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»االإعالم اجلديد« ورهانات امل�صتقبل

د.مي العبداهلل

منر مبرحلة تاريخية مهمة جدًا، وهي مرحلة التغييري، والث�رات التي تندلع يف العديد   

من الدول العربية لالإعالم واالت�صال دور بارز وكبري يف �صناعتها. فاالإعالم يف املنطقة العربية 

ما عاد يق�م بدور الناقل لالأحداث وما يجري، واإمنا يق�م ب�صنع القرار ويلعب دورا هاما يف 

التاأثري على الراأي العام. 

لقد غريت و�صائل االت�صال احلديثة الطريقة التي نح�صل بها على املعل�مات، �ص�اء   

ك�صحفيني اأو كمتلقني لالأخبار، فاأحدثت ث�رًة يف مفه�م حرية التعبري بطرق عديدة. وبف�صل 

و�صائل االعالم واالت�صال، ميكن الي�م الأي �صخ�س اأن يك�ن نا�رصًا اأو مذيعًا ويك�ن و�ص�له 

اإىل جمه�ر عاملي حمتماًل. وكل هذه القدرة الهائلة لهذه ال��صائل تعني اأن املزيد من املعل�مات 

اأ�صبح االآن متاحًا بحرية اأكرب من اأي وقت م�صى يف التاريخ الب�رصي. 

اإاّل اأن من قام بالث�رة هي ال�صع�ب التى اأخذت م�صريها بيدها، ورمبا يك�ن م�قع   

“في�س ب�ك”قد اأ�صهم واأتاح ت�فري اأداة من اأدوات جتميع النا�س، ولكنه لعب دورا اأقل بكثري 
مما ت�صري اإليه و�صائل االإعالم فى اندالع الث�رات. فما اأدى اإىل ظه�ر احلركات االعرتا�صية ه� 

بطالة ال�صباب وعدم ر�صاهم عن العائالت احلاكمة وارتفاع اأ�صعار الغذاء وع�امل اأخرى. وال 

�صك اأن ماحدث واليزال يحدث يف ال�طن العربي من اأحداث ي�ؤ�رص اأن املنطقة ت�صهد مقدمات 

لتغيريات لي�س بال�رصورة اأنها �صتف�صي اإىل نتائج اأف�صل مما يعي�صه ال�اقع العربي:

�صناعة  يف  كبريًا  فارقًا  �صي�صنع  اجتماعية  �صبكات  من  يحت�يه  وما  اجلديد  االإعالم  اإن   -1

االإعالم يف امل�صتقبل من خالل �رصعة ن�رص االأخبار وم�صداقيتها املدعمة بال�ص�ت وال�ص�رة، 

وزيادة م�صت�ى ال�عي ورفع م�صت�ى املعرفة. 

2- احلك�مات التي كانت تهيمن يف املا�صي على تدفق املعل�مات من خالل �صيطرتها على و�صائل 

االإعالم االإخبارية اأو ممار�صة الرقابة عليها، لن تتمكن من حجب ال��ص�ل اإىل �صبكة االإنرتنت. 

تقدمي
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يف فرتات ما�صية كان ال�صحفي ال يكلف نف�صه حتى تعلم طباعة احلروف بل كان يكتبها   

بقلمه وي�صلمها للتحرير للطباعة املتخ�ص�صة.  اأما االأن فقد اأ�صبح كل م�صتخدم لالإنرتنت يف 

اأي مكان يف العامل ماهرا يف التعبري يف نف�صه وكتابة مايريد طباعة حتى ان بع�صهم ن�صي �صكل 

ال�رق من كرثة التعامل من خالل ال�صبكة العنكب�تية حديثا وكتابة. 

3- احلرية ال�صيا�صية ترتافق مع جمتمع متعلم مثقف مبا يكفي، ومت�صل بكثافة كافية ليناق�س 

الت�ن�صي متعلم: حيث خ�ص�س ب�رقيبة30 ٪  اإىل اجلمه�ر. فاجلمه�ر  م  التي تقدَّ الق�صايا 

من ميزانية ت�ن�س للتعليم، وت�ن�س االأكرث تط�رًا عربيًا من حيث ن�صبة التعليم العايل، وهي 

اأول دولة مغاربية تنفتح على االإجنليزية مع الفرن�صية. وما �صاعد الث�رة الت�ن�صية اأن عدد 

م�صتخدمي في�س ب�ك يف ت�ن�س يتجاوز ملي�نني، وه� اأكرب رقم يف اإفريقيا ومن اأعلى النِّ�صب 

يف العامل العربي: 75 ٪ من م�صتخدمي م�قع الفي�س ب�ك الت�ن�صيني ترتاوح اأعمارهم بني 18 

و34 �صنة. 

ل  ويف م�رص  هناك ما يقرب من 16 ملي�ن م�صتخدم لالإنرتنت، ومنذ 25 يناير، حت�َّ  

ن�ن امل�رصي�ن اإىل م�صدر للمعل�مات، وخا�صة بعد التعتيم املفرو�س على و�صائل االإعالم،  املدوِّ

فيدي� ح�ل  واأفالم  اإلكرتونيِّني،  لنا�صطني  ي�مية  االإنرتنت مبداخالت  حيث متتلئ �صفحات 

ال�صيارات التي تدع�س املحت�صدين ب�ح�صية وحاالت القتل من ِقَبل رجال االأمن واالعتقاالت، 

وم�قف املحتجني يف ال�صارع من التط�رات ال�صيا�صية املتالحقة، وغريها من االأخبار..

4- ال �صيء بدون مقابل  بح�صب الثقافة الغربية الراأ�صمالية مما يدفعنا لت�صاوؤالت عديدة منها 

ان الغرب ب�ص�رة عامة ال يتعامل بال�صعارات الطنانة واخلطب امل�صهبة وردود االأفعال  حتت 

تاأثري امل�صاعر امللتهبة، بل يتعاطى باالرقام وال�ثائق والرباهني، واآليات ا�صرتاتيجية هادفة 

بعيدة ومت��صطة وق�صرية املدى ودرا�صات.

فهل ان تقدمي ال�اليات املتحدة االأمريكة خلدمة االإنرتنت للعامل  ميثل  هدفا ا�صرتاتيجيا   

لتحقيق التغيري الذي يخدم م�صاحلها وتطلعاتها  اال�صرتاتيجية يف العديد من مناطق العامل، 

ام انه  فقط بغر�س الت�ا�صل والرتفيه واإدارة االأعمال؟
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للحياة ا الع�صبي  اجلهاز  ت�صكل  التي  ال�صبكة  تكن�ل�جيات  اأن  املعا�رص  التاريخ  برهن   -

ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية تقاوم عادًة ال�صيطرة املركزية وتعزز التحركات واالأفكار 

غري املركزية. 

في�صبح ال�ص�ؤال بالتايل هل �صيتم ح�صد هذه الق�ى خلدمة م�صالح االأ�رصة الدولية يف   

االرتقاء باالأمن واالزدهار االقت�صادي وحتقيق الطم�حات ال�صيا�صية الهادفة؟ 

جملة  يف  نتناول  اأخرى،  ة 
ّ
مر االحتماالت.  لكل  مفت�ح  وامل�صتقبل  كثرية  الرهانات   

»االت�صال و التنمية« دور »االعالم اجلديد« يف التغيري االجتماعي يف العامل العربي، ونت�صاءل 

عن م�صتقبل دول املنطقة وم�صتقبل الب�رصية جمعاء، مع التطّ�ر ب��صائل االت�صال املت�صارع 

التفاعلي...
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 اأدوات االت�صال التفاعلي امل�صتخدمة فى املواقع االلكرتونية 

احلكومية بدولة االإمارات العربية املتحدة

د. اأحمد فاروق ر�شوان 

 كلية االإت�شال - جامعة ال�شارقة

�شريين على مو�شى 

ق�شم االإعالم كلية االآداب – جامعة حلوان 

مقدمة: 

تعد التفاعلية اأحد خ�صائ�س االت�صال من خالل االنرتنت حيث تتيح عددًا من  اأ�صكال التفاعل تتمثل   

يف تفاعل غريف�ري ال يحدث فى نف�س ال�قت مثل التفاعل عرب الربيد االإلكرتونى و تفاعل عن طريق رد الفعل 

الف�ري مثل م�صاركة امل�صتخدم براأى اأو تعليق على م�صم�ن من�ص�ر على امل�قع و تفاعل كامل عرب الت�ا�صل 

الف�ري املتمثل فى احل�ار املبا�رص عرب غرف احل�ار والت�ا�صل . وقد اأتاحت التفاعلية الفر�صة للجمه�ر باأن 

يق�م بدور املر�صل ولي�س امل�صتقبل فقط. وت�صتهدف هذة الدرا�صة التعرف على �صمات التفاعلية امل�صتخدمة يف 

عينة من م�اقع منظمات حك�مية بدولة االإمارات العربية املتحدة. 

االإطار النظري للدرا�صة: 

ال��صائط،  تعدد  وهي:  االإنرتنت  عرب  االت�صال  متيز  اأ�صا�صية  �صمات  خم�س  االت�صال  علماء  حدد   

والن�صية الفائقية والتدفق ال�صحني اأو النقل التجميعي ، والتزامنية ، والتفاعلية. حيث ميثل تعدد ال��صائط اأو 

اإنتاج وتقدمي املنتج االإعالمى متزج بني امل�اد املنتجة بتكن�ل�جيا الن�س  ال��صائط املتعددة و�صيلة من و�صائل 

بها  تتميز  التي  التفاعلية  املتعددة  وال��صائط  ال�احد.  املنتج  الفيدي� فى  ولقطات  الثابتة  وال�ص�رة  وال�ص�ت 

امل�اد املعرو�صة على �صبكة االإنرتنت هى التى ت�صمح للم�صتخدم بالتحكم فى عملية عر�س عنا�رص املنتج وحتديد 

ما الذى ي�صتعر�صه ومتى ي�صتعر�صه منها. وتعنى الن�صية الفائقية ترابط الن�ص��س وال�ثائق وامل�اقع على 

ال�صبكة والتي مكنت املت�صفح من ال��ص�ل اإليها يف احلال. وتت�صل هذه ال�صمة مبا يعرف بروابط ال�يب وهي 

االإرجاعات التي تظهر على امل�قع ت�صهل على امل�صتخدم االنتقال اإىل م�اقع اأخرى داخل ال�يب. ويعنى التدفق 

ال�صحنى اأن املعل�مات على ال�صبكة تنتقل فى �صحنات ولي�س فى تدفق خطى وذلك عن طريق االإنرتنت. ويتم على 

االإنرتنت من خالل جمم�عه من الربامج والربوت�ك�الت التي  تنظم عملية االت�صال بني اأجهزة الكمبي�تر املختلفة 

فى اأنظمة الت�صغيل. وتعمل برامج النقل معًا وفقًا خلط�ات اأو مراحل متتالية وتعنى التزامنية اأن االت�صال على 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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ال�صبكة يتميز بالتجديد واحلداثة واحلالية بدرجات تف�ق حداثة ال��صائل االأخرى. وجتمع االإنرتنت فى بع�س ا

خدماتها بني ال�صفة التزامنية وال�صفة الالتزامنية لالت�صال، ففي الربيد االإلكرتوين ميكن للم�صتخدم اإر�صال 

وا�صتقبال ر�صائل ف�رية، كما ميكنه ا�صتقبال ر�صائل فى غري اأوقات اإر�صالها  ) ن�رص،2003(.

وي�صهد العامل الي�م ث�رة فى جمال و�صائل االت�صال جعلت من العامل قرية ك�نية، فمع تط�ر احلا�صبات   

التفاعلي  االت�صال  تقنية  ظهرت  الف�صائي،  البث  تكن�ل�جيا  وا�صتخدام  املعل�مات  و�صبكة  الهاتف  و�صبكة 

بتطبيقاتها املختلفة، وفى اإطارها ظهرت و�صائل اإعالمية جديدة ومتميزة مبا متتلكه هذه ال��صائل من تقنيات 

تفتقدها و�صائل االإعالم التقليدية، ولعل اأهم اخل�صائ�س التى متيز و�صائل االإعالم اجلديد هي امتالكها الأدوات 

التفاعل بني املر�صل وامل�صتقبل، وقدرتها على النقل احلي ال�رصيع للمعل�مات، وا�صتخدامها لل��صائط املتعددة 

كال�ص�ت وال�ص�رة الثابتة واملتحركة، وتبادل الر�صائل بني اأطراف العملية االت�صالية، واجلمع بني خ�صائ�س 

و�صائل االت�صال ال�صخ�صي وو�صائل االت�صال اجلماهريي والك�نية التزامنية فى اآن واحد )الغريب،2009(.

و تتيح االنرتنت جمم�عة من املزايا الأى منظمة تتحدد يف:

تقدمي روابط اإلكرتونية بالعالقات العامة داخل املنظمة والت�ا�صل معها. 

تقدمي حقائق عن املنظمة والتعريف بها، وتقدمي معل�مات اإدارية اأو مالية اأو تنظيمية عنها.

االإلكرتونية  املطب�عات  اإ�صدار  اإمكانية  اإىل  اإ�صافة  االإلكرتونى،  الربيد  االإلكرتونى من خالل  الرتا�صل  اإمكانية 

والن�رصات، واإن�صاء جمم�عات للمناق�صة عرب امل�قع وتك�ين ق�ائم ات�صال ببيانات االأفراد وامل�ؤ�ص�صات لت�صهيل 

عملية االت�صال بهم. 

االأ�صهم  وحملة  االإعالم،  و�صائل  وجمه�ر  العاملني  جمه�ر  مثل  اجلمه�ر  بفئات  عالقتها  تدعيم   

وامل�صتثمرين، وامل�زعني وامل�ردين، وامل�ؤ�ص�صات احلك�مية والعمالء وامل�صتهلكني. 

متابعة الق�صايا الهامة التى مت�س م�صالح املنظمة واأن تدير من خالل االإنرتنت برامج ات�صال االأزمات وتنفيذ 

.)2005،Wileox( حمالت االت�صال، اإىل جانب ت�ظيف االإنرتنت فى التجارة االإلكرتونية

كما تتحدد مبادئ الت�صميم اجليد للم�قع االإلكرتونى فيما يلى:

ي�صاعد امل�صتخدم على اال�صتخدام ال�صهل للم�قع.

يت�صم بخ�صائ�س و�صمات واحدة فى جتمع بني ال�صفحة الرئي�صية وال�صفحات الفرعية.

اأن يت�افق امل�صم�ن املتاح على امل�قع مع اأهداف امل�قع.

�صه�لة االإبحار اأو التج�ل داخل امل�قع.

يحت�ى على روابط فعالة.

�صه�لة ال��ص�ل اإىل معل�مات االت�صال بامل�قع كالربيد االإلكرتونى اأو اأرقام اله�اتف.

التحديث امل�صتمر للم�قع وم�صم�نه.

اأن يتميز عن امل�اقع االأخرى امل�صابهة اأو املناف�صة.

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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يجذب امل�صتخدم من خالل ال�صكل وامل�صم�ن.

جترى على امل�قع اختبارات �صه�لة ال��ص�ل واال�صتخدام.

.)1999، White and Raman (ميكن ال��ص�ل اإليه عرب حمركات البحث املختلفة

التفاعلية عرب االأنرتنت:

تعرف التفاعلية باأنها عملية ات�صال تهدف اإىل تبادل معل�مات بني اأطراف متن�عة  و تتيح للم�صتخدم   

التفاعل  مع امل�قع و املعل�مات املتاحة عليه اأو مع م�صتخدم اأخر. ومتكن امل�صتخدم من  اإ�صافة معل�مات اإىل 

  .)2002 ، Kiousis  ( امل�قع واإىل ت�صهيل عملية  التفاعل والت�ا�صل واإىل حتقيق ف�رية و�رصعة يف االت�صال

يختاره  الذى  للم�صم�ن  والتعر�س  امل�صامني  بني  االختيار  اإتاحة  يف  تتحدد  املزايا  من  عددًا  التفاعلية  وحتقق 

احل�ار  غرف  عرب  اجلمه�ر  اأفراد  مع  والت�ا�صل  باالت�صال  القائم  مع  مبا�رصة  التفاعل  اإمكانية  و  امل�صتخدم 

من  امل�قع  فاعلية  وتعليقات.وتزيد  اآراء  اأو  معل�مات  اإ�صافة  اإمكانية  وت�صهيل   واملنتديات  التعليق  و�صاحات 

خالل حتديث معل�ماته وبياناته ب�ص�رة دورية، اإ�صافة اإىل تقدمي معل�مات مفيدة للجمه�ر حتقق اأهدافه من 

ا�صتخدام امل�قع، وامل�قع اجليد يبتعد عن ت�صمني معل�مات كثرية ال فائدة منها، كما اأنه يراعي التنظيم اجليد 

لل�صفحات ب�ص�رة ت�صهل على الزائر عملية الت�صفح مثل تقدمي خريطة للم�قع ووج�د اإمكانية الع�دة لل�صفحة 

االأ�صا�صية من خالل روابط بال�صفحات الفرعية. واأن يراعي اأي�صًا �رصعة التحميل واال�صتجابة من خالل االبتعاد 

عن احت�اء ال�ص�ر الكبرية والكثرية ) LIU ، 2003( . كما تتحدد اأهم ع�امل فاعلية امل�قع من خالل العنا�رص 

التالية: 

اأن يتيح امل�قع ق�ائم اختيار تعرب عن فئات املعل�مات امل�ج�دة بداخله. 

اأن يقدم اإمكانات للبحث بداخله اأو على ال�صبكة. 

وج�د ق�ائم فرعية تعرب اأ�صماوؤها عن حمت�اها الفعلى.

�صه�لة التج�ل داخل امل�قع. 

ارتباط امل�قع مب�اقع اأخرى مرتبطة مبجال عمل املنظمة.

.)2005،Ko, Hoan  &. Roberts (.اإمكانية التعامل مع امل�صم�ن من خالل احلفظ اأو الطباعة

وحتى يك�ن امل�قع االإلكرتونى اأكرث فاعلية لكل املنظمة وجمه�رها يجب اأن تت�فر فيه امل�ا�صفات التالية: 

ي�ؤكد على قيمة املنظمة ومنتجاتها. بحيث ي�صاهم امل�قع ك��صيلة ات�صال فى تدعيم ال�ص�رة الذهنية للمنظمة اأو 

امل�صاركة فى تك�ينها. 

اأن يحت�ى على خريطة للم�قع Site map تعرب عن حمت�ياته وي�صتطيع امل�صتخدم الدخ�ل على امل��ص�عات 

التي يبحث عنها من خالل اخلريطة. 

اأ�صئلة  ت�جيه  اأو  ومقرتحاته  اآرائه  على  التعرف  اإمكانية  اإتاحة  خالل  من  امل�صتخدم  ا�صتجابة  على  احل�ص�ل 

واحل�ص�ل عن اإجابات عنها.

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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التعرف الدائم على عدد زوار امل�قع، ال�صفحات التى يدخل�ن عليها، امل��ص�عات التى يطلع�ن عليها ا  

لبياناته  امل�صتخدم  ت�صجيل  خالل  من  ميكن  كما  الدخ�ل،  ذروة  متثل  التى  وال�صاعات  االأيام  غريها،  من  اأكرث 

 McAllister-Spooner  &(ينتم�ن املنظمة  جمه�ر  من  فئة  اأي  واإىل  امل�صتخدمني  م�ا�صفات  على  التعرف 

.)20009 Kent

وتهدف املنظمات من خالل م�اقعها االإلكرتونية اإىل نقل ثقافة املنظمة اإىل املجتمع وت��صيح اأهدافها   

اأفكاره  عن  اجلمه�ر  بها  يعرب  وو�صيلة  املنظمة  واإجنازات  اأحداث  عن  للتعبري  ت�صتخدم  اأنها  كما  جلمه�رها، 

واآرائه. ومن خالل ذلك تتمكن املنظمة من تدعيم عالقتها باجلمه�ر ومتابعة اجتاهات الراأي العام ورد فعله 

قادة  مع  عالقة  تاأ�صي�س  جانب  اإىل  لها   ت�جه  التي  واالنتقادات  اخلاطئة  املفاهيم  على  والرد  �صيا�صتها  جتاه 

الراأي يف املجتمع، والقيام مب�صئ�ليتها االجتماعية جتاه املجتمع من خالل دعم الربامج ال�صحية اأو الثقافية اأو 

التعليمية اأو الريا�صية اأو االإن�صانية، وتقدمي معل�مات عن تط�ر اأعمال املنظمة اإىل العاملني ودفعهم للم�صاركة 

فى اأعمال املنظمة .)Seitel،2004(خا�صة واأن االإنرتنت ت�صمن للجمه�ر اإمكانية تبادل املعل�مات واالت�صاالت 

مع االآخرين كما ت�صمن له ال�صيطرة على ما يتعر�س له من م�صم�ن، كما اأنها ت�فر له جمااًل وا�صعًا لالختيار 

ب�ص�رة اأكرب من ال��صائل االأخرى . فالعالقات العامة تعتمد فى ات�صالها باجلمه�ر على من�ذج االت�صال فى 

جانب  اإىل  املعل�مات  وجمع  البحث  على  ويعتمد  وجمه�رها  املنظمة  بني  املتبادل  الفهم  يدعم  والذى  اجتاهني 

القدرة  احلديثة  االت�صال  و�صائل  اأتاحت  .ولقد   )2006،Gruing واالأزمات)  ال�رصاع  اأوقات  فى  التفاو�س 

للجمه�ر للتفاعل واالختيار والتعبري عن ردود اأفعاله جتاه املعل�مات التى يتلقاها، كما اأتاحت له حرية تبادل 

املعل�مات واحل�ص�ل عليها ب�رصعة وب�صكل متزامن مع القائم باالت�صال كما اأتاحت االإنرتنت للعالقات العامة 

اإمكانية تط�ير اأدواتها التقليدية وال��ص�ل من خاللها الأ�ص�اق اأكرث مبا ي�ؤدي اإىل ت��صيع نطاق اأعمال املنظمة 

ونطاق املعرفة بها ودعم عالقتها) Strawbheer&  Larose،2007(.وحتت�ى االإنرتنت على م�اقع للمنظمات، 

تهدف اإىل تقدمي معل�مات عن املنظمة ومنتجاتها والبيانات والتقارير اخلا�صة بها. وحتت�ي امل�اقع املختلفة على 

االإنرتنت مل�صامني، منها م�صامني معل�ماتية مثل االأخبار وامل�صامني العلمية وامل�صامني املرتبطة باأمناط احلياة. 

االإلكرتونى  بالن�رص  ت�صلية كاالأغانى واالألعاب وم�صامني مرتبطة  كما تت�صمن م�صامني ترفيهية تقدم و�صائل 

لدوريات اإخبارية اأو علمية اأو ت�ص�يقية. وت�صاحب هذه امل�صامني خدمات متن�عة مثل خدمات البحث اأو حتميل 

.)2004،Greoge( امللفات والربامج

االإت�شال احلواري عرب االأنرتنت:

ت�صري نظرية االت�صال احل�ارى Dialog Communication اإىل االت�صال الهادف اإىل تبادل املعل�مات   

باإيجاد نظام  العامة  العالقات  التفاو�س. فلتحقيق االت�صال احل�ارى مع اجلمه�ر تق�م  اأو  واالآراء واالأفكار 

وعمليات ات�صال تعتمد على االت�صال املت�ازن ذي االجتاهني والذي ميثل هنا عملية نتاجها االت�صال احل�اري. 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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من خاللها  اجلمه�ر  يتمكن  م�اقع  تقدم  فهي  االت�صالية  النماذج  هذه  بدعم  ات�صال  ك��صيلة  االإنرتنت  وتق�م 

بالتحاور مع املنظمة وتزداد معرفته ووعيه بها وهي بذلك تتمكن من بناء العالقة مع اجلمه�ر واالحتفاظ بها 

وتدعيمها، تق�م على اأ�صا�س من الفهم املتبادل بني الطرفني وبتبادل االآراء ووجهات النظر. ويتحقق االت�صال 

احل�ارى من خالل: اإمكانية التعبري عن رد الفعل والراأى، املعل�مات املقدمة ذات القيمة، جاذبية امل�قع ودفع 

اجلمه�ر للع�دة اإليه مرة اأخرى، و�رصعة ال��ص�ل و�صه�لة اال�صتخدام واالحتفاظ باجلمه�ر على امل�قع.   

)2002،Kent & Taylor  (

فاالت�صال عرب االإنرتنت ه� ات�صال ثنائي االجتاه اأو متعدد االجتاهات وه� ات�صال ميتاز بالتفاعل بني    

اجلمه�ر والقائم باالت�صال وكذلك بني اجلمه�ر واملحت�ى باأن�اعه املختلفة مما اأدى لتك�ين اأمناط جديدة من 

اجلمه�ر ترتبط مع بع�صها وتتبادل االت�صال والتفاعل ومتيل نح� التخ�ص�س ويع�د مفه�م احل�ار اإىل قيام 

مبادئ  خم�صة  احل�ار  نظرية  وتت�صمن  املختلفة.  الق�صايا  ملناق�صة  االأ�صا�صية  بجماهريها  باالت�صال  املنظمات 

اأ�صا�صية االأول ه� التبادلية والتى تعنى اإدراك العالقات بني املنظمة وجماهريها واالعرتاف باأهميتها والثانى 

اأهداف  ه� الت�ا�صل والذي يعنى با�صتمرارية الت�ا�صل مع اجلماهري والثالث ه� التقم�س والذي ي�ؤكد على 

االأفراد وامل�ؤ�ص�صات  للتفاعل مع  املنظمة  ا�صتعداد  املخاطرة ويعنى  والرابع ه�  وم�صالح اجلماهري وتدعيمها 

مع  والتفاهم  والتف�صري  باحل�ار  املنظمة  االلتزام  مدى  اإىل  وي�صري  االلتزام  مبداأ  واخلام�س  ل�رصوطها  وفقًا 

�صخ�صية مع  بناء عالقات  منها  اأ�صاليب  عدة  نظرية احل�ار مع اجلمه�ر من خالل  تطبيق  اجلماهري. وميكن 

احل�ار  اإجراء  ت�صهل  اأ�صاليب  وتط�ير  اإيجاد  و�صيطةوكذلك  و�صائل  خالل  من  ح�ار  عالقات  بناء  اجلمه�ر، 

)اجلمال وعياد،2005(.

الدرا�شات ال�شابقة: 

اأهتم العديد من الباحثني بدرا�صة طبيعة ا�صتخدام اجلمه�ر لالأنرتنت، اإ�صافة اإىل درا�صة امل�صم�ن   

درا�صة  يف 
 

)1998،  Dostal( ت�ا�صل  واالجتماعية. حيث  واملعرفية  االقت�صادية  وتاأثرياتها  املقدم من خاللها 

عن تقييم ممار�صى العالقات العامة لدور االإنرتنت فى حياة املنظمات والتي اأجراها من خالل مقابالت متعمقة 

مع 13 ممار�س اإىل اأن ممار�صي العالقات العامة يجدون فى االإنرتنت و�صيلة تدعم امل�قف التناف�صي للمنظمة 

وت�صاهم فى دعم �ص�رتها اأمام اجلمه�ر، كما اأنها ت�فر العديد من اأ�صاليب االت�صال وتدعم العالقات مع و�صائل 

االإعالم وت�صل ب�رصعة للجمه�ر دون التقييد بال�قت. كما اأنهم يرون اأن االإنرتنت ت�صاهم يف اإقامة عالقات مع 

واإمكانية �صمان ج�دتها  با�صتمرار  باإمكانية حتديثها  اأنها متتاز  كما  اآرائهم،  عن  بالتعبري  وت�صمح  اجلمه�ر 

امل�اقع  بناء  كيفية  على  التعرف 
 

)  2001،Taylor,Kent & White( من   كاًل  وا�صتهدف  ات�صال.  ك��صيلة 

االإلكرتونية للعالقة مع اجلمه�ر ودعم االت�صال احل�اري معه وذلك بدرا�صة م�اقع 100 منظمة تعمل فى جمال 

البيئة. وت��صل�ا على �رصورة وج�د معل�مات هامة تقدم جلميع فئات اجلمه�ر عرب امل�قع واإىل اأهمية الرد 
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على ا�صتف�صارات واأ�صئلة اجلمه�ر املر�صلة اإىل امل�قع كما اأو�ص�ا مب�صاركة خرباء االت�صال والعالقات العامة ا

مل�صممي امل�اقع االإلكرتونية عند ت�صميم م�اقع املنظمات.

وفى درا�صة ) Lueza،2002(مل�اقع عدد من املنظمات الدولية، ت��صلت اإىل اأن اال�صتخدام االأ�صا�صى   

اأ�صا�صًا  ت�صتهدف  امل�اقع  واأن هذه  باملنظمة و�صعارها ورم�زها و�صيا�صتها.  التعريف  اإىل  امل�اقع يهدف  لهذه 

و�صائل االإعالم )90.5٪( ثم امل�صتثمرين )89.2٪( ثم امل�صتهلكني )82.9٪(. كما ت��صلت اإىل اأن من هذه امل�اقع 

حتت�ى على اأدوات لالت�صال التفاعلى مثل وج�د رابطة بريد اإلكرتونى للمنظمة ليرتا�صل من خالله اجلمه�ر. 

التعرف على خ�صائ�س االت�صال احل�ارى امل�ج�دة فى م�اقع 100 �رصكة عاملية 
 

وا�صتهدفت )ف�زى ،2004 (

كما ا�صتهدفت التعرف على طبيعة عالقة ن�صاط املنظمات ودولة من�صاأها وخ�صائ�صها وظه�ر عنا�رص م�ؤ�رصات 

االت�صال احل�اري على م�اقع هذه املنظمات. وحددت الباحثة عنا�رص م�ؤ�رصات االت�صال احل�اري يف م�ؤ�رصات 

�صه�لة ا�صتخدام امل�قع، م�ؤ�رصات احلفاظ على زوار امل�قع، م�ؤ�رصات االأدوات التى ت�صجع على تكرار الزيارة 

للم�قع، م�ؤ�رصات التفاعل داخل امل�قع وم�ؤ�رصات خدمة امل�قع الحتياجات و�صائل االإعالم.

االإمارات  بدولة  وخا�صة  حك�مية  ملنظمات  اإلكرتونى  م�قع  لع�رصين 
 

)2005، )عاي�س  درا�صة  وفى   

املجتمع  خدمة  فى  واأدوارها  اأعمالها  عن  معل�مات  ب��صع  املنظمات  هذه  اإهتمام  اإىل  ت��صل  املتحدة،  العربية 

على م�اقعها االإلكرتونية، اإىل جانب اهتمامها بتقدمي معل�مات وبيانات لل�صحفيني وت�فري �ص�ر عن االأحداث 

جتاه  اجلمه�ر  فعل  رد  على  خاللها  من  للتعرف  و�صائل  وت�فري  باملنظمة.  املرتبطة  وال�صخ�صيات  واالأعمال 

املنظمة. كما ت��صل اإىل اأن املنظمات اخلا�صة تهتم بت�فري هذه الن�عية من املعل�مات ب�ص�رة اأكرب من املنظمات 

واأن�صطة  الت�ص�يقية  االت�صاالت  الأن�صطة  مدعمة  ك��صيلة  ي�صتخدم  للمنظمة  االإلكرتونى  امل�قع  واأن  احلك�مية، 

العالقات العامة.

وفى درا�صة ) Teyler،2005(عن اإدارة العالقات العامة لالأزمات من خالل امل�اقع االإلكرتونية وذلك   

ت�صتخدمهما  اأ�صل�بني  هناك  اأن  اإىل  ت��صل   2003 عام  حتى   1998 عام  منذ  اأزمات  واأجهتها  منظمة   92 على 

املنظمات عند التعامل مع االأزمات، االأول تقليدى يعتمد على تقدمي املنظمة للمعل�مات والبيانات وتقدم ملخ�صًا ملا 

دار فى امل�ؤمترات ال�صحفية التى تنظمها ال�صتعرا�س تط�رات االأزمة. وه� اأ�صل�ب يت�صف باأنه فى اجتاه واحد 

من جانب املنظمة للجمه�ر واالأ�صل�ب الثاين تفاعلي يعتمد على االت�صال احل�اري مع اجلمه�ر حيث ت�صتقبل 

من خاللها التعليقات واالأ�صئلة وتقدم روابط مب�اقع مهمة باالأزمة وتعتمد فيه على ا�صتخدام ال��صائط املتعددة 

والتحديث امل�صتمر وفتح غرف ح�ار مع اجلمه�ر. كما ت��صلت اإىل اهتمام املنظمات با�صتخدام االإنرتنيت فى 

ب�رصورة اهتمام 
 

)2005 ،Irene( وقت االأزمات واالجتاه نح� تن�صيط اأدوات التفاعل مع اجلمه�ر. واأو�صى

املنظمات مب�اقعها االإلكرتونية بحيث تت�جه يف االأ�صا�س ملخاطبة جمه�ر املنظمة ، واأن تهتم باجلانب التفاعلي 

مع هذا اجلمه�ر واأن تقدم له املعل�مات الهامة التي يحتاج اإليها وذلك بهدف جذب اجلمه�ر ال�صتخدام امل�قع 

ب��صائل  املنظمة  عالقة  لتفعيل  الهامة  العنا�رص  من  عددًا 
 

)2006  ،Jennifer( حدد  كما  للمنظمة.  االلكرتوين 
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االإعالم عرب امل�قع االلكرتوين تتحدد يف الن�رص ال�رصيع واملحدث الأخبار املنظمة عرب امل�قع واالإهتمام ب�ج�د 

امل�قع. وت��صلت  العامة عرب  العالقات  االت�صــال مب�صئ�يل  بيانات  اإىل جانب ن�رص  باالأحداث  ال�ص�ر اخلا�صة 

اإىل اهتمام امل�ؤ�ص�صات احلك�مية يف اإمارة دبي بتط�ير خا�صية التفاعل بينها وبني اجلمه�ر 
 

)�صليمان ،2006(

الباحثة ت�فر  اإ�صافة منط االت�صال االلكرتوين، كما وجدت  من خالل مفه�م احلك�مة االلكرتونية عن طريق 

امل�صئ�لية  جمال  يف  اأن�صطتها  عن  معل�مات  بتقدمي  بع�صها  اهتمام  جانب  اإىل  امل�قع  داخل  التفاعل  م�ؤ�رصات 

االجتماعية مما �صاهم يف تك�ين �ص�رة ايجابية عنها.

  وت��صل )ر�ص�ان ، 2006(  يف درا�صة على عينة من م�اقع �رصكات م�رصية اإىل �رصورة االإهتمام 

بتفاعلية امل�قع االلكرتوين للمنظمة كما ت��صل اىل اأن اأهداف العالقات العامة جاءت  فى مقدمة االأهداف التي 

واأن  البيعية.  ثم  الرتويجية  ثم  الت�ص�يقية  االهداف  تليها  على حتقيقها،  للمنظمات  االإلكرتونية  امل�اقع  ت�صعى 

والروؤية  ال�ص�ق  فى  وتاريخها  املنظمة  عمل  جمال  عن  معل�مات  بتقدمي  تهتم  للمنظمات  االإلكرتونية   امل�اقع 

واملهمة التي حتكم �صيا�صات عملها مبا يحقق تك�ين �ص�رة ذهنية جيدة عنها تدعم �صمعتها فى ال�ص�ق وكذلك 

اإىل  بها وميزاته.  العمل  االإداري وفر�س  للمنظمة وقيادتها وهيكلها  االإدارية  تقدمي معل�مات عن اخل�صائ�س 

تهتم  كما  املاىل.  و�صعها  عن  ومعل�مات  منتجاتها.  واأن�اع  و�صمات  خ�صائ�س  عن  م��ص�عات  تقدمي  جانب 

املنظمات بتقدمي اأخبار عن اأن�صطتها واالأحداث التي تنظمها اأو ت�صارك بها اإىل م�صئ�ىل االإعالم وذلك فى �صكل 

 

)2007 Ian & Emma( بيانات اأو دوريات اإخبارية م�صاحبة ب�ص�ر عن تلك االأن�صطة اأو االأحداث. كما اأكد

على اأن ا�صتخدام التكن�ل�جيا احلديثة يف الن�رص اأ�صبح �رصورة حتمية للعالقات العامة واأن ا�صتخدام امل�قع 

 Poul &( االلكرتوين فر�س اأ�صكااًل خمتلفة من حترير وت�صميم اإ�صدارات العالقات العامة املتن�عة.كما ت��صل

اإىل �صي�ع ا�صتخدام العديد من املنظمات وال�رصكات االأ�صبانية مل�اقعها االلكرتونية يف اإبراز 
 

)2007 Angeles

 Robert( البيئية وتقدمي معل�مات عنها . واأكدت درا�صة اأن�صطتها اخلا�صة بامل�صئ�لية االجتماعية واالأن�صطة 

اأعمال  2008(على حتمية ت�ظيف العالقات العامة لالنرتنت يف ظل جمتمع يت�صم بالع�ملة مما يدفع بكثري من 

العالقات العامة نح� املجتمع الدويل ، وذلك على الرغم من اأن هناك الكثري من املنظمات ما زالت غري مدركــة لهذا 

يف درا�صته عن كيفية تعامل العالقات العامة مع االأزمات عرب االنرتنت، 
 

)2008 ،Gonzalez( ال��صع .واأ�صاف

اإن ا�صتخدام االنرتنت ي�صاهم يف اكت�صاف الق�صايا اخلالقية واالنتقادات التي تتعر�س لها املنظمة ، مما ميكنها 

اجلمه�ر. مع  ات�صال  ك��صيلة  االنرتنت  ا�صتخدام  جانب  اإىل   ، لها  واال�صتجابة  الق�صايا  هذه  مع  التعامل  من 

وت��صل )Khalid، 2009(اإىل اأن ن�صبة كبرية من ممار�صي العالقات العامة بال�صع�دية يتعامل�ن مع االإنرتنت، 

كما ت��صل اإىل اأن املنظمة ذاتها تق�م بدور هام يف دفع العاملني بالعالقات العامة للتعامل مع االإنرتنت كاأحد 

و�صائل االت�صال امل�صتخدمة.
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التعرف على الكيفية التي يتم من خاللها ت�ظيف امل�قع االلكرتوين ا
 

وا�صتهدف ) ر�ص�ان ، 2010(  

للمنظمة وال��صائل االت�صالية املتاحة على �صبكة االإنرتنت يف اإدارة املنظمة لالإت�صال اأثناء االأزمات التي ت�اجهها 

بظه�ر  واخلا�صة  ال�صيارات  ل�صناعة  اليابانية  ت�ي�تا«   « �رصكة  واجهت  التي  لالأزمة  حالة  درا�صة  خالل  من 

عي�ب فنية يف بع�س اأن�اع ال�صيارات التي تنتجها خالل عام 2010 وت��صلت النتائج اىل ت�ظيف �رصكة ت�ي�تا 

لالإمكانات التفاعلية لالإنرتنت ب�ص�رة وا�صحة عرب م�قعها االلكرتوين للت�ا�صل مع العمالء ، كما وظفت ال�رصكة 

ال��صائط املتعددة لنقل ر�صائلها اىل العمالء باأكرث من و�صيلة حتقيقًا للتكامل والتاأثري امل�صرتك . وفيما يتعلق 

الت�صحيحة  االإجراءات  واتخاذ  االعتذار  ا�صرتاتيجيات  ال�رصكة  وظفت  االأزمة  اأثناء  االت�صال  با�صرتاتيجيات 

با�صكالها املتن�عة بهدف حماية �صمعتها و�ص�رتها لدى العمالء . وفيما يتعلق مبركزها االإعالمي على امل�قع 

لال�صرتاتيجيات  املدعمة  االت�صالية  الر�صالة  لنقل  والتفاعلية  التقليدية  االأدوات  من  العديد  ال�رصكة  وظفت 

امل�صتخدمة مثل البيانات ال�صحفية وامللفات املرئية والتقاريرواحل�ار املبا�رصوالروابط الفعالة.

 
اأهداف الدرا�شة : 

التعرف على �صمات واأدوات التفاعل امل�ج�دة على امل�اقع االلكرتونية لعينة من املنظمات احلك�مية فى دولة 

االمارات العربية املتحدة.

