaux sociaux d’entreprises: repère pour un nouveau
monde collaboratif » , in D.S.I,2010, vol 47,n° 3 , pp 26-30
[14 ] Le contrôle du flux de la communication virtuelle.
[ 15] L’analyse porte sur les deux révolutions :
- La révolution du jasmin ( Tunisie)
- La révolution de la place Tahrir (Egypte).
[16 ] A Beyrouth ( Liban)
[ 17] Kamel Hamdan, « Enjeux politiques et économiques du printemps arabe : une
première lecture », un document de 15 p in www.contemporania.org/.../HAMDAN

[20] Charles saint –Prot, « la nouvelle carte américaine du Proche Orient»( octobre
2006)
http://www.etudes-geopolitiques.com/editorial_contents5.asp
[21] Charles saint –Prot, » la centralité de la crise palestinienne » ( janvier- février
2009)
http://www.etudes-geopolitiques.com/editorial_crisepal.asp
[ 22] Les chefs d’état concernés par cette mesure de comptes bloqués sont :
- Zine El Abbidine Ben Ali : cinq jours après sa fuite par les
banques suisses ( 19 janvier 2011).
- Hosni Moubarek : le jour de sa démission par les banques suisses
(11 février 2011).
- Mouammar El Kaddhadi :quatorze jours après l’éclatement des
contestations par les banques américaines (25 février 2011)
[23 ] Steven Phillpsohn et Anthony Riem , « récupérons les capitaux volés des dictateurs »,
in Temps , 23 fevrier 2011, p16
[ 24] La Syrie connut uniquement le changement du Premier Ministre, comme ce fut le
cas de la Jordanie.
[25 ] Le cas de la Tunisie dont le régime était soutenu par certains pays de l’Europe
[26 ] Un emprunt devenu un néologisme pour designer la barque ou le canot transportant
les clandestins vers les rives des pays de l’Europe: L’espagne , la France , l’Italie ,la
Sicile, la Sardaigne, etc.
[27] Le traitement se fait suivant cet ordre.
[28] « le web 2.0 frappe fort». Cf. Duport (François), «Animateur de communauté: un
profil à géométrie variable», in D.S.I,2010, vol 47,n° 3 , pp 32-3
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[19] Kamel Hamdan, « Enjeux politiques et économiques du printemps arabe : une
première lecture », un document de 15 p.www.contemporania.org/.../HAMDAN
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[ 18] cf. supra
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[29]Sylvain Champloix, « limites et dangers des réseaux sociaux ouverts ouverts dans le
cadre d’une utilisation professionnelle», in D.S.I,2010, vol 47,n° 3 , pp 5- 34
[30] Emilie Ogez, les usages des RSE se diversifient dans les organisations, in D.S.I,2010,
vol 47,n° 3 , pp 38-41
[31] Charles saint –Prot, » la centralité de la crise palestinienne » in http://www.etudesgeopolitiques.com/editorial_crisepal.asp
[32]id.
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العدد 3

من ال�صومال اىل ليبيا ،مرور ًا بالقاهرة وتون�س واحة الربيع العربي االوىل ،يتن َقّل الرئي�س رجب
طيب اردوغان بحما�س يفوق الت�صور .فهو يقدم امل�ساعدات يف ال�صومال لينت�شل الب�ؤ�س من قاع ال�صمت العربي
املريب ،وي�ضعه على �شا�شة احلدث اليومي كحالة نافرة يف امل�شهد العربي الراهن ،من جهة اخرى ي�شد على
�أيدي الثوار يف القاهرة وتون�س وليبيا م�شجع ًا ومبارك ًا بالن�رص حيث يجب ،ويتوقف مت�أم ًال الو�ضع العربي
امل�ستجد يف مقاربة مبا�رشة ليوميات احلدث.
وك�شاهد على الع�رص العربي اجلديد يعتلي الرئي�س اُردوغان املنابر ،ويقدم الدرو�س والإغراءات،
ليدفع بامل�شهد العربي اىل �سلوك درب احلرية والدميقراطية والعلمانية ،التي اختربها هو وحقق من خاللها
ن�رص ًا م�ؤزر ًا خرج من رحم العلمانية الأتاتوركية ولي�س من ف�ضاء اال�صولية واجلهادية والع�صب القبلي
الكامن خلف خمتلف �أ�شكال التحديث.
وهو يف جولته العربية يخرج عن �إطار �إ�سرتاتيجيته املعلنة يف " ت�صفريامل�شاكل مع املحيط" والتي
�شكلت عماد حراكه الدبلوما�سي يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،وعنوان ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية وقنديلها
الذهبي .ليدخل طرف ًا �أ�سا�سي ًا يف جمريات احلدث العربي الأهم يف التاريخ احلديث ،م�سهم ًا بني ك ٍر وفر ،رافع ًا
ال�صوت يف وجه الإ�ستبداد ،حمر�ض ًا ال�شعوب املقهورة على موا�صلة الكفاح "لإن ع�رص الإ�ستبداد قد انتهى "
طارح ًا النموذج الرتكي كدر�س تاريخي يف جتارب الدميقراطيات احلديثة قابل للإ�ستلهام بعد �أن عانت املنطقة
من جور الإ�ستبداد ال�سيا�سي والفكري والديني طيلة العقود املا�ضية.
فهل ت�ستطيع املنطقة حرق املراحل تلبية لل�شاهد الرتكي ،واخلروج من الظل اىل النور دفعة واحدة؟
وهل ثقافة الدميقراطية واحلرية ميكن لها �أن تنمو يف تربة قاحلة �سلبها الإ�ستبداد حيوية الإ�ستنبات ؟
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من هذا املوقع يبدو الدور الرتكي يف ال�رشق الأو�سط ويف مداه العربي يف حالة ت�أرجح وعدم و�ضوح
يف الر�ؤيا .يندفع حيث يجب الرتوي ،ويرتوى حيث يجب الإندفاع .وبني هذا وذاك يخاطب العاطفة لدى العرب
ويحجم عن خطاب العقل .ففي اندفاعه خ�رس الورقة ال�سورية وتلقى �صفعة دبلوما�سية من نظام ب�شار الأ�سد
كان بغنى عنها .ويف اندفاعه �أي�ض ًا قرع طبول احلرب �أمام ا�رسائيل وهو يدرك �أن ال�رصاع الع�سكري معها غري
وارد خ�صو�ص ًا يف املرحلة الراهنه ويف ح�سابات الدول الكربى التي تقف خلفه مما افقده املرونة الدبلوما�سية
التي هو يف �أحوج احلال �إليها يف الظروف الراهنة .وهو يف ترويه �أ�سهم يف �إطالة ال�رصاع يف ليبيا ومنح القذايف
مزيد ًا من الثقة للإمعان يف ذبح �شعبه .وهو يف ال�صومال لعب دور الهالل الأحمر الرتكي عابر ًا يف �سماء اليمن
دون �أن يكلف نف�سه عناء النظر اىل الأ�سفل.
�صحيح �أن الرئي�س اردوغان قد جنى �سمعة طيبة يف �صفوف اجلماهري العربية ،وهي مادة الثورة
وحمركها و�صاحبة القرار فيها ،ولكن ال�صحيح �أي�ض ًا �أن هذا الرئي�س يبدو كمن يجو�س يف رمال متحركة ي�صعب
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وتبدو اجلبهتان اليمنية وال�سورية �أكرث حرارة وم�أ�سوية يف التعاطي مع طموحات التغيري حيث
يتجلى العنف يف �أق�صى �أ�شكاله يف مواجهة دعوات الثورة "ال�سلمية" يف �أبلغ تعبرياتها املعمدة بالدم ،ويف ظل
ا�ستعمال مفرط للآلة الع�سكرية على او�سع م�ساحة من الأر�ض ،ويف تغييب متعمد للعقيدة القتالية والدور
الوطني للجي�ش العربي ال�سوري وا�ستباحة مفرطة ملنظومة القيم الإجتماعية والإن�سانية.