التعرف على اأدوات االت�صال امل�صتخدمة من خالل امل�قع لن�رص اأخبار هذة املنظمات وان�صطتها املتن�عة. 

ت�صاوؤالت الدرا�صة:

ما عنا�رص التفاعل امل�صتخدمة فى م�اقع املنظمات احلك�مية االماراتية؟

ما اأكرث العنا�رص التفاعلية ا�صتخدامًا على هذة امل�اقع ؟

اأخبارها  لن�رص  االإماراتية  باملنظمات احلك�مية  امل�اقع اخلا�صة  على  امل�صتخدمة  االإعالمية  االت�صال  اأدوات  ما 

واأحداثها؟

ما اأكرث اأدوات االت�صال ا�صتخدامًا على هذة امل�اقع؟

هل ت�جد عالقة بني ا�صتخدام عنا�رص التفاعل على امل�قع وزيادة ا�صتخدام اأدوات االت�صال االعالمية ؟

منهج و ت�صميم الدرا�صة

تعتمد الدرا�صة على منهج امل�صح من خالل حتليل امل�صم�ن حيث مت حتليل اأربعني م�قعًا من م�اقع املنظمات 

العربية املتحدة تن�عت جماالت عملها ف�صمت منظمات �رصطية ومنظمات بلدية  االإمارات  احلك�مية فى دولة 

ومنظمات �صحية ومنظمات تعليمية . ومت تطبيق الدرا�صة من خالل اإعداد ا�صتمارة حتليل لر�صد مدى وج�د 

عنا�رص التفاعل واالت�صال على كل م�قع وذلك خالل �صهر ي�لي�2011م .
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نتائج الدرا�شة : 

اأواًل:

عنا�رص التفاعل امل�صتخدمة فى م�اقع املنظمات احلك�مية االإماراتية:  

 ي��صح اجلدول التايل تن�ع اأدوات التفاعل امل�صتخدمة يف م�اقع املنظمات التي مت حتليل م�اقعها حيث ت�صم هذه 

االأدوات 12 اأداة مت ا�صتخدامها جميعًا .

جدول رقم )1(

عنا�رص التفاعل امل�صتخدمة فى م�اقع املنظمات احلك�مية االإماراتية

التكرارعن�شر التفاعلم

 
الن�شبة

املئوية

4014.2الربيد االلكرتوين للمنظمة1
4014.2روابط مل�صادر معل�مات وم�اقع مرتبطة باملنظمة2

3612.7ار�صال �صكاوى ومقرتحات للمنظمة عرب امل�قع3

258.8ت�ص�يت على مقرتحات واآراء4

248.5الت�صجيل على امل�قع وفتح ح�صاب5

227.7الت�صجيل فى قائمة الربيد االلكرتونى للمنظمة6

196.7ملفات فيدي�7

186.3حتميل ملفات8

165.6التعليق على م��ص�عات واأخبار املنظمة9

165.6روابط ب�صفحات للمنظمة على امل�اقع االجتماعية مثل الفي�س ب�ك والت�يرت10

155.4روابط مل�اقع تبادل امللفات مثل الي�تي�ب11

124.3وج�د مدونة اأو منتدى با�صم املنظمة12

283100المجموع 

املنظمات  الفائقة يف م�اقع  والروابط  االلكرتوين  الربيد  ا�صتخدام  ن�صبة  ارتفاع  يت�صح من اجلدول   

عينة الدرا�صة حيث جاءت تكرارات كل من الربيد االلكرتوين و الروابط الفائقة 40 تكرارًا لكل منهما بن�صبة 

14.2٪ من اإجمايل عدد التكرارات. ويعني ذلك اأن جميع امل�اقع التي مت درا�صتها ت�صمنت عناوين لالت�صال 

باملنظمة عرب الربيد االإلكرتوين وروابط مب�صادر معل�مات وم��ص�عات اإ�صافية وخدمات تقدمها هذة املنظمات 
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وه� ما يدعم ت�ا�صل وتفاعل اجلمه�ر مع امل�قع ب�صفة خا�صة واملنظمة ب�صفة عامة. وجاء فى الرتتيب الثاين ا

اإر�صال �صكاوى ومقرتحات للمنظمة عرب امل�قع وذلك مبجم�ع تكرارات 36 تكرارًا بن�صبة 12.7 من  اإمكانية 

اجمايل التكرارات ويعطى ذلك م�ؤ�رصًا الهتمام املنظمات عينة الدرا�صة با�صتقبال �صكاوى ومقرتحات املتعاملني 

مع املنظمة واهتمامها بقيم خدمة العمالء وتفعيل ذلك من خالل امل�قع االإلكرتوين . وجاء فى الرتتيب الثالث 

ما  وه�  التكرارات  جمم�ع  من   ٪8.8 بن�صبة  تكرارًا   25 تكرارات  مبجم�ع  واآراء  مقرتحات  على  الت�ص�يت 

يدل على اهتمام ن�صبة كبرية من املنظمات حمل الدرا�صة بالتعرف على اآراء اجلمه�ر ودرا�صة ت�جهاتهم نح� 

القرارات واالإجراءات التي تتخذها املنظمة ومت�س م�صاحلهم وتخدمها . وفى الرتتيب الرابع جاء الت�صجيل 

على امل�قع وفتح ح�صاب مبجم�ع تكرارات 24 تكرارًا بن�صبة 8.5 ٪ من جمم�ع التكرارات وهي نتيجة تعك�س 

اي�صًا اهتمام عدد من املنظمات بتقدمي ن�ع من اخل�ص��صية للم�صتخدم من خالل وج�د ا�صم م�صتخدم ورقم اأو 

كلمة خا�صة متكنه من الدخ�ل للم�قع واال�صتفاده من خدماته . ويف الرتتيب اخلام�س الت�صجيل فى قائمة الربيد 

االلكرتوين للمنظمة مبجم�ع تكرارت 22 تكرارًا بن�صبة 7.7 من جمم�ع التكرارات وه� ما يتيح للم�صتخدم 

اإمكانية تلقي ر�صائل من املنظمة ب�ص�رة م�صتمرة باأخبارها وقراراتها اأو خدماتها واأن يك�ن حماطًا اأواًل باأول 

 19 تكرارت  مبجم�ع  وجاءت  الفيدي�  ملفات  ال�صاد�س  الرتتيب  فى  وجاء  معها.  ومت�ا�صاًل  عنها  مبعل�مات 

تكرارًا بن�صبة 6.7 ٪ ويدل ذلك على اهتمام املنظمات احلك�مية بتقدمي م�اد م�ص�رة فيلمية عن اأن�صطتها اأو 

خدماتها اأو تت�صمن اإر�صادات لكيفية التعامل اأو احل�ص�ل على خدماتها وه� ما ميثل دلياًل عمليًا للعمالء عن 

ال�صابع حتميل  الرتتيب  فى  عليها وامتامها. وجاء  عليهم احل�ص�ل  ي�صهل  املنظمة مما  تقدمها  التي  اخلدمات 

امللفات مبجم�ع تكرارات 18 تكرارًا بن�صبة 6.3 ٪ وهي خدمة تفاعلية تتاح على امل�اقع ت�صمح للجمه�ر بتحميل 

اأن�صطتها  اإ�صدارات للمنظمة متكن اجلمه�ر من التعرف على  اأو  اإر�صادات  اأو  ملفات تت�صمن معل�مات مهمة 

وخدماتها وجماالت عملها ، كما اأنها تت�صمن اأي�صا اإمكانية حتميل بع�س الربامج اخلا�صة بتمكني امل�صتخدم من 

التعامل مع امل�قع ب�رصعة اأو م�صاهدة ملفات الفيدي� واال�صتماع مللفات ال�ص�ت اأو حتميل بع�س امللفات ب�ص�رة 

م��ص�عات  على  التعليق  جاء  الثامن  الرتتيب  ويف   . امل�قع  مع  التعامل  امل�صتخدم  على  ي�صهل  ما  وه�  اأف�صل 

واأخبار املنظمة مبجم�ع تكرارات 16 تكرارًا بن�صبة 5.6٪ وهي اأداة تفاعلية مهمة ت�صاعد على ت�ا�صل اجلمه�ر 

مع املنظمة وم�صاركته مع االآخرين عرب امل�قع فى التعبري عن ت�جهاته والتعرف على وجهات نظر االآخرين. 

ويف الرتتيب الثامن اأي�صًا جاء  وج�د روابط ب�صفحات املنظمة على م�اقع الت�ا�صل االجتماعي مثل الفي�س ب�ك 

والت�يرت مبجم�ع تكرارات 16 تكرارًا وه� ما يعك�س اهتمام عدد من املنظمات احلك�مية االإماراتية بالت�ا�صل 

مع جمه�رها عرب امل�اقع االجتماعية والتي متثل حاليًا اأداة ت�ا�صل وتفعال ف�ري مهم بني االأفراد كما اأثبتت 

مع   للتفاعل  تدعيمًا  امل�اقع  هذة  على  لها  �صفحات  اإن�صاء  اإىل  املنظمات  ت�جه  احلديثة  الدرا�صات  من  العديد 

اجلمه�ر. ويف الرتتيب التا�صع جاء وج�د روابط مل�قع youtube  مبجم�ع تكرارات 15 تكرارًا بن�صبة ٪5.4 

وه� ي�ؤكد النتيجة ال�صابقة اخلا�صة باهتمام املنظمات احلك�مية بالتفاعل مع اجلمه�ر عرب امل�اقع االجتماعية 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«



1
7

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
4

د 
د
ع

ال

وم�اقع تبادل امللفات حيث ميكن هذا امل�قع امل�صتخدم من م�صاهدة م�اد فيلمية ت�صم اإعالنات املنظمة اأو براجمها 

اأو اأحاديث مل�ص�ؤوليها وه� ما ميثل اأي�صاً جانباً ت�ثيقياً للمنظمة تتمكن من خالله من اإيجاد روابط لهذة امل�اد متاحة 

للجمه�ر يف اأي وقت. وجاء يف الرتتيب العا�رص وج�د مدونة اأو منتدى با�صم املنظمة مبجم�ع تكرارات 12 تكرارًا بن�صبة 

4.3٪ حيث ت�صمح املدونة للمنظمة من ت�صجيل فعالياتها ب�ص�رة م�صتمرة وي�صمح املنتدى اأي�صاً للعمالء باأن يت�ا�صل�ا 

واأن يتفاعل�ا مع بع�صهم البع�س واأن يتبادل�ا املعل�مات واالآراء .

 

ثانياً:

 اأدوات االت�صال االعالمية امل�صتخدمة على امل�اقع اخلا�صة باملنظمات احلك�مية االإماراتية :

ي��صح اجلدول التايل اأدوات االت�صال االعالمية امل�صتخدمة والتي تتمكن املنظمة من خاللها من ن�رص اأخبارها 

والتعريف باأن�صطتها .

جدول رقم )2(

اأدوات االت�صال االإعالمية امل�صتخدمة على امل�اقع اخلا�صة باملنظمات احلك�مية االماراتية

التكراراأدوات االت�شال باملركز االإعالمي على املوقعم
الن�شبة 

املئوية

4010.4اأخبار املنظمة1

2

اأر�صيف احداث واخبار املنظمة 
369.3

3

�ص�ر مل�صئ�يل املنظمة واأحداثها 
338.5

اإعالنات عن املنظمة 4
328.3

معل�مات عن اأحداث ومنا�صبات خا�صة 5
318.1

6
تقارير عن املنظمة 

307.7

7

اأجندة االأحداث القادمة 
297.4

بيانات االت�صال بالعالقات العامة 8
287.2

9
ن�ص��س لكلمات اأو خطب مل�صئ�ىل املنظمة 

276.9

10

 
266.7ا�صدارات املنظمة مثل جمالت اأو مط�يات

225.6اأ�صئلة واأج�بة 11
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12

روابط ب��صائل اعالم 
205.2

13

مقاطع فيدي� الأحداث املنظمة 
174.3

14

ملخ�صات ملا ن�رص فى ال�صحف عن املنظمة 
164.1

 املجموع
387100

يت�صح من اجلدول ال�صابق اأن ن�رص اأخبار املنظمة عرب م�قعها االإلكرتونى فى �صكل بيانات اإعالمية   

نتيجة  وه�  التكرارات  عدد  اجماىل  من   ٪10.4 بن�صبة  تكرارًا   40 تكرارات  مبجم�ع  االأول  الرتتيب  يف  ياأتي 

تعك�س اهتمام جميع املنظمات فى عينة الدرا�صة بن�رص هذه البيانات على م�اقعها االلكرتونية والتي ت�صم اأخبار 

تت�صمن  والتي  االأحداث  بهذه  االإعالم  وو�صائل  اجلمه�ر  اإحاطة  بهدف  املختلفة  واأحداثها  واأن�صطتها  املنظمة 

م�رصوعاتها واإجنازاتها وم�صاهماتها املختلفة . وجاء فى الرتتيب الثاين مبجم�ع تكرارات 36 تكرارًا بن�صبة 

اأو  امل�صتخدم  يتمكن  بحيث  اأحداثها  املنظمة  خالله  من  ت�ثق  جانبًا  وميثل  واالأحداث  االأخبار  اأر�صيف   ٪9.3

الباحث من ايجاد معل�مات عن املنظمة واأخبارها ال�صابقة  ب�صه�لة من خالل م�قعها االلكرتوين . وجاء فى 

الرتتيب الثالث �ص�ر م�صئ�ىل املنظمة و�ص�ر عن اأحداثها مبجم�ع تكرارات 33 تكرارًا بن�صبة 8.3٪ وتعك�س 

تلك النتيجة اهتمام املنظمات بتعريف اجلمه�ر مب�صئ�يل وقيادات املنظمة اىل جانب اهتمامها بعر�س �ص�ر عن 

اأحداثها واأن�صطتها تاأكيدًا على هذه االأحداث وتعريفًا بها وت�ثيقًا لها اىل جانب اتاحتها ل��صائل االإعالم بهدف 

ن�رصها . ويف الرتتيب الرابع جاءت اإعالنات املنظمة مبجم�ع 32 تكرارًا بن�صبة 8.3٪ حيث يدل ذلك على اهتمام 

عدد كبري من املنظمات فى عينة الدرا�صة بن�رص اإعالناتها على م�قعها االلكرتوين وهي عادة ما تك�ن اإعالنات 

العامة للجمه�ر. ويف الرتتيب اخلام�س  اأو ت�ع�ية مرتبطة مبجال عمل املنظمة احلك�مية وخدماتها  ار�صادية 

جاءت املعل�مات عن احداث ومنا�صبات املنظمة مبج�ع تكرارات 31 تكررًا بن�صبة 8.1٪ وهي معل�مات ترتبط 

بتقدمي تغطيات وخلفيات عن املنا�صبات التي ت�صارك بها املنظمة واالأحداث التى تنظمها بهدف تك�ين �ص�رة 

متكاملة عنها لدى اجلمه�ر وو�صائل االإعالم واجلهات املهتمة. ويف الرتتيب ال�صاد�س جاءت تقارير عن املنظمة 

ملخ�صات  اأو  مالية  تقارير  ت�صم  وهي  التكرارت  عدد  اإجمايل  من   ٪7.7 بن�صبة  تكرارًا   30 تكرارت  مبجم�ع 

التقارير  هذه  وتدعم  �صابقة  املنظمة خالل فرتة  عما حققته  �صن�ية  ربع  اأو  ن�صف  اأو  �صن�ية  تقارير  اأو  اعمال 

مكانة املنظمة لدى املجتمع وتعد دلياًل على جناحها ومتيزها فى اأداء عملها. وجاء فى الرتتيب ال�صابع اأجندة 

اأحداث املنظمة القادمة مبجم�ع تكرارات 29 تكرارًا بن�صبة 7.4٪ ومتثل هذة االأجندة برناجمًا لعمل املنظمة يتم 

تقدميه للمهتمني واملتابعني كما ميثل التزامًا للمنظمة اأمام املجتمع باأداء اأعمال معينة وي�صاعد و�صائل االإعالم 

على تخطيط عملية تغطيتها ون�رصها لهذة االأحداث. ويف الرتتيب الثامن جاءت بيانات االت�صال بالعالقات العامة 
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مب�ج�ع تكرارارت 28 تكرارًا بن�صبة 7.2 ٪ وت�صم هذة البيانات ارقام اله�اتف والفاك�س والربيد االلكرتونى 

بحيث ت�صهل على االإعالميني والفئات املهتمة من اجلمه�ر الت�ا�صل مع م�صئ�ىل العالقات العامة املن�ط بهم 

الت�ا�صل والتفاعل مع اجلمه�ر واالعالم وه� ما يدعم هذا الت�ا�صل وي�ؤكد على ت�جه املنظمة نح� ال�صفافية 

واالنفتاح على املجتمع . وجاء يف الرتتيب التا�صع ن�ص��س كلمات وخطب م�صئ�ىل املنظمة مبجم�ع تكرارات 

اأمام  والتزاماتهم  املنظمة وم�صئ�ليها  ت�جهات  متابعة  امل�صتخدم من  يتمكن  بحيث   ٪ 6.9 بن�صبة  تكرارًا   27

اجلمه�ر ب�ص�رة تف�صيلية ، كما متثل ت�ثيقًا الأحداث املنظمة وفاعلياتها . وجاء يف الرتيب العا�رص اإ�صدارات 

املنظمة مثل املجالت واملط�يات واالأدلة مبجم�ع تكرارات 26 تكرارًا بن�صبة 6.7 ٪ حيث حتر�س العديد من 

املنظمات على و�صع ن�صخ بنظام pdf  من مطب�عاتها على م�اقعها االإلكرتونية ليتمكن اجلمه�ر من حتميلها اأو 

قراءتها دون حاجة للح�ص�ل على الن�صخة املطب�عة ، كما ي�صهل بذلك ن�رصها وت�زيعها الكرتونيًا وميكن ذلك 

املنظمة من ال��ص�ل اىل فئات اأكرث من اجلمه�ر ون�رص اأدلتها واإر�صاداتها واإجراءاتها وخدماتها املقدمة فى 

جمال عملها وتعريف اجلمه�ر بها . ويف الرتتيب احلادى ع�رص جاءت بن�ك االأ�صئلة واالأج�بة مبجم�ع تكرارات 

22 تكرارًا بن�صبة 5.6 ٪ وهي جمم�عة من االأ�صئلة ال�صائعة التى ي�جهها عادة اجلمه�ر ح�ل خدمات املنظمة 

وكيفية التعامل معها واالأج�بة التي تقدمها املنظمة عن هذة اال�صئلة ويتيح ذلك مل�صتخدم امل�قع قراءة البحث 

الثاين ع�رص جاءت روابط  ال�ص�ؤال الذى يهمه والتعرف على اجابته ت�فريًا ل�قته وجهده. وفى الرتتيب  عن 

فعالة ب��صائل االإعالم مبجم�ع تكرارات 20 تكرارًا بن�صبة 5.2٪ وهي روابط ملا ن�رص اأو اأذيع عن املنظمة فى 

و�صائل االإعالم املختلفة تت�صمن اأخبارًا من�ص�رة عن املنظمة اأو ح�ارات اإعالمية مع اأحد م�صئ�ليها اأو تقارير عن 

خدماتها واجنازاتها. وفى الرتتيب الثالث ع�رص جاء مبجم�ع تكرارات 17 تكرارًا بن�صبة 4.3 ٪ مقاطع فيدي� 

تت�صمن ت�ص�يرًا الأحداث اأو منا�صبات خا�صة باملنظمة . وفى الرتتيب الرابع ع�رص جاءت ملخ�صات عما ن�رص 

فى و�صائل االإعالم عن املنظمة مبجم�ع تكرارات 16 تكرارًا بن�صبة 4.1٪ وهى ملخ�صات تعدها ادارة االعالم 

باملنظمة تت�صمن عر�صًا الأهم ما ن�رص ح�ل حدث معني اأو اأهم ما ن�رص خالل فرتة زمنية معينة من اأخبار وتقارير 

تتعلق باأن�صطة عن املنظمة اأو ردود افعال اجلمه�ر عن اجنازاتها واأعمالها. 

ثالثاً:

  وج�د عالقة بني ا�صتخدام عنا�رص التفاعل على امل�قع وزيادة ا�صتخدام اأدوات االت�صال االعالمية:

ا�صتخدمت الدرا�صة اختبار معامل االرتباط لبري�ص�ن للتعرف على مدى وج�د عالقة ارتباطية بني ا�صتخدام 

احل�صابي  املت��صط  جاء  حيث  االإعالمي  االت�صال  اأدوات  وا�صتخدام  االلكرتوين  امل�قع  على  التفاعل  اأدوات 

ال�صتخدام اأدوات اأو عنا�رص التفاعل 7.08 بانحراف معياري 2.258 على مقيا�س �صم 12 عن�رص من عنا�رص 

التفاعل . كما جاء املت��صط احل�صابي ال�صتخدام اأدوات االت�صال االإعالمي على امل�قع 9.68 بانحراف معياري 

3.041 على مقيا�س �صم 14 اأداة . وجاء قيمة معامل االرتباط -0.230 وهى غري دالة اح�صائيًا مبعنى اأن زيادة 
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ا�صتخدام اأدوات التفاعل على امل�قع التعنى بال�رصورة زيادة فى ا�صتخدام اأدوات االت�صال االإعالمي.ا

مناق�شة النتائج والتو�شيات: 

وزارات  ت�صمنت  متن�عة  حك�مية  منظمة  اأربعني  من  عينة  على  اأجريت  التى  الدرا�صة  ا�صتهدفت   

وهيئات �رصطية وبلديات وم�ؤ�ص�صات �صحية وتعليمية حيث مت حتليل م�اقعها االلكرتونية وفق ا�صتمارة معدة 

لذلك التعرف على اأدوات التفاعل امل�صتخدمة بهذة امل�اقع وكذلك التعرف على و�صائل االت�صال االإعالمي التى 

يتم ت�ظيفها على هذة امل�اقع . وت��صلت الدرا�صة اىل عدد من النتائج من اأهمها االهتمام ال�ا�صح للمنظمات 

الت�ا�صل مع اجلمه�ر  لتدعيم  التفاعل  اأدوات  العديد من  بت�ظيف  املتحدة  العربية  االإمارات  بدولة  احلك�مية 

ودفعه اىل ا�صتخدام م�اقعها االلكرتونية للح�ص�ل على معل�مات اأو ار�صادات اأو تنفيذ خدمات معينة . ومتثلت 

اأهم اأدوات التفاعل فى الربيد االلكرتوين ، الروابط الفائقة مل�صادر املعل�مات ، ار�صال املقرتحات وال�صكاوى 

واملنتديات   االجتماعي  الت�ا�صل  مب�اقع  امل�قع  وربط  وامل��ص�عات  االأحداث  على  والتعليق  واال�صتف�صارات 

وحتميل امللفات وت�صجيل البيانات على امل�قع لتلقى خدمات املنظمة والت�صجيل فى ق�ائم الربيد االلكرتونى . 

وت�صري تلك النتائج اىل ت�ظيف هذه امل�اقع للفائدة االأ�صا�صية من عملية التفاعل على امل�قع والتي تعنى الت�ا�صل 

مع  التفاعل  اأو  امل�قع  على  امل�صم�ن  مع  للتفاعل  �ص�اء  متن�عة  تطبيقات  با�صتخدام  امل�صتخدمني  االأفراد  مع 

القائمني باالت�صال اأو امل�صتخدمني االآخرين وه� ما اأتاحته امل�اقع يف عينة الدرا�صة. 

كما ت��صلت الدرا�صة اي�صًا اىل اهتمام املنظمات احلك�مية املت�صمنة يف عينة الدرا�صة بت�فري العديد من اأدوات 

هذه  ومن  وخدماتها  واإجنازاتها  باأن�صطتها  والتعريف  اأخبارها  ن�رص  بهدف  م�اقعها  على  االعالمي  االت�صال 

ال��صائل البيانات االخبارية وال�ص�ر واالعالنات والتقارير واالأدلة وامل�اد امل�ص�رة . واأكدت الدرا�صة على متيز 

امل�اقع االلكرتونية للمنظمات احلك�مية بدولة االإمارات العربية املتحدة وت�ظيفها الإمكانات االإنرتنت االت�صالية 

تقدمي م�صم�ن متعمق  على  امل�اقع  ينعك�س على قدرة هذه  ما  ، وه�  الت�ا�صل واحل�ار مع اجلمه�ر  لتفعيل 

مكتمل املعل�مات وتعدد اخليارات اأمام امل�صتخدم وجعل امل�قع اأكرث �صه�لة وجاذبية. 
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قائمة باأ�شماء املنظمات احلكومية التي مت حتليل مواقعها:ا
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�رصطة دبي 18 .
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مراكز التنمية االأ�رصية بال�صارقة 23 .

املركز ال�طنى لالر�صاد اجل�ية والزالزل 24 .

مكتبة ال�صارقة 25 .

الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء 26 .
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هيئة ال�صحة بدبي 28 .
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الهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة 30 .

الهيئة العامة للطريان املدنى 31 .

هيئة كهرباء ومياه اب�ظبي 32 .
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وزارة الرتبية والتعليم 35 .
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وزارة الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع 37 .

وزارة اخلارجية 38 .

وزارة الداخلية 39 .

وزارة املالية 40 .
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اأثر الفاي�س بوك على حياة ال�صباب اللبناين

)درا�صة ا�صتطالع للراأي( 

             

د.ماأمون طربيه 

كلّية العلوم االجتماعّية - اجلامعة اللبنانية

مدخل:    

 )webcam( "يف عام 1992 كانت اأول عملية ت�صاهُد م�ص�رة ومبا�رصة وفق ما يعرف ب "ال�يب كام  

ليبداأ بعد ذلك يف ال�صن�ات التالية انت�صار اله�اتف اخللي�ية وكامريات الديجتيل ب�صكل مطرد ثم ويف العام 1998 

كان اأول م�قع يهتم بخدمات التعارف بني ال�صباب والفتيات ) eHarmony ( تاله م�اقع جمة من هذا القبيل 

يف ال�صنني التالية، اإال انه ومع اإطاللة العام 2003 ظهر م�قع ا�صتقطب االهتمام من قبل الفئات ال�صابة ب�صكل 

غري مت�قع تعارف عليه امل�صتخدم�ن ب ) facebook(. احلدث الكامن خلف هذه الث�رة االت�صالية املتالحقة 

لي�س طبيعة التكن�ل�جيا الهائلة يف عملية الت�ا�صل واالت�صال بقدر ما نق�صد بها مدى التاأثري الذي تركته على   

ت�ا�صلنا وتفاعلنا الي�مي حيث  : 

مل نعد نت�ا�صل وجها ل�جه عما كان يف ال�صابق فانعدمت اللقاءات املبا�رصة 

معايدة  او  ن�صية  ر�صالة  يف  كلمات  بب�صعة  لتخت�رص  املعتاد  رونقها  االأحبة  ور�صائل  املعايدة  لبطاقات  تعد  مل 

عابرة.

مل يعد زمن املحادثة حميميا يف اإطالته  بل الكلفة املادية الباهظة للتكلم فر�صت اخت�صارا لل�قت وللمكاملة وحلالة 

االطمئنان 

اإنه عامل تقني- ت�ا�صلي جديد بتنا نعي�س بكنفه �صئنا ام اأبينا، فر�س نف�صه علينا مع التط�ر التقني   

واملحادثة خرجت  ندركه،  هذا  ال�اقع ومع  اأقل من  echo( يف �ص�رة  نراه عرب)  اأ�صبحنا  فاجلنني  املت�صارع: 

بعد(  عن  تلّقفها  باأمكاننا  اأ�صبح  والدرا�صة   )Skype call( عيانا  امل�صاهدة  اإىل  باملهاتفة  التقليدي  ط�رها  من 

open university on line  و...االآتي اأعظم حتى اأ�صبح كل �صيء يف حياتنا حمك�مًا بعامل الديجتيل: نتكلم / 

نتعلم/ نلعب/ نعمل/ ن�صافر/ نت�ا�صل/ نحب/ نتدّين/ نطبخ/....كله اأ�صبح وفق الفيدي� كام وال�صي دي 

وامل�بايل. مل يعد هناك من م�صكلة ت�ا�صل او تعامل او تعّلم بل اجلميع رهني هذه ال�صبكة العنبك�تية التي ربطت 

خي�طها العامل اأجمع فاأ�صبح باأمكان اأحدنا اأن يق�م برحالت ويعقد �صفقات عمل ويتعرف بهدف الزواج وكاأننا 

اأبناء قرية واحدة �صغرية.. 

على �ص�ء ذلك يتقّدم ال�ص�ؤال املح�ري بالن�صبة لعلماء االجتماع : كيف اأخذت هذه الث�رة التكن�ل�جية   

ت�ؤثر يف م�ؤ�ص�صاتنا االجتماعية والرتب�ية؟ كيف تعمل على اإعادة �صياغة ت�رصفاتنا االجتماعية؟ هل اأ�صتبدلت 
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قيما بقيم وما هي تلك امل�صتجدة؟ ملاذا احدثت مثل هذا التاأثري؟ وما هي الف�ائد احلا�صلة من تداعياتها واملاآثر ا

املرتتبة عنها؟ يف نظريته عن و�صائل االإعالم واملجتمع احلديث ميّيز الباحث ج�ن ت�م�ص�ن بني ثالثة ان�اع من 

التفاعل التي حتدثها هذه ال��صائل: 

تفاعل ال�جه لل�جه كما يف حالة التقاء النا�س يف جتمع او حتادثهم يف احتفال ويك�ن الت�ا�صل يف هذه   

احلالة غنيا باالإيحاءاءت واالإ�صارات من االأفراد لفهم ما يق�له االآخرون 

بقدرته  التفاعل  هذا  ويتميز  – الكرتونية(   تقنية  )ورق/ و�صالت  اأدوات  يت�صمن  والذي  بال��صائط،  تفاعل 

العادي  التفاعل  �صياقات  من  اخلروج  على  قادرا  هذه-  يجعله– واحلالة  واملكان مما  الزمان  يف  االمتداد  على 

)ال�جاهي( وي�صبح اآليا )التهاتف( تفاعال بالت�ا�صل االلكرتوين املبا�رص ويف هذا الن�ع هناك عالقات اجتماعية 

ناجمة عن تقدم و�صائل االعالم يف تقنياتها ودورها، ويت�صف هذا الن�ع من التفاعل باالنت�صار عربالزمان واملكان 

واخل�ص��صية، غري انه يبقى قا�رصا عن الرتابط ال�صخ�صي احلميم بني االأفراد ب�ص�رة فعلية لهذا ي�صميه بع�س 

الباحثني ب »�صبه التفاعلي« .

وبالطبع ال نعني بهذا الت�صنيف اأن الن�ع الثالث يغلب الن�عني االولني لناحية فاعلية التفاعل بل اأن   

هذه االن�اع قد تتداخل وتت�صابك لدرجة ميكن لهذه ال��صائط ان تغري الت�ازنات القائمة بني ما ه� عام وما ه� 

خا�س يف �ص�ؤون حياتنا و�صج�نها لق�ل ت�م�ص�ن : »ان االأفراد يناق�ص�ن ر�صائل و�صائل االإعالم عند ا�صتقبالهم 

عليها  والتعقيب  تف�صريهم  واإعادة  وتف�صريها  لها  �رصدهم  واإعادة  لها  �رصدهم  خالل  ذلك  ف�ر  ويح�ل�نها  لها 

وال�صخرية منها وانتقادها )..( اإن امتالكنا لهذه الر�صائل وادماجها يف حياتنا يجعلنا قادرين على تنمية مهاراتنا 

 وان ت�صاءلنا 
)1(

وخمزوننا املعريف واإعادة ت�صكيله ثم اختبار م�صاعرنا واذواقنا وت��صيع اآفاق جتربتنا احلياتية » 

“habitus”)باالنكليزية(  بفر�صية:  تف�صريه  جند  االعالمية؟  للر�صالة  النا�س  ي�صتجيب  كيف  ذلك،  يتم  كيف 

– االجتماعي الذي ي�ؤطر ا�صتعدادتنا دون  “habitués”) الفرن�صية(«التي تعني ذلك النزوع ال�صخ�صي  او  

 بل هي تفعل فعلها عندما تقدم لنا 
)  2(

افرتا�س وعي كامل من قبلنا الطاعة مناذج معينة من ال�صل�ك والتفكري 

القدرة على التخيل ح�صبما ي�صميها الباحث االت�صايل دانيال لرينر، فاملقدرة هنا تعني الرغبة يف ان حتقق االم�ر 

التي يت�ص�رها اأحدنا ويريد ان يعي�صها فعال كما عا�صها يف خياله وعندما يبداأ هذا ال�صخ�س يف التهي�ؤ اذن ه� 

وا�صع  باأفق معريف  الّت�صامها  املتحركة  ال�صخ�صية  ال�قت من ذوي  لي�صبح مع مرور  يتميزه عن غريه  انتقايلَّ 

وقدرة على التحرك االجتماعي نتيجة التعر�س املكثف ل��صائل االعالم . 

االجتماعية  ال�صبكة  واأخ�صها  التفاعلي  االإعالم  عرب  امل��ص�ع  هذا  مقاربة  اأرتاأينا  االفرتا�صات  هذه  اإزاء    

وت�ازننا  االجتماعي  وت�ا�صلنا  الي�مي  تفاعلنا  �صعيد  على  وحتدثه  اأحدثته  فيما   )facebook  ( للت�ا�صل 

النف�صي والفكري، فهل هي فعال تعيد �صياغة الكثري من قناعاتنا واآرائنا؟ هل حتدث تاأثريا جذريا على م�صت�ى 

عالقاتنا وخ�ص��صياتنا؟ ب�ص�ؤال اأكرث دقة: كيف يتفاعل �صبابنا الي�م مع ظاهرة الفاي�س ب�ك كظاهرة اجتماعية 

وات�صالية؟ ما اأبرز التاأثريات وكيف ميكننا تقييم اأبعادها امل�ؤثرة : بال�صلب ام باالإيجاب؟
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)اجلامعة  العامة  ال�صحة  كلية  طالب  من  عمل  وفريق  قمُت  اال�صكاليات  هذه  على  االإجابة  �صبيل  يف   

اللبنانية/ زحلة 2011( با�صتطالع  راأي فئة من م�صتهلكي االنرتنت واخ�صهم ال�صباب وال�صابات ح�ل ظاهرة 

بقاعية  ا�صتج�اب عينة ع�ص�ائية من مناطق  العامة واخلا�صة، حيث مت  اأثره على حياتهم  الفاي�س ب�ك ومدى 

البيئي  املجال  التن�ع يف  الغربي/ را�صيا(، حيث  البقاع  البقاع االو�صط/  عديدة )الهرمل/ بعلبك/ زحلة/ 

واالجتماعي والديني، وذلك لالجابة على  ا�صتمارة مكت�بة  من خم�صة وع�رصين �ص�ؤاال تتعلق ببيانات ثالث: 

ب��صائل  ال�صباب  عالقة  عن  اال�صئلة  من  عددًا  ت�صمن  وقد  االنرتنت،  على  ال�صباب  اأن�صطة  ح�ل  عامة  بيانات 

االت�صال والت�ا�صل وا�صتخداماته لالنرتنت 

بيانات ح�ل اللغة امل�صتخدمة على �صفحات الفاي�س ب�ك، ملا باتت تثريه اللغات والكتابات امل�صتخدمة من تبدل يف 

م�صت�ى الكتابة وطريقتها مما ترك بدوره م�صاوئ يف التعبري وتدن يف �صالمة ال�رصف والنح�  .

الع�ار�س  هي  وما  ي�صتخدم  ومباذا  ي�صتخدم  ومتى  ي�صتخدم؟  ملاذا  اجتماعيا:  ب�ك  الفاي�س  اثر  ح�ل  بيانات 

الناجتة عن ا�صتخداماته الن�صطة. 

وبعد تدريب فريق على طرق اال�صتج�اب وجمع املعطيات من احلقل امليداين مت فرز البيانات ال�اردة وحتليلها 

منهجيا وفق االطر التالية :

 

نتائج اال�شتطالع :

املحور الثاين : بيانات حول ان�شطة ال�شباب على االنرتنت: 

من  ال�صباب  ي�صتخدمها  التي  ال��صائل  خمتلف  مبعرفة  تتعلق  ا�صئلة  جمم�عة  املح�ر  هذا  ت�صمن   

ت�ا�صل واإ�صتعالم ومعدل ا�صتخدامه الي�مي لها، فاالجابة على �ص�ؤال مفاده: يف حياة ال�صباب اللبناين و�صائل 

ت�ا�صل متعددة بالن�صبة لك ايها تف�صل اكرث من غريها ؟ كانت البيانات التالية : 

جدول رقم 1: ت�زع امل�صتج�بني بح�صب امل�اقع امل�صتخدمة على االنرتنت 

ن�صبة اال�صتخدام املئ�يةال�صبكةالرقم

28%�صبكة امل�اقع العامة غ�غل ( google) وي�كيبديا1
2(.…/hotmail/ yahoo/  Gmail  ) 12%الربيد االلكرتوين
3 ( SMS) 34%املا�صنجر والر�صائل الن�صية الق�صرية
4 (facebook) 74%الفاي�س ب�ك
5 (twitter)6 %ت�يرت

يتبني لنا من معطيات جدول رقم )1( ان الفاي�س ب�ك احتل اأعلى ن�صبة ا�صتخدام ) 74٪( من قبل   
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العينة  وُيرجع البع�س �صبب ذلك ملا يتميز هذا امل�قع عن غريه من خ�صائ�س قد ال تت�افر بامل�اقع االخرى من ا

عر�س لل�ص�ر، ادراج للمعل�مات ال�صخ�صية عن امل�صرتك، اىل الرتا�صل عرب �صفحة خا�صة ) message ( اىل 

التحادث املبا�رص اإما عرب �صفحة )friends on chat( او عرب التعليقات التي ترد اىل امل�صرتك من ا�صدقائه على 

ما يكتبه على �صفحته من خالل )like, comment, share.(. ولعل اهم ميزة يف رغبة البع�س للفاي�س ب�ك ه� 

م�صاحة الراأي حيث ميكن الأحدهم ان يعرّب ويكتب ي�ميا عن جممل اأحا�صي�صه ون�صاطاته واأفكاره واآرائه بحدث 

معني )update statues / notes) لهذا يظهر هذا امل�قع كمنتدى فكري ت�ا�صلي واأمنا عرب �صفحة الكرتونية. 

ون�صري يف هذا ال�صياق اىل ان ثمة درا�صة امريكية حديثة اظهرت تقدم م�قع الفاي�صب�ك على غريه من امل�اقع 

كاأكرث حمركات االخبار ت�صفحا، علما باأن غ�غل ال يزال يف ال�صدارة، وتطرقت هذه الدرا�صة والتي اجراها معهد 

بي� اىل �صل�ك م�صتهلكي املعل�مات على االنرتنت خالل العام 2010 باأنه على الرغم من ت�صفحهم مل�قعي غ�غل 

العامة اال ان امل�اقع ااالجتماعية وال �صيما فاي�س ب�ك بات م�ردًا  ب�صاأن االخباروي�كيبيديا ب�صاأن املعل�مات 

مهمًا و�رصيعًا للحركة بالن�صبة اىل امل�اقع االخبارية على االنرتنت ازاء م�قع ت�يرت الذي بالكاد م�ج�د كم�صدر 

للحركة حيث �صكل م�صدرا بن�صبة تف�ق واحد باملئة من الت�صفح من بني 25 م�قعا املعنية بالدرا�صة . 

وعن اذا ما كان ميكن ت�ص�ر حياة ال�صباب اللبناين الي�م بدون و�صائل ت�ا�صل الكرتونية؟ اعتربت   

ن�صبة �صئيلة من امل�صتج�بني ) 14٪( نعم ميكن ت�ص�رها ل�صبب: اإنها لي�صت من ا�صا�صيات الت�ا�صل االجتماعي 

وميكن اال�صتعا�صة عنه ب��صائل اخرى، والن- بح�صب راأي احدى امل�صتج�بات- »ال يتم ا�صتعمالها بال�صكل 

وامل�صم�ن املنا�صبني لهذا براأيي هي لي�صت مهمة«. يف حني ا�صار من ن�صبتهم ) 86٪( اىل انه ال ميكن ت�ص�ر 

حياة ال�صاب الي�م بدونه ل�صبب :

ندرة  فر�س الت�ا�صل ال�جاهي املتاحة امام ال�صباب لق�صاء وقت اط�ل مع ا�صحابهم، 

ك�نه اي�صا ي�صهم من تخفيف حالة ال�صجر وامللل ، 

وباعتباره اي�صا ا�صبح من ا�صا�صيات احلياة الع�رصية يف الت�ا�صل فال بد من االخذ به، 

والنه باالمكان احيانا تنفيذ بع�س امل�صاريع عرب هذا امل�قع ) يذكر: انه مل يتم اال�صارة اىل املق�ص�د بامل�صاريع / 

رمبا تك�ن م�صاريع ارتباط او تعارف فزواج..او حراك اجتماعي (  

ب امل�صافات االجتماعية بني امل�صرتكني 
ّ
النه يقر

النه ا�صبح مثله مثل اي تط�ر ال ميكنك جتاهله بل ال بد من جماراته 

امل�صتج�بني/ م�صتخدمي   ان غالبية  املتن�عة، الحظنا  ال�صباب نح� االنرتنت وجماالته  اندفاع    وللداللة على 

�صبكة الت�ا�صل االجتماعي/ لديهم اكرث من ا�صرتاك وه� ما يعرف ب ) account( فاملعتاد عليه ان امل�صرتك 

املفارقة  ان  اال  ن�صبته )٪66(  كانت  ما  وهذا  اليه  يتعرف�ا  ان  لال�صحاب  يت�صنى  كي  با�صمه احلقيقي  ي�صجل 
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باأ�صماء وهمية ) 14٪( او بلقب معروف عنه بني او�صاطه وا�صحابه  املالحظة ه� ت�صجيل بع�صهم ا�صرتاكا 

البيانات  الفاي�س با�صمها احلقيقي من خالل  العينة تظهر على م�قع  املقربني جدا ) 8٪( مما يعني ان  ثلثي 

ودرا�صاته  وه�اياته  االكرتوين  وبريده  وجن�صه  اقامته  ومكان  ال�صخ�س  م�اليد  ح�ل  تدرج  التي  ال�صخ�صية 

امل�قع  عليه يف  املتعارف  النم�ذج  عنه وفق  اخرى  بها ومعل�مات  ي�صرتك  التي  واالندية  ال�صيا�صية  وت�جهاته 

والذي يت�صمن اال�صارة اىل : 

Name
 Academic classification
Gender
E-mail
Friends network
Picture
Major
Birthday
Hometown / state
High school
Relation status
 Address information
Interests
Political views
Clubs & jobs
 Course schedule
Sexual orientation
 About me
 Web site
Phone number
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املعل�مات ا بع�س  على  يجيب  واآخرون  اأعالها  املدرجة  الالئحة  وفق  البيانات  كافة  يكتب  فبع�صهم   

املطل�بة، اإال ان ال�ص�ؤال االهم ما �رص ا�صرتاكهم باإ�صم وهمي؟ تبني باال�صتطالع ان ال�صبب يع�د اىل رغبة ذاتية يف 

التخفي وكي ال يعرف احد من يك�ن�ن، ذلك– وكما ا�صارت بع�س امل�صرتكات- هناك اأ�صخا�ٌس على االنرتنت ال 

تريدهم ان يتعقب�ها او يعرف�ا ا�رصارها من �صفحة م�قعها، بينما �رص رغبة ال�صباب يف ذلك ه� لغاية التحر�س 

والف�ص�ل والت�صلية و»طق احلنك« وحتى يك�ن مبناأى عن اي م�صاكل قد ترتتب على راأي او تعليق يكتبه عن 

احداهن. ون�صري هنا اىل ان الفتيات هن اكرث ا�صتخداما لال�صم ال�همي من ال�صباب اذ غالبا ما يدرج�نه باأ�صمهن 

املخت�رص او بلقب التدليل )مثال روان ت�صبح رورو/ مرياي ت�صبح مري.( او ي�صجلنه باأ�صم وردة او حي�ان او 

كناية عن �صيء يف�صلنه. وهذا يدل على ما يقال عن امل�اقع االلكرتونية باأنها �صبكة افرتا�صية قد تقارب احلقيقة 

اال انها لي�صت كل حقيقة بل يبقى ما يرد عليها م�صك�كًا يف دقته و�صحته النك ال تدرك حقيقة من يكتب او من 

يك�ن!  وعن معدل اال�صتخدام الي�مي للفاي�س ب�ك، اظهرت املعطيات الن�صب التالية:

 

جدول رقم 2: يبني ت�زع معدل ا�صتخدام افراد العينة للفاي�س ب�ك زمنيا بال�صاعة

6 �شاعاتاقل من �شاعتني يوميا  - غري حمدداكرث من 6 �شاعاتمن 2 

٪ 50٪ 32٪ 8٪ 10

اأن  اإال  �صاعات،   6 اأكرث من  اىل  �صاعتني  ب�ك زمنيا من  للفاي�س  متفاوتًا  ا�صتخدامًا  ان هناك  املالحظ   

ال�ص�ؤال االأهم الذي ُوّجه الأفراد العينة ه� مدى ا�صتغنائهم عن ا�صتخدام او مطالعة الفاي�س ب�ك؟ فاإذا كان ن�صف 

العينة حددت مبعدل و�صطي �صاعتني ي�ميا من اال�صتخدام، وهذا بدوره ال ي�ؤ�رص اىل حالة تعلق �صديد، طرحنا 

ا�صتتباعا �ص�ؤاال اآخر يت�صمن م�قف امل�صتج�ب من ا�صتغنائه لرن�صد وترية هذا التعلق هل ت�صل اىل حد االدمان 

ام ميكن االبتعاد عنه ريثما يريد، ولغاية ذلك عر�س على امل�صتج�بني خيارات زمنية عدة، وفق البيان التايل: 

جدول رقم 3: يبني ت�زع امل�صتج�بني مل�ؤ�رص فرتة ا�صتغنائهم عن الفاي�س ب�ك

ال جواب ال ميكن اال�شتغناء ابدا ل�شهر ال�شبوع لب�شعة ايام ليوم ل�شاعات   

٪8٪16٪18
 
٪14 ٪34 ٪4

 
٪6
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اكرث  نقا�س  اىل  بحاجة  م�صاألة  �صهر  ملدة  ب�ك  الفاي�س  عن  اال�صتغناء  امكانية  العينة  افراد  ثلث  يفرت�س  ان      

ذلك ان املعطيات املت�اترة عن درا�صات عديدة تبني باأن هناك تّ�جهًا نا�صطًا لكثري من ال�صباب وال�صابات نح� 

الت�ا�صل االلكرتوين لدرجة بات من لي�س لديه ا�صرتاك على الفاي�س ب�ك كاأنه ال يعي�س يف هذا العامل، خا�صة 

كها، اما عن 
ّ
مع ف�رة االحداث ال�صيا�صية التي ع�صفت يف العامل العربي وكيف كان الت�ا�صل االلكرتوين حمر

اوؤلئك امل�صتج�بني الذين ا�صاروا اىل امكانية اال�صتغناء عنه فلعلها تلك الفئة التي حددت لها �صفحة على الفاي�س 

وتزورها من وقت الآخر ملجرد الت�صلية ومعرفة اخبار اال�صحاب وجديد الن�صاطات عنهم، على �ص�ء ذلك  ميكننا 

ت�صنيف جماعة الفاي�س ب�ك بالفئات التالية : 

فئة النا�صطني فعليا وي�ميا، وه�ؤالء ال ميكنهم اال�صتغناء عن امل�قع يف خمتلف ا�صتخداماته 

فئة امل�صرتكني عمليا، وه�ؤالء يت�ا�صل�ن من وقت ل�قت مع ا�صحابهم وملعرفة اخبار زمالئهم 

فئة املعنيني �صكال ، وه�ؤالء يدخل�ن امل�اقع بهدف غاية حمددة لالطالع على ر�صائل او المر اآخر 

ولكن يبقى ال�ص�ؤال طارحا نف�صه: هل هناك ا�صخا�س مدمن�ن على الت�ا�صل االجتماعي؟ واإالم يع�د �رص التعلق 

ال�صديد بالفاي�س ب�ك؟ براأي افراد العينة يع�د التعلق ال�صديد ب��صائل الت�ا�صل االجتماعي اىل  جملة ا�صباب 

منها ما ه� نف�صي )حيث ي�صبح التعلق كعادة ي�مية حتى يدخل�ا مرحلة اله��س والف�ص�ل واالعجاب بالذات او 

العجاب باآخر ويرغب يف ان يتعقب اخباره على �صفحات امل�قع.( ومنها ما ه� اجتماعي ) نتيجة وج�د فراغ 

بالن�صبة  او النه ي�صبح  ت�صلية متناولة  لديهم و�صائل  او النه ال ي�جد  ال�قت  لتم�صية  ال��صيلة االقرب  فيك�ن 

لبع�صهم مبثابة نافذة للح�رصية وللتعرف على ا�صخا�س جدد حتى ي�صبح وحالة الت�صفح امل�صتمر هذه يف حالة 

تعلق قد يف�صي بهم اىل ال�حدة واالنعزال والتق�قع مع ال�صا�صة بعيدا عن اي ن�صاط اجتماعي او واجب عائلي 

او زيارات خا�صة ..( 

*املحور الثاين: بيانات  لغة التخاطب على الفاي�س بوك: اأّية كلمات؟  

عندما قال االديب اللبناين جربان خليل جربان: »اللغة تلد على اأمنل �صاعر«، مل يكن يدري بخلد هذا   

اإيالد اللغة، فثمة لغة اخرى �صتلد ولكن لي�س معهم او �ص�اهم من  االديب انه مل يعد ب��صع ال�صعراء وحدهم 

لهاله  اخلا�صة  واملدونات  االلكرتونية  امل�اقع  �صفحات  على  ُيكتب  ما  ويتابع  يقراأ  اأن  له  قّي�س  ل�  اذ  االدباء. 

العجب من مفردات وتعابري وتراجم يحتار معها الباحث  كيف ي�صنّفها واأين ؟ 

هل هي فعال لغة خا�صة مميزة عن غريها من اللغات املتداولة يف اروقة املعاهد واجلامعات ؟

هل هي �صهلة التخاطب واال�صتخدام  والتعبري؟

هل ع�رص ال�رصعة )link  ( fast food/ fast ان�صحب اخت�صارا على اللغة اي�صا   fast language؟

هل تقل�س زمن الكتابة والتعبري من بالغة اللغة وبديعها اىل رم�ز وا�صارات واخت�صارات متفق عليها .. ؟
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االلكرتوين ا الت�ا�صل  عرب  اللغة  ماهية  يف  لنبحث  دفعتنا  التي  اال�صكالية  كانت  اال�صئلة  هذه  جممل   

وامل�اقع االجتماعية �صيما بعدما ر�صدنا تعابري جديدة على اللغات احلية املعروفة �ص�اء كانت عربية اوانكليزية  

اللغة  من  واآخرى  العربية  اللغة  من  كلمات  بني  جتمع  التي  الغريبة  »اخللطة«  ي�صبه  ما  هناك  بل  فرن�صية،  او 

عربية«  »الفرانك�  اأو  زحف »العربيزية«  وي�صتمر  »العربيزي«.  جمازا  عليها  اأطلق  اآن، والتي  يف  االجنليزية 

الدرد�صة  وغرف  املدونات  عرب  املكت�ب  اإىل  املنط�ق  بانتقالها من  اأجيالنا  لغة  وم�صتقبل  حا�رص  على  اخلطري 

لذلك  امل�صتخدمني  اأكرث  اأن  املحم�لة خ�ص��صا  اله�اتف  و»املا�صنجر«ور�صائل  االجتماعي  الت�ا�صل  و�صبكات 

هم �رصيحة ال�صباب، حيث يكتب�ن العربية باأحرف التينية وفق نطق االوىل. و»العربيزية« املكت�بة  باخت�صار 

هي كتابة الكلمات العربية با�صتخدام االأرقام واحلروف االإجنليزية، حيث ت�صتخدم االأرقام من 1-9 للتعبري 

عن مغزى االأحرف العربية التي ال وج�د لها يف االجنليزية، كـحرف اخلاء الذي ي�صتخدم ع��صا عنه الرقم 5 ، 

ورقم 6 للتعبري عن حرف الطاء ، و7 عن احلاء وهكذا. ووفق هذا ال�صياق ا�صبح هناك ابجدية متعارف عليها بني 

املتحدثني على �صفحات امل�اقع االجتماعية هي على النح� التايل : 

حرف االلف )اأ(= 2

حرف العني )ع(= 3

حرف اخلاء )خ(= 5

حرف الطاء )ط( =6

حرف احلاء )ح(= 7

حرف الغيم )غ( =8

وبناًء على ذلك اذا اراد احدهم ان يحيي االآخر فيق�ل له بلغة الرتا�صل الف�ري : sba70 ) �صباح�(   

/ �ص� عامل ت�صبح: sho 3ml  . واما يتم اخت�صار الكلمة الط�يلة اىل بع�س احلروف اواىل حرفني منها 

لتفي بغر�س التعبري عن الكلمة املراد ق�لها كما يف الكلمات االجنبية التالية : 

Some 1 (someone) /please= plz/ because= bcz/ see you = cu / take care = tc/ welcome= wlc

ل�ائح  �صمن  امل�قع  قائمة  على  ا�صال  امل�ج�دة  الرم�ز  با�صتخدام  كله  ذلك  عن  ُي�صتعا�س  ان  واما   

االحرف واال�صارات كما يف اال�صكال التالية: *-*=�صعيد/ > < =.../ @= and/  حتى االبت�صامات واالنفعاالت 

ومالمح ال�جه بات  يعرب عنها وفق البيانات التالية: J فرح / L حزين / :O( وتعني غا�صبًا / :D وتعني 

�صاحكًا..  ومثال على ذلك ما ار�صله يل احدهم ذات ي�م الر�صالة الن�صية التالية : 
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(ü)Smile
(!.!)Cry
(‘;’)Angry
(‘:’)Bored
(‘o’)Hungry
(“,)Happy
(‘?’)Confused
(-.-)Sleepy
wHaTEvEr u FeEl I’LL sTiLL B tHeRe 2 b Ur Friend 4EvEr!

ـ ت�ص�بها مفردات غري عربية، وتراكيب غري من�صجمة ت�صيء  اإذا جاز ت�صميتها كذلك  ـ  اإن هذه اللغة   

لغة  عن  ال�صاعدة  اأجيالنا  غربة  من  يزيد  فثمة ما  احلد،  هذا  عند  اخلطر  يت�قف  وال  النقية،  لغتنا  جمال  اإىل 

ال�صاد ويفاقمها حّدًة تف�صي ا�صتخدام اللهجة املحكية )العامية( باعتبارها اللغة الرئي�صة لت�ا�صلهم الي�مي، 

واملعتمدة لديهم يف جميع مناحي احلياة على ح�صاب العربية الف�صحى. وتبعا لذلك تبدو الف�صحى لدى االأطفال 

والنا�صئة نغما ن�صازا عندما ي�صمع�نها اأو يريدون التحدث اأو الت�ا�صل اأو التدوين بها، وينح�رص تعاطيهم مع 

الف�صحى يف ت�ا�صلهم املحدود مع معلميهم ومع القليل مما يتابع�نه من برامج اإعالمية. ومن ال�ص�ر امل�ؤثرة 

املرتتبة على هذا اال�صتخدام اأن اجليل ال�صاب الذي يلجاأ اإىل العربية يف كتابته عرب الهاتف اخلل�ي اأو االنرتنت 

يدّونها باملحكية ولي�س بالف�صحى، مما يرتتب على ذلك �صحالة  املفردات اللغ�ية و�صعف املهارات االإمالئية، 

وتردي امللكات التعبريية لديه. وقد و�صل االمر اىل ا�صتخدام لغات عامية اثناء الت�ا�صل التي غالبا ما تتخذ 

طابع اللهجة لبيئة املتحدث، فال يفهمها اال القريب�ن جدا من بع�صهم البع�س او املن�ص�ون يف اقليم جغرايف 

اىل  قلبها  او  حروف  )بزيادة  تلفظ  ح�صبما  الكلمات  بكتابة  املتخاطب�ن  يعمد  ما  غالبا  احلالة  هذه  ويف  معني، 

حروف اخرى او ا�صتبدالها باألفاظ ا�صهل( ح�صبما ه� متعارف بينهم ومن االمثلة ما يرد على م�اقع املحادثات 

والتعليقات على الفاي�س ب�ك العبارات التالية باللهجة اللبنانية 

وين ما عم ن�ص�فك 

مبا انكن ما قادرين جت� فينا نحن نروح لعندكن 

بعد ما �صفت واحد �صئيل ) ثقيل الدم( وغليز ) غليظ( اكرث من هيك واحد 

Bokra el sa3a sb3a khlene shoufk …ma tnsa ) وتعني: بكرا ال�صاعة �صبعة خليني �ص�فك ..ما تن�صا( 

Hhhhhhhhhh kteer madoume mnnk …wa kteer 2aweeeee ) ههههههه كثري مه�ص�مة منك وكثري 

قّ�ية!!(
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اإزاء ذلك اأطلق خرباء اللغة والنحاة �صيحة حتذير من اأن غرف الدرد�صة فى �صبكة االإنرتنت وم�اقع ا  

احدى  وقالت  الكلمات.  وكتابة  الهجاء  فى  اإمالئية  اأخطاء  اأرتكاب  على  االأطفال  ت�صجع  االجتماعى  الت�ا�صل 

الباحثات يف االل�صنية واللغ�يات من اجلمعية االإجنليزية للتهجئة والتدقيق االإمالئى) بريطانيا( : اإن االإنرتنت 

اأحدث تغيرًيا ج�هريا مبعنى اأنه قلب امل�ازين فى اللغة االإجنليزية، وجعل اخلطاأ فى اللغة ه� القاعدة. وبدورها 

ا�صارت هذه اجلمعية اىل اإنه فى ال�قت الذى يكتب فيه النا�س ب�رصعة على االإنرتنت، يتبني اإن ثمة »اجتاًها عاًما« 

باأن ت�صحيح االأخطاء اأو االلتزام بق�اعد التهجئة ال�صليمة ه� اأمر ال �رصورة له، وهذا معناه اأن الذين  ترب�ا 

على االإنرتنت يرتكب�ن اأخطاء فى اللغة، وال يعباأون اأ�صال بتهجئة الكلمات ب�ص�رة �صليمة.. وبدورها اجرت 

الباحثة »ل��صى ج�نز« )جامعة مان�ص�صرت/ بريطانيا( م�صًحا على عينة من ال�صباب ترتاوح اأعمارهم من 18 اإىل 

24 عاًما، ف�جدت اأن غالبية ه�ؤالء ال�صباب يعتقدون اأن التهجئة غري التقليدية مقب�لة على �صبكة االإنرتنت الأنها 

ت�صمح ب�رصعة الت�ا�صل، وقال اأكرث من واحد من بني كل خم�صة )22 فى املائة( من العينة اإنهم ال يثق�ن فى 

كتابة ر�صالة مهمة عرب الربيد االإلكرتوين دون الرج�ع اإىل قام��س لغ�ى اأو التدقيق االإمالئى ورغم اال�صتخدام 

ال�ا�صع النطاق ملا ي�صمى »البديل االإمالئى«، فاإن ثلث امل�صاركني فى اال�صتبيان تقريًبا )31 فى املائة(، و�صف�ا 

، ولكن ماذا عن مقاربة 
)4(

االأحرف االإمالئية البديلة وغري القيا�صية التى يلجاأون اإليها باأنها »غري مقب�لة باملرة 

امل��ص�ع يف ال��صط اللبناين كيف يقّيم نا�صط� ورواد الفاي�صب�ك لغة ت�ا�صلهم وحتادثهم ؟ هل ين�صحب التفاعل 

الرمزي على طريقة ت�ا�صلهم؟ هل التعابري التي ي�صتخدم�ن ذات منحى لغ�ي �صحيح او لهج�ي متداول او 

الت�ا�صل  عينة من م�صتخدمي و�صائل  راأي  ا�صتطلعنا  امل��ص�ع  لهذا  لغات ولهجات؟ ت��صيحا  خليط من عدة 

االلكرتوين – االجتماعي بال�ص�ؤال عن : 

الفرن�صية/  االنكليزية/   / العربية  بك:  اخلا�س  امل�قع  �صفحة  على  كتاباتك  اكرث  تكتب  لغة  باأية 

غريه.....................

لي�صري من ن�صبتهم )28٪( اىل انهم يكتب�ن بالعربية و)50٪( يكتب�ن باللغة االنكليزية )2٪( باللغة   

الفرن�صية يف حني ا�صار ما ن�صبته )20٪( اىل انهم يكتب�ن بغري ذلك ورمبا ه� ما نعنيه باللغة اخلليطة )عربي 

على انكليزي على فرن�صي على رم�ز وا�صارات واخت�صارات( وحينما �صئل افراد العينة باأن: هناك من ي�صتخدم 

لغة جديدة : تعرف بالعربيزي او الفرنك� اآراب ) كتابة لغة عربية بحروف اجنبية( اواللغة الرقمية ) ا�صتبدال 

فاأ�صار  رواجها؟  يف  ال�صبب  يرجع  ماذا  اىل  واالختزاالت(  بالرم�ز   ( املخت�رصة  الكتابة  او  باأرقام(  احلروف 

بع�صهم اىل اال�صباب التالية: 

ل�صه�لتها يف التعبري 

لت�صمنها اخت�صارات تتنا�صب مع �رصعة ال�قت والكتابة

النها ا�صبحت متداولة فاجلميع يعرفها ومت�افق عليها 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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النها عملية اكرث من اللغات االخرى

الن لي�س لديها اية ق�اعد �رصف ونح� )باإمكانك ان تكتب بحرية مثال دون ان تت�قف عند �ص�ابط لغ�ية( 

الن االذواق ا�صبحت مت�صابهة وكاأنها م��صة او �رصعة عليك ان تاأخذ بها 

قد ي�صتعملها بع�صهم ل�صعف ما يف لغته اال�صلية فيكتب كما يتكلم ) تخبي�س(

النها ا�صبحت كقا�صم م�صرتك ) وجامع( بني خمتلف  امل�صتخدمني على اختالف م�صت�ياتهم وثقافاتهم  

كيف تقيم لغة الت�ا�صل عربالفاي�س ب�ك:        جيدة /    مقب�لة /     �صيئة جدا/     ال راأي

لهم  بالن�صبة  هي  و)٪34(  جيدة،  اعتربوها   )٪38( امل�صتخدمة  اللغة  تقييم  يف  راأيهم  عن  بال�ص�ؤال   

مقب�لة، بينما عند )4٪( هي �صيئة حكما، ومبا ان ح�اىل ثلثي العينة ال يرون حرجًا يف ا�صتخدامها وعلى انها 

جيدة ومقب�لة  مت مقاربتهم ب�ص�ؤال اآخر: اأال تعتقد باأنها ت�ؤثر على �صالمة اللغة ال�صحيحة عند النا�صئة؟ لي�ؤكد 

من ن�صبتهم )74٪( بنعم بينما اعترب من ن�صبتهم )26٪( باأنها ال ت�ؤثر، ولدى ا�صتبيانهم عن كيف ميكن ان ت�ؤثر 

او ال ت�ؤثر اجاب البع�س عن ذلك بامل�اقف التالية :  

جدول رقم 4: ت�زع امل�صتج�بني بح�صب اجاباتهم بتاأثري الفاي�س ب�ك لغ�يا او عدمه.

جماالت الالتاأثريجماالت التاأثري

الفاي�س  كما  فيكتب  ال�صخ�س  عليها  يعتاد  ان  ميكن 

الب�ك

ال اعتقد لديها التـاأثري الفعلي الن لكل لغته اخلا�صة

النها ت�صتعمل فقط للت�صلية قد ي�صتخدمها احدهم يف م�اقف لي�صت لها 

الن املتمكن من لغته ال ت�ؤثر فيه هذه اللغة اجلديدة مع االعتياد عليها قد ين�صى لغته اال�صلية

تختزل وتلغي التعابري الي�مية ال�صحيحة يف عالقاتنا 

االجتماعية 

 ت�صتخدم فيها اللغة العامية ولي�صت الف�صحى لهذا 

تبقى بعيدة عن التاأثري 

ل�صبب ا�صتخدام االرقام �صمن الكلمات واجلمل وهذا 

غري �صليم ومربك على الفهم احيانا 

مثلما لكل لغة جماالت ا�صتخدامها ووقتها كذلك هي 

لغة الفاي�س ب�ك  

�صيما عند االطفال  قد حتدث تغيريًا لهج�يًا وثقافيًا 

فيتاأثر �صالمة تعبريهم وين�ص�ن لغة االم 

الن كما يف عامل الك�صافة هناك لغة خا�صة ) �صيفرات 

ورم�ز( كذلك يف عامل جماعة الفاي�س ب�ك هناك لغة 

رمزية 
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تكتب الأحدهم ر�صالة عرب الفاي�س ب�ك او SMS، هل تكتبها:1( باللغة ال�صحيحة 2( بلغة الديجتيل املتداولة 3(  ا

باالثنتني معا؟

رم�زًا  تت�صمن  والتي  املاأل�فة  غري  التخاطب  لغة  ت�صمية  على  الي�يكيبيديا  م��ص�عة  ا�صطلحت   

 )Instant Messaging( وا�صارات او كلمات خمت�رصة عرب و�صائل الت�ا�صل االجتماعي ب: الرتا�صل الف�ري

الن�س  الن�س املكت�ب. هذا  اأكرث واملعتمد على  اأو  اأ�صكال االت�صال الف�ري بني �صخ�صني  حيث  ه�: �صكل من 

ينتقل عرب االأجهزة املت�صلة عرب ال�صبكة، مثل االإنرتنت.  وه� عبارة عن جمم�عة من التقنيات التي تتيح اإمكانية 

الت�ا�صل الن�صي الف�ري بني اثنني اأو اأكرث من امل�صاركني عرب �صبكة االإنرتنت اأو اأي �صكل من ال�صبكة الداخلية/ 

االإنرتانت. من املهم اأن نفهم اأن ما يف�صل بني الدرد�صة واملرا�صلة الف�رية من التقنيات مثل الربيد االإلكرتوين ه� 

التزامن املح�ص��س للت�ا�صل من قبل امل�صتخدم—الدرد�صة حتدث ب�صكل ف�ري. بع�س النظم ي�صمح باإر�صال 

ر�صائل اإىل اأ�صخا�س دون ت�صجيل الدخ�ل )ر�صائل يف و�صع دون ات�صال offline messages(، مما يزيل الكثري 

الف�ري  انه طريقة ت�ا�صلية فعالة تتميز باال�صتالم  االإلكرتوين. كما  الف�رية والربيد  الر�صائل  الفرق بني  من 

لالعرتاف اأو الرد. يف بع�س احلاالت الرتا�صل الف�ري ينط�ي على ميزات اإ�صافية، مما جعله اأكرث �صعبية. على 

اأو   ،webcam ال�يب  كامريا  ا�صتخدام  طريق  عن  البع�س  بع�صهم  يروا  اأن  للم�صتخدمني  ميكن  املثال،  �صبيل 

التحدث مبا�رصة جمانا عرب �صبكة االإنرتنت با�صتخدام ميكروف�ن ومكربات لل�ص�ت.

وميكن للرتا�صل الف�ري �صيما يف �صبكات �صديق اإىل �صديق Friend-to-friend، ان يربط كل جهاز اإىل   

االأ�صدقاء يف قائمة االأ�صدقاء friend list. مما ي�صمح لالت�صال مع االأ�صدقاء وال�صديقات من اأجل بناء غرف الدرد�صة 

لر�صائل ف�رية مع جميع االأ�صدقاء على تلك ال�صبكة. عرب ا�صتخدام لغة ترا�صل خا�صة تعرف ب Internet slang اأو 

احلديث بالن�س اإىل اخت�صار الكلمات اأو التعابري �صي�عا من اأجل ت�رصيع املحادثات اأو للحد من املفاتيح. اللغة اأ�صبحت 

عاملية، مع عبارات معروفة مثل ‘ل�ل’ ترجمت اإىل اأكرث من لغة وجها ل�جه. حتى امل�صاعر واالنفعاالت مت التعبري عنها من 

خالل غالبا اخت�صارات، مثل  )�صحك LOL،  احتدث اليك الحقاً TTyl.( كما اأن هناك بع�س املعايري التي يتم اإدخالها 

يف �صلب املحادثات مبا يف ذلك، ‘#’ ت�صري اإىل ا�صتخدام ال�صخرية يف بيان )بدال من ذلك )!( بعد هذا البيان( و’*’ الذي 

ي�صري اإىل وج�د خطاأ اإمالئي و/ اأو خطاأ نح�ي يف الر�صالة ال�صابقة، تليها ت�ص�يب. وقد ثبت ان مثل هذه املرا�صلة 

الف�رية )او الكتابة املخت�رصة( تك�ن باعتبارها مماثلة الأجهزة الكمبي�تر ال�صخ�صية، والربيد االإلكرتوين، وال�صبكة 

العاملية،  حيث اال�صتخدام العملي لها دفع بالكثري اثناء الدرد�صة التكن�ل�جيا الجل تبادل املعل�مات ب�رصعة اإىل اعتماد 

لغة التخاطب املت�ص�رة وعن مدى ا�صتخدام هذه الرتا�صل الف�ري وهذ اللغة بالن�صبة للعينة امل�صتج�بة تبني: ان اكرثيتهم 

وهم  ن�صبتهم )56٪ ( يكتب�نها بلغة الديجيتيل املتعارف عليها اما من يكتب بلغة �صحيحة فال تتعدى ن�صبتهم ال )٪18( 

يف حني من ن�صبتهم )26٪( اىل انهم يكبت�ن باالثنتني معا حينما ي�صتخدم�ن ط�را هذه وط�را اآخر تلك ..واأحياناً كثرية 

باأ�صارات ورم�ز من لغة الديجتيل وكلمات من اللغة ال�صحيحة خا�صة عندما ال ي�صت�عب املخاطب ماذا تعني هذه الرم�ز 

او االخت�صارات في�صطر عندها املر�صل اىل اإعادة كتابتها بلغة �صليمة.
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*على �شوء نتائج هذا املحور 

حينما نتطلع اىل اللغة كمقّ�م ثقايف ا�صيل جند ان هناك �رصوطا ومعايري كي تك�ن اللغة كيانًا معرفيًا   

قائمًا،  فهي من حيث التعريف عبارة عن رم�ز �ص�تية منتظمة – اذا كانت منط�قة- ب�ا�صطتها يتفاعل اع�صاء 

عدد  يرتاوح  مكت�بة-  كانت  اذا  والكلمات-  االحرف  من  نظام  هي  كذلك  ببع�س،  بع�صهم  ويت�صل  ما  جماعة 

م�صتخدميها من 200 �صخ�س حتى 200ملي�ن ان�صان، ولكال الن�عني وظيفتان اجتماعيتان:

االوىل : انها نظام من اال�صتجابات يت�صل من خالله االفراد مع االخرين 

الثانية : انها نظام من اال�صتجابات تي�رص لالن�صان التعبري عما يج�ل يف داخله 

 .. فعرب هذه االنظمة ترتكز الثقافة وتنتقل، اذ عندما تريد ان تت�ا�صل مع احدهم فاإنك ت�صتخدم لغة، وعندما تريد 

ان تعرب عما ت�صعر به فاإنك ت�صتخدم لغة )ر�صم / �صعر/ غناء( وعندما تريد ان تبدع/ حتاجج/ تقيم عالقة 

فاإنك ت�صتخدم لغة.. النها مفتاح معرفة االآخر وتعريفنا لالآخرين.. والتفاعل على هذا النح�– اي الذي يق�م بني 

�صخ�صني- يعترب ات�صاال اجتماعيا، ومعنى هذا الكالم ان اللغة بني طرفني يف اطارين: ج�هر االت�صاالت الكالمية 

الذي يق�م على املحادثة والتفكري التخطيط والتعبري، وج�هر االت�صاالت غري الكالمية ) املرمزة(  الذي يق�م 

بدوره على املالحظة، التاأمل، التنبه، االدراك، اال�صغاء والتقييم. وفق هذا التحليل ملفه�م االت�صال االجتماعي 

عن  عبارة  االجتماعي  الت�ا�صل  �صفحات  على  الديجتيل  لغة  عرب  ا�صمل  ب�صكل  او  الرمز  عرب  االت�صال  ي�صبح 

عملية اجتماعية ي�صرتك فيها املت�صل واملت�صل به يف م�صم�ن ات�صال متعارف عليه وبناء على »املتعارف عليه« 

ي�صتطيع املتخاطب�نchatters»« او املرتا�صل�ن ان يتنب�ؤوا ب�صل�ك بع�صهم البع�س وذلك الن ال�صل�ك او التعبري 

م��ص�ع التنب�ؤ م�ج�د يف القيم واملعاين التي يحمل�نها يف روؤو�صهم عن هذه الرم�ز. وهكذا يف املرة القادمة 

عندما ت�صلك ر�صالة مثل التي و�صلتني مبنا�صبة عيد ميالدي عليك ان تك�ن م�صتعد لقراءتها وفهمها :

Hey 3ami kefak ? Happy Birthday 32bel el 100 seni ya Rab ;-) 
Best Wishes,akid bokra hal nas el nzli 3a bierut kormalak hehe, Ana Noura :-P Tc 
sry b3atat hal2 bs badi nam hehe w ana bkon speicl awel wa7di bet3aidak :-P
Bait 3ami mahmoud 3ena naimen

املحور الثالث: بيانات حول اثر  الفاي�س بوك اجتماعيا : 

او  اهميته  ب�ك وم�اقع اخرى جلهة  في�س  املقارنات بني م�قع  بعقد  االإعالم  تق�م و�صائل  ما  عادًة   

اإمكانية  للم�صتخدمني  تتيح  التي  ال�صمات  من  عدًدا  ت�صمّنه  امل�قع  هذا  متيز  التي  ال�صمات  ان  اال  تفا�صليته، 

يف  خم�ص�صة  م�صاحة  عن  عبارة  وهي   )Wall( �صمة  ال�صمات  هذه  بني  ومن  البع�س.  بع�صهم  مع  الت�ا�صل 

�صفحة امللف ال�صخ�صي الأي م�صتخدم بحيث تتيح لالأ�صدقاء اإر�صال الر�صائل املختلفة اإىل هذا امل�صتخدم، و�صمة 

)Pokes( اأو النكزة التي تتيح للم�صتخدمني اإر�صال ا�صارة افرتا�صية الإثارة االنتباه اإىل بع�صهم البع�س واإ�صعار 

امل�صتخدم باأن اأحد االأ�صدقاء يق�م بالرتحيب به( وكذلك �صمة )Status( التي تتيح للم�صتخدمني اإمكانية اإبالغ 
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الفي�س ا م�قع  على  التطبيقات  اأ�صهر  ومن  احلايل.  ال�قت  يف  اأعمال  من  به  يق�م�ن  وما  باأماكنهم  اأ�صدقائهم 

Gifts، التي  اإىل امل�قع. و�صمة  ّكن امل�صتخدمني من حتميل االألب�مات وال�ص�ر  مُيَ Photos، حيث  ب�ك تطبيق 

يق�م  الذي  للم�صتخدم  ال�صخ�صي  امللف  اأ�صدقائهم تظهر على  اإىل  اإر�صال هدايا افرتا�صية  للم�صتخدمني  تتيح 

با�صتقبال الهدية. تتكلف الهدايا 1 $ واحدا لكل هدية، وميكن اإرفاق ر�صالة �صخ�صية بها.  يف 14 ماي� من عام 

2007، اأطلق الفي�س ب�ك �صمة Marketplace اأو ال�ص�ق الذي يتيح للم�صتخدمني ن�رص اإعالنات مب�بة جمانية. 

وهكذا ي�فر الفي�س ب�ك مل�صتخدميه اإمكانية حتميل كم هائل من ال�ص�ر اجلامدة واملتحركة )فيدي�/ ي�تي�ب( 

واالعالنات والتعليقات والر�صائل وم�اقع الربط وغريها، مع مرور ال�قت، بداأ هذا امل�قع باإ�صافة العديد من 

ال�صمات اجلديدة اإليه. ففي 6 �صبتمرب من عام 2006، مت االإعالن عن �صمة News Feed اأو التغذية االإخبارية 

التي تظهر على ال�صفحة الرئي�صية جلميع امل�صتخدمني، حيث تق�م بتمييز بع�س البيانات مثل التغيريات التي 

حتدث يف امللف ال�صخ�صي، وكذلك االأحداث املرتقبة واأعياد امليالد اخلا�صة باأ�صدقاء امل�صتخدم.

يف بداية االأمر  اأثارت هذه ال�صمات حالة من اال�صتياء بني م�صتخدمي الفي�س ب�ك؛ حيث �صكا البع�س   

من �ص�ء التنظيم وكرثة البيانات غري املرغ�ب فيها، بينما عرّب البع�س االآخر عن خماوفهم من اأن ي�ؤدي ذلك 

اإىل �صه�لة تعقب االآخرين الأن�صتطهم ال�صخ�صية )مثل التغيريات التي تطراأ على عالقاتهم واالأحداث املختلفة 

تقدمي  يف  عليه  القيم�ن  عمل  اال�صتياء،  من  احلالة  تلك  على  ورًدا  االآخرين(.  مع  يتبادل�نها  التي  واملحادثات 

�صمات منا�صبة ميكن تخ�صي�صها على نح� يحفظ خ�ص��صية االأفراد. ومنذ ذلك احلني، ا�صبح لدى امل�صتخدمني 

القدرة على التحكم يف ن�ع البيانات التي ميكن تبادلها مع االأ�صدقاء ب�ص�رة تلقائية. ف�صاًل عن ذلك، فاإنه ميكن 

للم�صتخدمني منع اأ�صدقائهم من م�صاهدة التحديثات التي تطراأ على اأن�اع حمددة من االأن�صطة التي يق�م�ن 

بها مثل �صيما املتعلقة بالر�صائل املكت�بة .  

املاآثر  عن  قائما  اجلدل  يبقى  االجتماعي  الت�ا�صل  اطار  يف  التقنية  هذه  اهمية  ح�ل  تقدم  ما  ازاء   

االجتماعية والنف�صية والثقافية من ا�صتخداماتها املفت�حة على تخمينات كثرية، وحيث ما زال يكمن خلف هذا 

العامل االت�صايل الهائل اأبعاٌد تاأثريية على امل�صت�ى ال�صخ�صي واالجتماعي بالن�صبة للم�صتخدم ، ت�جهنا بجملة 

الت�جهات  وفق  عليهم  ي�ؤثر  ان  ميكن  وفيمن  لهم  بالن�صبة  الفاي�س  ي�صتخدم  فيما  تتعلق:  العينة  الفراد  ا�صئلة 

التالية: 

هل تعرفت اىل احدهم  مل تعرفه  من قبل عرب هذا امل�قع وا�صبحتم ا�صدقاء: نعم / ال، اذا نعم كيف تعترب هذ 

ال�صداقة:  

هل اوقفت ت�ا�صلك ) block( باأحدهم ي�ما ما ؟ نعم ) ملاذا ( .................................................