العدد 3

يف اجلانب الآخر ال مينح املجل�س الإنتقايل يف ليبيا املراقب الثقة الكاملة ب�أن م�سار الثورة ،رغم كل
�أ�شكال الدعم العربي والدويل املتي�رسة له ،ي�سري يف الإجتاه ال�صحيح .فاخلالفات التي تظهر على ال�سطح قد
تكون �أ�شد خطر ًا من احلروب الدائرة هنالك ،والدخول يف م�رشوع الدولة الواحدة املوحدة دونه �أهوال حاكتها
البيئة التاريخية ونفخ يف نارها الإ�ستبداد.
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قد ت�أخذنا الإجابة بنعم اىل منزلقات خطرة ومت�رسعة يف �آن مع ًا ،خ�صو�ص ًا يف ظل ما يجري يف القاهرة
وتون�س من �رصاعات خفية ومعلنة على ال�سلطة ،وما يتبعها من تباينات يف وجهات النظر حول ال�سبيل او ال�سبل
الواجب �إعتمادها لبناء الدولة احلديثة على �أنقا�ض دولة الإ�ستبداد .ويف ظل اخلالفات املنهجية بني الأفرقاء
حول الر�ؤيا ،او الر�ؤئ املطروحة مل�ستقبل الدولة وعلمانيتها وطبيعة العالقة بينها وبني القيم الدينية.
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البناء عليها يف ظل ظروف اقليمية بالغة التعقيد .ويف ظل �رشاك طائفية وفئوية وقبلية قادرة على و�ضع العراقيل
يف وجه الدور الرتكي ،طاملا بقي دور ًا غري حمدد الأهداف ،مفتوح ًا على احتماالت التجربة واخلط�أ ،مرتبط ًا
فقط بامل�صالح الرتكية امل�ستجدة يف املنطقة .والتي باتت الثقافة ال�سيا�سية العثمانية غري كافية يف زمن التوا�صل
وثورة امليديا ،لت�أ�سي�س ثقافة ج�سور جديدة فاعلة .متنح احل�ضور الرتكي دور ًا م�ؤثر ًا ي�ستطيع �أن ي�ضبط
امليزان بني الطموح الإيراين يف الإمتداد جنوب ًا نحو اخلليج العربي وغربا نحو املتو�سط ،وطموحات ال�سنية
ال�سيا�سية يف �إعادة �ضبط ايقاع املنطقة على وقع دعوات احلرية والدميقراطية يف �إطار ال�رشاكة الإجتماعية.
بعد التخل�ص من الإ�ستبداد بكل �أ�شكاله واقامة الدولة العادلة التي حتمي حقوق املواطن ب�رصف النظر عن
انتماءاته الدينية وال�سيا�سية والثقافية.
الدور الرتكي املتعرث يف املنطقة التنقذه خطابية اردوغان املفوهة وال العزف على الوتر العاطفي
لل�شعوب املقهورة وال ب�إعادة تظهري الع�صب ال�سني املجروح ب�أظافر الأقليات واال�صوليات مع ًا .كذلك الأمر لن
ينقذه الدعم الأمريكي امل�صاب بالعجز الإقت�صادي واملغامرات الع�سكرية اخلا�رسة والقراءات اخلاطئة واملتكررة
لواقع املنطقة عرب النظارات الإ�رسائيلية .و�إمنا ي�أتيه الإنقاذ من خالل التمو�ضع الإقليمي يف املنطقة ،عرب �إعادة
قراءة للواقع وتقييم دقيق للمرحلة واعتماد �سيا�سة وحدة امل�صالح ،والتخفيف من غلواء اخلطاب املتحم�س،
والدفع يف مبادرات عملية حلل امل�شاكل القائمة ولي�س لإ�شعال فتيل حرب اقليمية جديدة متتلك فيها ا�رسائيل
والغرب امكانيات راجحة قادرة على قلب املعادالت و�إعادة الإم�ساك ب�أوراق املنطقة بتفوي�ض من ال�شعوب هذه
املرة ولي�س من الزعماء .ورمبا تكون هذه املغامرة الأخرية.
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و ُتعد املعلومات م�صدر ًا من م�صادر القوة ،و ُتعترب هذه اللحظات يف نظر الذين يتحدون
انحراف الدول ،وغريها من امل�ؤ�س�سات بال�سلطة ،حلظات مثرية .فمنذ مولد منظمة العفو
الدولية منذ ن�صف قرن� ،شاهدنا و�شكَّلنا حتوالت رئي�سية مماثلة يف ال�رصاع على ال�سلطة بني
الذين يرتكبون االنتهاكات والأفراد الذين يتحلون بال�شجاعة واالبتكار والذين ف�ضحوا
مظاملهم .وباعتبارنا حركة مكر�سة حل�شد الغ�ضب العاملي دفاع ًا عن الأفراد الذين �ضاقت بهم
ال�سبل ،ف�إننا ملتزمون مب�ساندة الن�شطاء الذين يتخيلون عامل ًا تتحرر املعلومات فيه حق ًا،
وي�ستطيعون فيه ممار�سة حقهم يف التعبري عن املعار�ضة �سلمي ًا ،خارج نطاق �سيطرة ال�سلطات.
وعلى مدى  50عام ًا� ،أخذت منظمة العفو الدولية ت�ستك�شف �آفاق التقنيات القادرة على متكني
العاجزين وامل�ضارين من �إ�سماع �صوتهم للدنيا ،فمن الطابعة على البعد و�آالت ت�صوير
امل�ستندات ،و�آالت الفاك�س� ،إىل املذياع والتلفزيون واالت�صاالت بالتوابع اال�صطناعية،
والهواتف ،والربيد الإلكرتوين ،والإنرتنت ،ا�ستطعنا �أن نح�شدها جميع ًا لدعم التعبئة اجلماعية.
لقد كانت هذه �أدوات �ساعدت الكفاح من �أجل حقوق الإن�سان ،على الرغم من اجلهود املتقدمة
التي تبذلها احلكومات لفر�ض القيود على تدفق املعلومات وفر�ض الرقابة على االت�صاالت.
وخالل هذا العام ،بد�أ “ويكيليك�س” ،وهو موقع �إلكرتوين مكر�س لن�رش الوثائق امل�ستقبلة من
م�صادر بالغة التنوع ،يف ن�رش �أوىل الوثائق التي يبلغ جمموعها مئات الآالف ،وقيل �إن الذي نقلها
ُيدعى برادىل مانينغ ،وهو حملل ا�ستخبارات يف اجلي�ش الأمريكي ،يف الثانية والع�رشين من عمره،
وهو حمتجز حالي ًا متهيد ًا ملحاكمته ،ويواجه �إمكانية احلكم عليه بال�سجن �أكرث من خم�سني �سنة
�إذا �أُدين بتهمة التج�س�س وغريها من التهم.