..........ال

كمدخل ل�صرب اإطار الت�صمية املطلقة على الفاي�س ب�ك من انه : �صبكة ت�ا�صل اجتماعي، افرت�صنا ان   

العالقات ال�صخ�صية ال�صحبة تنطلق يف جممل من رفاق احلي او زمالة الدرا�صة او العمل او االندية الريا�صية 
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او ما �صبه، ولكن هل ت�ىل امل�قع االلكرتوين تعزيز ال�صحبة وال�صداقة عرب التعرف علىانا�س جدد وت��صيع 

دائرة عالقاتهم خارج اطار احلي واملدر�صة العمل. تبني من املعطيات ح�ل هذا ال�ص�ؤال ان: 80٪ اجاب�ا بنعم 

حيث اتاح اال�صتخدام التعرف على ا�صحاب جدد مقابل )20٪( مل يتم ذلك..ولدى �ص�ؤالهم عن راأيهم يف هذه 

بع�صهم  اعتربها  االيجابية حيث  التقديرات  اق�صى  ما بني  االجابات  تفاوتت  االفرتا�صية- اجلديدة  ال�صداقة 

ممتازة وجيدة جدا ورائعة وحميمية، واق�صى درجات ال�صلبية حيث راآها البع�س باأن لي�صت ب�صداقة فهي عالقة 

عابرة او فا�صلة او �صبه مقب�لة و�صطحية وتبقى يف النهاية »وهمية« ال تدرك االآخر فعليا من يك�ن! ومع تفاوت 

التقدير يف طبيعة العالقات بني امل�صتخدمني بقطبيها االيجابي وال�صلبي، كان �ص�ؤال اآخر مفاده:  هل ميكن ان 

ي�ؤدي االمر اىل قطع احدهم عالقاته باآخر نتيجة تعليقات/ او مالحظات/ او ا�صارات كانت مزعجة؟ ليتبني لنا 

ان اكرث من ن�صف العينة ) 56٪( اجاب�ا بنعم حدث ذلك اكرث من مرة معهم و�صبب ذلك: 

م�صايقتهم امل�صتمرة بت�رصفات �صيئة، 

نتيجة وقاحة وعدم احرتام بدرت من امل�صتخدم جتاهي ، 

والن بع�صهم ال ي�صتحق ان يك�ن �صديقك، 

او ب�صبب انف�صايل عنه بعد عالقة حب او خطبة، 

او الن بع�صهم يظهر يف البداية على م�صت�ى الئق ثم بعد حني يظهر عليهم قلة االدب واالخالق، 

او الن بع�صهم وردين عرب �صديق م�صرتك وال اريده ان يك�ن من بني ا�صدقائي فاألغي ا�صرتاكه،

 او ب�صبب تف�هه بكالٍم بذئ خالل حمادثتنا ) خا�صة من قبل ال�صباب جتاه الفتيات ( فا�صطر عندها الن اعمل 

 )  block ( له

ولعل ما حدث يف منطقة زحلة ) لبنان/ 2008( مثااًل على مدى خط�رة هذا امل�قع،  ففي ق�صية هي   

االوىل من ن�عها يف لبنان اأقدمت الق�ى االمنية على ت�قيف اربعة طالب يتابع�ن درا�صتهم يف جامعة خا�صة، 

على خلفية ما اعترب ت�صهريًا »الكرتونيًا« باإحدى زميالت اجلامعة. ت�قيف الطالب بالطريقة التي مت فيها، ف�ر 

ا�صتدعائهم اىل نظارة ق�رص عدل زحلة قبل ت�صطري مذكرة ت�قيف بحقهم ثم �صجنهم، يدفع اىل ال�اجهة جمم�عة 

من الت�صاوؤالت تتعلق مبدى قان�نية الت�قيف وكيفية الرقابة وماهية الق�انني التي ترعى تنظيم و�صائل االعالم 

االلكرتونية، وغري امل�ج�دة حتى اللحظة، ويف تفا�صيل احلادثة، تقدمت احدى الطالبات ب�صك�ى ق�صائية �صد 

اربعة من زمالئها يف اجلامعة، بعد ان اطلعت على م�صم�ن جمم�عة ان�صاأوها على الفاي�صب�ك. وت�صمنت، على 

حد ق�لها، او�صافًا وكالمًا م�صينًا بحقها و�ص�رًا اأخذت لها من دون علمها، راأت فيها »ما ي�صمئز منه اأي ان�صان، 

وما مي�س ال�رصف من الزنار ونازل«.

بدورها الطالبة، وبناء على ن�صيحة والدها، الذي ابلغته باالمر، اأقدمت على ت�صجيل كل املحادثات،   

من دون علم اأحد، وقدمتها اىل مدير اجلامعة، ومع جتاهل اإدارة اجلامعة من جهة وا�صتنفار الطالبة وعائلتها 

من جهة ثانية، اأنتج قرارًا بتقدمي دع�ى ق�صائية، �رصعان ما تنامى اىل افراد املجم�عة »امل�صاغبني«، الذين مل 
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يرتددوا يف ازالة كل ما قد كتب�ه، م�صككني باإدعاءات زميلتهم وقدرتها على رفع ال�صك�ى. اخلط�ة التي اتت ا

بعد ان طفح الكيل من ت�رصفات الزمالء كانت تقدمي �صك�ى �صدهم اىل النيابة العامة مبا�رصة، مقرونة باالدلة 

املتمثلة مبحادثاتهم وتعليقاتهم والكالم امل�صيء بحقها. وبعد ان مّت ا�صتدعاء الطالب االربعة )ج.�س- اأ.�س- 

اأ.ج- ج.ح(، ا�صافة اىل اال�صتماع اىل طالبة اخرى �صاركت يف املحادثات وتركت بكفالة والدها ك�نها حتت ال�صن 

القان�نية، اعرتف�ا بنتيجة التحقيق معهم مبا ن�صب اليهم، ليتم ت�قيفهم ي�مًا يف نظارة ق�رص عدل زحلة. ويف 

. 
)5(

الي�م التايل، �صدرت بحقهم مذكرة ت�قيف �صيق�ا مب�جبها اىل �صجن زحلة

ي�صتخدم الفاي�س ب�صكل كثيف بني ال�صباب، الأيٌّ من اال�صباب التالية تعتقد ي�صتخدم اكرث من غريها من االم�ر 

التالية )اخرت واحدة( 

وقد ارفق ال�ص�ؤال بجملة خيارات لتظهر املعطيات البيانات التالية : 

جدول رقم 5: ت�زع امل�صتج�بني بح�صب اآرائهم يف �صبب ا�صتخدام الفاي�س ب�ك:

   

وجهة اال�صتخدامالرقم

الرقم امل�زون

 ) عدد التكرارات( 

62للمحادثة واملرا�صلة وملتابعة اخبار ال�صلة1
28للت�ا�صل مع االهل2
52مل�صاهدة ال�ص�ر3
32لقراءة التعليقات ح�ل امل�ا�صيع املثارة4
26بق�صد التعرف على فتيات / �صباب5
22الأغرا�س ترفيهية وامل�صاركة يف االلعاب6
20لتم�صية ال�قت واالنكفاء عن اخلروج من البيت7
10الدع�ة اىل ن�صاطات اجتماعية و�صبابية و�صيا�صية واطالق م�اقف8
2�صبب اآخر 9

    من بني ت�صعة ا�صباب حمتملة يف جمال ا�صتخدامات الفاي�س ب�ك تبني ان اكرث ن�صبها كانت لغاية املحادثات 

الي�مية بني اال�صحاب ومتابعة اخبارهم لي�صار عندها اىل التعليق عليها )حيث ل�حظ ومن مراجعة �صفحات 

الفاي�س عند اغلب امل�صرتكني انها تت�صمن ي�ميات امل�صرتك – عرب ا�صارته اىل حدث خا�س به- فيعمد ا�صحابه 

اىل تهنتئه مثال اذا كانت منا�صبة ميالد  او جناح او ف�ز مب�صابقة او حتى نيل �صهادة ال�ص�اقة – او مل�صاركته 

احزانه واآالمه اذا ما اأمّل به م�صاب ما( يلي املحادثة من حيث االول�ية م�صاهدة ال�ص�ر املنزلة حيث الف�ص�ل 
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الدائم لدى بع�صهم ان يتابع اخبار معارفه ون�صاطاته من خالل ال�ص�ر املرفقة عن ذلك الن�صاط )ويحدث ان 

بع�س ال�صباب تلفت نظرهم �ص�ر فتيات اأخريات على �صفحة �صديقاتهن فيعمدون اىل زيارة ملفها ملعرفة املزيد 

عنها.( اىل جانب املحادثة وال�ص�ر تاأتي التعليقات ثالثا من حيث الرغبة الدائمة من بع�صهم اىل التعليق بطرفة 

او بكلمة او انتقاد �صاخر او بن�صحية على اأن يذكره احدهم يف �صفحته فرتد اليه التعليقات من كل حدب و�ص�ب، 

وكاأنهم جميعا يف منتدى او �صهرة يتبادل�ن احلديث فيعمد هذا للتن�يه واآخر لل�صخرية واال�صتظراف. ولكن 

ازاء هذا اال�صتخدام هل جتد يف ا�صتخدامات الفاي�س خط�رة معينة : نعم وهي....ال/ ملاذا.....؟ )62٪( اأكدوا 

خط�رة اال�صتخدام يف مقابل )38٪( مل يروا خط�رًة تذكر، وعن مكامن اخلط�رة براأي الغالبية تع�د اىل : 

تعر�س بع�س امل�صرتكني لال�صتهزاء واالهانة على �ص�رهم واآرائهم 

�رصقة او نقل �ص�ر خا�صة والتعليق عليها باأ�صياء تافهة او ا�صتغاللها المر ما 

يجعل امل�صتخدم يف حالة ادمان مما تبعده عن واجباته االجتماعية او الدرا�صية 

نافذة تعّد على خ�ص��صيات االآخرين

انحدار الذوق العام بالتعليقات ال�صخيفة ) حتى ي�صبح احدهم م��صع ا�صتهزاء وتكرب امل�صكلة( 

ا�صتغالل املعل�مات ال�اردة يف امل�قع بطريقة غري �صحيحة او ملاآرب اخرى 

ترويج ا�صاعات واكاذيب عن احدهم يف غري حملها 

بخ�ص��صيات  املتعلقة  امل�صائل  او  ال�ص�ر  �ص�اًء  ال�صخ�صية  االأم�ر  انك�صاف  يف  اذن  اخلط�رة  اأول�ية  تكمن 

اأحدهم، ويبدو االمر اكرث �صع�بة مع فئة االناث الل�اتي ال يرغنب فعليا يف انك�صاف »ما لديهن« على املالأ، لهذا 

يتحفظن ونادرا ما ي�صعن �ص�رهن او ي�صتعن عن ذلك ب�ص�ر ملناظر طبيعية او ما �صابه، حت�صبا الأي ا�صتغالل 

ال حتمد عقباه. 

ما ه� ال�رص براأيك يف ان بع�صهم يرغب�ن يف اأن يعرّبوا عن اآرائهم بحرية على ال�صفحة اكرث مما ه� ممكن يف 

ال�اقع؟ 

ال  ما  يق�ل  ان  يف  امل�صتخدم  من  رغبة  على  اجمعت  جميعها  اال  وتن�عت  االجابات  تعددت  ذلك  ح�ل   

ي�صطيع ق�له حقيقة امام االآخرين فيجد بال�صفحة/ اوامل�قع م�صاحة تعبري غري مراقبة خا�صة اذا كان االمر 

او وطنية- ق�مية. ومن جممل  امنية  او فكرة  جريئة  جتاه احداث  او م�قف عقائدي  �صيا�صي  براأي  يتعلق 

االجابات على هذا ال�ص�ؤال ارتاأى امل�صتج�ب�ن ما يلي : 

رمبا كي ي�صل احدهم اىل اكرب عدد ممكن من امل�صرتكني عما ه� يف ت�ا�صلهم الي�مي 

النعدام الرقابة 

الن املرء قد يخجل من ان يتكلم عن اأ�رصاره فيجد الكتابة طريقة تعبري ا�صهل 

للفت انتباه االآخرين وجذب اكرب عدد من امل�ؤيدين واال�صدقاء ح�ل طرح ما.

للهروب من امل�اجهة ولق�ل ما ال يقدرون على ق�له 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«



4
2

4
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

نتيجة فقدان الثقة بالذات و�صعف ال�صخ�صية لديهم وعدم القدرة على م�اجهة امل�اقف ا

لظن بع�صهم ان ما يكتب اف�صل بكثري مما يقال يف ال�جه 

حبا للظه�ر واملباهاة ورغبة من بع�صهم يف ان يظهروا ب�صكل مغاير ملا هم عليه.

) خا�صة جماعة  احباطهم  او  نتيجة كبتهم  يريدون ق�له  ما  »راحتهم« يف ق�ل  فياأخذون  النهم غري معروفني 

اال�صماء ال�همية( 

تعر�س م�قع الفي�س ب�ك للكثري من االنتقادات على مدار ال�صن�ات القليلة املا�صية:   

ففي اأكت�بر من عام 2005، قامت جامعة ني� مك�صيك� بحظر الدخ�ل اإىل امل�قع من اأجهزة الكمبي�تر وال�صبكات 

اخلا�صة باحلرم اجلامعي. وقد اأ�صارت اجلامعة اإىل اأن ال�صبب وراء ذلك احلظر يتمثل يف انتهاك �صيا�صة اال�صتخدام 

املقب�ل لالإنرتنت واخلا�صة باجلامعة وذلك فيما يتعلق باإ�صاءة ا�صتخدام امل�ارد املتاحة على االإنرتنت،

 ويف ماي� من عام 2007 قامت حك�مة اأونتاري� بحظر دخ�ل امل�ظفني اإىل امل�قع، حيث ذكرت اأن امل�قع “ال ميت 

ملكان العمل ب�صلة مبا�رصة”

احلك�مة  دعا  ما  وه�  الدولة،  يف  القلق  من  حالة  للمافيا   م�ؤيدة  جماعات  ظه�ر  ت�صبب  اإيطاليا،  يف   

باأكملها يف حالة رف�س حذف  اإىل م�اقع  الدخ�ل  االإنرتنت مبنع  يلزم مزودي خدمة  اإ�صدار قان�ن  اإىل �رصعة 

املحت�يات غري القان�نية؛ وميكن املطالبة بهذا احلذف من قبل املدعي العام يف اأية ق�صية يك�ن بها �صبهة ن�رص 

على  ال�صي�خ  جمل�س  وافق  وقد  امل�اقع.  اأحد  على  جرمية(  على  حتري�ًصا  اأم  دفاًعا  اأكان  )�ص�اء  جنائي  ق�ل 

التعديل يف 5 فرباير عام 2008، وال يزال االآن بحاجة اإىل امل�افقة عليه دون تغيري من قبل  الهيئة الت�رصيعية 

االأخرى يف املجل�س لي�صبح نافًذا على الف�ر.

ونظًرا لطبيعة الفاي�س ب�ك التي تتيح دخ�ل اأي فرد اإليه، فاإن العديد من الدول قامت بحظر الدخ�ل   

اإىل امل�قع ومن بينها دول عربية �صهدت م�ؤخرا حركًا �صعبيًا نتيجة هذا امل�قع واآخر �صبيه، حيث ذكرت و�صائل 

اعالم متلفزة كيف ان حك�مات بع�س هذه الدول اأ�صدرت قرارات احلظر ا�صتناًدا اإىل قيام البع�س بالتحري�س 

على �صن هجمات �صد ال�صلطات من خالل امل�قع كما مت ا�صتخدام الفي�س ب�ك من قبل بع�س امل�اطنني لت�جيه 

االنتقادات اإىل احلك�مة. ويف دول اخرى مت حظر ا�صتخدام امل�قع ب�صبب خماوف من اأن يتم ا�صتغالل امل�قع يف 

تنظيم حركات معار�صة للحك�مة. وهكذا يتم ت�جيه النقد للفي�س ب�ك ولغريه من امل�اقع االأخرى نظرًا لع�اقبه 

للفاي�س  ان  يبني  مما  الق�انني.  من  اأي  بخرق  يق�م�ا  مل  الذين  امل�صتخدمني  عند  التعبري  حرية  على  ال�خيمة 

النف�صية  ال�صيا�صية واالمنية واالقت�صادية والدرا�صية، فماذا عن خماطره  ال�صعد  ب�ك خماطر جمة على كافة 

واالجتماعية والرتب�ية والقيمية، ملعرفة ذلك قدم للم�صتج�بني جملة خيارات ملعرفة اأّي من الع�ار�س التالية 

جتدها االكرث حّدة ؟  ون�صتعر�س املعطيات وفق البيان التايل: 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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جدول رقم 6: ت�زع امل�صتج�بني : بح�صب راأيهم الكرث خماطر الفاي�س ب�ك

العوار�س املرتتبة على ا�شتخدام الفاي�س بوكالرقم 

الن�شبة 

املئوية 

48٪جت�ص�س على معل�مات تتعلق باأحدهم1

52٪ا�صتخدام ا�صماء وهمية ومعل�مات كاذبة لالبتزاز واالحتيال2

16٪�رصقة حق�ق ملكية ) افكار / م�صاريع عمل / ابحاث علمية..( 3

11٪انحدار الذوق العام  بالتعليقات البذيئة  والتعابري ال�صفيهة4

20٪ا�صتغالل �ص�ر وبيانات امل�صرتكني ل�رصكات ت�ص�يق واغرا�س اخرى5

6٪الدع�ة اىل افكار غريبة جتذب املراهقني ) �رصعات/ ظاهرات / ..(6

7

خالفات زوجية نتيجة ان�رصاف احد ال�رصيكني اىل �صبكة الت�ا�صل ل�قت ط�يل بعيدا 

عن االخر

٪18

24٪اهمال كلي او جزئي للحياة االجتماعية وااللتزامات العائلية او اله�ايات املحببة ..8

10٪التحري�س الطائفي  والتعبئة ال�صعبية �صد ال�صيا�صات احلك�مية 9

8٪ت�ص�يه �صمعة و�صعبية القادة والفنانني باإ�صاعات مغر�صة10

1٪غري ذلك.................11

)*) مالحظة: ا�صار بع�س امل�صتج�بني الكرث من خط�رة لهذا ارتفع جمم�ع الن�صب 

بنظرة على معطيات هذا اجلدول تالحظ ان الن�صبة االكرب )52٪( قررت اخل�ف من االحتيال واالبتزاز   

ه� الهاج�س االول ف�صال عن اخرتاق اخل�ص��صيات بالتعرف وا�صتخدام معل�مات او معطيات ل�صخ�س دومنا 

اذنه براأي من ن�صبتهم )48٪( يلي ذلك ن�صبة القائلني بخط�رة تاأثريه على احلياة االجتماعية جلهة التزاور 

وفر�س حالة من االنعزال وال�حدة من قبل م�صتخدميه ي�صل معها اىل ادمان ال ي�صعر معها باأهمية ما يحدث من 

ح�له. الجل ذلك وكخال�صة عامة ح�ل هذا الظاهرة طلبنا من امل�صتج�بني ابداء راأيهم ح�ل تاأثري الفاي�س ب�ك 

على احلياة االجتماعية ب�ص�ؤالنا اأياهم : 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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التوا�شل االلكرتوين والعالقات »الفاي�شبوكية« تركت اثرا فعليا على احلياة ا * يرجع بع�شهم اىل ان 

االجتماعية؟ 

بالن�صبة لك كيف تقيم ظاهرة الفاي�س ب�ك ؟ باأي طرق ميكن ان ي�ؤثر اكرث �صلبا ام ايجابا ..ابد راأيك   

:  تباينت املعطيات ح�ل هذا ال�ص�ؤال اذ اعتربها  فريق من امل�صتج�بني ظاهرة م�صيئة، حيث ميكن ان : ت�ؤثر 

قيمنا  عن  بعيدا  اأخالقية  وال  غريبة  باأ�صياء  للقيام  ال�صباب  ء 
ّ
ويهي للتالمذة  بالن�صبة  الدرا�صي  التح�صيل  على 

وتعاليمنا الدينية كما انه قد تدفع اىل  حاالت ادمان وان اال�صتعمال املفرط قد ي�ؤدي اىل ع�ار�س مر�صية  ف�صال 

عن ما قد ب�صببه  من م�صاكل ا�رصية وخالفات زوجية على خلفيات العالقات بني االوالد وذويهم او الزوجات 

وازواجهن،)*( بينما يف املقابل جند من ي�صيد بهذا امل�قع واآثره الطيبة، حيث بنظرهم، ي�رص الت�ا�صل واالت�صال 

باأكالف ب�صيطة، قرب امل�صافات بني االهل واال�صحاب ، ي�رص معرفة النا�س لن�صاطات بع�صهم البع�س يف زمن 

�صاغط يح�ل دون تالقيهم،

  وهكذا ....

ي�صيبك  الذي  كال�باء  اأنه  على  وج�ده  من  »املت�صائمني«  م�صتج�بينا  بع�س  يعتربه  الذي  ال�قت  يف    

دون ان تدري، ازاء م�صتج�بني متفائلني، راأوا فيه �صلة و�صل لتي�صري التعارف وزيادة املعرفة والتعبري عن 

الراأي،..  

الت�ا�صل االجتماعي وندرة  اأفق  الفراغ و�صيق  اأن  اىل  الباحثني  ا�صار فيه بع�س  الذي  ال�قت  و يف   

جماالت اخلروج  خا�صة يف القرى واالرياف، هي من اال�صباب الرئي�صية يف اجتاه البع�س اىل ا�صتخدام الفاي�س 

ب�ك )�صيما مع الفتيات حيث كثريات منها يرغنب بالت�ا�صل عن طريق امل�اقع االإلكرتونية مع ال�صباب  لت�صغيل 

عاطفتهن اجليا�صة، مما قد ال يتالءم مع كثري من العادات والتقاليد،(  ف�صال عن تلك الع�ار�س التي ترتتب على  

املحادثة عرب و�صائل االإنرتنت بذرائع �صتى اإما بغر�س التعارف اأو الت�صلية لتم�صية ال�قت اأو ما �صابه مما  قد 

ي�ؤدي- بنظر متابعني- اىل حاالت  انفالت واإنحراف وي�ؤثر على االأ�رصة،....

ي�صمى  ما  اأو  االإلكرتونية،  امل�صايقات  من  ال�صكاوى  اأعداد  تزايدت  االإلكرتوين   االإعالم  تنامي  ومع   

»التخ�يف االإلكرتوين«، اإ�صافة اإىل م�صايقات التحر�س اجلن�صي واأن�اع اأخرى من ح�ادث االإيقاع بال�صحايا 

وق�صايا االبتزاز، 

ندرك الهاج�س املتاأتي من جراء ا�صتخدام الفاي�س ب�ك، ولعل نظرة على املعطيات امل�صار اليها اآنفا.   

تنبئ �صيئا عن هذه اله�اج�س..لذا علينا االن ان ن�رصع يف اعداد انف�صنا لتط�ير عالقة مر�صية مع و�صائل االت�صال 

االجتماعي قائمة على ا�صا�س حتقيق االحتياجات واهداف بناءة، الن التكن�ل�جيا اجلديدة وال��صائط املتعددة 

وطريق املعل�مات ال�رصيع �صيفتح املجال امام فر�س فنية وعلمية واجتماعية تف�ق اخليال.. حيث مع هذا ال�اقع 

�صيت�صّنى لنا ان نفعل ا�صياء تك�ن لنفعلها باأية طريقة اخرى ...فهل نحن مدرك�ن حالة هذا ال�اقع االت�صايل 

اجلديد واملفت�ح على تخمينات كثرية؟ 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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الهوام�س واملراجع:

غدنز ،انت�ين، )2006( علم االجتماع، ترجمة فايز ال�صياغ ، بريوت : املنظمة العربية للرتجمة.   -1

معت�ق، د.فردريك، )1993( معجم  العل�م االجتماعية ، بريوت : اكادمييا.   -2

�صحيفة ال�صفري اللبنانية، 2011/5/10.  -3

مقالة:  الدرد�صة على االإنرتنت تزيد من اأخطاء اللغة« عن م�قع ،  -4

 www.youm7.com/News.asp?NewsID=309974&
من مقالة بعن�ان«الفاي�صب�ك يف لبنان قد يدخلك ال�صجن« عن امل�قع االلكرتوين  -5

  www.menassat.com/?q=ar/news-articles/2748-

)*( ت�ؤكد االإح�صائيات اأن حالة من كل خم�س  دعاوي طالق يف بريطانيا كان ال�صبب الرئي�صي ورائها م�قع الفي�س ب�ك ونقلت 

�صحيفة ديلي ميل الربيطانية عن مارك  كينان الع�ص� املنتدب يف �رصكة ديف�ر�س -اأون الين- وتعني الطالق عرب االإنرتنت،ق�له 

اأنه �صمع من العاملني بال�رصكة اأن كثريا من االأزواج اكت�صف�ا اأم�را عن اأزواجهم عرب امل�قع.، ويف م�رص ك�صفت الدرا�صة 

التي اأجراها املركز الق�مي للبح�ث االجتماعية واجلنائية اأن حالة  من كل خم�س حاالت طالق تع�د الكت�صاف �رصيك احلياة 

ينذر  القدامى، مما  اأ�صدقائهم  على  العث�ر  االأ�صخا�س  من  للعديد  �صهل  امل�قع  اأن  عن  اآخر،ف�صال  مع طرف  وج�د عالقة 

بحدوث اأخطار تهدد احلياة الزوجية لالأ�رصة العربية، وقد اأو�صت الدرا�صة بعدم الدخ�ل على هذا امل�قع.

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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املعايري املهنية يف ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية

درا�صة م�صحّية  الأ�صاليب املمار�صة املهنية 

يف ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية
د. عبدالكرمي علي الدبي�شي

 ق�شم ال�شحافة واالإعالم - جامعة البرتاء 

مقدمة:

ت�صهد ال�صحافة االإلكرتونية املتزايدة العدد والتاأثري يف االأردن مرحلة مهمة يف ن�صاطها االإعالمي وهي   

ت�اجه حتديات خمتلفة، اأهمها ما يتعلق بتطبيق املعايري املهنية يف العمل االإعالمي، فقد �صاهم  االنت�صار ال�ا�صع 

لالإنرتنت وتعاظم دور و�صائل االإعالم اجلديدة يف ظه�ر مفاهيم جديدة يف الغرب عن امل�اطن ال�صحفي، مما خلق 

اإ�صكالية كبرية تتعلق باملهنية و�رصوطها وهل اأن العمل ال�صحايف اأ�صبح وظيفة لي�صت لها ق�اعد ومعايري مهنية؟ 

بحيث بات من ال�صه�لة اأن يك�ن امل�اطن �صحفيا دومنا تاأهيل مهني وخربة عملية يف ق�اعد العمل االأ�صا�صية، 

اإن حق امل�اطن يف احل�ص�ل على املعل�مات ه� حق د�صت�ري وقان�ين لكن كيف ميكن للم�اطن اأن يق�م بنف�صه 

االإعالم  وو�صائل  املعل�مات،  على  باحل�ص�ل  عنه  نيابة  يق�م  من  اإىل  يحتاج  فه�  لذلك  املعل�مات،  عن  بالبحث 

التقليدية واجلديدة هي التي متد اجلماهري  باملعل�مات ب�صكل دائم، ومن هنا فاإن حق  اجلماهري يف احل�ص�ل 

على املعل�مات يفر�س �رصورة وج�د �صحفيني م�ؤهلني ملمار�صة املهنة وكلما زادت قدراتهم ومهاراتهم زادت 

قدرات املجتمع على التقدم، لذلك فاإن ال�صحافة مهنة ال تختلف عن الطب لي�س مبقدور كل اإن�صان اأن ميار�صها 

الأن املمار�صة دون تعليم وتاأهيل �صتلحق االأذى بالنا�س واملجتمع. 

االإلكرتونية عامليا واملتنا�صب عك�صيا مع تراجع معدالت ت�زيع  لل�صحافة  ال�ا�صع  االنت�صار  وي�صكل   

ال�صحف التقليدية املطب�عة، م�ؤ�رصا جديدا عن التط�ر يف ال�صحافة االإلكرتونية الذي طال ال�صكل وامل�صم�ن 

واملمار�صة املهنية ب�صكل غري م�صب�ق �صمن نقلة تقنية هائلة �صهدها العامل كله، متثلت يف االنت�صار اجلماهريي 

ال�رصيع لالنرتنت يف خمتلف اأنحاء العامل ويف االأردن الذي �صهد زيادة عدد م�صتخدمي االإنرتنت بن�صبة ٪1268  

اإىل 1.741.900  لغاية 31اذار 2011، وارتفعت  اأرتفع عدد امل�صتخدمني من 127300 خالل عام 2000  فقد 

، وهذا 
1

ن�صبة عدد م�صتخدمي االإنرتنت يف االأردن خالل تلك املدة من 2.4٪ اإىل 26.8 ٪ من اإجمايل عدد ال�صكان

ي�صفي عامال مهما من الع�امل التي تقت�صي البحث يف املعايري املهنية لل�صحافة االإلكرتونية يف االأردن الأنها متثل 

�صحافة امل�صتقبل التي لها مكانتها وتاأثريها يف املجتمع.

االإلكرتونية  ال�صحافة  وجدت  املعل�مات،  ع�رص  يف  تلك  املتالحقة  التقنية  التغريات  خ�صم  وو�صط   

االأردنية نف�صها اأمام حتد كبري ال يقت�رص على اأهمية االإ�رصاع يف ت�ظيف هذه التقنيات اجلديدة النت�صارها، واإمنا 

املطب�عة( وهي مناف�صة ال تقت�رص على   ( التقليدية  االأردنية  ال�صحف  اإىل ظروف مناف�صة مفت�حة مع  يتعداه 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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ت�ظيف اأرقى تقنيات ال��ص�ل اإىل القراء يف منازلهم ومكاتب عملهم واإمنا تتعدى ذلك اإىل التناف�س ح�ل طبيعة 

مناخ  ال�صيما يف ظل  عريق،  مهني  تاريخ  ذات  اإعالمية  م�ؤ�ص�صات  مع  املهني  العمل  املحت�ى، وحرفية  )حرية( 

احلرّية االإعالمّية الذي ي�ص�د العامل الي�م.

اأوال:  االإطار املنهجي للدرا�شة

م�شكلة الدرا�شة

مناف�صتها  تزداد  حيث  االأردن  يف  االإلكرتونية  ال�صحافة  ت�صهدها  مهمة  مرحلة  الدرا�صة  هذه  تر�صد   

�صحيفة  مائة  من  اأكرث  اإىل  االإلكرتونية  ال�صحف  عدد  ارتفاع  يف  البحث  م�صكلة  وتتج�صد  التقليدية،  لل�صحافة 

وازدياد معدالت الن�رص ال�صحفي والتدفق االإخباري واملعل�ماتي عرب ال�صحافة االإلكرتونية على �صبكة االنرتنت 

يف ظل حرية وا�صعة النطاق يف اإ�صدار ال�صحف االإلكرتونية دون حمددات اأو �رصوط ح�ل طبيعة املمار�صة املهنية 

التي  ينبغي ت�افرها يف العمل ال�صحفي ومبا ين�صجم مع مبادئ نظرية امل�ص�ؤولية االجتماعية يف العمل االإعالمي 

االنرتنت  �صحفي  اأو  ال�صحفي  امل�اطن  ظاهرة   بروز  بعد  وتقدمه  املجتمع  ورقي  االإن�صان  خدمة  اإىل  الهادفة 

غري امل�ؤهل اإعالميا اأو اأكادمييا، مما يثري ت�صاوؤاًل عن م�صري وم�صتقبل املهنة ومعايري العمل املهني يف ال�صحافة 

االإلكرتونية.  

اأهمية الدرا�شة

تنبع اأهمية هذه الدرا�صة يف اجلانب العلمي من حيث اأنها تاأتي ا�صتجابة اإىل حاجة املكتبة االإعالمية   

للمزيد من الدرا�صات امليدانية يف م��ص�ع ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية والتحديات التي ت�اجهها، كما تكت�صب 

هذه الدرا�صة اأهميتها من الناحية املهنية من حيث اأنها تك�صف عن اأ�صاليب املمار�صة املهنية يف ال�صحافة االإلكرتونية 

االأردنية واملعايري املتبعة يف عملية الن�رص عرب االنرتنت وبالتايل تبني مدى اإتباع ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية 

لتقاليد واأ�صاليب املمار�صة ومعايريها املهنية املعتمدة يف ال�صحف املطب�عة، ومن الناحية العملية تكت�صب هذه 

الدرا�صة اأهميتها من حيث حتديد م�اطن ال�صعف يف اعتماد املعايري املهنية واأهم الع�امل امل�ؤثرة يف تطبيق تلك 

املعايري وبيان تاأثرياتها ال�صلبية املحتملة ومدى احلاجة اإىل تر�صيخ ق�اعد جديدة للعمل االإعالمي تركز على اأداء 

ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية لر�صالتها وفقا ملعايري مهنية �صليمة. 

اأهداف الدرا�شة

تتلخ�س اأهداف الدرا�صة التي ي�صعى الباحث اإىل ك�صفها مبا ياأتي:  

التعرف اإىل اأهم اخل�صائ�س العامة الأفراد عينة الدرا�صة.

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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امل�صداقية ا الدقة   ( املهنية  املعايري  لتحقيق  االإلكرتونية  ال�صحافة  يف  العاملني  وو�صائل  اأ�صاليب  عن  الك�صف 

امل��ص�عية احلياد(يف ن�رص االأخبار والتقارير.

معرفة االجتاهات واالأفكار ال�صائدة لدى القائمني باالت�صال عن املعايري املهنية املطل�ب ت�افرها يف عمل ال�صحافة 

االإلكرتونية. 

الك�صف عن االآثار ال�صلبية ل�صعف املهنية يف ال�صحافة االإلكرتونية وتاأثرياتها على احلياة ال�صيا�صية واالجتماعية 

واالقت�صادية.

ال�صحافة  يف  املهنية  املعايري  حتقيق  يف  االإعالم  يف  املتخ�ص�صة  االأكادميية   الدرا�صة  اأهمية  مدى  معرفة 

االإلكرتونية.

ا�صتنتاج املعاجلات واملقرتحات التي ت�صاهم يف تعزيز تطبيق املعايري املهنية يف ال�صحافة االإلكرتونية.

ت�شاوؤالت الدرا�شة 

من اأجل اأن حتقق الدرا�صة هدفها الرئي�س املتمثل يف ك�صف واقع املمار�صة املهنية لل�صحافة االإلكرتونية   

االأردنية، وكذلك لتحقيق اأهدافها االأخرى املرتبطة بهذا الهدف �صت�صعى الدرا�صة اإىل االإجابة العلمية عن االأ�صئلة 

االآتية:

ما مدى تطبيق ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية ملعايري املهنية ال�صحفية املتمثلة يف امل��ص�عية، الدقة، امل�صداقية، 

واحلياد يف الن�رص؟

لهذا  املحتملة  التاأثريات  وما  ؟  االأردنية  االإلكرتونية  ال�صحافة  يف  املهنية  املعايري  باعتماد  �صعٌف  هناك  هل 

ال�صعف؟

ما الع�امل امل�ؤثرة على تطبيق املعايري املهنية يف ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية؟

ما مدى احلاجة اإىل تر�صيخ ق�اعد جديدة للعمل االإعالمي تركز على اأداء ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية لر�صالتها 

وفقا ملعايري مهنية �صليمة ؟

منهج الدرا�شة 

اأفراد جمتمع  من  لعينة  امل�صح  عن طريق  التحليلي  ال��صفي  املنهج  ه�  الدرا�صة  هذه  يف  امل�صتخدم  املنهج       

الدرا�صة الذي ي�صمل كل ال�صحفيني العاملني يف ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية �ص�اء التي لها ن�صخة مطب�عة اأو 

التي لديها م�اقع على �صبكة االإنرتنت فقط للتعرف على اآرائهم ح�ل واقع تطبيق املعايري املهنية يف ال�صحافة 

م��ص�ع  عن  واملعل�مات  احلقائق  جمع  من  الباحث  متكن  الدرا�صة  عينة  على  امل�صح  خالل  ومن  االإلكرتونية، 

الدرا�صة ومن ثم حتليلها وتف�صريها وال��ص�ل اإىل تعميمات ميكن قب�لها. ومل تقت�رص الدرا�صة يف ا�صتخدامها 

اإليه من معل�مات، تعرب يف  اإىل ت�صنيف ما ت��صلت  الظاهرة بل �صعت  التحليلي على و�صف  ال��صفي  للمنهج 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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اإر�صاء  اإىل  فيها  العاملني  وتطلعات  االأردنية  االإلكرتونية  ال�صحافة  يف  املهنية  املعايري  تطبيق  واقع  جمملها عن 

ق�اعد جديدة للعمل املهني ينعك�س على م�صتقبلها، وتنظيم معل�مات عينة جمتمع الدرا�صة وحتليلها حيث يكفل 

اإعطاء �ص�رة واقعية عن الظاهرة حمل الدرا�صة،  كما ا�صتخدمت الدرا�صة التحليل )الكمي(  التحليل الكيفي 

ب�صكل مدرو�س مبا يخدم اأهداف الدرا�صة اعتمادا على اإن ا�صتخدام اأكرث من اأ�صل�ب يف حتليل البيانات يكفل 

الدعم املتبادل للطريقة الكيفية مع الطريقة الكمية ويعطي النتائج م�صت�ى معق�ال من الدقة.

اأداة الدرا�شة

    من اأجل احل�ص�ل على املعل�مات واالآراء من عينة جمتمع الدرا�صة مت ت�صميم ا�صتبانة خا�صة لقيا�س اأراء 

ال�صحفيني االأردنيني العاملني يف ال�صحافة االإلكرتونية عن واقع املعايري املهنية يف ال�صحافة االإلكرتونية، وقد 

املبح�ثني  اآراء  الأهميتها يف ت��صيح  اأ�صئلة مفت�حة وذلك  اأربعة  بينها  �ص�ؤاال، من  اال�صتبانة على 31  ا�صتملت 

ب�صكل اأكرث تف�صيال، وكذلك و�صعت اأ�صئلة مغلقة باختيارات متعدد مع اإف�صاح املجال للمبح�ث الإ�صافة اإجابات 

اأخرى حيثما تقت�صي طبيعة ال�ص�ؤال، وقد ق�صمت ا�صتبانة الدرا�صة اإىل اأربعة حماور رئي�صة تتناول اجل�انب 

االآتية:

حم�ر احلرية وامل�ص�ؤولية

حم�ر امل��ص�عية والدقة وامل�صداقية واحلياد

حم�ر الع�امل امل�ؤثرة على تطبيق املعايري املهنية

حم�ر تاأثريات �صعف اعتماد املعايري املهنية

     وقد مت حتكيم ا�صتبانة الدرا�صة من قبل ثالثة اأ�صاتذة متخ�ص�صني يف االإعالم  للتاأكد من ال�صدق الظاهري 

من حيث التاأكد من اأن بن�د اال�صتبانة تقي�س ما اأعدت من اجله وتت�صم بال��ص�ح ودقة اللفظ واملدل�ل،  وكذلك 

مت التاأكد من �صدق املحت�ى من حيث �صم�لّية اأداة الدرا�صة لكافة اأبعاد م��ص�ع الدرا�صة وعدلت بع�س االأ�صئلة 

والعبارات التي اتفق عليها املحكم�ن مبا يحقق هدف الدرا�صة. 

جماالت الدرا�شة

املجال املكاين: مت اختيار ال�صحف االإلكرتونية االأردنية التي لها ن�صخة مطب�عة وال�صحف التي لديها م�قع 

على �صبكة االإنرتنت فقط والبالغ عددها اأكرث من مائة �صحيفة، جمااًل مكانيًا لتنفيذ الدرا�صة الأنها جميعا تن�ص�ي 

حتت الت��صيف العلمي لل�صحف االإلكرتونية.

املجال الب�شري: تتطلب اإجراءات الدرا�صة امل�صحية حتديد امل�صادر التي متثل جمتمع البحث، ويتم منها اختيار 

اأن اأهداف البحث تتلخ�س يف معرفة املعايري املهنية يف عمل ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية فاإن  العينات، ومبا 

ال�صحفيني االأردنيني املن�ص�ين لنقابة ال�صحفيني االأردنيني وال�صحفيني املمار�صني لل�صحافة االإلكرتونية من 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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غري اأع�صاء النقابة ميثل�ن م�صادر ميكن للباحث اأن يحدد منها اإطار العينة Frame of Sample حتديدًا دقيقًا ا

تت�افر فيه �رصوط الكفايةِ Adequacy بحيث يت�صمن اإطار العينة الفئات كافة التي تخدم اأهداف البحث، ويتم 

منه  �صحبت  الذي  للمجتمع  ممثلة  العينة  تك�ن  اأن  االأول،  اأ�صا�صيني  �رصطني  ت�افر  ي�صمن  مبا  العينة  اختيار 

مبا ي�صهم يف تعميم نتائج البحث عليه، والثاين، اأن تك�ن العينة كافية من حيث حجمها ومت�افقة مع االأهداف 

ويتك�ن جمتمع الدرا�صة الكلي من ال�صحفيني العاملني يف ال�صحف االإلكرتونية االأردنية الذين 
 

املحددة للبحث.