العدد 3

يحق لنا �أن نذكر عام  2010باعتباره عام التحول التاريخي الذي ا�ستخدم فيه الن�شطاء
وال�صحفيون تقنيات جديدة لقول احلقيقة لل�سلطة ،وبذلك انطلقوا ل�ضمان املزيد من االحرتام
حلقوق الإن�سان .وهو �أي�ض ًا العام الذي واجهت فيه احلكومات القمعية االحتمال الواقعي ب�أن
�أيامها �صارت معدودة.

الإت�صال والتنمية

تقرير منظمة العفو الدولية-حالة حقوق االن�سان يف العامل
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وقد خلق موقع “ويكيليك�س” مكان ًا ي�سهل الو�صول �إليه �أمام جميع من يف�شون الأ�رسار
يف �شتى �أرجاء العامل ،و�أثبت قوة هذا املنرب بن�رش و�إعالن الوثائق احلكومية ال�رسية وامل ُتكتم عليها.
وقد �سبق ملنظمة العفو الدولية �أن �أقرت ب�إ�سهام موقع “ويكيليك�س” يف الدعوة حلقوق الإن�سان
عندما ن�رش ذلك املوقع معلومات تتعلق باالنتهاكات يف كينيا عام .2009
ولكن الأمر تطلب جهود ال�صحفيني التقليديني واملحللني ال�سيا�سيني الذين خا�ضوا
هذه البيانات “الأولية” ،وفح�صوها ثم حللوها و�صو ًال �إىل الأدلة على اجلرائم واالنتهاكات
التي تت�ضمنها هذه الوثائق .وانتفع الن�شطاء ال�سيا�سيون بقوة هذه الوثائق با�ستخدام
�أدوات ات�صاالت �أخرى جديدة �أ�صبحت ُتتاح اليوم ب�سهولة على الهواتف املحمولة وعلى
املواقع الإلكرتونية لل�شبكات االجتماعية يف �إخراج النا�س �إىل ال�شوارع مطالبني بامل�ساءلة.
ومن الأمثلة القاهرة والفاجعة على قوة العمل الفردي حني ت�ضخمه الأدوات اجلديدة للعامل
االفرتا�ضي ق�صة حممد بوعزيزى .ففي دي�سمرب/كانون الأول  ،2010قام حممد البوعزيزى ،وهو
بائع جوال يعي�ش يف �سيدي بوزيد ،يف تون�س ،ب�إ�شعال النار يف نف�سه خارج مبنى البلدية احتجاج ًا
على م�ضايقات ال�رشطة ،والإهانة ،وال�صعوبات االقت�صادية ،وذلك الإح�سا�س بانعدام احليلة الذي
ي�شعر به ال�شباب من �أمثاله يف تون�س.
وانت�رش خرب ما قام به مدفوع ًا بالي�أ�س والتحدي عرب تون�س كلها على الهواتف
املحمولة والإنرتنت ،وهو ما حرك املعار�ضة التي كانت كامن ًة يف ال�صدور منذ زمن طويل �ضد
حكومة البلد القمعية ،بتفريعاتها غري املنظورة .وقد ُتويف حممد بوعزيزى مت�أثرا بجراحه،
ولكن غ�ضبته ظلت حي ًة يف �صورة املظاهرات التي عمت ال�شوارع يف �شتى �أرجاء تون�س.
وانطلق �إىل ال�شارع الن�شطاء يف تون�س ،وهم جمموعة تتكون من �أع�ضاء النقابات ،و�أع�ضاء
املعار�ضة ال�سيا�سية ،وال�شباب ،وكان بع�ضهم قد قام بالتنظيم من خالل املواقع الإلكرتونية
لل�شبكات االجتماعية� ،إظهار ًا لت�أييدهم ملطلب البوعزيزى بالنظر �إىل مظامله .وا�شرتكت
�أيادي اخلرباء مع �شباب املتظاهرين يف ا�ستخدام الأدوات اجلديدة لتحدي احلكومة القمعية.
وحاولت احلكومة التون�سية فر�ض تعتيم محُ كم على �أجهزة الإعالم ،بل و�أغلقت ات�صال الأفراد
بالإنرتنت ،ولكن الأنباء انت�رشت بف�ضل التقنيات اجلديدة؛ �إذ �أو�ضح املتظاهرون �أن غ�ضبهم كان
من�صب ًا على القمع الوح�شي من جانب احلكومة للذين جتا�رسوا على حتدي موقفها ال�سلطوي،
و�أي�ض ًا على انعدام الفر�ص االقت�صادية الذي يرجع يف جانب منه �إىل الف�ساد احلكومي.

تقارير العدد

وهذا الإحباط الذي يح�سه من يعي�شون يف ظل حكومات قمعية ال يبتعد عن ال�سطح مطلق ًا.
ففي م�رص ،على �سبيل املثالُ ،تويف خالد �سعيد بعد �أن اعتدى عليه اثنان من رجال ال�رشطة يف
مقهى للإنرتنت يف الإ�سكندرية يف يونيو/حزيران  ،2010و�أدت وفاته �إىل غ�ضبة �شعبية عارمة،
وهو ما يبدو الآن� ،إن ا�سرتجعنا الأحداث ،نذير ًا مبكر ًا للمظاهرات الهائلة يف  .2011و ُوجهت
�إىل ال�رشطيني تهمة القب�ض عليه وتعذيبه دون وجه حق ،ال بامل�س�ؤولية املبا�رشة عن وفاته .ويف
�إيران ،فر�ض امل�س�ؤولون احلكوميون قيود ًا على الو�صول �إىل امل�صادر اخلارجية للمعلومات ،مثل

الإت�صال والتنمية

وكانت الأدوات يف عام  2010جديدة ،ولكن املظامل مل تتغري� ،أال وهي ال�سعي �إىل حياة تت�سم
بالكرامة ،ويتمتع فيها الإن�سان ب�شتى �ألوان احلقوق املدنية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية.
وبد�أ الن�شطاء يف جميع �أرجاء العامل ممن كابدوا طوي ًال خطر وحقيقة ال�سجن والتعذيب والوح�شية
ب�سبب �آرائهم ومعتقداتهم �أو هويتهم ال�سيا�سية ،يف تخيل عامل زاخر بالإمكانات التي تت�ضمن
التحرر من اخلوف وامل�شاركة ال�سيا�سية احلقة .و�أما ما بينته الأحداث الأخرية بو�ضوح وجالء
فهو �أن نق�ص الفر�ص االقت�صادية �أمام الكثريين يف املنطقة �أحدثت �أ�صداء عميقة لدى من كانوا
ي�ؤيدون الن�شطاء يف تون�س.

العدد 3

وترددت �أ�صداء �سقوط حكومة بن على يف �شتى �أرجاء املنطقة والعامل .وغدت احلكومات التي تقوم
على التعذيب والكبت لقمع املعار�ضة ،وتغتني من خالل الف�ساد واال�ستغالل االقت�صادي ،تتلفت
خلفها يف فزع .كما �ساد التوتر يف دوائر النخبة املحلية واحلكومات الأجنبية التي كانت ت�ساند هذه
النظم غري امل�رشوعة وتت�شدق يف تعالٍ بالدميوقراطية وحقوق الإن�سان.
و�رسعان ما �أدت االنتفا�ضة التون�سية �إىل �إحداث زالزل يف البلدان �أخرى .فانطلق النا�س �إىل
ال�شوارع يف الأردن واجلزائر واليمن وم�رص.
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يف يناير/كانون الثاين ،ومل يكن قد م�ضى �سوى �أقل من �شهر على الفعل اليائ�س الذي
�أقدم عليه حممد البوعزيزى ،انهارت حكومة الرئي�س زين العابدين بن علي وفر من البلد الجئ ًا
�إىل مدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية .واحتفل ال�شعب التون�سي بانتهاء ما يزيد عن  20عام ًا
من احلكم غري اخلا�ضع للم�ساءلة ،مما جهز ال�ساحة النتخاب حكومة جديدة تقوم على امل�شاركة
واحرتام حقوق الإن�سان.

تقارير العدد

الإت�صال والتنمية

الإنرتنت ،يف الوقت الذي ا�ستمر فيه اال�ستياء يف �أعقاب انتخابات عام  2009التي ثار اخلالف حول
نتائجها ،ومل تندمل بعد اجلروح الناجمة عن االنق�ضا�ض الوح�شي على املتظاهرين.
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العدد 3

ويف ال�صني ،حاولت احلكومة دفن ق�صة �شاب �أوقفه رجال ال�رشطة بعد �أن قتل امر�أة
وجرح امر�أة �أخرى �أثناء قيادته ال�سيارة خممور ًا ،ف�رصفهم ال�شاب بذكر قرابته لأحد كبار
امل�س�ؤولني يف ال�رشطة .وغدت �صيحة “�أنا ابن يل غانغ” رمز ًا النعدام امل�ساءلة ،و ُن�رشت الق�صة
الكامنة وراء هذه ال�صيحة ،ثم �أُعيد ن�رشها على الإنرتنت يف �شتى �أنحاء ال�صني حتى وال�سلطات
تنا�ضل ال�ستعادة ال�سيطرة على املوقف.
و�أما ال�سيا�سيون الذي يقولون ب�أولوية احلقوق املدنية وال�سيا�سية على احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية� ،أو بالعك�س ،ف�إن الو�ضوح الذي حدد به الن�شطاء عالقة �إحباطهم بنق�ص
الفر�ص ال�سيا�سية واالقت�صادية يبني �أن هذا التق�سيم زائف لأنه يتجاهل خربات املاليني �أو املليارات
من النا�س الذي يعي�شون من دون هذه وتلك يف �شتى �أرجاء العامل.
ومنظمة العفو الدولية التي بد�أت باعتبارها حرك ًة مكر�سة حلقوق �سجناء الر�أي،
قد �أدركت منذ وقت طويل �أن الإ�شارة �إىل االنتهاكات الكامنة التي حتفز الن�شطاء على الكتابة
واخلروج �إىل ال�شارع ال تقل �أهمي ًة عن �ضمان و�ضع حد الحتجاز الن�شطاء و�إيذائهم .وقد تكون
مواقع ال�شبكات االجتماعية جديدة ،ولكنها مهمة لأنها �أداة قوية ت�ستطيع تي�سري الألفة والتكاتف
بني النقاد ال�ساخطني الذين يعي�شون يف ظل حكومات ظاملة ال تختلف يف طابعها على امتداد العامل
كله.
ت�سريب الوثائق والك�شف عن اخلبايا
يف يوليو/متوز ،بد�أ موقع «ويكيليك�س» وعدة �صحف كربى يف ن�رش ما يقرب من � 100ألف
وثيقة متعلقة باحلرب يف �أفغان�ستان .وتفجر اخلالف حول م�ضمونها وم�رشوعيتها وعواقبها؛ �إذ
كانت الوثائق تقدم ت�أكيد ًا ق ِّيم ًا النتهاكات حقوق الإن�سان التي وثَّقها ن�شطاء و�صحفيو حقوق
الإن�سان ،وهي االنتهاكات التي كانت احلكومات الأفغانية والأمريكية وبلدان حلف �شمال الأطل�سي
تنكر وقوعها .ولكن منظمات حقوق الإن�سان �أبدت انزعاجها عندما �أعلنت حركة “طالبان”

تقارير العدد

الإت�صال والتنمية

ولكن املعلومات “امل�رسبة” تت�ضاءل �أمام الف�صل النهائي يف عام  2010عندما بد�أ
موقع “ويكيليك�س” مع خم�س �صحف كربى يف وقت واحد يف ن�رش الدفعة الأوىل من الربقيات
“اخلا�صة” ،و�إن كانت غري “�رسية للغاية” ،وعددها  220برقية دبلوما�سية من بني 251287
برقية �أر�سلتها � 274سفارة �أمريكية يف �شتى �أنحاء العامل من  28دي�سمرب /كانون الأول 1966
�إىل  28فرباير�/شباط  .2010وكان من �ش�أن هذه املعلومات التي �أُتيحت م�ؤخر ًا ،وقام بتحليلها
ال�صحفيون املخ�رضمون ومدونو االنرتنت املتحم�سون� ،أن تعزز احلركات القائمة ،و�أن تلهم
مزيد ًا من احلركات اجلديدة.
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ويف �أكتوبر/ت�رشين الأول ،ن�رش موقع “ويكيليك�س” ما يقرب من � 400ألف وثيقة تتعلق
باحلرب يف العراق .ومن جديد �أ�شارت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإن�سان الأخرى
�إىل �أن احلكومات املتورطة ،حتى وهي حتتمي ب�صيحة “الأمن القومي” ،قد تقاع�ست عن حتمل
م�س�ؤوليتها فلم تقم بالتحقيق مع مرتكبي جرائم احلرب وغريها من اجلرائم يف نظر القانون الدويل
وحماكمتهم .و�أكدت الوثائق �أي�ض ًا �أن هذه احلكومات التي ترف�ض التقارير التي �أعدتها منظمة
العفو الدولية وغريها من منظمات حقوق الإن�سان عن االنتهاكات املذكورة ،كانت متلك من الوثائق
ما ي�ؤكد بو�ضوح دقة هذه التقارير.