 وقد اختار الباحث عينة عمدية عددها 120 �صحفيا مت اختيارهم با�صتخدام اأ�صل�ب 
)2(

يبلغ عددهم 678 �صحفيا،

الت�زيع املتنا�صب مع جمم�ع العاملني يف كل �صحيفة اإلكرتونية، وبلغت ن�صبة العينة 17.6٪ من املجتمع الكلي، 

وقد ا�صتبعد الباحث 7 ا�صتمارات الأنها غري م�صت�فية ل�رصوط البحث ورف�س  14�صحفيا  االإجابة وبذلك تك�ن 

العينة 99 �صحفيا ا�صتجاب للدرا�صة.

املجال الزمني: اأجريت الدرا�صة خالل �صهر حزيران 2011.

الدرا�شات ال�شابقة

     ميكن الق�ل باأن الدرا�صات عن ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية ال تزال �صحيحة يف خمتلف  املجاالت ب�صكل 

عام، وتبدو قّلة الدرا�صات امل�صحية اأكرث و�ص�حا يف جمال املعايري املهنية يف ال�صحافة االإلكرتونية على �صبكة 

االنرتنت، ويبدو هذا ال�صح العلمي ب�صكل اأكرث حتديدا يف الدرا�صات التي تت�ّجه لتجربة تت�صم باحلداثة اإذ ال 

ت�جد بح�ث اأو درا�صات اأو كتب من�ص�رة، تت�صل مب��ص�ع البحث �صلًة مبا�رصة، اإال اأن هناك بع�س الدرا�صات 

والبح�ث التي لها �صلة غري مبا�رصة مب��ص�ع البحث ومنها درا�صة االأ�صتاذ الدكت�ر تي�صري اأب� عرجه ) احلالة 

املهنية يف ا�صتطالع لل�صحفيني االأردنيني 1997( الذي تناول فيها احلالة املهنية يف ال�صحافة االأردنية التقليدية 

من حيث الرواتب واملكافاآت والدورات التدريبية وحرية الن�رص وو�صائل احل�ص�ل على االأخبار التي ت�صمنت 

ت��صيات قيمة لالرتقاء باملهنية يف ال�صحافة االأردنية.

ثانيا : االإطار النظري

�شحافة امل�شتقبل

     �صجع االت�صاع يف ا�صتخدام االإنرتنت يف العامل واالأردن حتديدا العديد من ال�صحف وو�صائل االإعالم على 

اأن ت�صيف الأدواتها التقليدية ا�صتخدام االإنرتنت، باالإ�صافة للج�ء العديد من اجلهات وامل�ؤ�ص�صات اإىل تاأ�صي�س 

منابر اإعالمية جديدة تعتمد ب�صكل كلي على االإنرتنت، ويف هذا املجال تاأ�ص�صت العديد من امل�اقع االإعالمية التي 

بداأت حت�ز على ثقة واهتمام م�صتخدمي االإنرتنت بدرجة كبرية، بل اأن بع�صها بات ي�صتقطب زوارا وقراء قد 

يف�ق عددهم قراء اإجمايل قراء ال�صحف ال�رقية جمتمعة يف دولة كاملة.

امل�صتخدم  التعامل مع  اإ�رصاك اجلمه�ر وعدم  يق�م على  االإعالم  االإلكرتونية �صكال جديدا من  ال�صحافة  تقدم 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«



5
1

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
4

د 
د
ع

ال

على اأنه متلقٍّ فقط، لقد انتهي عهد التلقي ال�صلبي يف االت�صال اخلطي اأو االت�صال يف اجتاه واحد من املر�صل اإىل 

املتلقي، وه� ما كانت تت�صم به و�صائل االإعالم التقليدية، اإذ اأ�صبح االت�صال يف اجتاهني تتبادل فيه اأطراف عملية 

االت�صال االأدوار ويك�ن لكل طرف قدر كبري يف حرية الراأي والتعبري، وفر�س االإعالم االإلكرتوين واقعًا اإعالميا 

 5

جديدا بكل املقايي�س، حيث انتقل باالإعالم اإىل م�صت�ى االنت�صار العاملي  والتن�ع يف حمت�ى الر�صائل االإعالمية،

وا�صتخداماته  واأدواته  بتقنياته  ال�ا�صع  وامتداده  للجميع،  والنفاذ  ال��ص�ل  ومق�مات  قدرات  من  ميلكه  ملا 

وتطبيقاته املتن�عة على الف�صاء االإلكرتوين املرتامي االأطراف بال حدود اأو ح�اجز اأو ف�ارق.

املزج بني ث�رة  نتيجة  اأي�صا  التي جاءت  االإنرتنت  ل�صبكة  االإلكرتونية ظهرت وتط�رت كنتاج       وال�صحافة 

اأن  اإال  تكن�ل�جيا االت�صاالت وث�رة تكن�ل�جيا احلا�صبات مبا يعرف بالتقنية الرقمية، ورغم عمرها الق�صري 

ال�صحافة االإلكرتونية حققت يف نح� عقدين من الزمان ما حققته ال�صحافة املطب�عة يف ع�رصات ال�صنني، ومتكنت 

من تقدمي مكا�صب عديدة للمهنة االإعالمية وجلمه�ر القراء وكذلك مل�صت�يات اأخرى من امل�صتفيدين مثل القادة 

ال�صيا�صيني وقادة الراأي ونخب املجتمع واملعلنني و�ص�اهم، لكن هذه املكا�صب ارتبطت وما تزال بتط�ر التقنية 

وانت�صارها ويف طبيعة اجلمه�ر الذي ي�صتخدمها.

االإلكرتونية،  ال�صحف  االإعالن يف  عائدات  املطب�عة وازدياد  ال�صحف  ن�صخ  امل�ؤ�رصات برتاجع عدد       وتفيد 

واأظهرت درا�صة ن�رصتها �رصكة اأي ماركرت االأمريكية اأن االإنفاق على االإعالن عرب االإنرتنت يف ال�اليات املتحدة 

اأن االإنفاق  اإعالنات ال�صحف املطب�عة، وك�صفت الدرا�صة  االأمريكية، جتاوز للمرة االأوىل معدالت االإنفاق على 

على االإعالن عرب االنرتنت ارتفع اإىل 25.8 مليار دوالر خالل عام 2010، يف حني انخف�س االإنفاق على اإعالنات 

ال�صحف املطب�عة لي�صل 22،8 مليار دوالر. وت�قعت الدرا�صة زيادة قيمة االإنفاق االإعالين على االنرتنت خالل 

ال�صحف  اإعالنات  االإنفاق على  بينما ت�قعت تراجع  مليار دوالر،  اإىل 28.5  لت�صل  بن�صبة ٪10.5  عام 2011 

6

التقليدية بن�صبة 6٪ لتبلغ 21،4 مليار دوالر.

     وكانت نفقات االإعالن يف ال�صحف االأمريكية التقليدية املطب�عة خالل عام 1999 بلغت 46.3 مليار دوالر، مما 

يدلل على تراجع اإعالنات ال�صحف التقليدية اإىل اأقل من الن�صف خالل ال�صن�ات الع�رص املا�صية التي �صهدت 

ب�صبب  مالية  اأزمة  حاليًا  االأمريكية  التقليدية  ال�صحافة  وتعاين   
7

متزايدًا. من�ًا  االإنرتنت  على  االإعالنات  فيها 

تراجع معدالت اإيراداتها نتيجة النخفا�س عائداتها من االإعالنات، ومن انح�صار قرائها وهجرتهم اإىل ال�صحافة 

االإلكرتونية املجانية، تلك امل�ؤ�رصات دفعت روبرت مردوخ اأ�صهر اأباطرة ال�صحافة واالإعالم يف العامل  اإىل احلديث 

عن هزمية ال�صحافة التقليدية ونهاية ع�رصها يف عام 2040 الذي �صي�صهد هجرة اآخر قراء ال�صحف ال�رقية 

 ومع عدم اجلزم مبثل هذه الت�قعات اإال اأنها ُتعرب عن الهاج�س الفكري الذي 
8

املطب�عة اإىل ال�صحافة االإلكرتونية.

�صاد خالل ال�صن�ات االأخرية ماأخ�ذا باالجناز التقني املعروف باالإنرتنت وما عرب عنه من تقدم علمي كان جزءا 

من ث�رة تكن�ل�جية معل�ماتية اإن�صانية جديدة غريت من مفاهيم وقيم الث�رة ال�صناعية، كما اأنها تنطلق مما 

األهمته هذه الث�رة من حمفزات لتط�ير االأداء املهني واالإفالت من قي�د ال�صحافة املطب�عة ومنطيتها وعي�بها، 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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ولكن ذلك �رصعان ما ا�صطدم اأي�صا بعي�ب ال�اقع ال�صحفي اجلديد وهي عي�ب ال تقت�رص على حدود التقنية ا

املتقدمة التي ا�صتحالت ب�صكل اأو باآخر اإىل تقنية طبقية عامليا وحمليا، بل اأي�صًا باملحت�ى ال�صحفي الذي تن�عت 

اأ�صكاله وم�صامينه ب�صكل كبري.

 

وي�صري الدكت�ر حمم�د علم الدين اإىل اإنه من ال�صعب  ال��ص�ل اإىل تعريف جامع و�صامل لل�صحافة   

ت�صتخدم  حيث  خالله،  تن�رص  التي  ال��صائط  وتن�ع   ، اأن�اعها  وتعدد   ، امل�صتمر  لتط�رها  وذلك  االإلكرتونية 

ال�صحافة  ال�يب،  االإنرتنت،�صحافة  االإلكرتونية، �صحافة  ال�صحافة  بينها   من 
10

: م�صطلحات عديدة ل��صفها 

�صحافة   ،Interactive تفاعليه  �صحافة   ،  Multimedia متعددة  ال��صائط  �صحافة   ،Online الف�رية 

�صخ�صية  �صحافة   ،Bloggingاملدونات Mobile،�صحافة  املحم�ل  مندجمةConvergent،�صحافة 

،�صحافة   Real Time احلقيقي  ال�قت  �صحافة   ،Participatory م�صاركة  �صحافة   ،Personalized
امل�صادر املفت�حةOpen source، �صحافة امل�اطن Public، �صحافة ذكية Smart   �صحافة ال ورقية، وهذه 

ولكنها   ، اإلكرتونية  �صحف  كلها  ال�رقية،   غري  االإلكرتونية  ال�صحافة  من  اأمناط  اإىل  ت�صري  كلها  امل�صطلحات 

تختلف من حيث االأ�صل�ب وو�صيط الن�رص، وال�صحافة االإلكرتونية ح�صب تعريف الدكت�ر حمم�د علم الدين هي 

اأي اإ�صدار ال ورقي يتم اإ�صداراه باال�صتعانة ب�صبكة االإنرتنت، وعر�صه على ال�صبكة اأو اأي و�صائط اأخرى غري 

ورقية. ويت�صمن ذلك الطبعات االإلكرتونية من ال�صحف ال�رقية على �صبكة االإنرتنت، وال�صحف االإلكرتونية التي 

لي�س لها اأ�صل ورقي على �صبكة االإنرتنت، وم�اقع ال�صحف ال�رقية على �صبكة االإنرتنت، وم�اقع امل�ؤ�ص�صات 

11

االإعالمية املختلفة: الرادي� والتليفزي�ن ووكاالت االأنباء، وامل�اقع االإخبارية، وم�اقع ال�صبكات االجتماعية.

ف ال�صحيفة االإلكرتونية  باأنها �صحيفة تنطبق عليها م�ا�صفات ال�صحيفة 
ّ
اأما الدكت�ر عماد ب�صري فُيعر  

الي�مية املطب�عة جلهة وترية ال�صدور وجلهة  تن�ع امل�ا�صيع بني ال�صيا�صة واالقت�صاد والثقافة االجتماعية 

اأهم  ولكن   واملقالة،  والتحقيق  والتحليل  واملقابلة  ال�صحافية بني اخلرب  املادة  �صكل  تن�ع  والريا�صية وجلهة 

ما مييزها عن ال�صحيفة املطب�عة ه� ت�افر املادة ال�صحافية على �صكل ن�س اإلكرتوين Text ميكن البحث فيه 

وحتريره من جديد بعد ا�صرتجاعه وبالتايل خزنه كمادة �صحافية جديدة. ومن املزايا االأخرى �رصعة ال��ص�ل  

12

Access اإىل املادة ال�صحافية باأكرث من طريقة.
الف�صاء  عرب  يتم  الب�رص  بني  االت�صال  من  باأنها:ن�ع  االإلكرتونية  ال�صحافة  غيطا�س  جمال  وُيعرف   

االإلكرتوين- االإنرتنت و�صبكات املعل�مات واالت�صاالت االأخرى- ت�صتخدم فيه فن�ن واآليات ومهارات العمل 

يف ال�صحافة املطب�عة م�صافا اإليها مهارات واآليات تقنيات املعل�مات التي تنا�صب ا�صتخدام الف�صاء االإلكرتوين 

ك��صيط اأو و�صيلة ات�صال مبا يف ذلك ا�صتخدام الن�س وال�ص�ت وال�ص�رة وامل�صت�يات املختلفة من التفاعل مع 

املتلقي، ال�صتق�صاء االأنباء االآنية وغري االآنية ومعاجلتها وحتليلها ون�رصها على اجلماهري عرب الف�صاء االإلكرتوين 

     
13

ب�رصعة.
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 مفهوم املعايري املهنية

ُيعد مفه�م القيم اأو املعايري املهنية من املفاهيم التي اأهتم بها الكثري من الباحثني يف جماالت خمتلفة   

كالفل�صفة والرتبية واالقت�صاد االجتماع، وتعترب القيم املهنية اأو قيم العمل اأحد جماالت القيم؛ فهي جمم�عة 

هات التي حتدد خيارات الفرد املهنية وحتدد �صل�كه داخل عمله. فاالأفراد عندما يختارون اأعمالهم، وعندما  امل�جِّ

�ص�ء  يف  ي�صلك�ن  فاإنهم  االأعمال  هذه  ينجزون  وعندما  لهم  بالن�صبة  ووظائفها  االأعمال  هذه  اأهداف  يحددون 

حمددات قيمية، وهكذا فاإن العمل يخ�صع يف - اختياره واأدائه وخمرجاته - لت�جهات قيمية هي التي حتدد 

  
14

اأ�صكال االختيار واالأداء والنتائج داخله.

واملهنية  Professionهي وظيفة مبنية على اأ�صا�س من العلم واخلربة اختريت اختيارا منا�صبا ح�صب   

وُتعرف  خا�صة،  واآداب  ق�انني  ويحكمها  معينة  وتخ�ص�صات  مهارات  تتطلب  وهي  بها  اخلا�س  العمل  جمال 

اأخالقيات ال�صحافة باأنها جمم�عة املعايري والقيم املرتبطة مبهنة ال�صحافة التي يلتزم بها ال�صحفي�ن يف عملية 

ال�صحفي  اإح�صا�س  املهنية تق�ى  املعايري  الآرائهم، وهذه  االأنباء ون�رصها والتعليق عليها، ويف طرحهم  ا�صتقاء 

مب�ص�ؤوليته االجتماعية.

ع�رصينيات  يف  ال�صحافة  اأخالقيات  مفه�م  ظه�ر  يف  وجيفر�ص�ن  ميلت�ن  ج�ن  اأفكار  �صاهمت  وقد   

عليها  قامت  التي  االأ�ص�س  اأهم  من  اعتربت  التي  االأفكار  تلك  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  يف  الع�رصين  القرن 

نظرية امل�صئ�لية االجتماعية يف ال�اليات املتحدة االأمريكية عام 1947 التي حددت التزامات ال�صحافة وو�صائل 

االإعالم جتاه املجتمع التي ميكن تنفيذها من خالل االلتزام باملعايري املهنية لنقل املعل�مات مثل احلقيقة والدقة 

15

وامل��ص�عية والت�ازن. 

ملفه�م  معا�رصا  مهنيا  واقعا    Social Responsibility االجتماعية  امل�ص�ؤولية  نظرية  وفر�صت   

اأن احلرية غري املقرتنة بامل�ص�ؤولية ت�ؤدي  اأثبتت املمار�صات  اأن  الذي يت�صم باملرونة، وذلك بعد  حرية  االإعالم 

اإىل الف��صى يف املجتمعات فال ينبغي حلرية ال�صحافة اأن تطغى على حريات االآخرين وقيم املجتمع، وترتبط 

والتمييز  وامل��ص�عية  والنزاهة  الدقة  لتحقيق  ال�صعي  وبالتزامها  باحلقيقة  بالتزامها  ال�صحافة  م�صداقية 

االأخالقية واملهنية فهذه  القيم  االأهداف واحرتام  االإخبار والدعاية وال يج�ز فر�س حتقيق هذه  ال�ا�صح بني 

يف  يعاقب  اأو  يكافئ  الذي  ه�  العام  والراأي  االإعالم  وو�صائل  ال�صحفيني  عاتق  على  ح�رصًا  ملقاة  امل�ص�ؤولية 

16

املجتمعات الدميقراطية.

اإن امل�ص�ؤولية االأ�صا�صية التي تقع على عاتق ال�صحفيني يف اأي جمتمع دميقراطي هي نقل املعل�مات   

بدقة ونزاهة واإن�صاف، لذلك اأن مت�صك ال�صحافة باملبادئ االأخالقية واملهنية عن�رص اأ�صا�صي لنجاح ال�صحافة 

االإلكرتونية على املدى املنظ�ر، ويق�ل كل�ر ج�ن بريتران  اأ�صتاذ الق�اعد االأخالقية يف معهد ال�صحافة الفرن�صي 

17 

يف جامعة  باري�س اإن الق�اعد االأخالقية ت�صمل على ثالثة عنا�رص اأ�صا�صية:

القيم االأ�صا�صية: احرتام احلياة والت�صامن االإن�صاين.
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حمظ�رات اأ�صا�صية: اأن ال تكذب اأو ت�صبب اأذى اأو تنتحل لنف�صك اأعمال �صخ�س اآخر.ا

مبادئ �صحفية: الدقة والنزاهة واال�صتقاللية 

وكثريا ما ت�اجه ال�صحافة االإلكرتونية ت�صاربا بني اأهمية االأخبار ومعايري املجتمع ويتطلب حل مثل   

هذا الت�صارب ممار�صة عملية اتخاذ القرارات املهنية واالأخالقية مبهارة ويتعني على ال�صحفيني اأن يدرك�ا انه 

قد يك�ن ل�صل�كهم تاأثري �صلبي على امل�ؤ�ص�صة ال�صحفية وفقدانها للم�صداقية.

الباحثني  الكثري من  املهنية ما يزال مثار جدل، حيث يرى  املعايري  وبالرغم من كل ذلك فان مفه�م   

وال�صحفيني يف العامل الغربي اإنه و�صيلة لفر�س قي�د جديدة على حرية االإعالم، ويفر�س تط�ر االأو�صاع ال�صحفية 

يف العامل املعا�رص البحث عن و�صيلة لتنمية امل�ص�ؤولية االجتماعية لدى ال�صحفيني، والتزامهم باأخالقيات مهنة 

�رصف  ميثاق  اأو  واالأخالقيات  املعايري  هذه  يت�صمن  دليل  و�صع  كان  ولقد  املهني،  االأداء  ومعايري  ال�صحافة 

�رصورة يفر�صها تط�ر ال�صحافة واختالل تدفق االأنباء يف العامل املعا�رص وزيادة االحتكار والرتكيز وغريها 

من الق�صايا،كما ميكن حتديد اأهداف م�اثيق ال�رصف ال�صحفي بحماية اجلمه�ر من اال�صتخدام غري امل�ص�ؤول 

لل�صحافة وذلك با�صتخدامها الأغرا�س الدعاية اأو الت�صليل االإعالمي، وحماية ال�صحفيني اأنف�صهم من اإجبارهم 

على العمل باأ�صاليب غري م�ص�ؤولة اأو بطريقة تتناق�س مع ما متليه عليهم �صمائرهم، وحماية حق ال�صحافة يف 

ب�ص�ؤون  مبا�رص  ب�صكل  تتعلق  التي  املعل�مات  تلك  عدا  فيما  م�صادرها  من  املعل�مات  اأن�اع  كل  على  احل�ص�ل 

معرفة  من  اجلماهري  مُيكن  ما  وه�  املعل�مات  هذه  ن�رص  يف  ال�صحافة  حق  وحماية  الق�مي،  االأمن  اأو  الدفاع 

كيف يدار املجتمع، كما مُيكن اجلماهري من ا�صتخدام ال�صحافة لعر�س اآرائها املختلفة، وهناك ح�ايل 50 دولة 

قامت منظمات مهنية  اختيارية حيث  اإما بطريقة  امل�اثيق  اإ�صدار هذه  لديها م�اثيق �رصف، وقد مت  العامل  يف 

18

باإ�صدارها اأو قامت باإ�صدارها جمال�س لل�صحافة.

واأ�صبحت امل�ص�ؤولية االأ�صا�صية التي تقع على عاتق ال�صحفيني يف اأي جمتمع حر هي نقل املعل�مات   

يف  �صتانف�رد  جامعة  يف  املهنية(   ( املحرتفة  ال�صحافة  اأ�صتاذ   ، وو  .ف.  وليام  ويرى  واإن�صاف  ونزاهة  بدقة 

الدوؤوب للح�ص�ل على االأخبار وتقدميها ب�ص�رة م�صتقلة ه� الطريقة  ال�صعي  اإن  االأمريكية  ال�اليات املتحدة 

التي تخدم بها ال�صحافة ال�صالح العام، وينبغي اأن تك�ن معاهد وكليات تعليم ال�صحافة  امل�اقع التي ترتعرع 

اأن  هناك 450 م�ؤ�ص�صة ومعهد وكلية  اإىل  ، وي�صري وليام  املفاهيم وتتم حمايتها والدفاع عنها ككل  فيها هذه 

لتعليم ال�صحافة وو�صائل االت�صال يتخرج منها �صن�يا نح� 40 األف طالب يح�صل�ن على �صهادة البكال�ري��س 

19

واملاج�صتري.

اأما امل��ص�عية كمفه�م فقد ظهر يف االإعالم الغربي كرد فعل على التحيز وت�ص�يه احلقائق باحلذف اأو   

االإ�صافة التي هي من ال�صمات التي تخالف امل��ص�عية، وقد حدد الباحث �صيغال لي�ن بع�س النقاط التي يرى 

20

االلتزام بها يحقق معنى امل��ص�عية وهي:

تقدمي االأنباء يف حياد تام
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تقدمي االأنباء ال�صادقة

ف�صل االأنباء عن االآراء

ذكر م�صادر االأنباء ب��ص�ح.

عر�س وجهات النظر املختلفة يف حال وج�د اآراء متباينة ح�ل م��ص�ع اخلرب، مع اأهمية ذكر م�صادرها.

ويعتمد حتديد املق�مات االأ�صا�صية لعنا�رص امل��ص�عية على اخل�صائ�س االجتماعية وال�صيا�صية لكل   

جمتمع الرتباط تلك املق�مات بال�صدق يف الق�ل واالأمانة يف نقل املعل�مات التي هي جزء من القيم  العليا ملعظم 

املجتمعات، حيث اإن و�صائل االإعالم التقليدية و�صعت لها اأ�صاليب لتحقيق م�صداقية املعل�مات بينما ال�صحافة 

      
21

االإلكرتونية مل تر�صخ بعد اأ�صاليب التحقق من امل�صداقية.

وقد و�صع الباحث ال�ص�يدي �صتاهل Stahl  J . Vester  يف مقال ح�ل امل��ص�عية خمططا اأو�صح   

فيه املك�نات الرئي�صة للم��ص�عية وعلى النح� االآتي:22

�صكل رقم 1 خمطط �صتاهل ملك�نات امل��ص�عية

 Impartiality التجرد  اإىل مك�نني رئي�صني هما:  امل��ص�عية  ح�صب هذا املخطط فقد ق�صم �صتاهل   

  Balance والت�ازن  Neutrality ويحت�ي التجرد على مك�نني اأي�صا هما احلياد،Factualness وال�اقعية

ا�صتمالة اجلمه�ر، نح�  اأ�صكال  اأي �صكل من  اأو  لغة عاطفية  ا�صتعمال  »البعد عن  باأنه  �صتاهل احلياد  وُيعرف 

م�قف معني جتاه امل��ص�ع ال�ارد يف اخلرب«، بينما ُيعرف الت�ازن باأنه »اإعطاء الفر�صة لكافة وجهات النظر يف 

�صياغة اخلرب وو�صع تلك االآراء مب�صت�ى مت�ازن من حيث امل�صاحة اأو الزمن اأو الرتكيز«.
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اإنه لي�س ا اأما ال�اقعية يف خمطط �صتاهل فاإن املك�نني االأ�صا�صيني لها هما: االأول ال�صدق الذي يرى   

بحاجة اإىل تعريف، والثاين ارتباط اخلرب و�صلته ال�ثيقة باجلمه�ر املتلقي، فريى �صتاهل »اإن هذا املك�ن ذو 

�صلة بعملية اختيار اخلرب، اأكرث من ات�صاله ب�صكل اخلرب واأ�صل�ب �صياغته، اإذ اأن املطل�ب ه� اختيار اخلرب الذي 

يت�صل بهم�م املتلقي وي�صيع رغبات املعرفة عنده، حتى ي�صتكمل اخلرب اأ�ص�س امل��ص�عية«، كما تقت�صي ق�اعد 

23

ال�صل�ك املهني احرتام خ�ص��صية االأفراد واأن يرتك�ا اأحرارًا من املراقبة اأو التدخل يف �ص�ؤونهم اخلا�صة.

واقع ال�صحافة االإلكرتونية يف االأردن

ال�صكان  عدد  اإجمايل  من   ٪  26.8 اإىل  االإنرتنت  م�صتخدمي  ن�صبة  وارتفاع  امل�صطرد  االزدياد  �صاهم   

التي تتمتع مبزايا ال�رصعة يف نقل االأخبار، والتعليق عليها بجراأة  االإلكرتونية  انت�صار ال�صحافة  االأردن يف  يف 

اأجراها مركز حماية  نتائج درا�صة  النا�س وهم�مهم، وتفيد  اإىل م�صاكل  امل�ص�ؤولني  اأنظار  لفتت  و�صفافية، كما 

ال�صحفيني  من  ن�صبة٪81  باأن   ،2010 عام  خالل  االأردن  يف  االإعالمية  احلريات  حالة  عن  ال�صحفيني  وحرية 

امل�صتجيبني للدرا�صة يرون اأن ال�صحافة االإلكرتونية �صاهمت يف رفع م�صت�ى احلرية االإعالمية من خالل اإتاحتها 

24

الفر�صة للنا�س اإبداء اآرائهم وتعليقاتهم على ما ين�رص بحرية.

ودخلت ال�صحافة االإلكرتونية التي لي�س لها ن�صخة مطب�عة على امل�صهد االإعالمي يف االأردن ب�صدور   

،2004 ثم ت�اىل �صدور ال�صحف االإلكرتونية 
25

�صحيفة زاد االأردن التي اأ�صدرها اأحمد ال�كيل يف 15 من اآذار 

مثل وكالة عم�ن االإخبارية التي اأن�صئت عام 2006 .وظهرت بعد ذلك �صحف اإخبارية اأخرى مثل وكالة اأنباء 

واإجبد،  واملحرر  االأردن  وكل  االأردن وجرا�صا وجفرا  و�صما  وال�ص��صنة  اأونالين  ورم  وم�اقع خربين  �رصايا 

واأيله ني�ز، واأخبار البلد  وعمان ب��صت وال�ص�ت واأخبارنا نت ووطنا ني�ز، وغريها حتى جتاوز عدد ال�صحف 

االإلكرتونية االآن حاجز املئة ، ومن اجلدير ذكره اأن امل�اقع االإلكرتونية يف االأردن ال تخ�صع لقان�ن املطب�عات 

والن�رص من حيث الرتخي�س، اأو ال�رصوط االأخرى. ولي�س هناك ت�رصيع خا�س بها ، ويعزز ذلك اأن جميع امل�اقع 

ت�صمية  وال  منها  ترخي�صًا  تطلب  الأن  حاجة  وال  والن�رص،  املطب�عات  لقان�ن  وفقًا  مرخ�صة  غري  االإلكرتونية 

رئي�س حترير،كما اأنه لي�س لنقابة ال�صحفيني االأردنيني عالقة بامل�اقع االإلكرتونية اإال يف حدود �صيقة؛ يف حال 

ارتكاب خمالفات من قبل �صحفيني اأع�صاء يف النقابة، ح�صب الق�انني الناظمة لعلمها ويف مقدمتها قان�ن نقابة 

ال�صحفيني االأردنيني، وميثاق ال�رصف ال�صحفي، اأو ميلك�ن �صحفًا اإلكرتونية اأو يعمل�ن بها، فيحا�صب�ن على 

احتاد  اإن�صاء   2010 عام  اآب  يف  مت  االأردن،  يف  االإلكرتونية  بال�صحافة  االهتمام  تعك�س  خط�ة  ويف   
26

ين�رص. ما 

ال�صحافة االإلكرتونية االأردين املن�ص�ية له 84 �صحيفة اإلكرتونية لي�صبح االحتاد مُمثاًل لعدد كبري من العاملني 

يف جمال ال�صحافة االإلكرتونية، ومتابعة ق�صاياهم. 

وت�صكل ال�صحف االإلكرتونية التي لي�س لها اأ�صل ورقي اجلزء الرئي�س يف ظاهرة ال�صحافة االإلكرتوين   

تخ�ص�س  على  احلائزين  ال�صحفيني  عدد  باأن  الدرا�صي  التخ�ص�س  ملتغري  بالن�صبة  الدرا�صة  نتائج  وتك�صف 

ال�صحافة واالإعالم بلغ 39 وبن�صبة 39.40٪ من جمم�ع العينة، واحتل�ا املرتبة االأوىل، و بلغ عدد ال�صحفيني 
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احلائزين على تخ�ص�س اللغة االنكليزية 12 ، واحتل�ا املرتبة الثانية وبن�صبة 12.12٪، وبلغ عدد ال�صحفيني 

احلائزين على تخ�ص�س لغة عربية 9  واحتل�ا  املرتبة الثالثة وبن�صبة 9،09٪، وبلغ عدد ال�صحفيني احلائزين 

على تخ�ص�س عل�م �صيا�صية 7 واحتل�ا املرتبة الرابعة وبن�صبة 7.07٪، وبلغ عدد ال�صحفيني احلائزين على 

تخ�ص�صي القان�ن واحلا�ص�ب 5 لكل تخ�ص�س واحتل�ا املرتبة اخلام�صة بن�صبة 5.05٪ لكل تخ�ص�س، وبلغ 

عدد ال�صحفيني احلائزين على تخ�ص�صات اأخرى متعددة 22 وبن�صبة 22.22 من ن�صبة العينة، اأما بالن�صبة ملتغري 

�صن�ات اخلربة يف العمل ال�صحفي، فقد بلغ عدد ال�صحفيني الذين لهم خم�س �صن�ات خربة فاأكرث 53 واحتل�ا 

املرتبة االأوىل وبن�صبة 53.54٪ من جمم�ع العينة، وبلغ عدد ال�صحفيني الذين لهم من �صنة اإىل �صنتني خربة 

18، واحتل�ا املرتبة الثانية وبن�صبة 18.18٪، وبلغ عدد ال�صحفي�ن الذين لهم من ثالث اإىل خم�س �صن�ات خربة 

اأقل من �صنة واحدة خربة يف العمل  الذين لهم  اأما ال�صحفي�ن  الثالثة وبن�صبة ٪17.17،  17 واحتل�ا املرتبة 

ال�صحفي فقد بلغ عددهم 11 واحتل�ا املرتبة الرابعة وبن�صبة ٪11.11.

    وت��صح نتائج الدرا�صة بالن�صبة ملتغري الع�ص�ية يف نقابة ال�صحفيني االأردنيني، باأن عدد ال�صحفيني امل�صتجيبني 

من غري املنتمني للنقابة 59 �صحفيا، �صكل�ا الن�صبة االأكرب وهي 59.60٪، اأما عدد ال�صحفيني امل�صتجيبني من 

االأع�صاء يف النقابة فقد بلغ عددهم 40 �صحفيا �صكل�ا ن�صبة ٪40.40 . 

جدول رقم 1

الت�زيع الن�صبي للم�صتجيبني من ال�صحفيني ح�صب بع�س اخل�صائ�س االأ�صا�صية

اخل�شائ�س االأ�شا�شية
املجموعاإناثذكور

%%%الن�صبة
65.6634.34100املجم�ع

العمر

1.011.012.02اأقل من 20 �صنه

30.3115.1545.46من 21- 30�صنه

18.1813.1331.31من 31- 40 �صنه

12.125.0517.17من 41- 50 �صنه

4.0404.04من 50 �صنه فاأكرث

امل�صت�ى التعليمي

000اأقل من الثان�ي

8.082.0210.10ثان�ي
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5.054.049.09دبل�م

41.4225.2566.67بكال�ري��س

9.093.0312.12ماج�صتري

2.0202.02دكت�اره

التخ�ص�س الدرا�صي

27.2812.1239.40�صحافة واإعالم

7.075.0512.12لغة اإنكليزية

8.081.019.09لغة عربية

5.052.027.07عل�م �صيا�صية

4.041.015.05قان�ن

5.0505.05حا�ص�ب

9.0913.1322.22تخ�ص�صات اأخرى

�صن�ات اخلربة

6.065.0511.11اأقل من �صنه

11.117.0718.18من �صنه اإىل �صنتني

12.125.0517.17من 3 – 5 �صن�ات

36.3717.1753.54من 5 �صن�ات فاأكرث

الع�ص�ية يف نقابة ال�صحفيني

33.337.0740.40ع�ص� يف النقابة

32.3227.2759.60غري منتمي للنقابة

 احلرية وامل�ص�ؤولية يف ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية

     تظهر نتائج الدرا�صة اأن 71.72٪ من ال�صحفيني امل�صتجيبني اأفادوا باأن ال�صحافة االإلكرتونية يف االأردن 

تتمتع بحرية ن�صبية، واأفاد 16.16٪ منهم باأنها تتمتع بحرية مطلقة، واأفاد 5.05٪ باأنها ال تتمتع باحلرية، 

بينما اأفاد 7.07٪ باأنه ال يعرف.)اأنظر جدول رقم 2(. 

جدول رقم 2 
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االإلكرتونية  ال�صحافة  بها  تتمتع  التي  احلرية  مدى  عن  ال�صحفيني  من  امل�صتجيبني  لراأي  الن�صبي  الت�زيع 

االأردنية

ال اأعرفال تتمتع باحلريةحرية حمدودة ن�شبياحرية مطلقةمدى احلرية

املجم�ع
167157

الن�صبة
٪ 16.16٪ 71.72٪ 5.05٪ 7.07

     تعترب الت�رصيعات االإعالمية الناظم االأ�صا�صي للعمل ال�صحفي ومراعاتها ي�صب يف التطبيق ال�صليم للمعايري 

قان�ن  على  اطلع�ا   ،68 وعددهم  امل�صتجيبني  ال�صحفيني  من   ٪68.69 ن�صبة  اأن  النتائج  واأظهرت  املهنية، 

املطب�عات والن�رص مقابل ن�صبة 31.31 ٪ منهم مل يطلع�ا على القان�ن وعددهم 31، مما يفيد باأن ن�صبة كبرية 

منهم على دراية بالت�رصيعات الناظمة للن�رص وللعمل ال�صحفي. )اأنظر جدول رقم 3(.

جدول رقم 3

الت�زيع الن�صبي الإجابة امل�صتجيبني من ال�صحفيني عن قراءة  قان�ن املطب�عات والن�رص االأردين

النعمقراءة قانون املطبوعات والن�شر

6831املجم�ع

31.31٪68.69٪الن�صبة

     وتك�صف اإجابات امل�صتجيبني من ال�صحفيني، اإن ن�صبة 49.50٪ من ال�صحفيني ترى اأن ال�صحافة االإلكرتونية 

ون�صبة   الليربالية  النظرية  تعتمد  اأنها  يرون   ٪27.27 ون�صبة  االجتماعية،  امل�ص�ؤولية  نظرية  تعتمد  االأردنية 

18.18٪ يرون اأنها تعتمد نظرية ال�صلطة، ون�صبة 5.05٪   ال يعرف�ن اأي نظرية تعتمد ال�صحافة االإلكرتونية، 

وي�صتدل من اجلدول رقم 3، اأن نح� ن�صف العاملني يف ال�صحافة االإلكرتونية ال يعرف�ن  اأية نظرية تعتمدها 

ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية واأية نظرية ينبغي اأن تعتمد ال�صحافة يف القرن احلادي والع�رصين وذلك ب�صب 

عدم الدرا�صة االأكادميية املتخ�ص�صة يف ال�صحافة واالإعالم )انظر جدول رقم 4(.  

جدول رقم 4

الت�زيع الن�صبي الإجابة امل�صتجيبني من ال�صحفيني عن النظرية االإعالمية التي تعتمدها ال�صحافة االإلكرتونية 

االأردنية يف اأداء ر�صالتها

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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ال اأعرفامل�شوؤولية االجتماعيةالليرباليةال�شلطةالنظرية االإعالمية

1827495املجم�ع

5.05٪49.50٪27.27٪18.18٪الن�صبة

     وتك�صف اإجابات امل�صتجيبني من ال�صحفيني يف اجلدول رقم 5 اأن ن�صبة 38.39٪ مما ين�رص يف ال�صحافة 

االإلكرتونية غري مت�افق مع قان�ن املطب�عات والن�رص والت�رصيعات القان�نية، وهي الن�صبة االأعلى، واأن ن�صبة 

35.35٪ ال تعرف هل ما ين�رص مت�افق اأم ال بينما ترى ن�صبة 26.26٪ من امل�صتجيبني اأن ما ين�رص مت�افق مع 

قان�ن املطب�عات والن�رص.

جدول رقم 5 

الت�زيع الن�صبي الإجابة امل�صتجيبني من ال�صحفيني عن مدى ت�افق ما ين�رص من اأخبار يف ال�صحافة االإلكرتونية 

االأردنية مع قان�ن املطب�عات والن�رص والت�رصيعات القان�نية

ال اأعرفغري متوافقمتوافقاملو�شوع

263835املجم�ع

35.35٪38.39٪26.26٪الن�صبة

     ويالحظ يف بيانات اجلدول رقم 6 اأن ن�صبة 40.41٪ من اإجابات ال�صحفيني امل�صتجيبني تفيد باأن ما ين�رص يف 

ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية يراعي العادات والتقاليد والقيم ال�صائدة يف املجتمع االأردين، واأن ن�صبة ٪32.32 

من امل�صتجيبني حمايد، بينما ن�صبة 20.20٪ منهم ترى اأنه ال يراعي العادات والتقاليد والقيم ال�صائدة يف املجتمع 

االأردين، ون�صبة 6.06٪ ترى اأنه يراعي ب�صدة ون�صبة 1.01٪ ترى اأنه ال يراعي اإطالقا.
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جدول رقم 6 

الت�زيع الن�صبي الإجابة امل�صتجيبني من ال�صحفيني عن مدى مراعاة ما ين�رص يف ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية 

مع العادات والتقاليد والقيم ال�صائدة يف املجتمع االأردين مدى تطبيق ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية للمعايري 

املهنية )امل��ص�عية، الدقة، امل�صداقية واحلياد(

ال يراعي اإطالقاال يراعيحمايديراعييراعي ب�شدة  املو�شوع

64032201املجم�ع

1.01٪20.20٪32.32٪40.41٪6.06٪الن�صبة

اعتماد  عن  حمايدة  كانت  امل�صتجيبني  ال�صحفيني  من   ٪41.42 ن�صبة  باأن   7 رقم  اجلدول  ي��صح   

ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية معيار امل��ص�عية يف ما تن�رصه، بينما اأفاد 33.33٪ من امل�صتجيبني باأن ال�صحافة 

االإلكرتونية االأردنية تعتمد معيار امل��ص�عية فيما تن�رصه، ويرى 23.23٪ اأن ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية ال 

تعتمد معيار امل��ص�عية فيما تن�رصه، ويرى 2.02٪ اأنها تعتمد معيار امل��ص�عية ب�صدة.)انظر جدول رقم 7(.