العدد 3

�أنها تقوم �أي�ض ًا بفح�ص الوثائق املذكورة و�سوف تعاقب من تعاون من الأفغانيني مع احلكومة
الأفغانية �أو م�سانديها الدوليني .وهكذا ف�إن التقنيات اجلديدة ،مثلها مثل جميع الأدوات ،تت�ضمن
�أخطار ًا �إىل جانب الفوائد ،ومن ثم اتخذ موقع “ويكيليك�س” اخلطوات الالزمة التي ت�ضمن
�أن الوثائق املن�شورة يف امل�ستقبل �سوف حتقق املبد�أ القدمي ،مبد�أ “عدم �إحداث ال�رضر” ،وهو
من الأ�س�س ال�صلبة التي ارتكز عليها عمل منظمة العفو الدولية يف ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية.
ورد ًا على ذلك ،جل�أت احلكومات املتورطة يف االنتهاكات �إىل الذريعة القدمية التي تزعم �أن الوثائق
املت�رسبة التي تو�ضح انتهاكات احلكومات وجوانب �إخفاقها متثل تهديد ًا للأمن القومي ومن ثم
فهي غري م�رشوعة .وميكن القول ب�صفة عامة �إن هذه احلكومات جتاهلت بب�ساطة الك�شف عن
الأدلة على جرائم يف نظر القانون الدويل وعلى تقاع�سها عن التحقيق يف هذه اجلرائم وحماكمة
مرتكبيها.

تقارير العدد

الإت�صال والتنمية

زالزل حول العامل
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وتختلف وجهات النظر �إىل العمل الذي قام به موقع «ويكيليك�س»؛ �إذ ي�صفه بع�ض املعلقني
ب�أنها تعمل يف “فراغ �أخالقي” ويراه البع�ض معاد ًال حديث ًا لن�رش “�أوراق البنتاغون” (وزارة
الدفاع الأمريكية) ولكن الأمر الوا�ضح يتمثل يف الت�أثري الذي �أحدثته الوثائق امل�رسبة.

العدد 3

و�إذا كان من ال�صحيح �أن “ثورة اليا�سمني” يف تون�س ما كانت لتندلع لوال الكفاح الطويل
الذي خا�ضه املدافعون ال�شجعان عن حقوق الإن�سان يف العقدين املا�ضيني ،فرمبا كانت امل�ساندة
للن�شطاء خارج البلد قد تعززت عندما فح�ص النا�س وثائق “ويكيليك�س” اخلا�صة بتون�س وفهموا
جذور الغ�ضب .وقد �أو�ضحت بع�ض الوثائق ب�صفة خا�صة �أن البلدان يف �شتى �أرجاء العامل كانت على
وعي بالقمع ال�سيا�سي وعدم توافر الفر�ص االقت�صادية ولكنها مل تكن ،يف الغالب الأعم ،تفعل ما ينبغي
للحث على التغيري .وقد ك�شفت �إحدى الربقيات امل ُ�رسبة عن �إقرار املبعوث الكندي �آنذاك ،وال�سفري
الأمريكي وال�سفري الربيطاين ب�أن قوات الأمن التون�سية تقوم بتعذيب املعتقلني ،و�أن الت�أكيدات
الدبلوما�سية ب�أن احلكومة لن تعذب املعتقلني الذين ُيعادون �إىل تون�س “لها قيمتها” ولكن ال ُيعول
عليها ،و�أن “اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر”ال ت�ستطيع زيارة املعتقالت التي تديرها وزارة الداخلية.
ويف برقية ُم�رسبة �أخرى يديل ال�سفري الأمريكي بتفا�صيل تبني �أن االقت�صاد التون�سي مهلهل ب�سبب
تف�شي الف�ساد ،الذي يرتاوح ما بني ابتزاز ال�رشطة لل�شعب ،وبني الذراع الطويلة “للأ�رسة” �أي
�أ�رسة بن علي التي ت�ضم �أقرباءه و�أن�سابه البعيدين ،فهي �أ�رسة مديدة ا�ستغلت �سلطانها لتكدي�س
الرثوة.
ويعيدنا ذلك �إىل حممد البوعزيزى والكثري من التون�سيني الآخرين الذين كانوا ي�شعرون،
فيما يبدو ب�أنه ال �أمل �أمامهم على الإطالق يف مواجهة التعذيب واحلرمان االقت�صادي ،والف�ساد
احلكومي ،ووح�شية ال�رشطة ،والقمع بال هوادة للمعار�ضة ال�سيا�سية ولأي فرد �آخر يعرب عن
معار�ضته .فلم تكن �أمام البوعزيزي �أية �سبل �سيا�سية للمطالبة بفر�ص اقت�صادية وعندما حاول
�أن يخلق فر�صة له ببيع الفاكهة واخل�رضاوات على عربة يف ال�شارع� ،صادرت ال�رشطة ب�ضاعته.
وعندما ذهب �إىل ال�سلطات ال�سيا�سية لي�شكو �إيذاء ال�رشطة له امتنعت تلك ال�سلطات عن قبول
�شكواه �أو التحقيق فيها.

تقارير العدد

وكانت الواليات املتحدة ب�صفة خا�صة ت�ستثمر ا�ستقرار حكومة مبارك ا�ستثمار ًا �شديد ًا؛
على الرغم من الأدلة الكثرية على وح�شيتها يف الأعوام الثالثني الأخرية .والواقع �أنه على امتداد
العامل كله ،ف�إن الكثري من احلكومات التي تعلن �إعالء قيمة حقوق الإن�سان والدميوقراطية كانت
ت�ساند ب�رصاحة بع�ض الزعماء ال�سيا�سيني ،مثل حممد ح�سني مبارك يف م�رص وزين العابدين بن
علي يف تون�س ،اللذين كانت تعرف عنهما الف�ساد والقمع والالمباالة بحقوق مواطنيها .والواقع �أن
�أوىل احلاالت العجيبة لالعتقال والنقل ال�رسي للأ�شخا�ص (بق�صد تعذيبهم يف اخلارج) وقعت يف
ظل �إدارة الرئي�س كلينتون التي كانت تر�سل املعتقلني �إىل م�رص ،املكان الذي ا�شتهر باال�ستخدام
املنتظم للتعذيب .والأدلة القائمة على هذا النفاق ،والتي �أكدتها الربقيات الدبلوما�سية الكثرية التي
ن�رشها موقع “ويكيليك�س” ،تف�ضح هذه احلكومات وت�شكك يف التزاماتها بحقوق الإن�سان .ويف
نهاية املطاف ،فقد كان من �ش�أن ب�سالة املتظاهرين ال�سلميني الذين خاطروا ب�أرواحهم يف �شوارع

الإت�صال والتنمية

ومن املفيد لنا �أن نت�أمل ردود �أفعال احلكومات الغربية يف مواجهة الأو�ضاع النا�شئة يف
تون�س وم�رص� ،إذ قطعت الواليات املتحدة عالقتها التي امتدت زمن ًا طوي ًال مع الرئي�س التون�سي بن
علي ،واقرتح وزير ال�ش�ؤون اخلارجية الفرن�سي �أو ًال م�ساعدة حكومة بن علي يف الت�صدي لالحتجاج
ال�شعبي ،ولكن بعد تفجر الغ�ضب من هذا املوقف يف فرن�سا ،وبعد �أن فر زين العابدين بن علي من
تون�س� ،أف�صحت فرن�سا �أخري ًا عن م�ساندتها للمحتجني .وعندما واجهت حكومة الواليات املتحدة،
وكثري من احلكومات الأوروبية احتجاجات مماثلة يف م�رص ،بدا �أنها قد �أُخذت على حني ِغ َّرة ،ومن
ثم غدت عازف ًة عن ت�أييد املطلب الأويل للمحتجني ب�أن يتنحى الرئي�س مبارك عن ال�سلطة.
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ردود �أفعال لها داللتها

العدد 3

ومل تكن �شكاوى حممد البوعزيزى فريد ًة بحال من الأحوال .ولكن �إقدامه على �إحراق
نف�سه تزامن تقريب ًا مع ن�رش “ويكيليك�س” للوثائق التي تبني �أن احلكومات الغربية التي حتالفت
مع حكومة بن علي كانت تعي هذه الق�ضايا جميع ًا ،ولكنها كانت فيما يبدو عازف ًة عن ممار�سة
ال�ضغط اخلارجي على احلكومة حلملها على احرتام حقوق الإن�سان .وكان اقرتان هذين احلادثني،
فيما يبدو ،العامل الذي حقق الت�أييد الوا�سع النطاق للمحتجني يف تون�س ،وكان النا�س يف البلدان
املجاورة ي�ساندونهم كل امل�ساندة ،فبع�ضهم كان يواجه نف�س العقبات التي حتول دون متتعهم
بحقوقهم املدنية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية.

تقارير العدد

الإت�صال والتنمية

القاهرة وغريها من املدن� ،أن تثبت الكثري من احلقائق للرئي�س مبارك وحلفائه.
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ويف �أعقاب ت�رسيب الربقيات الدبلوما�سية �أ�رسعت احلكومات لتحديد نوع اجلرائم التي
رمبا تكون قد ار ُتكبت من جانب “ويكيليك�س” (وبراديل مانينغ) .ويف رد الفعل املذكور ما يثري
القلق ،ف�إن حكومة الواليات املتحدة التي هاجمت “ويكيليك�س” ب�شدة و�رضاوة ،كانت لها نظرة
خمتلفة حني كانت تدعم �أوجه التقدم اجلديدة يف ن�رش املعلومات عن البلدان الأخرى .ففي يناير/
كانون الثاين � ،2010ألقت وزيرة اخلارجية الأمريكية خطاب ًا يهدف �إىل ت�شجيع احلكومات يف
�شتى �أرجاء العامل على �ضمان انتفاع ال�سكان بالإنرتنت ،و�شبهت الرقابة على الإنرتنت “بحائط
برلني” ،وقالت هيالرى كلينتون “مل تتمتع املعلومات من قبل باحلرية التي تتمتع بها الآن .وحتى
يف البلدان ال�سلطوية ،جند �أن �شبكات املعلومات ت�ساعد النا�س على اكت�شاف حقائق جديدة وزيادة
م�ساءلة احلكومات”.
ووا�صلت الوزيرة حديثها قائلة �إن الرئي�س باراك �أوباما� ،أثناء زيارته لل�صني يف نوفمرب/
ت�رشين الثاين “ 2009دافع عن حق النا�س يف الو�صول بحرية �إىل املعلومات ،وقال �إنه كلما زادت
حرية تدفق املعلومات ،ازدادت املجتمعات قوة .وو�صف كيف �أن الو�صول �إىل املعلومات ي�ساعد
املواطنني على م�ساءلة حكوماتهم ،ويولد �أفكار ًا جديدة ،وي�شجع االبتكار”.
ولكن الواليات املتحدة لي�ست الدولة الوحيدة التي تريد االلتزام بح�سن ال�سلوك من خالل
الإنرتنت� ،أو تنفرد برغبتها يف ا�ستخدام التقنيات الإلكرتونية يف انتهاك احلق يف اخل�صو�صية.
ف�شبكة الإنرتنت تزيد من ف�ضح رغبة احلكومات يف ال�سيطرة على احل�صول على املعلومات
يف غمار �سعيها لفر�ض الرقابة على الذين ي�ستخدمون الإنرتنت عندما يرى �أ�صحاب ال�سلطة �أن
امل�ضمون ميثل تهديد ًا لهم� ،إذ ي�ضيفون القر�صنة والرقابة �إىل تر�سانة �أ�سلحتهم اخلا�صة.
ولكن من الوا�ضح �أن احلكومات ال مت�سك بعجلة القيادة بال�رضورة ،مهما ا�شتدت رغبتها
يف ذلك .ففي ال�صني لعب الربنامج الإلكرتوين اخلا�ص مبنع اخرتاق �شبكة الإنرتنت ،وامل�سمى
“ ،”Great Firewallدور ًا مهم ًا و�ضار ًا يف ال�سعي لقمع حرية املناق�شة على الإنرتنت.
وكان الذين حاولوا جتاوز القواعد املو�ضوعة عر�ض ًة للم�ضايقات �أو للحب�س .ففي يوليو/متوز

تقارير العدد

وكانت ال�سلطات ال�صينية حري�صة على �إغالق باب املناق�شة ،وعندما اختل توازنها ب�سبب
ما فُوجئت به من ات�ساع نطاق امل�ساندة لذلك ال�شخ�ص ،الذي و�صفته ر�سمي ًا ب�أنه “خائن”� ،أعاقت
البحث على الإنرتنت با�ستخدام عبارة “الكر�سي اخلايل” ،وهو م�صطلح كان كثري من ال�صينيني
قد بد�أوا ي�ستخدمونه يف الإ�شارة �إىل �أ�سلوب تكرمي ليو جياوبو يف حفل منح اجلائزة يف �أو�سلو.
وحتى مقدم “ويكيليك�س” ،كانت احلكومات تعتقد ،فيما يبدو� ،أنها ت�سيطر على املوقف.
ولكن عندما تراجعت ال�رشكات ،التي كان موقع “ويكيليك�س” يعتمد عليها يف عمله ،عن م�ساندتها
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ومل يكن ليو جياوبو معروف ًا ملعظم �أبناء ال�صني العاديني حتى بعد �أن ُحكم عليه بال�سجن
 11عام ًا يف يوم عيد امليالد عام  .2009ومع ذلك فعندما فاز بجائزة نوبل لل�سالم يف �أكتوبر/
ت�رشين الأول  2010راح ن�شطاء الإنرتنت يت�سابقون يف ال�سعي لالعرتاف بدوره.

العدد 3

وكذلك �إىل الرتجمة التي قام بها على الإنرتنت لدعوة �إحدى منظمات “الأوغور” يف
اخلارج �إىل القيام مبظاهرات احتجاج على معاجلة احلكومة حلادثة قُتل فيها اثنان على الأقل
من طائفة “الأوغور” ،وذلك عندما قام عمال �صينيون من طائفة “هان” مبهاجمة عمال من
طائفة “الأوغور” يف �شاووغوان ،مبقاطعة غوانغدونغ ،يف جنوب ال�صني .ولكن ال�سلطات
ال�صينية كانت جتد نف�سها ،مرار ًا وتكرار ًا ،ورغم ا�ستخدام �أ�شد التقنيات تقدم ًا ،يف موقف
مزعزع �أو تكت�شف �أن م�ستخدمي الإنرتنت قد تغلبوا عليها يف الدهاء ،وغدوا ح�صان ًا بري ًا من
املحال تروي�ضه ،كما و�صفهم بذلك �أحد املدونني الكوبني يف الإنرتنت ويدعى يواين �سان�شيز.
وهناك منوذج �آخر يتمثل يف ليو جياوبو ،وهو الباحث الذي �شارك يف ت�أليف وثيقة املعار�ضة التي
ت�سمى “ميثاق  .”08فقد ا�ستلهم ن�شاط مفكري �أوروبا ال�رشقية املكافحني �ضد النزعة الت�سلطية
ال�شيوعية يف ال�سبعينيات والثمانينيات ،وهم الذين ا�ستفادوا �أي�ض ًا من التقنيات اجلديدة �آنذاك،
مثل �آالت ت�صوير امل�ستندات و�أجهزة الفاك�س ،يف ن�رش الأفكار وحتدي احلكومات الظاملة و�إ�سقاطها
�آخر الأمر.