جدول رقم 7 

الت�زيع الن�صبي الإجابة امل�صتجيبني من ال�صحفيني عن اعتماد ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية معيار امل��ص�عية 

يف ما تن�رصه

ال تعتمد اإطالقاال تعتمدحمايدتعتمدتعتمد ب�شدة  املو�شوع

23341230املجم�ع

0٪23.23٪41.42٪33.33٪2.02٪الن�صبة

     يالحظ يف بيانات اجلدول رقم 8 باأن ن�صبة 56.57٪ من ال�صحفيني امل�صتجيبني ترى اإن ما ين�رص يف ال�صحافة 

االإلكرتونية االأردنية من اأخبار ومعل�مات يخ�صع اأحيانا للبحث والتق�صي للتحقق من م�صداقيته، بينما اأفاد 

23.23٪ من امل�صتجيبني باأن ما ين�رص يف ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية من اأخبار ومعل�مات يخ�صع اأحيانا 

للبحث والتق�صي للتحقق من م�صداقيته، ويرى 12.12٪  اأن ما ين�رص نادرا ما يخ�صع للبحث والتق�صي للتحقق 

من م�صداقيته، ويرى  6.06٪  اأن ما ين�رص يخ�صع دائما للبحث والتق�صي للتحقق من م�صداقيته، بينما اأفاد 

2.02٪ باأن ما ين�رص ال يخ�صع اإطالقا للبحث والتق�صي للتحقق من م�صداقيته. 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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جدول رقم 8 ا

ال�صحافة  يف  ومعل�مات  اأخبار  من  ين�رص  ما  اإخ�صاع  عن  ال�صحفيني  من  امل�صتجيبني  الإجابة  الن�صبي  الت�زيع 

االإلكرتونية االأردنية للبحث والتق�صي للتحقق من م�صداقيته

ال يخ�شع اإطالقانادرا ما يخ�شعيخ�شع اأحيانايخ�شع غالبايخ�شع دائمااملو�شوع

62356122املجم�ع

2.02٪12.12٪56.57٪23.23٪6.06٪الن�صبة

     وتك�صف اإجابات امل�صتجيبني من ال�صحفيني يف اجلدول رقم 9 باأن ن�صبة 44.45٪ منهم ترى اأن ال�صحف 

االإلكرتونية االأردنية تذكر اأحيانا م�صادر االأخبار التي تن�رصها، بينما اأفاد 25.25٪ من امل�صتجيبني باأن ال�صحف 

االإلكرتونية االأردنية تذكر غالبا م�صادر االأخبار التي تن�رصها، ويرى 21.21٪ باأن ال�صحف االإلكرتونية االأردنية 

نادرا ما تذكر م�صادر االأخبار التي تن�رصها، ويرى 8.08٪ اأن ال�صحف االإلكرتونية االأردنية تذكر دائما م�صادر 

االأخبار التي تن�رصها، بينما اأفاد 1.01٪ باأنها ال تذكر اإطالقا م�صادر االأخبار التي تن�رصها. 

جدول رقم 9 

الت�زيع الن�صبي الإجابة امل�صتجيبني من ال�صحفيني عن ذكر ال�صحف االإلكرتونية االأردنية م�صادر االأخبار التي 

تن�رصها

ال تذكر اإطالقانادرا ما تذكرتذكر اأحياناتذكر غالباتذكر دائمااملو�شوع

82544211املجم�ع

1.01٪21.21٪44.45٪25.25٪8.08٪الن�صبة

وي��صح جدول رقم 10 باأن ن�صبة 57.58٪ من ال�صحفيني امل�صتجيبني ترى اإن ال�صحف االإلكرتونية االأردنية   

تق�م بحذف بع�س االأخبار اأحيانا من م�قعها ب�صبب عدم �صحتها، بينما اأفاد 29.29٪ من امل�صتجيبني باأن ال�صحف 

االإلكرتونية االأردنية تق�م غالبا بحذف بع�س االأخبار اأحيانا من م�قعها ب�صبب عدم �صحتها، ويرى 8.08٪ باأن ال�صحف 

االإلكرتونية االأردنية نادرا ما حتذف بع�س االأخبار من م�قعها ب�صبب عدم �صحتها، ون�صبة 3.03٪ ترى اأن ال�صحف 

االإلكرتونية االأردنية ال حتذف اإطالقا بع�س االأخبار من م�قعها ب�صبب عدم �صحتها، بينما اأفاد 2.02٪ باأنها حتذف 

دائما بع�س االأخبار من م�قعها ب�صبب عدم �صحتها. )انظر جدول رقم 10(.
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جدول رقم 10 

الت�زيع الن�صبي الإجابة امل�صتجيبني من ال�صحفيني عن قيام بع�س ال�صحف االإلكرتونية االأردنية بحذف بع�س 

االأخبار من م�قعها ب�صبب عدم �صحتها

ال حتذف اإطالقانادرا ما حتذفحتذف اأحيانا  حتذف غالباحتذف دائما  املو�شوع

2295783املجم�ع

3.03٪8.08٪57.58٪29.29٪2.02٪الن�صبة

     

ويالحظ يف بيانات اجلدول رقم 11 باأن ن�صبة 46.47٪ من ال�صحفيني امل�صتجيبني ترى اأن ال�صحف   

االإلكرتونية االأردنية تلتزم اأحيانا بق�اعد التحرير ال�صحفي وعدم اخللط بني اخلرب والتقرير واملقال، ون�صبة 

32.32٪ منهم ترى اأن ال�صحف االإلكرتونية االأردنية تلتزم غالبا بق�اعد التحرير ال�صحفي وعدم اخللط بني 

اخلرب والتقرير واملقال، بينما اأفاد 13.13٪ من امل�صتجيبني باأن ال�صحف االإلكرتونية االأردنية نادرا ما تلتزم 

اإن   ٪1.01 ويرى  ال�صحفي،  التحرير  بق�اعد  دائما  تلتزم  باأنها   ٪7.07 ويرى  ال�صحفي،  التحرير  بق�اعد 

ال�صحف االإلكرتونية االأردنية ال تلتزم اإطالقا بق�اعد التحرير ال�صحفي )اأنظر جدول رقم 11 (. 

جدول رقم 11 

بق�اعد  االأردنية  االإلكرتونية  ال�صحف  التزام  مدى  عن  ال�صحفيني  من  امل�صتجيبني  الإجابة  الن�صبي  الت�زيع 

التحرير ال�صحفي وعدم اخللط بني اخلرب والتقرير واملقال

ال تلتزم اإطالقانادرا ما تلتزمتلتزم اأحيانا  تلتزم غالباتلتزم دائما  املو�شوع

73246131املجم�ع

1.01٪13.13٪46.47٪32.32٪7.07٪الن�صبة

     

اأن  باأن ن�صبة 47.48٪ منهم ترى  اإجابات امل�صتجيبني من ال�صحفيني يف اجلدول رقم 12  وتك�صف   

ال�صحف االإلكرتونية االأردنية تن�رص اأحيانا ما ي�صكل انتهاكا للحرية ال�صخ�صية اأو القذف اأو الت�صهري، واأفاد 

18.18٪ من امل�صتجيبني باأن ال�صحف االإلكرتونية االأردنية تن�رص غالبا ما ي�صكل انتهاكا للحرية ال�صخ�صية اأو 
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القذف اأو الت�صهري، ويرى 18.18٪ اأي�صا باأن ال�صحف االإلكرتونية االأردنية نادرا ما تن�رص ما ي�صكل انتهاكا ا

للحرية ال�صخ�صية اأو القذف اأو الت�صهري، واأجاب 8.08٪ اأن ال�صحف االإلكرتونية االأردنية ال تن�رص اإطالقا ما 

ي�صكل انتهاكا للحرية ال�صخ�صية اأو القذف اأو الت�صهري، بينما اأفاد 7.07٪  باأنها تن�رص دائما ما ي�صكل انتهاكا 

للحرية ال�صخ�صية اأو القذف اأو الت�صهري، وقدر رف�س 2.02٪ االإجابة على ال�ص�ؤال )انظر جدول رقم 12(.

جدول رقم 12

انتهاكا  ي�صكل  ما  االأردنية  االإلكرتونية  ال�صحف  ن�رص  ال�صحفيني عن  امل�صتجيبني من  الإجابة  الن�صبي  الت�زيع 

للحرية ال�صخ�صية اأو القذف اأو الت�صهري

املو�شوع

تن�شر

دائما

تن�شر

غالبا

تن�شر

اأحيانا

نادرا

ما تن�شر

ال تن�شر

اإطالقا

رف�س 

االإجابة

618471882املجم�ع

2.02٪8.08٪18.18٪47.48٪18.18٪6.06٪الن�صبة

وي��صح جدول رقم 13 باأن ن�صبة 39.40٪ من ال�صحفيني امل�صتجيبني ترى اإن ال�صحف االإلكرتونية   

االأردنية تن�صب غالبا ما تن�رصه من اأخبار وتقارير اإىل م�صادر غري ُمَعرفة ب��ص�ح اأو مبهمة، بينما اأفاد ٪38.38 

من امل�صتجيبني باأن ال�صحف االإلكرتونية االأردنية تن�صب اأحيانا ما تن�رصه من اأخبار وتقارير اإىل م�صادر غري 

ُمَعرفة ب��ص�ح اأو مبهمة، ويرى 11.11٪ باأن ال�صحف االإلكرتونية االأردنية تن�صب دائما ما تن�رصه من اأخبار 

وتقارير اإىل م�صادر غري ُمَعرفة ب��ص�ح اأو مبهمة، وكذلك ن�صبة 11.11٪ من امل�صتجيبني اأي�صا ترى اأن ال�صحف 

االإلكرتونية االأردنية نادرا ما تن�رص اأخبارًا وتقارير تن�صب اإىل م�صادر غري ُمَعرفة ب��ص�ح اأو مبهمة، بينما كانت 

ن�صبة ال تن�صب اإطالقا �صفر٪. )اأنظر جدول رقم 13(. 
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جدول رقم 13 

تن�رصه  ما  االأردنية  االإلكرتونية  ال�صحف  تن�صب  هل  عن  ال�صحفيني  من  امل�صتجيبني  الإجابة  الن�صبي  الت�زيع 

ذكر  عليمة، م�صادر مطلعة،  قالت م�صادر  مثل  مبهمة  اأو  ب��ص�ح  ُمَعرفة  اإىل م�صادر غري  وتقارير  اأخبار  من 

مراقبني

ال تن�شب اإطالقانادرا ما تن�شبتن�شب اأحياناتن�شب غالباتن�شب دائمااملو�شوع

113938110املجم�ع

 0٪11.11٪38.38٪39.40٪11.11٪الن�صبة

     

ويالحظ يف بيانات اجلدول رقم 14 باأن ن�صبة 46.47٪ من ال�صحفيني امل�صتجيبني ترى اأن ال�صحف   

االإلكرتونية االأردنية تن�رص اأحيانا ما يت�صمن اتهامات دون ت�افر االأدلة الكافية، ون�صبة 28.28٪ منهم ترى اأن 

ال�صحف االإلكرتونية االأردنية تن�رص غالبا ما يت�صمن اتهامات دون ت�افر االأدلة الكافية، بينما اأفاد ٪15.15 

من امل�صتجيبني باأن ال�صحف االإلكرتونية االأردنية نادرا ما تن�رص ما يت�صمن اتهامات دون ت�افر االأدلة الكافية، 

من   ٪5.05 ن�صبة  وكذلك  الكافية،  االأدلة  ت�افر  دون  اتهامات  يت�صمن  ما  دائما  تن�رص  باأنها   ٪5.05 ويرى 

امل�صتجيبني اأي�صا ترى اأن ال�صحف االإلكرتونية االأردنية ال تن�رص اإطالقا ما يت�صمن اتهامات دون ت�افر االأدلة 

الكافية )اأنظر جدول رقم 14(.

جدول رقم 14

يت�صمن  ما  االأردنية  االإلكرتونية  ال�صحف  تن�رص  هل  عن  ال�صحفيني  من  امل�صتجيبني  الإجابة  الن�صبي  الت�زيع 

اتهامات دون ت�افر االأدلة الكافية

ال تن�شر اإطالقانادرا ما تن�شرتن�شر اأحياناتن�شر غالباتن�شر دائمااملو�شوع

52846155املجم�ع

5.05٪15.15٪46.47٪28.28٪5.05٪الن�صبة

 

اأن  باأن ن�صبة 47.48٪ منهم ترى  اإجابات امل�صتجيبني من ال�صحفيني يف اجلدول رقم 15  وتك�صف   

ال�صحف االإلكرتونية االأردنية تعتمد اأحيانا الت�ازن واحلياد دون االنحياز لطرف على ح�صاب طرف اآخر فيما 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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تن�رصه، بينما اأفاد 24.24٪ من امل�صتجيبني باأن ال�صحف االإلكرتونية االأردنية تعتمد غالبا الت�ازن واحلياد، ا

الت�ازن  تعتمد  ما  نادرا  االأردنية  االإلكرتونية  ال�صحف  اأن  ترى  اأي�صا  امل�صتجيبني  من  ن�صبة ٪24.24  وكذلك 

واحلياد، و ن�صبة 2.02٪ من امل�صتجيبني يرى اأن ال�صحف االإلكرتونية االأردنية تعتمد دائما الت�ازن واحلياد، 

الت�ازن  اإطالقا  تعتمد  ال  االأردنية  االإلكرتونية  ال�صحف  اأن  يرى  اأي�صا  امل�صتجيبني  من   ٪2.02 ن�صبة  وكذلك 

واحلياد فيما تن�رصه. )انظر جدول رقم 15(.

جدول رقم 15

االأردنية  االإلكرتونية  ال�صحف  يف  ين�رص  ما  يعتمد  هل  عن  ال�صحفيني  من  امل�صتجيبني  الإجابة  الن�صبي  الت�زيع 

الت�ازن واحلياد دون االنحياز لطرف على ح�صاب طرف اآخر

ال يعتمد اإطالقانادرا ما يعتمديعتمد اأحيانا  يعتمد غالبايعتمد دائما املو�شوع

22447242املجم�ع

2.02٪24.24٪47.48٪24.24٪2.02٪الن�صبة

     

ويالحظ يف بيانات اجلدول رقم 16 باأن ن�صبة 34.35٪ من ال�صحفيني امل�صتجيبني ترى اأن ال�صحف   

ال�صحف  اأن  ترى  منهم   ٪32.32 ون�صبة  تن�رصه،  عما  والت�ص�يب  الرد  حق  غالبا  تتيح  االأردنية  االإلكرتونية 

باأن  امل�صتجيبني  من  اأفاد ٪18.18  بينما  تن�رصه،  عما  والت�ص�يب  الرد  اأحيانا حق  تتيح  االأردنية  االإلكرتونية 

ال�صحف االإلكرتونية االأردنية تتيح دائما حق الرد والت�ص�يب عما تن�رصه، ويرى 14.14٪ باأنها نادرا ما تتيح 

دائما حق الرد والت�ص�يب عما تن�رصه، واإن ن�صبة 1.01٪ من امل�صتجيبني ترى اأنها ال تتيح اإطالقا حق الرد 

والت�ص�يب اأنظر رقم 16(.

جدول رقم 16 

الرد  حق  االأردنية  االإلكرتونية  ال�صحف  تتيح  هل  عن  ال�صحفيني  من  امل�صتجيبني  الإجابة  الن�صبي  الت�زيع 

والت�ص�يب عما تن�رصه الع�امل امل�ؤثرة على تطبيق املعايري املهنية

ال تتيح اإطالقانادرا ما تتيحتتيح اأحيانا  تتيح غالباتتيح دائما املو�شوع

183432141املجم�ع

1.01٪14.14٪32.32٪34.35٪18.18٪الن�صبة

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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تك�صف اإجابات امل�صتجيبني من ال�صحفيني يف اجلدول رقم 17 عن الع�امل امل�ؤثرة على تطبيق املعايري   

املهنية يف ال�صحف االإلكرتونية االأردنية مرتبة تنازليا اأنظر )جدول رقم 17( واأنظر اأي�صا �صكل رقم 2 مرتبة فيه 

الع�امل ت�صاعديا(.

جدول رقم 17 

الت�زيع الن�صبي الإجابة ال�صحفيني امل�صتجيبني عن الع�امل امل�ؤثرة على تطبيق املعايري املهنية

الن�شبةالتكرارالعامل

76.76٪76ال�صعي لتحقيق ال�صبق ال�صحفي دون مراعاة ق�اعد تدقيق االأخبار

63.63٪63جماراة التناف�س مع ال�صحف االأخرى للح�ص�ل على االإعالنات

58.58٪58�صعي القائمني على ال�صحيفة االإلكرتونية لتحقيق م�صالح خا�صة

54.54٪54نقل االأخبار من �صحف وم�اقع على االإنرتنت دون تدقيقها

49.49٪49هيمنة الت�جهات ال�صيا�صية والفكرية على �صيا�صة ال�صحيفة التحريرية

49.49٪49االعتماد على معل�مات القراء ومرا�صالتهم وتعقيباتهم التفاعلية

48.48٪48ا�صتخدام اأ�صاليب دعائية للتاأثري على الراأي العام االأردين

47.47٪47�صعف مهارات التحرير لدى العاملني يف ال�صحافة االإلكرتونية

45.45٪45قلة عدد العاملني واملرا�صلني من ذوي اخلربة واالخت�صا�س

41.41٪41قلة اخلربة يف تطبيق املعايري املهنية يف العمل ال�صحفي

33.33٪33عدم االإملام بال�ظيفة االأ�صا�صية لل�صحافة يف خدمة االإن�صان واملجتمع

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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�صكل رقم 2ا

 الت�زيع الن�صبي الإجابة ال�صحفيني امل�صتجيبني عن الع�امل امل�ؤثرة على تطبيق املعايري املهنية

تاأثريات �صعف اعتماد املعايري املهنية يف ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية

     يالحظ يف بيانات اجلدول رقم 18 باأن ن�صبة 78.79٪ من ال�صحفيني امل�صتجيبني يرى اأن هناك �صعفا باعتماد 

املعايري  باعتماد  �صعفا  هناك  يرى  ال   ٪19.19 ن�صبة  مقابل  االأردنية،  االإلكرتونية  ال�صحف  يف  املهنية  املعايري 

املهنية يف ال�صحف االإلكرتونية االأردنية، واأن ن�صبة 2.02٪ اأجاب ال اأعرف )اأنظر جدول رقم 18(.

جدول رقم 18 

ال�صحف  يف  املهنية  املعايري  باعتماد  �صعٌف  هناك  هل  عن  ال�صحفيني  من  امل�صتجيبني  الإجابة  الن�صبي  الت�زيع 

االإلكرتونية االأردنية

ال اعرفالنعم

78192

٪78.79٪19.19٪2.02

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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اعتماد  ل�صعف  اأن  يرى  ن�صبة ٪53.54  باأن  رقم 19  امل�صتجيبني يف اجلدول  ال�صحفيني  اإجابات      وتك�صف 

اإجابات  �صلبية حمتملة، وتفيد  �صيا�صية واقت�صادية  تاأثريات  االأردنية  االإلكرتونية  ال�صحافة  املهنية يف  املعايري 

51.51٪ من ال�صحفيني امل�صتجيبني باأن ل�صعف اعتماد املعايري املهنية تاأثريات �صلبية حمتملة على م�صداقية 

اعتماد  ب�صب �صعف  �صلبية حمتملة  اجتماعية  تاأثريات  هناك  اأن  ترى  منهم  ون�صبة ٪48.48  االإعالم   و�صائل 

املعايري املهنية، ون�صبة 47.47٪ منهم ترى اأن ل�صعف اعتماد املعايري املهنية تاأثريات �صلبية حمتملة على االأمن 

واال�صتقرار ال�طني )اأنظر جدول رقم 19(.

جدول رقم 19

الت�زيع الن�صبي الإجابة امل�صتجيبني من ال�صحفيني عن التاأثريات ال�صلبية املحتملة ل�صعف اعتماد املعايري املهنية 

يف ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية احلاجة اإىل تر�صيخ ق�اعد جديدة لعمل ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية

الن�شبةالتكرارنوع التاأثري 

تاأثريات �صيا�صية واقت�صادية
53٪ 53.54

51.51 ٪51تاأثريات على م�صداقية و�صائل االإعالم 

48.48 ٪48تاأثريات اجتماعية 

تاأثريات على االأمن واال�صتقرار ال�طني  
47٪ 47.47

     تك�صف اإجابات ال�صحفيني امل�صتجيبني يف اجلدول رقم 20، باأن ن�صبة 50.51٪  يرى هناك حاجة ما�صة اإىل 

تر�صيخ ق�اعد جديدة للعمل االإعالمي تركز على اأداء ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية لر�صالتها وفقا ملعايري مهنية 

�صليمة، ون�صبة 29.29 ٪ يرى هناك حاجة اإىل تر�صيخ ق�اعد جديدة للعمل االإعالمي ون�صبة 17٪ كانت اإجابتهم 

حمايد، بينما يرى 3.03٪ اإنها لي�صت بحاجة اإىل تر�صيخ ق�اعد جديدة )اأنظر جدول رقم 20(.

جدول رقم 20 

الت�زيع الن�صبي الإجابة ال�صحفيني امل�صتجيبني عن مدى احلاجة اإىل تر�صيخ ق�اعد جديدة للعمل االإعالمي تركز 

على اأداء ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية لر�صالتها وفقا ملعايري مهنية �صليمة

لي�شت بحاجة اإطالقالي�شت بحاجةحمايدبحاجةبحاجة ما�شةاملو�شوع

50291730املجم�ع

�صفر٪3.03٪17.17٪29.29٪50.51٪الن�صبة

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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رابعا: اال�شتنتاجات والتو�شياتا

اال�شتنتاجات   

النتائج  ظهرت  االإطار  هذا  و�صمن  وت�صاوؤالتها،  اأهدافها  ح�صب  الراهنة  الدرا�صة  يف  النتائج  مناق�صة  مت       

االآتية:

ت�صري النتائج اإىل �صعي ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية العتماد اأ�صاليب وو�صائل لتحقيق املعايري املهنية   

اإنها  اآنفا  النتائج  تفيد  اإذ  وال��صائل،  االأ�صاليب  تلك  على  عديدة  ماآخذ  هناك  اأن  اإال  والتقارير،  االأخبار  ن�رص  يف 

تن�رص بع�س االأخبار دون التاأكد من م�صداقيتها وال تذكر با�صتمرار م�صادر اأخبارها وتقاريرها، وحتذف بع�س 

االأخبار من م�اقعها ب�صب عدم �صحتها، وكذلك عدم التزامها اأحيانا بق�اعد التحرير ال�صحفي وتن�رص اأحيانا ما 

ي�صكل انتهاكا للحرية ال�صخ�صية اأو القذف اأو الت�صهري اأو ما يت�صمن اتهامات دون ت�افر االأدلة الكافية، مقابل 

مراعاة ما تن�رصه للقيم والعادات والتقاليد ال�صائدة يف املجتمع االأردين. 

االإلكرتونية  ال�صحافة  اعتماد  يف  �صعفا  هناك  اأن  البيانات  حتليل  خالل  ومن  الدرا�صة  نتائج  ك�صفت   

االأردنية للمعايري املهنية املتمثلة بامل��ص�عية، الدقة، امل�صداقية، واحلياد يف ن�رص االأخبار والتقارير.

ي�صتدل من نتائج الدرا�صة على اأهم الع�امل امل�ؤثرة على تطبيق املعايري املهنية يف ال�صحف االإلكرتونية   

االأردنية وهي: عامل ال�صعي لتحقيق ال�صبق ال�صحفي دون مراعاة ق�اعد تدقيق االأخبار وعامل جماراة التناف�س 

مع ال�صحف االأخرى للح�ص�ل على االإعالنات وعامل �صعي القائمني على ال�صحيفة االإلكرتونية لتحقيق م�صالح 

خا�صة وعامل نقل االأخبار من �صحف وم�اقع على االإنرتنت دون تدقيقها اإ�صافة لع�امل اأخرى.

تاأثريات  له  االأردنية  االإلكرتونية  ال�صحافة  املهنية يف  املعايري  اعتماد  اإن �صعف  الدرا�صة  نتائج  تبني   

واال�صتقرار  االأمن  على  حمتملة  �صلبية  تاأثريات  اإىل  اإ�صافة  حمتملة،  �صلبية  واجتماعية  واقت�صادية  �صيا�صية 

ال�طني وكذلك تاأثرات �صلبية على م�صداقية و�صائل االإعالم.

  اأ�صارت النتائج اإىل �رصورة العمل على تر�صيخ ق�اعد جديدة للعمل االإعالمي تركز على اأداء ال�صحافة 

االإلكرتونية االأردنية لر�صالتها وفقا ملعايري مهنية �صليمة.

الت��صيات     

تعزيز اجلهد العلمي واالأكادميي من خالل اإجراء درا�صات متعمقة عن ال�صحافة االإلكرتونية يف االأردن   

وت�ثيق ن�صاأتها ومراحل تط�رها، وتق�مي اأداء عملها و�صبل االرتقاء مب�صم�نها، تق�م بذل اجلهد كليات واأق�صام 

االإعالم يف اجلامعات االأردنية. 

قيام نقابة ال�صحفيني االأردنيني بالعمل على خلق املناخ واالآليات املنا�صبة وامل�ارد الكافية لتعزيز �صبل   

العاملني  املهني، ودرا�صة �صم  باأدائها  االأردنية واالرتقاء  االإلكرتونية  ال�صحافة  اأداء  لتط�ير  الهادفة  التعاون 

بال�صحافة االإلكرتونية االأردنية للنقابة بعد تاأهيلهم مهنيا الأنها متثل �صحافة امل�صتقبل. 

تنظيم ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية لعملها من خالل احتاد ال�صحافة االإلكرتونية االأردين وبالتن�صيق مع نقابة 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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وفق  بها  اخلا�صة  واالأخالقية  املهنية  واملبادئ  القيم  من  جمم�عة  لرت�صيخ  العالقة  ذات  واجلهات  ال�صحفيني 

اأهداف ت�ؤكد اإنها و�صيلة لتقدم ورقي االإن�صان واملجتمع. 

يف  االأردنيني  ال�صحفيني  نقابة  مع  وبالتن�صيق  بفاعلية  االأردين  االإلكرتونية  ال�صحافة  احتاد  اإ�صهام   

�صياغة ميثاق �رصف تلتزم به ال�صحف االإلكرتونية االأردنية كافة لتحقيق اأهدافها يف خدمة االإن�صان واملجتمع، 

املحت�ى  اختيار  معايري  حيث  من  االأردنية  االإلكرتونية  بال�صحافة  خا�صة  وحتريرية  اإدارية  مفاهيم  واإر�صاء 

وتطابقه مع نظرية امل�ص�ؤولية االجتماعية لل�صحافة.

تنظيم ور�صة عمل تبحث يف واقع واآفاق تط�ير ال�صحافة االإلكرتونية االأردنية، و�صبل االرتقاء بعملها   

اجلامعات  يف  واالإعالم  ال�صحافة  واأق�صام  كليات  مع  بالتن�صيق  لها  االإعداد  االأردنيني  ال�صحفيني  نقابة  تت�ىل 

االأردنية. 

ومت�يله  دعمه  يف  ت�صرتك  االأردنية،  االإلكرتونية  ال�صحافة  يف  العاملني  لتدريب  �صحفي  مركز  اإن�صاء   

االأردنية  االإلكرتونية  ال�صحافة  يف  العاملني  لتاأهيل  واجلامعات  احلك�مية  وامل�ؤ�ص�صات  ال�صحفية،  امل�ؤ�ص�صات 

ورفع كفاءة اأدائهم املهني واالرتقاء مب�صم�ن ال�صحافة االإلكرتونية. 

حمور العدد:    االت�صال  و  «االعالم اجلديد«
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الهوام�س واملراجع:ا

1- http://www.internetworldstats.com/stats5.htm 
2- Robson, C., (2002) Real World Research, 2nd edition: Oxford, Blackwell Publishers 

Ltd. 
الدكت�ر عبدالرزاق  البرتا واالأ�صتاذ  ال�صحافة واالإعالم جامعة  ق�صم  رئي�س  اأب� عرجه  تي�صري  الدكت�ر  االأ�صتاذ  3- هم كل من 
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براديغم الثورات العربية

مفاهيمه االإدراكية وقنواته االإت�صالية

د. ح�شني �شعد

كلية االإعالم والتوثيق

اجلامعة اللبنانية

متهيد:

املثال  امل�صدر، مبعنى  ي�نانية  كلفظة   )paradigme( »الرباديغم«  مفه�م  اأن  تاريخيًا،  الثابت،  من    

اأو النم�ذج الذي يحتذي يف احلرف واالإنتاج، اأول من نحت ا�صتخدامه يف فل�صفة العلم، يف القرن الع�رصين، ه� 

 به التح�الت والتغرّيات التي ع�صفت وتع�صف باالأطر 
ّ

ليف�رص
 1

)Thomas Khun(
)*(

الفيل�ص�ف ت�ما�س ك�ن 

والنظريات واملفاهيم التي ت�صكل النظريات العلمية، القادرة على فهم وتف�صري الظ�اهر الطبيعية، والتاريخية 

واالإجتماعية واالإن�صانية.

والث�رات  العلمية  الث�رات  بني  تاريخية،  زاوية  من  مقارنة،  ك�ن  يعقد  بالذات،  الزاوية،  هذه  ومن   

االأبرز يف  العلم  املقارنة عن تر�صيح فيل�ص�ف  االإلتقاء. يف هذه  الأبرز نقاط  ال�صيا�صية. وتك�صف مراجعة مدّققة 

القرن املا�صي. الأن يك�ن، من دون حرج اأو حتميل امل�قف اأكرث مما يحتمل فيل�ص�ف الث�رات اجلارية يف العامل 

العربي:

.
2

1 ـ »فالث�رات ال�صيا�صية تهدف اإىل تغيري امل�ؤ�ص�صات ال�صيا�صية ب��صائل متنعها هذه امل�ؤ�ص�صات ذاتها«

.
3

2 ـ االأزمة هي ما ي�صعف دور امل�ؤ�ص�صات ال�صيا�صية

.
4

3 ـ يظهر هذا االإ�صعاف من خالل ازدياد »عدد االأفراد الذين ي�صعرون باالإغرتاب عن احلياة ال�صيا�صية«

.
5

4 ـ ي�صلك ه�ؤالء االأفراد »�صل�كًا انحرافيًا ب�ص�رة متزايدة«

ويفرت�س �صياق البحث، على نح� تلقائي، فح�س املفاهيم امل�صتخدمة يف رقم ـ 1 ـ: الث�رات ال�صيا�صية،   

الهدف: تغيري امل�ؤ�ص�صات ال�صيا�صية، ال��صائل: ممن�عة من هذه امل�ؤ�ص�صات. فالث�رة، لي�صت اإجتماعية، اأو طبقية، 

الث�رة �صيا�صية متامًا كما الث�رة العلمية، ت�صبقها اأزمة يعني اأن امل�ؤ�ص�صات ال�صيا�صية يف املجتمع، ال ينظر اإليها 

النا�س على اأنها تعمل ل�صالح املجتمع، اأو ل�صالح عالقات اإن�صانية، حتفظ حق�ق وم�صالح اجلماعات التي ت�صّكل 

هذا املجتمع.

 .
6

وامل�ؤ�ص�صات ال�صيا�صية، باملعنى الد�صت�ري، هي »اأم�ر اأقرها االإن�صان يف جمال احلياة ال�صيا�صية«  

 Les( االجتماعية  التنظيمات  و�صيغ  اأ�صكال  جمم�ع  هي   )Les institutions( امل�ؤ�ص�صات  اآخر،  ومبعنى 

.
7

organisations siciales) املحققة بق�ة القان�ن اأو العادة

براديغمات  االت�صال



7
5

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
4

د 
د
ع

ال

اأواًل: و�شف ما جرى يف �شياق ال�شريورة التاريخية:

من زاوية منهجية ال ميكن فهم �صريورة االأحداث التي ع�صفت يف العامل العربي خارج �صياق الت�صكل   

التاريخي لالأنظمة العربية، وامل�ؤ�ص�صات ال�صيا�صية التي نظمت احلياة ال�صيا�صية، واأظهرت عجزًا، عربَّ عن نف�صه، 

مرارًا وتكرارًا، يف قمع التحركات ال�صعبية واملطالب ال�صيا�صية واالقت�صادية يف جمتمعاتها، والنقطة املنهجية 

االأخرى، هي اأن نقطة البدء ترتبط بظه�ر ال�صخ�صيات التي �صكلت معامل االأزمة، وطالبت التحركات ال�صعبية 

باإ�صقاطها حتت �صعار ال�صعب يريد اإ�صقاط النظام، اأو ال�صعب يريد اإ�صقاط الرئي�س. والبحث، من هذه ال�جهة، 

�صري�صد »الث�رات« مبخططاتها الت�جيهية يف اأنظمة اأربعة، بتدرج يراعي تفجر االأحداث زمنيًا من ت�ن�س اإىل 

�ص�ريا.

البحث  بهذا  امل�صم�لة  الدول  ال�صيا�صية يف  امل�ؤ�ص�صات  لت�صكل  بالن�صبة  امل�صرتكة  العامة  ال�صمة  ولعلَّ   

من دول اجلامعة العربية، اأنها ت�صكلت بعد احلرب العاملية الثانية، اأو بني احلربني االأوىل والثانية، مع ت�صفية 

الكربيني:  الكتلتني  املبا�رص، ووالدة  االإ�صتعماري  الع�رص  اأو  االإنتداب  واإنتهاء ع�رص  العثمانية،  االإمرباط�رية 

كزعيم  �صابقًا  ال�ص�فياتي  واالإحتاد  الغربي،  الليربايل،  الراأ�صمايل،  للعامل  كزعيمة  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات 

للكتلة ال�صي�عية، اأو العامل ال�رصقي.

اأ ـ تون�س: �شرارة البوعزيزي:

العقل  اأعمل�ا  اأو »املتاآمرون«  الث�ري�ن  اأ�صحاب »احلل والربط«  الث�رة �صناعة، ول� كان  ل� كانت   

يف اختيار املكان والزمان، بالطبع، ملا اختاروا ت�ن�س... ولكن �صريورة االأزمة، وع�امل ال�رصاع الداخلي، يف 

م�اقعه االإقليمية والدولية، جعلت من هذا البلد، نقطة انطالق التح�الت يف م�صرية التغيري يف العامل العربي، عرب 

االإنتفا�صات اأو الث�رات العربية.

الع�رصة  من  يقرتب  �صكانها  عدد  كلم2،   1،054،530 م�صاحتها  اأفريقيا،  �صمال  يف  جمه�رية  ت�ن�س   

ماليني، االإ�صالم ه� دين الدولة الر�صمي، العربية لغتها اإىل جانب الفرن�صية والرببرية.

اإىل  و�ص�اًل  االإ�صالمي،  العربي  واحلكم  »الفندال«  اإىل  قرطاج  اأيام  من  التاريخ  اإىل  ت�ن�س  وتنتمي   

اآذار 1956، وتاأليف حك�مة  الفرن�صي، واعرتاف فرن�صا با�صتقالل ت�ن�س مب�جب بروت�ك�ل 20  اال�صتعمار 

ل م�ؤ�ص�صات الدولة الت�ن�صية بعد االإ�صتقالل،  وطنية برئا�صة احلبيب ب�رقيبة زعيم احلزب الد�صت�ري، وت�صكُّ

و�صع�د جنم الرئي�س ب�رقيبة، الذي متيَّز بالت�صلط والنزعة الفردية، والذي �صهد اأواخر عهده ما ُعرف بث�رة 

اخلبز، قبل اأن يعفيه من مهامه زين العابدين بن علي يف  19878/11/6 بالنظر اإىل ترّدي حالته  ال�صحية، 

والذي اأطاحت به حركة �صعبية عرفت بث�رة االأحرار الت�ن�صية، اندلعت ي�م اجلمعة 18 كان�ن االأول )دي�صمرب( 

2010، ت�صامنًا مع ال�صاب حممد الب�عزيزي، الذي اأ�رصم النار يف ج�صده يف 17 دي�صمرب، تعبريًا عن غ�صبه على 

البطالة وم�صادرة العربة التي كان يبيع عليها، )ت�يف يف 4 كان�ن الثاين )يناير( 2011 نتيجة احلروق(.

براديغمات  االت�صال
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رفعت حركة 18 دي�صمرب، التي خرجت باآالف املتظاهرين اإىل �ص�ارع ت�ن�س �صعارات �صد الف�صاد داخل النظام ا

ال�رصطة  بني  م�اجهات  يف  واجلرحى،  القتلى  �صق�ط  على  واحتجاجًا  وبطانة(،  وم�ؤ�ص�صات  )حزبًا  احلاكم 

اإجبار زين العابدين بن علي على التنحي عن ال�صلطة ومغادرة البالد ي�م  ت يف املح�صلة على  اأدَّ واملتظاهرين، 

اجلمعة 14 كان�ن الثاين )يناير( 2011، الجئًا �صيا�صيًا يف اململكة العربية ال�صع�دية.

يف مرحلة ما بعد االإ�صتقالل، ت�صكلت يف اجلمه�رية الت�ن�صية، على غرار ما ت�صكل يف عم�م اجلمه�ريات   

اإىل  اإ�صارة  العربية امل�صم�لة يف هذه الدرا�صة، د�صاتري، ومنها الد�صت�ر الت�ن�صي، الذي يت�صمن يف بابه االأول 

االأمة )جمل�س  اجلمعيات وجمل�س  وتاأ�صي�س  واالإجتماع  والن�رص  وال�صحافة  والتعبري  الفكر  امل�صاواة، وحرية 

الن�اب( واإناطة ال�صلطة التنفيذية برئي�س اجلمه�رية، والذي يجري اختياره من »بني االأ�صخا�س الت�ن�صيني 

امل�صلمني البالغني اأربعني �صنة من العمر، عن طريق االقرتاع العام واملبا�رص وال�رصي من قبل ال�صعب وملدة 5 

.
9

�صن�ات«

اأ�ص�صه ب�رقيبة عام  الد�صت�ري الدميقراطي«، الذي  الناحية احلزبية، فبقي حزب »التجمع  اأما من   

1934، يت�ىل دفة احلكم، على الرغم من �صدور قان�ن االأحزاب عام 1988، حيث برزت ت�صكيالت: كاحلزب 

الدميقراطي، االإ�صرتاكي، احلزب ال�صي�عي الت�ن�صي، حزب النه�صة )حزب اإ�صالمي اأ�ص�يل( حركة ال�حدة 

.
10

 واالإحتاد الدميقراطي ال�حدوي
ّ
ال�صعبية، التجمع الدميقراطي اال�صرتاكي، احلزب االجتماعي احلر

منذ اأيام ب�رقيبة اإىل اأيام بن علي، وعلى ط�ل واليته املتجددة، اأفرز اأداء احلكم واملمار�صة ال�صيا�صية   

واملمار�صة  الفردي  الت�صلط  �صد  بق�ة  تقمع  كانت  التي  ال�صعبية  االحتجاجات  بحركة  نف�صها  عن  اأزمة، عربت 

النقابية  املطالب  انفجار  اإىل   ،1976 عام  حزيران  حرب  بعد  واالأ�صاتذة  الطلبة  تظاهرات  منذ  الديكتات�رية، 

التي  اإىل ث�رة اخلبز عام 1984، والث�رات  القتلى واجلرحى و�ص�اًل  العام عام 1977، و�صق�ط  واالإ�رصاب 

املطالب  بتبّني  املقنعة  علي  بن  ديكتات�رية  حكمه  اأنقا�س  على  وجاءت   ،1987 العام  اأواخر  بب�رقيبة  اأطاحت 

اال�صالحية واإدخال ق�انني ال�صحافة واالأحزاب ط�ال ثالث وع�رصين �صنة قب�س بن علي على ال�صلطة يف ت�ن�س، 

ي يف تدعيم �صلطاته 
ّ

والذي اعتمد مثل �ص�اه من احلكام الذين تهاوت اأنظمة حكمهم، على االأمن والب�لي�س ال�رص

وقمع معار�صيه. لكن ث�رة اليا�صمني، يف ت�ن�س اخل�رصاء �صاءت اأن يك�ن اأول الزعماء العرب الذين اأطاحت بهم 

.
11

واأ�صقطتهم الث�رات العربية«

ن�رصت �صحيفة النهار اجلمعة يف 30 كان�ن اأول 2011، اأن �صحيفة »التامي�س« الربيطانية اختارت   

يكن  مل  العام.  �صخ�صية  العربي  للربيع  اإلهام  م�صدر  اأ�صبح  الذي  املتجّ�ل  البائع  الب�عزيزي،  حممد  »الي�م 

ال�رصق  يف  حت�اًل  اأحدثت  التي  االإنتفا�صات  من  مل�جة  حمفزًا  كان  الفردي  احتجاجه  لكن  ثائرًاُ  الب�عزيزي 

.
12

االأو�صط«

براديغمات  االت�صال
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ب ـ م�شر: �شهادة خالد �شعيد:

ال مراء يف اأن الث�رة ال�صعبية يف ت�ن�س ، التي اأطاحت بن علي كان لها تاأثري كبري على اإطالق �رصارة   

الغ�صب ال�صعبي يف م�رص. وا�صت�حت »ث�رة 25 يناير« )ك2 2011( رمزية  �صهادة ال�صاب خالد �صعيد، وه� 

ث�رة  الإطالق  امل�ت،  تعذيبه حتى  بعد  ي�ني� )حزيران( 2010،   6 ال�رصطة يف  قتلته  االإ�صكندرية،  م�اطن من 

)ني�صان(  اأبريل   6 �صباب  وحركة  غنيم  وائل  النا�صط  اأبرزهم  عدة،  جهات  قبل  من  ال�رصطة،  ي�م  يف  الغ�صب 

التنحي،  اإىل  الرئي�س ح�صني مبارك  ال�صيئة، ودع�ة  املعي�صية واالقت�صادية  الف�صاد، واالأو�صاع  احتجاجًا على 

اأن�ر ال�صادات يف 1981/10/6، على خلفية  اإىل رئا�صة اجلمه�رية يف م�رص بعد اغتيال الرئي�س  والذي جاء 

اتفاقيات كمب ديفيد، التي اعتربت يف م�رص والعامل العربي، باأنها خيانة وطنية وق�مية.

االإنتفا�صة  وهي  مبارك.  الرئي�س  باإ�صقاط  يناير«   25« ث�رة  جنحت  االنتفا�صة،  على  ي�مًا   18 بعد   

ال�صعبية االأكرب يف تاريخ م�رص احلديث. ففي 11 �صباط، الذي اأطلق عليه »ي�م احل�صم«، تال نائب الرئي�س عمر 

ر 
َّ
قر البالد،  بها  التي متر  الع�صيبة  الظروف  هذه  يف  امل�اطن�ن،  اأيها  فيه:  جاء  التلفزي�ن  عرب  بيانًا،  �صليمان 

الرئي�س حممد ح�صني مبارك تخليه عن من�صب رئي�س اجلمه�رية، وكّلف املجل�س االأعلى للق�ات امل�صلحة اإدارة 

.
13

�ص�ؤون البالد

ال�رصطة، على نح� ما ح�صل يف ت�ن�س. في�م 29  نقمة عارمة على  االإحتجاج،  برزت خالل حمالت   

يناير )كان�ن الثاين(، حتّ�لت �ص�ارع القاهرة حتى الفجر اإىل ما ي�صبه »حرب �ص�ارع«، بني مئات املجتجني 

تنت�رص ق�ات  اأن  تفلح قبل  اأن  بغية تط�يق االحتجاجات، »من دون  ال�صبل  ا�صتخدمت كل  التي  االأمن  وق�ات 

الثكنة  ي�صبه  ما  اإىل  العا�صمة  قلب  ليتحّ�ل  املجاورة،  وال�ص�ارع  التحرير  ميدان  يف  ب�ج�دها  ب  املرحَّ اجلي�س 

.
14

الع�صكرية«

تكاد الث�رة امل�رصية، التي اأطاحت مببارك كرئي�س للجمه�رية، اأن ت�صكل حدثًا منقطع النظري يف تاريخ   

م�رص احلديث، ذلك الأن هذا البلد يحت�صن اأكرب جتربة د�صت�رية وحزبية منذ انفكاك �صلة الرحم بني تركيا التي 

األغت اخلالفة عام 1924 وم�رص التي اأ�صبحت حممية اإنكليزية من العام 1882 اإىل عام 1956، ي�م اأمَّ عبد 

.
15

النا�رص قناة ال�ص�ي�س واأخرج االإنكليز نهائيًا من بالده

اإ�صقاط امللك  اأ�رصة،  اخلدي�ي حممد علي با�صا مع  اأنهت م�رص حقبة  اأقل من ثمانية ع�رص عامًا،  يف   

فاروق عرب ث�رة االأحرار بقيادة جمال عبد النا�رص، ثم حقبة جتربة االحتاد االإ�صرتاكي العربي، التي اأن�صاأها 

نا�رص ورفاقه، لتدخل م�رص اجلمه�رية جتربة متيل اإىل النظام الراأ�صمايل، وتنامي الربج�ازية ال�طنية املرتبطة 

بامل�صالح االحتكارية لل�رصكات الغربية، على ح�صاب االإجنازات ال�طنية، اأو االإ�صرتاكية، ذات البعد االجتماعي 

للطبقات ال�صعبية، بعد و�ص�ل ال�صادات اإىل رئا�صة اجلمه�رية، التي �صيعقبه فيها ح�صني مبارك، الذي كر�صه 

ا�صتفتاء �صعبي عام 1981، ثم اأعيد انتخابه عام 1987، ثم عام 1993، فعام 1999 للمرة الرابعة وعام 2005 

16

للمرة اخلام�صة. وقالت »منظمات معنية باحلق�ق ومراقب�ن اإن االنتخابات �صابتها خمالفات«

براديغمات  االت�صال
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ورئا�صة ا ال�صعب  جمل�س  اإىل  اجلمه�رية  رئا�صة  من  م�رص،  يف  القائمة  ال�صيا�صية  امل�ؤ�ص�صات  بدت   

احلك�مة، ف�صاًل عن التعددية احلزبية ال�صكلية، عاجزة جميعها عن بناء اأطر �صليمة الإحداث حت�الت يف اإدارة 

�س احلق للرئي�س بالرت�صح لالإنتخابات الرئا�صية 
َّ
املجتمع، ونقله من حالة اإىل حالة. مبا يف ذلك الد�صت�ر، الذي كر

باأوامره، وقدرة قمع  تاأمتر  اأجهزة لل�رصطة  له ببناء  مدى احلياة، حمتفظًا بقدرات هائلة و�صالحيات ت�صمح 

متنع املعار�صة من ت�صجيل مكا�صب، حتملها اإىل ال�صلطة.

عربت االأزمة عن نف�صها بعجز امل�ؤ�ص�صات عن منع عملية التغيري. وا�صتخدمت يف ث�رة 25 يناير كل   

االأ�صكال حتى اإ�صقاط الرئي�س، وكل االأجهزة املرتبطة به من وزراء وحزب وم�ص�ؤولني وم�ظفني كبار، وبدت 

�صعارات امليدان حتمل نف�س الث�رة مثل »�صعب ي�صع ن�صف ث�رة يحفر قربه بيده«.

تال�صت عن امل�رصح ق�ى قدمية وحلت حملها ق�ى جديدة، وظهرت حركات �صبابية ون�صائية كانت   

متنعها م�ؤ�ص�صات النظام املاأزوم وال�صاقط، مثل »�صباب من اأجل التغيري« وكلنا خالد �صعيد« وحركة 6 اأبريل، 

واجلمعية ال�طنية للتغيري، و�ص�اها من حركات اإ�صالمية وعلمانية.

املقر  »هنا  عليها  كتب  النفايات  الإلقاء  خم�ص�س  مكان  ف�ق  رفعت  الفتة  االأزمة«  تنامي  مظاهر  ومن   

.
17

اجلديد للحزب ال�طني

»احلرية  كحزب  االإ�صالمية  البيئة  من  قدمية  ـ  جديدة  ق�ى  بروز  على  النيابية  االنتخابات  ودلَّت   

ت�صم  التي  امل�رصية،  والكتلة  ال�صلفي،  الن�ر  وحزب  امل�صلمني،  االإخ�ان  جلماعة  ال�صيا�صة  الذراع  والعدالة« 

اأحزاب »امل�رصيني االأحرار« و »امل�رصي الدميقراطي« و»التجمع«، و»احلزب الق�مي«، الذي ي�صنف اأنه من 

.
18

»الفل�ل« التي ولدت من رحم »احلزب ال�طني« املنحل

جـ ـ ليبيا: �شرارة فتحي تربل:

بداأت �رصارة »احلرب االأهلية الليبية« اأو الث�رة الليبية اأو ث�رة 17 فرباير )�صباط( 2011، بخروج   

االأهايل يف مدينة بنغازي لتخلي�س املحامي فتحي تربل من ال�رصطة التي اعتقلته يف »15 فرباير«، تط�رت يف الي�م 

 اللجان الث�رية، ويف ي�م 7 فرباير« ت��صعت االحتجاجات 
ّ
التايل »16 فرباير« اإىل مدينة الزنتان التي اأحرقت مقر

اإىل ما ي�صبه انتفا�صة �صعبية يف �رصق ليبيا، بعد �صق�ط 400 قتيل وجريح بر�صا�س ق�ات االأمن واملرتزقة...

الليبي »ح�صان احلجمي« املتخ�ص�س يف جمال املعل�ماتية اجلمعة 28 يناير  النا�صط  اأن�صاأ  اأن  �صبق االنتفا�صة 

)كان�ن الثاين( �صفحة على الفاي�صب�ك االجتماعي تدع� اإىل اإطالق ث�رة يف كافة اأنحاء ليبيا ي�م 17 فرباير، يف 

.
)*(

ذكرى اأحداث مدينة بنغازي 2006، وللتخل�س من الفقر والتعبري عن حق�ق ال�صعب الطبيعية«

تاأثر احلراك الليبي، الذي بداأ �صلميًا مب�جة االحتجاجات التي انطلقت يف ال�طن العربي مطلع العام   

النظام  االأحداث وجل�ء  لكن تط�ر  اأطاحتا بنب علي ومبارك.  اللتان  ت�ن�س وم�رص  ث�رتا  2011، وخ�ص��صًا 

ل احلركة االحتجاجية اإىل  الليبي اإىل ا�صتخدام االأ�صلحة النارية الثقيلة والق�صف اجلّ�ي لقمع املتظاهرين ح�َّ

براديغمات  االت�صال
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ر القتال حتى اللحظة االأخرية، واأعلن�ا قيام 
َّ
ث�رة م�صلحة حددت لها هدفًا اإ�صقاط نظام معمر القذايف، الذي قر

املجل�س ال�طني االإنتقايل لقيام اجلمه�رية، ويف 21 و 22 اأغ�صط�س )اآب( دخل الث�ار اإىل طرابل�س، و�صقط نظام 

 واختفى القذايف االأب، وقتل بع�س اأوالده وهرب اآخرون. ويف 1011/10/20، متكن الث�ار 
)*(

»باب العزيزية«

من اكت�صاف خمبئه، واإلقاء القب�س عليه، وقتله يف التاريخ نف�صه، اإيذانًا ب�صق�ط جتربة نظام حكم فريد، يف بلد 

مثل ليبيا، ي��صف باأنه متجان�س، اإثنيًا ودينيًا، فاأكرث �صكانه من امل�صلمني على مذهب االإمام مالك بن اأن�س.

ومع هذه، املح�صلة، اأنهى القذايف بامل�ت حكمًا دام 42 عامًا يف ليبيا، منذ اأن و�صع يده على ال�صلطة   

يف انقالب ع�صكري يف االأول من �صهر اأيل�ل عام 1969 على يد »اللجنة املركزية لل�صباط ال�حدويني االأحرار« 

الذين �رصيعًا ما �صيطروا على ال��صع معلنني »�صق�ط امللكية وقيام اجلمه�رية العربية الليبية حمددين اأهداف 

ال�صابق و�صحب  لنظام احلكم  الت�رصيعية  ـ ت�صفية كل املجال�س  التايل: 1  ال�صكل  االأول على  بيانهم  حتركهم يف 

كافة �صالحياتها. 2 ـ اعتبار جمل�س الث�رة )12 ع�ص�ًا( الهيئة ال�حيدة ذات ال�صالحية لت�صيري كافة �ص�ؤون 

اجلمه�رية العربية الليبية. 3 ـ العزم على بناء ليبيا اإ�صرتاكية تقّدمية تنا�صل �صد اال�صتعمار. 4 ـ االإهتمام الكبري 

باالحتاد مع بلدان العامل الثالث وبذل اجله�د للق�صاء على التخلف االقت�صادي واالجتماعي. 5 ـ االإميان العميق 

.
19

بحرية الدين والقيم االأخالقية املت�صمنة يف القراآن الكرمي

وب�رصف النظر عن �صياقات اأزمة نظام احلكم يف ليبيا منذ االأ�صابيع االأوىل للث�رة �صد ال�صن��صية،   

نهايته  كتب  القذايف  معمر  العقيد  فاإن   
)**(

االأخ�رص« »الكتاب  يف  الن�ر  تر  مل  التي  االأفكار  عن  النظر  وب�رصف 

»الفجيعة« بنف�صه »كمارق يف نظر �صعبه ويف نظر املجتمع الدويل، مف�صحًا املجال اأمام الع�دة اإىل النظام امللكي، 

ل »االأخ القائد«، الذي بقي عقيدًا ط�ال حياته اإىل هدف للث�رة باعتباره  ول� على م�صت�ى علم البالد... وحت�َّ

..
20

رت بالكامل
َّ
طاغية، وباعتبار قتله اإيذانًا فجر جديد لليبيا، التي اأعلن اأم�س من بنغازي اأنها حتر

د ـ اليمن و�شوريا:

مل يتغريَّ امل�صهد كثريًا يف اليمن و�ص�ريا، ما خال اأن الث�رة يف كال البلدين، مل تنجز اأهدافها بعد، ال يف   

ك االحتجاجات يف املطالب اإىل 
ِّ
اإ�صقاط الرئي�س وال يف اإقامة م�ؤ�ص�صات حكم بديلة، اإالَّ اأن امل�صهد ه� نف�صه يحر

املكا�صب، فاالأدوات، واإن بدا العنف يف �ص�ريا يقرتب اأكرث فاأكرث من النم�ذج الليبي.

 ث�رة التغيري ال�صلمية، والتي انطلقت يف 11 �صباط )فرباير( 
21

اأطلق ال�صباب على ث�رتهم يف اليمن  

ي�م �صق�ط الرئي�س امل�رصي مبارك، يف ي�م جمعة الغ�صب، متاأثرة باالحتجاجات املندلعة يف ط�ل ال�طن العربي 

وعر�صه، ق�امها �صبان غا�صب�ن واأحزاب املعار�صة للمطالبة برحيل الرئي�س علي عبد اهلل �صالح. بعد 32 عامًا 

يف ال�صلطة، ثم ت��صعت يف 18 مار�س )اآذار( بان�صمام زعماء ع�صائر وقبائل اإىل الث�رة مثل الل�اء علي حم�صن 

االأحمر، و�صقط جرحى بنريان »�صبيحة النظام«، والبلطجية، وجرى الحقًا االإتفاق على مرحلة انتقالية، تق�صي 

بخروج �صالح من ال�صلطة من دون اإراقة املزيد من الدماء.

براديغمات  االت�صال
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يف �ص�ريا، �صّكل حمزة اخلطيب )طفل عمره 13 عامًا( رمزًا للحركة االحتجاجية التي انطلقت ي�م ا  

ل�صفحة:  وتلبية  احلريات،  وكبت  والف�صاد   القمع  منظم�ها،  اأ�صماه  ما  �صد   2011 )مار�س(  اآذار   15 الثلثاء 

الث�رة ال�ص�رية �صد ب�صار االأ�صد. على الفاي�صب�ك.

 
ّ
اأول االأمر �صعارات: حرية... حرية... »اإ�صقاط النظام« ردًا على قمع ما �صمي ورفعت هذه احلركة   

ت ال�صلطة ال�ص�رية باتهام املحتجني »باالإرهاب« الهادف لزعزعة االأمن الق�مي. »بال�صبيحة« وردَّ

بعد مقتل حمزة اخلطيب، تزايدت التظاهرات، ونزل اجلمه�ر يف حماه باالآالف حاملني �ص�رة الطفل هاتفني: 

حمزة.. حمزة، ويف حلب: اهلل اأكرب حمزة... حمزة، و�صجل على الفاي�صب�ك 40 األف م�قف م�ؤداه: كلنا حمزة 

.
22

اخلطيب

مدينة حماه  زار  عندما  دم�صق روبرت ف�رد،  االأمريكي يف  ال�صفري  اأن  ال�ص�رية  االأزمة  مفارقات  من   

يف 9 مت�ز 2011،  نرث ال�رد على م�كبه، يف اأو�صع حركة احتجاج على النظام يف �ص�ريا... الذي �صار نظامًا 

اأحد  اإىل د�صت�ر يف  الثاين 1970،  ال�صلطة يف 16 ت�رصين  اإىل  االأ�صد  الرئي�س حافظ  حزبيًا، يخ�صع بعد جميء 

اأبرز ن�ص��صه اأن حزب البعث العربي االإ�صرتاكي »ه� احلزب امل�صرّي للمجتمع والدولة، فه� يق�د جبهة وطنية 

.
23

تقّدمية تعمل يف �صبيل ت�حيد اجلماهري وو�صعها يف خدمة اأهداف االأمة العربية«

ورث الرئي�س ب�صار االأ�صد رئا�صة اجلمه�رية، وقيادة احلزب واجلي�س عن والده، عرب انتقال لل�صلطة،   

غداة وفاة االأب عام 2000. واأم�صى والية كاملة حتى العام 2007، وتتعرث واليته الثانية املفرت�س، وفقًا للد�صت�ر 

ال�ص�ري اأن ت�صتمر حتى العام 2014، على خلفية حركة االحتجاج، التي انتقلت اإىل امل�اجهة امل�صلحة، وحرب 

.
24

 امليدان يف دم�صق اأ�صفر عن ع�رصات القتلى واجلرحى
ّ
التفجريات مع االإعالن عن تفجري انتحاري يف حي

يف �ص�ارع املحافظات ال�ص�رية ي�رصخ املتظاهرون: ال�صعب يريد اإ�صقاط النظام، »نريد راأ�صك يا ب�صار«، نحن 

نكره احلك�مة، يف دفع ال�رصاع اإىل النهاية، واإيذانًا ب�صق�ط مرحلة كاملة من ال�صعارات �صد التدخل االأجنبي اأو 

من اأجل م�صالح اجلماهري ال�صعبية اأو الكادحة.

ثانياً:

»بالربيع  ت�صميته  على  ا�صطلح  ما  بلدان  يف  بال�صبط  جرى  الذي  ما  اجتاه؟  وباأي  تغيري،  اأم  ث�رة   

الذي جرى، ه� ث�رة  البلدان؟ وهل  تلك  اإىل  ال�صيا�صي  اإعادة احلراك  فاأّي حتّ�ل ح�صل، يف جمرى  العربي«؟ 

اأم تغيري، وباأي اجتاه، هل ال�صري نح� الدميقراطية، التي هي طريق القرن احلادي والع�رصين، اأم اأن ما حدث 

ه� اإعادة اإنتاج مناذج �صلفية عرفها العرب امل�صلم�ن يف تاريخهم الط�يل منذ الع�رص التد�صيني )ع�رص اخللفاء 

الرا�صدين( اإىل نظام الدولتني )االأم�ية والعبا�صية( و�ص�اًل اإىل االأزمنة احلديثة؟

براديغمات  االت�صال
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الث�رة يف العلم اأو ال�صيا�صة اأو االإدارة اأو حتى االأخالق، ال ميكن اأن حتدث اإالَّ بعد اأزمة. تظهر االأزمة يف   

اأن النظام القائم بكل اأ�صكاله واأنظمته واأ�صخا�صه وق�انينه ود�صت�ره ي�صبح عاجزًا عن تلبية حاجات اجلمه�ر، 

ت�صعر الغالبية من النا�س باالغرتاب عن احلياة ال�صيا�صية. وهذا ال�صع�ر، ينم� با�صطراد، كما الحظ ت�ما�س 

ك�ن. وتهتف النا�س �صد نظام مل يعد اأحد منهم ي�صعر باأنه ميثلها. وهذا امل�صار اأزمة ¬ احتجاجات ¬ ث�رة اأو 

انتفا�صة ¬ نظام جديد، د�صت�ر جديد، اأحزاب جديدة... بدا جليًا يف جمرى الث�رات العربية...

ا ه� ماأل�ف. فمحمد ب�  مل يكتِف النا�س باإعالن املعار�صة، بل راح�ا يت�رصف�ن، بطريقة »منحرفة« عمَّ  

عزيزي حرق نف�صه احتجاجًا، وخالد �صعيد واجه ال�رصطة يف م�رص، وكان اأعزل اإالَّ من اقتناعه بحقه يف م�اجهة 

القمع، والطفل حمزة اخلطيب، ترك املدر�صة وان�صم اإىل التظاهرات االحتجاجية، ومع ال�قت تزايدت حركات 

االإحتجاج، وانخرط فيها الع�رصات واملئات وع�رصات االأل�ف اإىل املاليني.

وهنا ي�صبح من ال�ا�صح اأن روؤ�صاء تلك االأنظمة، واأدواتها االأ�صا�صية )الد�صاتري( مل تعد �صاحلة حلكم   

املجتمع، ومل تعد �صاحلة لتفر�س �رصوط وج�دها على املجتمع كقان�ن �صائد.

 اأنه ما من نظام عربي ظهر يف فرتة ما بعد اال�صتعمار جنح يف احت�صان غالبية 
)*(

يالحظ روجه اأوين  

اأما النتيجة، فتبل�رت على �صكل ح�صد هائل من ال�صباب ال�صاخطني الذين بات�ا االآن  اجليل ال�صاب يف البالد. 

اجلهات  ي�صمل  مبا  لذلك،  الفر�صة  لهم  �صمحت  كلما  الديكتات�رية  االإدارة  مظاهر  جميع  تدمري  على  ين 
ّ
م�رص

.
)25(

احلك�مية و�صائل االإعالم التي تديرها احلك�مة ومراكز ال�رصطة وال�صجالت«

من  الكبرية  ال�صعبية  الكتلة  اأن  تبنيَّ  العربية،  االإنتفا�صات  يف  �صاركت  التي  الق�ى  ا�صتعرا�س  من   

احتادات العمال اإىل االأحزاب العلمانية واالأحزاب االإ�صالمية، ف�صاًل عن ال�صباب والطالب والعاطلني عن العمل 

�س النظرية القائلة باأن ما حدث ث�رة بكل معنى الكلمة، واإن مل تكن ثمة طبقة بعينها حتاول اأو 
ّ
واملنفيني، تكر

حاولت قلب طبقة اأخرى م�صيطرة يف الدولة واملجتمع. فالث�رة الربيطانية عام 1682 كانت �صد امللك، والث�رة 

الفرن�صية اأنهت النظام القدمي املتمثل ب�صلطة االإقطاع واالإكلريو�س والعائالت االأر�صتقراطية املخالفة مع امللك 

ل�ي�س ب�نابرت، اإىل الث�رة البل�صفية عام 1917، التي اأنهت نظام القيا�رصة املخالفة مع كبار املالكني )الك�الك( 

والربوليتاريا النا�صئة يف املدن املتحالفة مع الفالحني واجلن�د.

االأدبيات  لكلمة طبقة، كما فهمت يف  التاريخي  املفه�م  العربية طبقية،  الث�رات  املعنى، مل تكن  بهذا   

الن�ع  هذا  مثل  يف  للخ��س  حاجة  وال  الراأ�صمالية  اإىل  اال�صرتاكية  من  ع�دة  هي  وال  املارك�صية،  الكال�صيكية 

القرن احلادي  اأ�صكال مرذولة من احلكم يف م�صتهل  ك الإنهاء 
ّ
اأن »املجتمع حتر الت�صنيفات، فالذي ح�صل  من 

واالأحادية احلزبية،  االإ�صتبدادي،  العقل  ونبذ  االإن�صان،  على حق�ق  والتعّدي  ال�صلطة،  كالتفرد يف  والع�رصين، 

والدع�ة اإىل التعددية احلزبية، واإقامة االإنفاق املايل على ال�صفافية من زاوية امل�صاركة وتداول ال�صلطة، من زاوية 

امل�صاركة يف الت�صمية واإعادة البناء.

براديغمات  االت�صال
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فثمة �صبه بني الربيع العربي، الذي اأزاح جمم�عة من الديكتات�ريات العربية يف ت�ن�س وم�رص وليبيا، ا  

اإىل �صائر امليادين االأخرى  اأبداها املتظاهرون، يف ميدان احلرية يف م�رص  واأظهرت امل�صاركات احلما�صية التي 

مياًل هائاًل للحريات ال�صخ�صية، من الن�ع الذي الحظه روجه اأوين... اإننا نرى �صبهًا منه يف اأجزاء من العامل 

انتهاء احلكم  عند  ال�رصقية  اأوروبا  اأو يف  عام 1968،  باري�س  ربيع  اأوروبا خالل  احلديث، كما ح�صل يف مدن 

. الذي حدث يف بلدان الربيع العربي، اأن امل�اطن األقى جانبًا كل ما حيك عن »الف�بيا« من 
26

ال�صي�عي الرو�صي

االن�صانية، ويك�رص تخلف  الكرامة  اإىل  االعتبار  ليعيد  االأنظمة احلاكمة، والك�صل اجل�صدي والعقلي والنف�صي، 

»االأفكار املعلبة« واالإيدي�ل�جيات ال�صمنية، وا�صعًا حدًا ل�صن�ات من القهر والتخلف، وم�صاهمًا يف »قيادة العامل 

على طريق القرن احلادي والع�رصين ليك�ن اأكرث دميقراطية مع اأنه اأحيانًا اأكرث خط�رة: على حّد تعبري جملة 

قلن�ص�ٌة  فيما تخفي  واأنفه  فمه  و�صاح  يغطي  العام 2011،  ب�صخ�صية  املتظاهر  اختارت  التي  االأمريكية  التامي 

.
27

�صعره

فاحت  اأنه  بدا  الذي  العربي،  االإن�صان  اإىل  النظرة  لت  بدَّ التي  املفاجاآت،  مفاجاأة  العربي  الربيع  �صكل   

ال�صياق  االإ�صالمية، خارج  الدميقراطيات  الغربية مع  الدميقراطية  فيه  تتعاي�س  املجه�ل، بحثًا عن عامل  ع�رص 

الكال�صيكي لالأدبيات االإ�صالمية، التي تتقاطع مع القام��س الليربايل من الث�رة الفرن�صية اإىل اأيامنا هذه.

ثالثاً: 

ـ �صكلت ث�رة اليا�صمني يف ت�ن�س اأول حماولة جريئة وعملية الإعادة  اأ  براديغمات الث�رات العربية:   

النظر يف »براديغم« الث�رات ال�صهرية يف التاريخ. فما ح�صل ال ي�صبه اأي من�ذج اأو مثال يحتذي، ال يف الث�رة 

الفرن�صية التي كان لها رجالها وكتابها وفال�صفتها، اأو الث�رة الرو�صية التي كان لها قائدها )لينني( وحزبها 

)البل�صفي( و�صحافتها، ونظريتها، واأدواتها فاأط�ارها، و»الث�رة االإ�صالمية يف طهران عام 1979«، التي قادها 

االإمام اخلميني، و�صكلت اأوجه �صبه مع بع�س الربيع العربي، جلهة اإجبار احلاكم على التنحي..

احلركة  حت�يل  عرب  �ص�اء  ال�صعبية،  احلركات  يف  جديد  براديغم  عن  ت�ن�س  يف  االنتفا�صة  ت  عربَّ  

اإ�صقاط  ال�صعب يريد  االأوىل، ورفع �صعارات، مثل  اللحظة  العنف منذ  انتفا�صة، واالإبتعاد عن  اإىل  االحتجاجية 

النظام، و�صعارات اإرحل، ف�صاًل عن التعبئة االإعالمية، �ص�اء عرب م�اقع الفاي�صب�ك اأو الف�صائيات العربية، ال 

�صّيما قناتي »اجلزيرة« و »العربية«.

مبدع ومرن  على من�ذج  والقائمة  ال�صباب،  اتبعها  التي  اال�صرتاتيجية  اأن  الت�ن�صي  االإمن�ذج  اأثبت   

من املقاومة غري امل�صلحة كانت يف حمّلها. فنظام بن علي كان االأ�رصع يف االإنهيار على الرغم من امتالكه اآلة قمع 

كبرية، لكن الثابت اأن هذا النظام مل يكن لديه القدرة مل�اجهة اأول اختبار فعلي »على يد مقاومة �صعبية متنا�صقة، 

ومنت�رصة يف اأرجاء البالد، كما نعلم مدى �صع�بة اإ�صقاط اأنظمة برمتها من دون دعم اجلي�س، ول� مب�صاعدة ق�ى 

.
28

خارجية ق�ية كال�اليات املتحدة

براديغمات  االت�صال
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وخارج االأمن�ذج املارك�صي للث�رة ال�صعبية الطبقية، بدا اأن م�ؤ�ص�صة اجلي�س، يف كل من ت�ن�س وم�رص   

حافظت على نف�صها كم�ؤ�ص�صة غري مت�رطة يف ال�رصاع... ويف الث�رة امل�رصية كان نزول اجلي�س اإىل ال�ص�ارع، 

جتاوز  له  امل�صم�ح  غري  من  باأنه  ملبارك  وا�صحة  اإ�صارة  ي�صّكل  للمتظاهرين  قمعي  غري  اأمني  بدور  واكتفاوؤه 

.
29

امل�ؤ�ص�صة الع�صكرية

اأفريقيا، متثل بنزع  اإمن�ذجًا جديدًا يف �صمال  اإ�صقاط نظام القذايف،  اإمن�ذج  اأي  الليبي،  ـ �صكل »الرباديغم«  ب 

ال�رصعية عن النظام، �صمن �صياق اإنقالبي ث�ري، جمع فكرة امل�ؤامرة اإىل النم�ذج ال�صيني يف حرب التحرير 

الكربى اأيام »م�ت�صي ت�نغ«، واأ�صحى املثال الليبي يق�م على:

رة، اأو املنطقة العازلة، اأي القاعدة ال�رصورية لبناء م�ؤ�ص�صات الث�رة.
َّ
1 ـ املنطقة املحر

2 ـ احلماية الدولية، عرب قرار �صدر عن جمل�س االأمن الدويل، ويق�صي بحظر الطريان ف�ق بنغازي، ومناطق 

ليبية اأخرى.

3 ـ اعتماد العنف امل�صلَّح املدع�م من اأنظمة عربية، وتركيا، وفرن�صا وبريطانيا وال�اليات املتحدة، واملجم�عة 

االأوروبية ككل، وفرت املال وال�صالح، و�صكلت الداعم ال�صيا�صي للث�رة...

علمية و�صع  اإىل جلان  ي�صكل حك�مة، وعهد  الذي  االنتقايل،  ال�طني  املجل�س  الليبية، عرب  الث�رة  ـ حر�صت   4

د�صت�ر جديد، اإىل اأن تنزع االعرتاف تل� االعرتاف بها، فكان احل�صار الدبل�ما�صي اأو العزلة الدولية عاماًل من 

ع�امل االإمن�ذج الليبي يف اإ�صقاط اأعتى �صلطة حكمت اأربعة عق�د كاملة، من دون د�صت�ر اأو م�ؤ�ص�صات.

وحتّدد  اجلمه�ر،  جتمع  اأجندات  و�صكلت  للهمم،  و�صحذ  ح�صد  عنا�رص  اإىل  اجلمعة  اأيام  ال�صعارات  حت�لت 

اخلط�ات املقبلة يف عملية ال�صغط على االأنظمة، ور�صم معامل �صري االإنتفا�صات اأو الث�رات، فمن »جمعة اإرحل 

يف ت�ن�س اإىل جمعة الغ�صب يف م�رص اإىل جمعة التدويل مطلبنا اأو جمعة اجلامعة العربية تقتلنا يف �ص�ريا ولعبت 

و�صائل االإعالم واالإت�صال دورًا حا�صمًا يف تنمية مقاربة »و�صع االأجندة« )Agendasetting) ويف هذا الي�م 

بالذات، يف التعبئة اجلماهريية، عرب نقل �صعارات اأيام اجلمعة يف البلدان التي �صهدت ث�رات. ومن الثابت اأن 

من�ذج و�صع االأجندة ي�ؤكد على وج�د عالقة اإيجابية بني ما ت�ؤّكده و�صائل االإعالم يف ر�صائلها وما يراه اجلمه�ر 

.
30

هامًا، اأي اأن دور و�صائل االإعالم واالإت�صال ي�صهم يف ترتيب االأول�يات عند اجلمه�ر

 يف تعبئة اجلماهري ملتابعة االإنتفا�صة اأو الث�رة 
31

وكما تبني التجربة، فاإن �صالة اجلمعة »تعد ال�صالح االأق�ى«

�صد رئي�س النظام يف هذا البلد اأو ذاك.

د ـ من الرباديغمات اجلديدة تاأ�صيل معنى الث�رة، مبعنى الدورة،  اأي تتايل احللقات واملراحل، ال باملعنى الذي 

 �صد القي�رص، التي اأحلت ق�ى جديدة 
33

 اأو الث�رة البل�صفية
32

عرفته الث�رات الكربى يف العاملني اجلديد والقدمي

حمل ق�ى قدمية.

اأو  املفاهيم  من  ب�صل�صلة  العربية،  الث�رات  على  يطلق  الذي  املفه�م  اأو  التعبري  وه�  العربي«  »الربيع  هـ حفل 
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الث�ري، ا والعنف  والراأ�صمالية،  والربج�ازية،  املطلقة،  ال�صلطة  اأو  امللك،  مفاهيم  فغابت  اجلديدة،  التعابري 

والطبقة الثالثة، والربوليتاريا، واالأممية، واالإ�صرتاكية الدميقراطية، والف��ص�ية، والي�صار، والطف�يل، و�ص�ى 

ذلك حتفل به اأدبيات الث�رات القدمية واحلديثة، لتحل مكانها عبارات اأخرى: ال�صعب اإ�صقاط، الرئي�س، النظام، 

الف�صاد، الدميقراطية، تداول ال�صلطة، التعّددية، الق�صاء العادل، دولة القان�ن، ال�صفافية.

ل يف »الرباديغمات الث�رية يعك�س حت�اًل« يف م�صم�ن الث�رات، ودع�تها اإىل اعتبار احلكم مداولة،  وهذا التح�ُّ

اإىل  عائد  فذلك  الق�ة،  ا�صتخدام  يف  اأمعن  العربية  الث�رات  بع�س  اأن  �صحيح  االنتخابات.  ب�ا�صطة  والتغيري 

ا�صتخدام ق�ى ال�صلطة، اأو االأنظمة اال�صتبدادية والدكتات�رية، عرب »ال�صبيحة، اأو البلطجية اأدوات العنف �صد 

املتظاهرين، ويف حماولة لقمع االحتجاجات...

وبرز ال�صباب كق�ة هائلة يف حتريك عمليات االإحتجاج. و�صكلت القطيعة بني »اخلطابات املحنطة« ولغة الع�رص 

اأول الغيث، يف البحث عن طرائق جديدة للث�رة، يالحظ روجه  اأوين اأن من الب�اعث التي حتث ال�صباب على 

التظاهر عدم االإ�صغاء اأو ت�صديق اخلطابات التي يلقيها الث�ري�ن املعمرون الأنها مل تعد تعني لل�صبابـ  �صيئًا على 

االإطالق. »فاالإ�صتماع اإىل اخلطابات امل�صتتة التي األقاها الزعيم الليبي معمر القذايف يف االأ�صابيع االأخرية، والذي 

يق�ل اأنه ال يتمتع باّي من�صب رئا�صي، يك�صف النقاب عن تقطع االأو�صال التامة بني اللغة ال�صيا�صية وال��صع 

.
34

ال�صيا�صي«

رابعاً:

قن�ات االت�صال وت�صكلُّ ال�عي اجلديد: فر�صت الث�رات العربية م�صالة دور االإعالم الف�صائي بق�ة   

يف  مبا�رصًا  هدفًا  الف�صائية  املحطة  و�صارت  العام.  باملعنى  واالإعالمي  والدعائي  ال�صيا�صي  النظر  ب�صاط  على 

ال�رصاع، تتعر�س ما يتعر�س له املت�صارع�ن، �ص�اء اجلماهري اأو ال�صلطة.

والت�ا�صل  االإت�صال  عمليات  يف  املتطّ�رة  التكن�ل�جيا  دور  عن  الذه�ل  الفادح  اخلطاأ  من  واأ�صحى   

االجتماعي، فقد كان للقن�ات التلفزي�نية، الف�صائية، الدور االأكرب يف التعبئة، وو�صع االأجندة، واإعالن ف�صل 

�صيا�صات االأنظمة.

والذي  الفاي�صب�ك،  و»الت�يرت« جيل  »الفاي�صب�ك«  ا�صتخدام  اأح�صن  الذي  ال�صباب،  على جيل  اأطلق   

اأطلق �رصارة انتفا�صات متتالية من اأجل حتقيق الدميقراطية يف ت�ن�س وم�رص والبحرين واليمن وليبيا وغريها 

.
35

من البلدان العربية

و�ص�اها،  والعربية،  كاجلزيرة،  العربية،  الف�صائيات  اأن  واالإت�صال،  االإعالم  خرباء  لدى  اإتفاق  ثمة   

دون  من  الث�رات(  )اأي  حدوثها  تطّ�ر  ال�صعب  من  اأن  اإاّل  العربية،  الث�رات  اإندالع  وراء  ال�صبب  تكن  مل  اإن 

تلك الف�صائيات التي �صاهمت يف بل�رة وعي ال�صباب العربي، وحتذير انت�صابه اإىل حتركات تهدف اإىل املطالبة 

باحلريات، والكرامة االإن�صانية، وحماربة الف�صاد، م�صتفيدة من تكن�ل�جيا االإعالم واالإت�صاالت واإن �صار كل يف 

.
36

طريقه اخلا�س«
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يف  غنيم  وائل  دور  عرب  �ص�اء  البحث،  منت  يف   
َّ
مر كما  االجتماعي،  الت�ا�صل  م�اقع  اأن  الثابت  ومن   

م�رص، اأو رفاقه يف االأقطار االأخرى، يف حتريك الث�رات العربية، جلهة جمع ال�صف�ف وتنظيم اأجندة التظاهرات 

وت�رصيع وترية االأحداث، وه� زمن مل نكن نتخيل اأنه �صيحدث ي�مًا... فامل�اقع االجتماعية �صاهمت يف اإطالق 

...
37

الث�رات.... التي مل تكن لتحدث ل�الها، رغم كل اجله�د لتعطيل قدرة النا�س على ا�صتخدام االأنرتنت

وبالع�دة اإىل فاي�صب�ك وت�يرت ون�افذ الت�ا�صل االجتماعية على �صبكة االأنرتنت، فاإن تلك الن�افذ اأ�صبحت االآلية 

اجلديدة لتدبري عمليات االنقالب والتمرد ال�صعبي، بداأت يف ثمانيات القرن املا�صي ال�صقاط النظمة ال�صم�لية يف 

اأوروبا اإىل البلدان العربية يف العام 2011.