الإت�صال والتنمية

 ،2010على �سبيل املثال� ،صدر حكم بال�سجن ملدة � 15سنة على خريت نياز ،وهو �صحفي وحمرر يف
الإنرتنت من طائفة “الأوغور” بتهمة “تعري�ض �أمن الدولة للخطر” .وا�ستندت املحكمة يف �أدلتها
�إىل املقابالت ال�شخ�صية التي �أجراها مع �أجهزة الإعالم الأجنبية.

تقارير العدد

الإت�صال والتنمية

له ،ومل يت�ضح �إىل الآن �إذا ما كان هذا نتيجة لل�ضغط املبا�رش من احلكومة ،تعر�ضت ال�رشكات
واحلكومات التي كانت تدين “ويكيليك�س” للهجوم من قرا�صنة الكمبيوتر يف �شتى �أرجاء العامل.
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ويبني تكثيف القرا�صنة جلهودهم وموا�صلة ن�رش الوثائق على الرغم من تهديدات �شتى
احلكومات وغ�ضبها �أن موقع “ويكيليك�س” قد غري طبيعة “اللعبة” فيما يتعلق مبن ي�سيطر على
املعلومات ،كما ك�شف �أي�ض ًا عن �أن بع�ض القرا�صنة يتبنون موقف “الهجوم على اجلميع بال
هوادة” ،وهو ما يهدد خ�صو�صية الأفراد و�أمنهم.
حتقيق املوازنة ال�صحيحة :كلمة حتذير
على نحو ما ر�أينا �آنف ًا ،ف�إن الرغبة يف ن�رش املعلومات من املمكن �أن تت�سبب يف م�شاكل
خا�صة بها �إن مل يتحقق التوازن بينها وبني احلقوق الفردية .ففي �أغ�سط�س�/آب ،قامت
�سيدتان برفع دعوى جنائية �ضد جوليان �أ�ساجن ،م�ؤ�س�س موقع “ويكيليك�س” ،مبوجب
قانون اجلرائم اجلن�سية ال�سويدي ،ون�رش قرا�صنة الإنرتنت �أ�سماء وهوية ال�سيدتني ،وهما
اللتان تعر�ضتا لت�شويه �سمعتهما باعتبارهما من عمالء حكومتي الواليات املتحدة وال�سويد.
وهذا يبني �أن الن�ساء ما زلن ُي�ستخدمن يف العامل االفرتا�ضي اجلديد قطع ًا لل�شطرجن� ،أو ما هو
�أ�سو�أ ،وميكن الت�ضحية بهن باعتبار ذلك من الأ�رضار اجلانبية املقبولة .و�إن �شئنا الو�ضوح
قلنا �إن ال�سيدتني جديرتان بالتحقيق الكامل يف دعواهما ف�إذا توافرت الأدلة الكافية البد
من حماكمة الذي ُزعم �أنه �أ�ساء �إليهما .وينبغي ،يف الوقت نف�سه� ،أن يتمتع جوليان �أ�ساجن
مببد�أ افرتا�ض براءته و�أن ُتوفر له الإجراءات الق�ضائية الواجبة و�أن ُيحاكم حماكم ًة عادلة.
وقانون حقوق الإن�سان وا�ضح يف هذه الق�ضية� ،إذ ين�ص على �أن تتميز احلكومات بال�شفافية ،وال
يجوز لها االنتقا�ص من حرية التعبري (ومن احلق يف تلقي املعلومات ونقلها) �إال من �أجل تعزيز
احرتام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم� ،أو حماية الأمن القومي� ،أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو
الأخالق العامة .ومن املحال تربير مزاعم احلكومات ب�أن الأمن القومي مينحها احلرية املطلقة يف
فر�ض القيود على املعلومات ،خ�صو�ص ًا عندما يت�ضح �أن هذه القيود ت�شمل الت�سرت على انتهاكات
حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين .ولكن النفاق واخلداع من جانب حكومة ما ال يربر كذلك
دخول القرا�صنة على املوقع الإلكرتوين للنيابة العامة وانتهاك خ�صو�صية الن�ساء الالتي يتقدمن
بال�شكاوى.

قواعد الن�رش

ومع ذلك ف�إن هذه �أوقات مده�شة بالن�سبة ملنظمة العفو الدولية ون�شطاء حقوق الإن�سان
الآخرين الذين يرون الإمكانات التي تقدمها التقنيات للك�شف عن احلقيقة وعقد املناظرات التي
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وقد ات�ضح من خالل اجلدل الذي �أحاط مبوقع “ويكيليك�س” من حيث ن�رش الوثائق
دون احلر�ص ،فيما يبدو ،على �أمن الذين ك�شفت الوثائق �أ�رسارهم ،وكذلك يف اخلالف الذي يحيط
بق�ضية ارتكاب جوليان �أ�ساجن جلرائم جن�سية� ،أن الو�ضوح الأخالقي ع�سري املنال .فهذه الق�ضية
ال تتيح الو�ضوح الأخالقي الذي يرتبط يف �أذهاننا ،على الأقل عند ا�سرتجاع الأحداث الآن ،بن�رش
“�أوراق البنتاغون” (وزارة الدفاع الأمريكية) .ومن املهم للذين يجدون �أن موقع “ويكيليك�س”
ال �أخالقي �أن يذكروا �أنه حني يتقاع�س الذين ينبغي لهم قول احلق ،ي�صبح من حق الذين يعي�شون
يومي ًا يف ظل االنحراف بال�سلطة �أن يحتفوا مبوقع “ويكيليك�س” ،وهو ما ي�صبح احتفا ًء مفهوم ًا،
�إذ �إن �أملهم الأخري يف امل�ساءلة معقود بف�ضح ذلك االنحراف ،مهما كان الف�ضح م�شوب ًا باملثالب،
م�سبب ًا للحرج� ،أو م�ؤدي ًا �إىل نتائج عك�سية فيما يبدو.

العدد 3

ال تتميز �شبكة الإنرتنت وغريها من تقنيات االت�صال ب�سمات �سحرية �أو حتمية،
والتقنيات يف حد ذاتها ال حترتم �أو تق ِّو�ض حقوق الإن�سان ،ف�إنها ،و�سوف تظل� ،أدا ًة ي�ستخدمها
من يريدون حتدي مظاهر الظلم يف �شتى �أرجاء العامل ومن يريدون التحكم يف الو�صول �إىل
املعلومات و�إ�سكات الأ�صوات املعار�ضة .وميكن القول ب�أن الإذاعة على موجات  FMوالهواتف
املحمولة قد فعلت �أكرث مما فعلته الأ�ساليب التقليدية الأخرى يف �سبيل تعزيز حقوق الإن�سان
يف �إفريقيا وحمايتها .وقد متكن املوقع الإلكرتوين ( )ushahidi.comيف كينيا من ابتكار
و�سائل لالت�صال اجلماهريي فتحت جمموعة جديدة كاملة من �إمكانيات منع ن�شوب ال�رصاعات.
و�سوف حتقق التقنيات �أغرا�ض الذين ي�سيطرون عليها� ،سواء كان الغر�ض تعزيز احلقوق �أو
تقوي�ضها .ويجب �أن نتذكر �أننا يف عامل يت�سم بعدم متاثل القوى ،وقدرة احلكومات وغريها من
امل�ؤ�س�سات على االنحراف با�ستخدام التقنيات وعلى ا�ستغاللها �سوف تتفوق دائم ًا على طاقات
القاعدة ال�شعبية من الن�شطاء ،ودعاة حقوق الإن�سان املحا�رصين ،ومن ُيقدمون دون خوف على
�إف�شاء الأ�رسار ،والأفراد الذين تدفعهم دواعي العدالة �إىل ال�سعي للح�صول على املعلومات �أو
لو�صف وتوثيق حالة من حاالت الظلم من خالل هذه التقنيات.

الإت�صال والتنمية

م�ستقبل رقمي حلقوق الإن�سان

الإت�صال والتنمية
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قد تنجح يف تفادي الرقابة والربط بيننا عرب احلدود� .إننا نتخيل الوعد ب�أن نعي�ش يف عامل يتمتع
بال�رصاحة احلقة ،حيث ي�ستطيع اجلميع الو�صول �إىل املعلومات ب�أ�سلوب مفيد ،وحيث ي�ستطيع
اجلميع �أن ي�شاركوا م�شارك ًة كامل ًة يف القرارات التي ت�ؤثر يف حياتهم ،وحيث ال ُتقبل حالة ظلم
واحدة.
ويف عام  2011حتتفل منظمة العفو الدولية بعيدها ال�سنوي اخلم�سني ،وقد و�صف �أحد النقاد
املعا�رصين هذه احلركة ب�أنها “�إحدى حاالت اجلنون الكربى يف زماننا” ولكنها قد �أ�شعلتها دعوة
ب�سيطة من حمام بريطاين ُيدعى بيرت بينن�سون� ،إذ طلب من املجتمع �أن يتذكر “ال�سجني املن�سي”.
وكان حما�سه م�ستلهم ًا من حادثة منت �إىل علمه� ،أال وهي الزج ب�شابني برتغاليني يف ال�سجن بتهمة
رفع ك�أ�سيهما لي�رشبا نخب احلرية.
وحل�سن حظ الآالف من ال�سجناء منذ ذلك الوقت ،مل يكتف ذلك “اجلنون” باالنت�صار بل
كُتب له �أن ي�ستمر ،وال نزال مع حلفائنا م�صممني على تعزيز احلق يف املعلومات وحرية التعبري،
فقد جنحنا مع ًا يف الن�ضال من �أجل الإفراج عن الآالف من �سجناء الر�أي ،وقد �أ�صبح بع�ضهم مثل
�إلني �سريليف جون�سون ،ر�ؤ�ساء للدولة اليوم .و�ساعدنا مع ًا على حتقيق �إطالق �رساح �أونغ �سان
�سوكي ،يف نوفمرب/ت�رشين الثاين  ،2010ف�أثبتنا مرة �أخرى كيف تنجح املثابرة الدائبة يف حتقيق
التغيري الإيجابي .وجنحنا مع ًا يف �إنقاذ ما ال ُيح�صى من الأرواح� ،أقربها زمن ًا ن�شيطان حتديا قوات
الأمن التابعة لعملية تعدين ،وكانت القوات تو�شك على تخطيط مواجهة ترمي �إىل التخل�ص من
الن�شطاء الذين كانوا على ا�ستعداد للمخاطرة ب�أرواحهم يف �سبيل قول احلقيقة لل�سلطة.
لقد اختلفت �أحوال العامل اختالف ًا �شا�سع ًا يف غ�ضون هذه ال�سنوات اخلم�سني  ،ولكن دافع الأفراد
�إىل التكاتف للكفاح �ضد الظلم وحماية حقوق الب�رش �أينما كانوا مل يتغري.
و ُيعترب هذا العيد اخلم�سيني اللحظة املنا�سبة لنت�صور مقدار ما ي�ستطيع الأفراد حتقيقه
بتعاونهم ،ف�إذا ا�ستطاع كل ع�ضو من �أع�ضاء منظمة العفو الدولية ،الذين يربو عددهم على ثالثة
ماليني� ،إقناع �شخ�ص واحد �آخر باالن�ضمام �إىل عملنا يف �سبيل العدالة ف�سوف ن�ضاعف من ت�أثرينا،
وعلى نحو ما ر�أينا يف ال�رشق الأو�سط ف�إن التحركات اجلماعية للأفراد الذين يوحد بينهم ال�سعي
�إىل حتقيق الإن�صاف الأ�سا�سي ميكن �أن تقوى على �إ�سقاط احلكومات القمعية.
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	�إننا ن�ستمد الإلهام من �إطالق �رساح داو �أونغ �سان �سوكي ،ومن �شجاعة ليو جياوبو،
و�صالبة الآالف من �سجناء الر�أي ،و�شجاعة من ال ُيح�صى عددهم من املدافعني عن حقوق الإن�سان،
ومثابرة مئات الآالف من التون�سيني العاديني يف مواجهة �صعاب جمة ،حني واجهوا ق�صة حممد
البوعزيزى الفاجعة ف�صمموا على �إحياء ما تركه لهم بعد موته بتنظيم �صفوفهم �ضد االنحراف
بال�سلطة الذي �أدى �إىل م�رصعه� .إننا ملتزمون يف منظمة العفو الدولية مب�ضاعفة جهودنا لتدعيم
احلركة العاملية حلقوق الإن�سان ،ملتزمون بالكفاح حتى نت�أكد �أنه لن ي�شعر فرد �آخر مبثل هذه
العزلة يف ي�أ�سه �إىل احلد الذي ي�سد �أمام عينيه كل ال�سبل.
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وال يزال الأفراد الذين ُيقدرون قيمة احلقوق واحلريات يف حاجة ما�سة �إىل العمل املت�ضافر
داخل حدود البلدان وعرب هذه احلدود ما دامت احلكومة توا�صل ا�ضطهادها للذين يت�صدون
لالنحراف بال�سلطة .وبينما يطالب الأفراد ال�شجعان ذوو العزمية ال�صلبة بحقوقهم وحرياتهم،
ت�سعى احلكومات واجلماعات امل�سلحة وال�رشكات وامل�ؤ�س�سات الدولية �إىل جتنب فح�ص �أفعالها
وامل�ساءلة عنها.
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قواعد الن�شر يف املجلة
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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 :االت�صال والتغيري االجتماعي.
 -7تقبل البحوث باللغات الثالث :عربي ،فرن�سي و �أنكليزي.
تر�سل الأوراق البحثية اىل رئا�سة التحرير على العنوانittisaltanmia@gmail.com :
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