واأدت ثورة االإت�شاالت واالأنرتنت وامليديا االجتماعية وظائف عدة من اأجل:

1 ـ ت�فري القدرة للنا�س ملقارنة، اأو�صاعهم والت�ا�صل مع بع�صهم البع�س...

ر االقتناع لل�صباب العربي يف  2 ـ اإ�صقاط حاجز اخل�ف، مع انهيار نظام بن علي، وهربه خارج البالد، مما وفَّ

اأقطار اأخرى، على الت�صجع لهّز اأع�صاب احلكام يف دول اأخرى.

3ـ  اأّدت ال�ص�ر والتعليقات واالأخبار على ت�ليد االح�صا�س بالغ�صب الطارد للخ�ف من القب�صة االأمنية، والتجروؤ 

على رفع �صعارات مثل ال�صعب يريد اإ�صقاط النظام.

ت و�صائل االت�صال احلديثة نظرة ال�صع�ب اإىل حكامها. فحاجز التخ�يف الذي �صقط، مع تط�ر االأحداث  4 ـ غريَّ

اإن الرغبة اجلاحمة يف  اإىل قطر، مل يكن وحده العن�رص احلا�صم يف ت�صكل ال�عي اجلديد، بل  املنق�لة من قطر 

التغيري، بدّلت النظرة اأي�صًا اإىل احلكام الذين يت�صبب�ن بالبطالة والفقر واالأزمات. وال هّم لهم �ص�ى البقاء على 

الكر�صي.

ـ و�صاهمت و�صائل االت�صال احلديثة اأي�صًا يف �صق�ط �صعارات واأو�صاع، كمثل قب�ل القمع، واالإ�صتمرار يف   5

ال�صلطة، حتت ذريعة اأن الق�صية الفل�صطينية حتتاج اإىل ا�صتقرار، وقائد، ووحدة قرار اإىل اآخر املعزوفة املعروفة 

يف العداء االإ�رصائيلي وال�اليات املتحدة، و�ص�اًل اإىل التالعب يف الق�صية ال�طنية، وت�صتيت االأنظار عن االأزمات 

االجتماعية واالقت�صادية.

نتيجة البحث: �صاهمت و�صائل االت�صال على نطاق حي�ي يف اإطالق »بروباغندا« ث�رية انقالبية، فعالة   

و�رصيعة، اأح�صنت بكل املقايي�س يف ت�ظيف الق�انني االإداركية يف عملية اإعادة بناء ال�عي اجلديد، ح�ل جملة من 

املفاهيم »كق�ة ال�صعب واإرادته، واملطالب املرف�عة باإ�صقاط النظام ورف�س الت�ص�يات، وال�صري بامل�اجهة حتى 

النهاية، الإحداث حتّ�ل يف اإدارة البالد، يف اإعادة بناء م�ؤ�ص�صات جديدة، واإنتهاج مقاربات وحتالفات و�صيا�صة 

جديدة اأي�صًا.

من الرباديغمات اجلديدة، �صيحات »اهلل اأكرب« يف التظاهرات ويف �صل�ات اجلمعة واخلطب احلما�صية.   

تلب�صت الث�رات العربية روح االإ�صالم، فبقيت روح اجلماعة حمركًا فعليًا لالأحداث، واحتل امل�صجد دورًا حا�صمًا 

براديغمات  االت�صال
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يف عمليات التعبئة واحل�صد للث�رة، عقاًل وتنظيمًا وقيادة ف�صاًل عن ي�م اجلمعة، الذي كان ذا تاأثري هائل يف جمع ا

النا�س، وحتريك ال�صارع، من زاوية مفه�م »االأمة« امل�ؤ�ص�س لدميقراطية ال�ص�رى يف االإ�صالم.

من الرباديغمات ذات الداللة يف معارك التغيري العربي، اإخراج اجلي�س اأو امل�ؤ�ص�صة الع�صكرية النظامية   

النظام واأ�صخا�صه،  انف�صل عن حماية  الغليان  القمع. فاجلي�س يف حلظة  اأدوات  كاأداة من  الت�صنيف  يف دائرة 

القمع  من  الث�رة  ت 
َّ
فجر املنتف�صة،  ال�صعب  جلماهري  وحتري�صي  تعب�ي  لن�صاط  احلماية  وفر  ذلك،  وخالف 

املبا�رص... وبرزت على ال�صطح ق�ى قمع جديدة من ال�رصطة ال�رصية اإىل ال�رصطة العلنية، وزبانية االأنظمة من 

»البلطجية اإىل ال�صبيحة«.

ت�صجيل  مع  كافة،  والتقليدي  اجلديد،  االت�صال  و�صائل  عرب  الث�رية  »الربوباغندا«  جنحت  وهكذا،   

تاأهيل ثقافة، عرب  اأو  بالن�صبة لث�رة لينني عام 1917، يف تك�ين وعي،  التي كانت ال�رصارة  الي�مية،  اجلريدة 

االإ�رصاب  عرب  بالعيان،  تلم�س  التي  واالإ�صتجابة،  والتعليق،  واخلرب  ال�ص�رة  من  املتكّ�نة  االإثارة  عنا�رص 

والتظاهر وال�صدام يف ال�صارع.

وحافظ قان�ن التكرار كاأحد اأهم ق�انني االإدراك على جاذبيته، وحي�يته، مع ا�صتعادة العر�س، اأو   

جذب االإنتباه بـ »خرب عاجل« على ال�رصيط املتحرك، على ال�صا�صات ال�صغرية.

كما جنحت الربوباغندا الث�رية، يف ا�صتخدام رفيع االأداء لقان�ن االأول�ية من خالل �صخ املعل�مات   

اأول باأول يف اأذهان امل�صاهدين، فيما تغرق اأجهزة النظام، حتى االإعالمية منها، يف رتابة وروتني اإداري ال ي�صح 

الأيام االإ�صتقرار، فكيف باأيام االأزمة.

يف الطريق لبناء اأنظمة جديدة، مع التح�الت الدميقراطية يف دول الربيع العربي، انتخب الت�ن�صي�ن   

جمل�صًا تاأ�صي�صًا وكذلك امل�رصي�ن برملانًا، كما �صكلت ث�رة ليبيا اأجهزة بديلة: جمل�س انتقايل وطني، حك�مة 

اإعداد د�صت�ر جديد، م�ؤ�ص�صات ق�صائية، متهيدًا لالإنتخابات.

البائدة،  االأنظمة  بقايا  من  كفاية  تتخل�س  مل  اأنها  من  العربية،  للث�رات  االإنتقادات  تعددت  ومهما   

ي�صّكل تغيريًا جذريًا يف  الذي حدث  فاإن  ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية،  البنى  نقلة ن�عية يف  ومل حتدث 

براديغمات الث�رات، والق�انني االإدراكية للمفاهيم اجلديدة، مع التح�الت املت�صارعة، �ص�اء يف قن�ات االإت�صال 

اأو املفاهيم، اأو املناهج والنظريات.

يف عاملنا هذا، الغارق حتى اأذنيه يف التعقيد واالأ�صئلة امللتب�صة، عن الغد وامل�صتقبل، وم�صائر االأجنا�س   

الربيع  الذي يكاد ي�صيق ب�صكانه، ي�صكل  العمل، يف عاملنا هذا،  الفقر وفر�س  الب�رصية، والثقافات والرخاء يف 

العربي، مفارقة االأحداث العاملية يف فاحتة العقد الثاين، من القرن احلايل، مكّ�نًا اأخطر حتّ�ل من حت�الت العامل 

منذ نهاية احلرب الك�ينية الثانية اإىل بدايات العام 1990، امل�عد التاريخي النهيار االحتاد ال�ص�فياتي، ومعه 

املنظ�مة االإ�صرتاكية، التي كانت تدور يف فلك �صيا�صاته... ومع هذه النتائج يتقدم االإ�صالم ل�صياغة براديغمات 

معا�رصة، ت�صمح بفهم الث�رات العربية، وحتديث املجتمعات العربية، من زاوية اله�ية املتاأ�صلة بثقافة االإ�صالم، 

املنفتح على الع�رص وثقافاته ودميقراطية جمتمعات احلداثة الغربية، وما بعدها، يف اإعادة نظر م�ؤكدة يف حت�الت 

د... االجتماع، و�صريورة التاريخ، اإن كان انتهى اأو جتدَّ

براديغمات  االت�صال
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اأعلن »الث�رة ال�صعبية الثقافية يف عام 1973، ووزع ال�صالح على اجلماهري داعيًا للزحف االأخ�رص، للق�صاء على  اأ�صا�صه 

اأعداء الث�رة.

)*( اأكادميي، بريطاين ـ يف جامعة هارفارد.  .3

براديغمات  االت�صال
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ات�صال املوؤ�ص�صة يف اجلزائر

منوذج االت�صال املايل ملوؤ�ص�صة يف البور�صة
د.مراح عي�شى

 جامعة بجاية - اجلزائر 

املقدمة :

اأدى التط�ر الهائل احلا�صل يف خمتلف تقنيات الت�صيري واالإدارة اإىل ا�صتداد املناف�صة بني ال�رصكات   

االقت�صادية. وه� املعطى الذي دفع بالتنظيمات اإىل البحث عن قيم جديدة تفريقية لل�صلع واخلدمات التي متيزها 

امل��ص�عية  غري  جديدة  معايري  وترقية  باعتماد  وهذا  واملتعاملني،  امل�صتهلكني  ولدى  ال�ص�ق  يف  مثيالتها  عن 

 )1993 : Brochand et Lendrevie ( الكال�صيكية من ج�دة، �صعر وا�صتعمال

كاالجتاه،  ال�صلعة  اأو  املنتجة  بامل�ؤ�ص�صة  ترفق  وعاطفية  رمزية  قيم  يف  اأ�صا�صا  العنا�رص  هذه  تتمثل   

والتعامل  ال�رصاء  ل�صل�ك  املحددة  الع�امل  يف  التغرّيات  هذه  اأملت   )1991  : Gherin( وال�صمعة.  ال�ص�رة 

تطبيقية.   واأهمية  التنظيمي  الهرم  يف  مرم�قة  مكانة  باإعطائها  امل�ؤ�ص�صة  يف  االت�صالية  ال�ظيفة  تفعيل  اإىل 

)et  Charvin et Marhuenda  1990 : Schneider : 2001( حيث اأ�صبحت ترافق وت�صاهم بفعالية يف 

حتقيق ا�صرتاجتيات التنظيم ك�رصكة اقت�صادية اأو هيئة اإدارية. مل تتاأتى هذه االأهداف لدى الغرب اإاّل بتط�ير 

الن�صاط االت�صايل والرفع به اإىل �صف املهنة املنظمة، حيث متار�س بكل احرتافية وت�صّخر لها االإمكانات املادية، 

 (Beau 1992 : et Daudel( .املالية والب�رصية

واإذا عدنا اإىل اجلزائر ، فاإننا جند اأن ات�صال امل�ؤ�ص�صة ظل يف املرحلة اجلنينية واملمار�صة الهاوية. وهذا   

رغم تخ�صي�س هيئة مكلفة مبهام االت�صال يف اأغلبية امل�ؤ�ص�صات. يف�رص هذا امل�صت�ى املحدود بطبيعة الت�صيري 

يتمّيز  وبالتايل  لها.  حي�ية  اأهدافا  ومتعاملني  م�صتهلكني  من  الرفقاء  واإر�صاء  التناف�صية  من  جتعل  مل  والتي 

وتتلخ�س  والهام�صية.  االرجتالية  عليها طابع  االحرتافية ويطغى  واملقايي�س  املعايري  بغياب  املمار�س  االت�صال 

ن�صاطاتها االت�صالية يف بع�س الر�صائل واالأفعال الظرفية والتي متيل اأكرث اإىل عمل االإدارة والت�ثيق وبعيدة عن 

املعطيات امليدانية. ومبعنى اآخر اأن االت�صال يف اجلزائر مل يتحّ�ل بعد اإىل وظيفة م�صتقلة ومعرتف بها وبدورها، 

وهذا على االأقل يف القطاعات التي تعرف بع�س م�ؤ�رصات املناف�صة وت�صبع ال�ص�ق. فرغم وعي امل�ص�ؤولني باالأهمية 

العملية الت�صال امل�ؤ�ص�صة خا�صة يف حميط م�صتمر التغرّي، جندهم مل يهتم�ا به كثريا و�صنف�ه يف خانة الن�صاطات 

اأو امل�صالح الثان�ية. )�صامل عطية: 00 .20(

يف هذا املقال نلخ�س نتائج الدرا�صة اال�صتك�صافية التي اأجزناها ح�ل ن�ع تطبيقي الت�صال امل�ؤ�ص�صة   

 : Guimard( .يهتم بالب�ر�صة امل�صاهمني، اأي االت�صال املايل الذي يعني اأ�صا�صا امل�ؤ�ص�صات امل�صعرة يف الب�ر�صة

ات�صال املوؤ�ص�صة املالّية
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1998( انطلقنا يف البحث بافرتا�س اأن ال�ظيفة االت�صالية يف امل�ؤ�ص�صات امل�صعرة يف الب�ر�صة مل تكن يف و�صعية ا

اأف�صل من امل�ؤ�ص�صات االأخرى غري امل�صعرة. 

 اأهمها 
ّ
يالحظ املتتبع مل�صار الّتحّ�الت االقت�صادية يف اجلزائر ظه�ر بع�س م�ؤ�رّصات االقت�صاد احلر  

اأهم القرارات التي اتخذتها ال�صلطات لتج�صيد هذه االإ�صالحات  اإن�صاوؤها من  فتح �ص�ق الب�ر�صة، حيث يعد 

الفعلي  ن�صاطها  بداية  من  بعد فرتة  لكن  املالية.  ال�ص�ق  لتن�يع  وو�صيلة  اجلزئية  للخ��ص�صة  كاأح�صن طريقة 

ات�صح اأنها مل حتقق االأهداف املرج�ة بجعلها مركزا لال�صتثمار والتم�يل، وهذا بالنظر اإىل وترية عملها البطيئة. 

فقد ظل التداول فيها �صعيفا اإن مل نقل مت�ّقفا وحجم عمليات الّت�صعري فيها حمدودا. 

وعند مقارنة ب�ر�صة اجلزائر مبثيلتيها الت�ن�صّية واملغربّية املحدثتني تقريبا يف نف�س الفرتة، نك�صف   

)  1999 )جبار :  وامل�صتثمرين.  امل�ؤ�ص�صات  ت�صتقطب  �ص�ق  اإىل  حتّ�لها  دون  يح�ل  الذي  الكبري  التاأخر  عن 

ندات اأثناء االكتتابات االأّولية والّتي كانت كلها ناجحة، اإاّل اأن 
ّ

فبالرغم من تهافت امل�اطنني على االأ�صهم وال�ص

 معّدل اأ�صعارها ملدة ط�يلة يف م�صت�ى 
ّ
االإقبال عليها قد انخف�س مبا�رصة بعد ح�ص�س الّتداول االأوىل. حيث ا�صتقر

�صعر االإ�صدار ثم انخف�س بكثري. 

لكن امل�صاألة املحرية تكمن يف ازدياد رغبة امل�صاهمني يف ت�صفية اأ�صهمهم وا�صرتجاع اأم�الهم ول� باأقل   

اأّن عرو�س البيع جتاوزت وبكثري طلبات ال�رّصاء،  من �صعر االإ�صدار. فبعد ت�صعريات معدودات فقط، يالحظ 

وهذا رغم ك�ن كّل ال�رّصكات امل�صعرة متلك من ال�رّصوط واملعايري الب�ر�صية واالقت�صادية ما يجعلها م��صعا 

اال�صتثمارية هي �صمانات كافية لطماأنة م�صاهميها  املالية وجناح م�صاريعها  املربح. فنتائجها  اآمنا لال�صتثمار 

ومتعامليها. ذلك اأن اأرباح االأ�صهم امل�ّزعة �صن�يا على حامليها تف�ق بكثري ن�صبة ف�ائد االّدخار.

على  امل�اطنني  اإقبال  عدم  نتيجة  اجلزائر  ب�ر�صة  لن�صاط  املزمن  الرك�د  م�صكلة  اإذن  مقالنا  يعالج   

االأ�صهم املعرو�صة فيها رغم كل االأوراق الرابحة التي تزخر بها امل�ؤ�ص�صات احلاملة لها. وهذا ما جعلنا نبحث 

عن االأ�صباب التي اأدت اإىل هذه ال��صعية. و�صنحاول اأن نقارب امل�صاألة من زاوية اأخرى غري االقت�صاد واملالية: 

ات�صال امل�ؤ�ص�صة. وقد مكنتنا اال�صتطالعات التي قمنا بها يف امليدان اأن ن�صتخل�س اأن اأغلب امل�صتج�بني ال يفهم�ن 

اآليات عملها بل اأن الكثري منهم يجهل اأ�صال وج�دها. مما يعني اأن هناك م�صكال كبريا يف االت�صال. ويف هذا املجال 

ن�صري اإىل اأن االت�صال املايل يف الدول املتقدمة قد عرف تط�را كبريا وبلغ درجة عالية من االحرتافية يف املمار�صة 

واملردودية.

وقد اأثبتت الدرا�صة اأن التجربة اجلزائرية حمدودة، اإذ �صجلت املعطيات امل�صتقاة من امليدان م�ؤ�رصات   

طرف  من  املايل  لالت�صال  االأهمية  اإعطاء  وعدم  امل�صاهمني  لدى  الب�ر�صية  الثقافة  �صعف  عن  ك�صفت  �صلبية 

ال�رصكات امل�صعرة، مما جعل تاأثري الر�صائل على امل�صاهمني الفعليني واملحتملني حمدودا. 

املايل،  االت�صال  فرع  تطّ�ر  مع  ال�صيما  لها  بالن�صبة  امل�ؤ�ص�صة  ات�صال  وظيفة  اأهمية  من  فبالرغم   

ات�صايل  بن�صاط  الب�ر�صة  اإىل  ان�صمامها  امل�ؤ�ص�صات مل ترافق  اأن هذه  فاإننا نكت�صف   .)1992 : Saulquin(

ات�صال املوؤ�ص�صة املالّية
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كاف، فّعال ومالئم للتعريف بامل�صاهمة كقطاع ادخار وا�صتثمار ولالإ�صهار باالأ�صهم الإثارة اهتمام اجلمه�ر بها 

واإقناعهم ب�رصائها. متثل هذه املعطيات م�ؤ�رصات كافية لنفرت�س اأن اخللل قد يع�د اإىل االت�صال املايل املنتهج من 

طرف امل�ؤ�ص�صات التي مل تعرف كيف متار�صه ميدانيا.  

الن�صاط  امل�ؤ�ص�صة،)Lemoine : 1993( وه�  التطبيقية الت�صال  االأبحاث  امل��ص�ع �صمن  ي�صّنف   

الذي حتّ�ل اإىل وظيفة اأ�صا�صية يف ال�رصكات املحرتفة امل�صّعرة املعنية بتطبيق االت�صال املايل، وهذا لك�نها ملزمة 

قان�نا باالت�صال مبتعامليها وم�صاهميها ق�صد اإعالمهم، اإقناعهم وترقية �ص�رتها كم�ؤ�ص�صة ناجحة ي�ثق فيها 

كم�صدر للربح. )Doyen :1990(لالإ�صارة فاإننا ال ن�صعى من خالل هذا البحث اإىل تاأكيد اأهمية االت�صال املايل 

يف القطاع، اإذ تعد هذه ال�ظيفة من بديهيات عمل الب�ر�صة ومن اأبجديات تنظيمها ومراقبتها وهي اأي�صا اأح�صن 

اأن  امليدان وخا�صة معرفة هل  التجربة اجلزائرية يف  درا�صة  �صنحاول  بل  للم�ؤ�ص�صة واالأ�صهم،  اإ�صهار  و�صيلة 

وهذا  امل�صّعرة.  للم�ؤ�ص�صات  املايل  االت�صال  ممار�صة  وم�صت�ى  طريقة  اإىل  يع�د  اجلزائر  ب�ر�صة  رك�د  �صبب 

اعتقادا منا)بعد مالحظته، و�صفه ومقارنته( باأنه مل ي�صتطع تك�ين اإجتاه ايجابي نح�ها لدى م�صاهميها ولدى 

اجلمه�ر ال�ا�صع كم�صاهمني حمتملني. 

اقت�صادية  مل�ؤ�ص�صة  املايل  االت�صال  جمال  يف  تطبيقية  درا�صة  خالل  من  عنه  الك�صف  نحاول  ما  وهذا   

د حالة 
ّ

الغذائية من احلب�ب وم�صتقاتها. جت�ص لل�صناعات  »الريا�س �صطيف«  الب�ر�صة هي جمّمع  م�صعرة يف 

الدرا�صة، باعتبارها ال�رصكة االأوىل امل�صعرة وخا�صة النم�ذجية بنجاحها اقت�صاديا وماليا، اأح�صن مثال مّعرب 

عن و�صعية الب�ر�صة وعن م�صت�ى االت�صال املايل الذي متار�صه امل�ؤ�ص�صات. 

االإ�صكالية:

ك�د اّلتي عرفتها ب�ر�صة اجلزائر املهتمني بهذا املجال اإىل الّت�صاوؤل والبحث عن اأ�صباب 
ّ
دفع ط�ل فرتة الر  

�صات 
ّ

لبي للم�اطنني نح� عرو�س اأ�صهم و�صندات امل�ؤ�ص
ّ

هذه ال��صعية. يرى بع�س املحّللني منهم اأّن االجتاه ال�ص

الّداخلة يف الب�ر�صة ال ميكن تف�صريه اقت�صاديا. ومبعنى اآخر؛ اأن كّل ال�رّصوط واملعايري امل��ص�عية املعم�ل بها 

�صات امل�صّعرة يف �صّحة 
ّ

احات املالية العاملية مت�فرة: تتمتع امل�ؤ�ص
ّ

الإجناح الّن�صاط والّتداول يف الب�ر�صة ويف ال�ص

جّيدة وحتقق نتائج اإيجابية وم�صاريعها ناجحة. علما اأن اخل��ص�صة بالتنازل اجلزئي عن االأ�صهم »ال يخ�ّس اإاّل 

 : Piul( ».ال�رصكات الرابحة والتي تتمتع ب�ص�ق هامة لال�صتهالك وبقدرات كافية لتك�ن اأطرافا اقت�صادية هامة

2000( كما حتّقق هذه ال�رصكات اأرباحا مل�صاهميها اأعلى وبكثري من ن�صبة الف�ائد يف البن�ك. وهذا ما ت�ؤّكده اأي�صا 

بحية االأكيدة يف اال�صتثمار يف الب�ر�صة. كما اأن الّتحاليل نف�صها 
ّ
حتاليل ال��صطاء واملحّللني املاليني بالرتكيز على الر

 يف طماأنة امل�صاهمني، وه� انخفا�س تقديرات اخلطر يف ال�ص�ق الثان�ية اجلزائرية. 
ّ
تلّح على ت�ّفر معيار اأ�صا�صي

وهذا نظرا العتماد ال�رصامة من طرف م�رصعي الق�انني امل�صرية للقطاع من حيث املراقبة يف احل�صابات والّتاأكيد 

�صات خا�صع ل�صلطة  على �صمان م�صالح امل�صاهمني ال�ّصغار. عالوة عن ذلك، فاالإعالم املايل اّلذي تن�رصه هذه امل�ؤ�صّ

جلنة مراقبة عمليات الب�ر�صة وهذا ما ي�صمن بّث املعل�مات ال�ّصحيحة والّدقيقة.) �صمع�ن :1999(

ات�صال املوؤ�ص�صة املالّية
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�صات املالية يف راأ�صمال ال�رّصكات امل�صّعرة اإىل ا
ّ

ي�ؤكد املحلل�ن اأي�صا على عامل ا�صتثمار العديد من امل�ؤ�ص  

جانب امل�صاهمني اخل�ا�س. حيث تعطي م�صاهمة ه�ؤالء امل�صتثمرين امل�ؤ�ص�صاتيني من بن�ك جتارية و�صناديق 

الّتاأمني الّثقة وامل�صداقية اأكرث للم�صاهمني ال�ّصغار، وهذا ما يطمئنهم ويجعلهم يثق�ن يف اأ�صهم و�صندات هذه 

)1999: Mair et Rivière( .امل�ؤ�ص�صات

يتفق املخت�ص�ن اأن نف�س هذه املعطيات ميكن اأن ت�صمن احلركية والّن�صاط يف اأّية �ص�ق ثان�ية، وهذا   

ما يدفعنا اإىل الّتفكري والّت�صاوؤل عن �صبب اأو اأ�صباب عدم ت�ّفرها يف ب�ر�صة اجلزائر. انطالقا من هذه املعطيات 

املتناق�صة؛ بني ت�فر املعايري امل��ص�عية من جهة واملالحظات امليدانية املخّيبة من جهة اأخرى، نحاول تف�صري 

يا�س �صطيف« 
ّ
�صة مثل جمّمع »الر عدم اإقبال امل�اطنني على �رصاء االأ�صهم باالهتمام ب�ظيفة االت�صال املايل. فم�ؤ�صّ

رابحة  باأوراق  تتمّتع  لك�نها  ال�طنية،  ال�رصكات  اأجنح  من  يجعلها  ما  واملالية  االقت�صادية  االإمكانات  من  لها 

اإيجابية  مالية  اأرباح  حتقيق  وال�ا�صع،  الّدائم  اال�صتهالك  االإنتاج،  �ق، 
ّ

ال�ص والب�ر�صي:  االإنتاجي  ن�صاطها  يف 

لل�رصكة االأم وال�رّصكات الّتابعة واأرباحا هامة مل�صاهميها بن�صبة اأكرث من 14٪. وت�ؤّكد الّتحاليل والّدرا�صات على 

اأنها يف �صّحة جّيدة اإنتاجيا وجتاريا وخا�صة ماليا. 

طلب  عن  البيع  عرو�س  وجتاوز  �صطيف«  يا�س 
ّ
»الر اأ�صهم  �رصاء  على  امل�اطنني  اإقبال  �صعف  اأن   

ال�رصاء)La bourse d’Alger، 43 :2001( ال ميكن اإرجاعهما اإىل الع�امل املتعارف عليها اأي اأرباح االأ�صهم، 

�صة. فامل�صاهم اّلذي يبيع اأ�صهمه رغم ربحّيتها باأقّل من  ف�ائد البن�ك، تقديرات اخلطر ونتائج و�ص�رة امل�ؤ�صّ

�صعر ال�رّصاء قد يعني عدم اقتناعه باال�صتثمار الب�ر�صي اأو حمدودية معل�ماته وكذلك االأمر بالن�صبة للم�صتثمر 

الذي يغامر باأم�اله يف م�صاريع غري م�صم�نة يف ال�قت الذي كان باإمكانه حتقيق ا�صتثماٍر اآمٍن ومربٍح ب�رصاء 

االأ�صهم وال�صندات يف الب�ر�صة.

وقد اأثبتت املالحظات واملعطيات امليدانية اأن امل�صكلة تكمن يف االت�صال املنتهج، ذلك اأن رك�د االأ�صهم   

اأ�صا�صا  يهتم  اّلذي  الفرع  ال�صيما  وتطبيقاته  اأن�اعه  مبختلف  االت�صال  يف  م�صكل  اإىل  يع�د  التداول  و�صعف 

بالب�ر�صة وامل�صاهمني. قد زاد غياب تقاليد وثقافة الب�ر�صة يف اأو�صاط امل�اطنني كم�صتثمرين اأو كمدخرين من 

تعقيد هذه ال��صعية. )�صمع�ن:1999(

علما اأن االت�صال املايل يلعب دورا حي�يا يف اإجناح الن�صاط الب�ر�صي للم�ؤ�ص�صات امل�صعرة. وهذا ما ذهب   

اأي�صا الباحث جبار يف درا�صته »الت�صيري وخ��ص�صة امل�ؤ�ص�صات. )جبار:1999( كما �صخ�صت جلنة تنظيم  اإليه 

ومراقبة عمليات الب�ر�صة اخللل يف االت�صال حيث يعرتف اأحد م�ص�ؤوليها : »كان لغياب االإعالم من جانب امل�ؤ�ص�صة 

 يف حجم الطلب واالإقبال. وهذا يف ال�قت 
ٌّ
 �صلبي

ٌ
امل�صدرة جتاه م�صاهميها.« )La bourse d’Alger 45: 2000( اأثر

فع من قيمتها اال�صمية يف 
ّ
تطالب امل�ؤ�ص�صة »ببذل جه�د كربى بتق�ية �صمعتها وم�صاعفة ح�صتها يف ال�ص�ق وهذا للر

�صة الريا�س �صطيف لرباجمها واأفعالها  الب�ر�صة.«)La bourse d’Alger، 27 :2000( وبالرغم من تكثيف م�ؤ�صّ

االت�صالية للّتعريف باأ�صهمها واالإ�صهار لها، يبدو اأنها مل ت�صتطع حتقيق االإقبال املنتظر على اأ�صهمها. 

ات�صال املوؤ�ص�صة املالّية
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فاالإ�صكالية اّلتي نطرحها هي: هل يع�د �صعف اإقبال امل�اطنني على �رصاء اأ�صهم »الريا�س �صطيف« اإىل   

عدم لعب االت�صال املايل املنتهج لدوره يف االت�صال بامل�صاهمني ؟

ومبعنى اآخر، ملاذا مل ي�صتطع االت�صال املايل املمار�س من طرف جممع »الريا�س �صطيف« امل�جه اإىل امل�صاهمني 

اأن يحقق لديهم اإجتاها ايجابيا نح� اأ�صهمها؟

لالإجابة على اإ�صكالية البحث، طرحنا الفر�صية الرئي�صية التالية: يع�د عدم اإقبال امل�اطنني على �رصاء   

اأ�صهم »الريا�س �صطيف« اإىل عدم لعب االت�صال املايل املمار�س لدوره يف االت�صال بامل�صاهمني واملتمثل يف تكّ�ن 

وترقية اجتاه ايجابي نح�ها. 

اإىل  وللتعر�س  بامل��ص�ع  االإحاطة  ق�صد  وهذا  جزئية،  فر�صيات  ثالث  اإىل  تفكيكها  اإىل  عمدنا  وقد   

الع�امل املحيطة بالفعل االت�صايل واملتدخلة فيه. ترتكز الفر�صيات على نتائج نظريتي التاأثري املحدود والن�صقية 

يف االت�صال يف املنظمة.

 

الفر�شية االأوىل:

 يع�د �صعف اإقبال امل�صاهمني على �رصاء اأ�صهم »الريا�س �صطيف« اإىل حمدودية فعالية االت�صال املايل امل�ّجه 

اإليهم. 

الفر�شية الّثانية:

�صائل امل�جهة اإليهم من طرف 
ّ
 تع�د حمدودية فعالية االت�صال املايل امل�ّجه اإىل امل�صاهمني اإىل �صعف متابعتهم للر

جممع »الريا�س �صطيف«. 

الفر�شية الّثالثة:

الهتمامات  �صائل 
ّ
الر معّدي  مراعاة  عدم  اإىل  �صة 

ّ
امل�ؤ�ص طرف  من  املنتهج  املايل  لالت�صال  متابعة  �صعف  يع�د 

اجلمه�ر امل�صتهدف وعدم االأخذ بعني االعتبار خ�صائ�صهم واإنتظاراتهم.

ات�صالها  �صيا�صة  على  وبالرتكيز  �صة 
ّ

امل�ؤ�ص يف  بها  قمنا  اّلتي  اال�صتطالعية  الّدرا�صة  بعد  االإ�صكالية  هذه  جاءت 

ال�ّصامل ب�صفة عامة ثّم على ات�صالها املايل على وجه اخل�ص��س. وقد انطلقنا من املعاينة امليدانية ودر�صنا عن 

قرب عمل الهيئة املكّلفة باالت�صال، اإ�صافة اإىل خمتلف ر�صائلها واأفعالها االت�صالية الداخلة �صمن االت�صال املايل 

�صات الغربية ق�صد احل�ص�ل على  وانطلقنا من اأدبيات الب�ر�صة لت�فري املعل�مات الّنظرية ومن جتارب امل�ؤ�صّ

املعطيات امليدانية ال�رصورية للبحث.

اأو العلية  ببية 
ّ

بعد الّدرا�صة ال��صفية للظاهرة ق�صد حتليلها ثّم تف�صريها، حاولنا اإيجاد العالقات ال�ص  

امل�ج�دة بني املتغرّيات املتمّثلة يف عنا�رص وحلقات العملية االت�صالية. وذلك انطالقا من اأن االّت�صال عملية معّقدة 

ج�ع اإىل خمطط االت�صال، ودرا�صتها يف اإطارها احلقيقي كن�صق جزئي �صمن الن�صق العام: االت�صال 
ّ
يجب تفكيكها بالر

ات�صال املوؤ�ص�صة املالّية
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�صة، اجلماهري امل�صتهدفة )املبا�رصة وال��صيطة(، املحيط االقت�صادي واملايل )...الخ(.ا
ّ

ال�ّصامل واملايل للم�ؤ�ص

اجلزئية  والفر�صيات  الرئي�صية  الفر�صية  املطروحة،  االإ�صكالية  من  انطالقا  الدرا�صة:  متغريات   

واملتمح�رة اأ�صا�صا ح�ل العالقة امل�ج�دة بني االت�صال املايل املنتهج من طرف جممع »الريا�س �صطيف« واجتاه 

امل�صاهمني نح� اأ�صهمه، ولالإحاطة مبختلف ج�انب امل��ص�ع ركزنا على ثالث متغريات اأ�صا�صية نراها قادرة 

على تاأكيد وتف�صري هذه العالقة. ن�صري هنا اىل ال�صع�بة يف الف�صل بني هذه املتغريات لك�ن الظاهرة االت�صالية 

دائما معقدة وتتدخل فيها العديد من املتغريات. 

اأ. االت�شال املايل: 

وه� متغري م�صتقل ويق�صد به الر�صائل واالأفعال االت�صالية الداخلة �صمن تطبيق االت�صال املايل، وذلك من حيث 

ثالثة م�ؤ�رصات:الفعالية يف التاأثري على امل�صاهمني، اجتاه امل�صاهمني نح� االت�صال املايل املبث ون�عية االت�صال 

)1990 :Doyen( .املايل املنتهج

ب.االجتاه نحو االأ�شهم:

م�ؤ�رصات:  خالل  من  ذلك  ويربز  �صطيف«  »الريا�س  اأ�صهم  امل�صاهم�ن  بها  يدرك  التي  التقييمات  به  ويق�صد   

املعرفية لالجتاه،  املك�نات  تقييم  معايري  بقيا�س  فيه  امل�صاهمة  بربحية  االقتناع  املجمع من حيث  نح�  االجتاه 

املك�نات العاطفية، املك�نات ال�صل�كية) ب�جالل،10: 1991(.

ج.تكيف االت�شال :

حمت�ى  ا�صتيعاب   : م�ؤ�رصات  حيث  من  وهذا  امل�صاهمني.  وخ�صائ�س  املايل  االت�صال  ر�صائل  تكيف  مدى  اأي 

الر�صائل، ال��ص�ل اإىل املعل�مة ومدى اال�صتجابة الهتمامات امل�صاهمني.    

االإطار املنهجي: 

حالة وعينة الدرا�صة: نظرا ل�صع�بة درا�صة خمتلف احلاالت املتمثلة يف ال�رصكات االقت�صادية امل�صعرة ونظرا 

لت�صابه ظروف وع�امل ن�صاطها، اخرتنا م�ؤ�ص�صة واحدة وهي جممع »الريا�س �صطيف« ل�صناعات الغذائية من 

احلب�ب وم�صتقاتها. وهي �رصكة م�صاهمة خم��ص�صة بن�صبة 20٪ وذلك ب�ا�صطة اللج�ء اإىل االدخار باإ�صدار 

ملي�ن �صهم متنازل عنه للجمه�ر. 

اأما بالن�صبة ملجتمع البحث واأفراد العينة، فقد كانت رغبتنا اأن ن�صبط عينة جزئية متثيلية وفق مبادئ   

منهجية واإح�صائية، اأي باأن نعطي الفر�صة بالت�صاوي جلميع امل�صاهمني ومبختلف الفئات. لكن �صع�بات تقنية 

ات�صال املوؤ�ص�صة املالّية
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قاهرة مل ت�صمح لنا بذلك. حيث ي�صتحيل ال��ص�ل اإىل كل عنا�رص جمتمع البحث الكلي واملتك�ن من اأكرث من 

5000 م�صاهم مبعرثين يف كل نقاط ال�طن وقابلني للتجديد اأ�صب�عيا يف كل جل�صة تداول. ولذا كانت االأ�صخا�س 

املبح�ثة م�صكلة اأ�صا�صا من امل�صاهمني احلا�رصين يف اجلمعيات العامة والذين مل يتجاوز عددهم يف كل اجتماع 

املئة م�صاهم. وكان االختيار ق�صديا حيث ف�صلنا امل�صاهمني الذين اأبدوا جتاوبا ايجابيا والرغبة يف التعاون. 

منهج الدرا�شة: 

دفعنا هدف تف�صري العالقات ال�صببية بني متغريات الظاهرة اإىل اعتماد الدرا�صة ال��صفية والتحليلية لالت�صال 

املايل املنتهج من طرف املجمع وتقييم اجتاهات امل�صاهمني نح� اأ�صهمه. اأدت جمم�عة من الع�امل امل��ص�عية 

يف  يعتمد  منهج  انتهاج  اإىل  واالأهداف  الفر�صيات  االإ�صكالية،  امل��ص�ع،  املجال،  حيث  من  بالدرا�صة  املتعلقة 

منهجا  نختار  جعلنا  امل��ص�ع  تعّقد  اأن  كما  ال�صببي.  والتف�صري  التحليل  ال��صف،  امل�صح،  على  نف�صه  ال�قت 

متعدد التقنيات واالأدوات. نظرا لكل هذه املعطيات واخل�صائ�س اعتمدنا املنهج الذي راأيناه االأن�صب وه� منهج 

درا�صة احلالة. يق�م هذا االأخري اأّوال على االإحاطة ال�صاملة ل�حدة اأو حالة الدرا�صة بامل�صح الكلي لكل ما يت�صل 

بالظاهرة املعاجلة. ثانيا يق�م على ال��صف املف�صل للعنا�رص امل�صكلة لها. ثالثا واأخريا التعمق اأكرث بغية التمكن 

من فهم �صريورتها واآليات عملها وت�صخي�س العالقات ال�صببية امل�ج�دة بني العنا�رص اأو املتغريات التي تتدخل 

اأو  ال�حدة  يف  ت�ؤثر  التي  الع�امل  خمتلف  حتديد  اإىل  »اإّما  احلالة  درا�صة  منهج  يهدف  وحتددها.  الظاهرة  يف 

الك�صف عن العالقات ال�صببية بني اأجزاء الظاهرة.«)ح�صن، 293-294 :9631( فالباحث ال يكتفي بال��صف 

الرتابط  التاأثري،  عالقات  وقيا�س  بت�صخي�س  �صببيا  تف�صريا  تف�صريها  يت�خى  بل  وحتليلها  للظاهرة  اخلارجي 

اأوال،  الدرا�صة:  بعدة خ�صائ�س مالئمة مل��ص�ع وحالة  املنهج  لها. ميتاز هذا  امل�صكلة  العنا�رص  والتفاعل بني 

اعتماده على طريقة التحليل الكيفي للظ�اهر)ب�ح��س،125: 1995( وه� ال�صيء الذي ي�صاعدنا هنا اأكرث لك�ن 

منهجا  ك�نه  ثانيا،  الكيفية.  والدرا�صات  بالبح�ث  اأ�صال  معروف  واإ�صهار(  ت�ص�يق  الدرا�صة)ات�صال،  ميدان 

احلاالت  اأو  ال�حدات  على  لتعميمها  واحدة  حالة  بدرا�صة  االكتفاء  ثالثا،  واحدة.  حالة  ذا  وو�صفيا  م�صحيا 

واأدوات  علي(  اأ�صاليب)م�صح، و�صف، حتليل وتف�صري  العديد من  ا�صتعمال  اإمكانية  رابعا،  امل�صابهة.  االأخرى 

البحث)البحث الت�ثيقي، املالحظة، املقابلة مبختلف اأن�اعها واال�صتبيان(.

يعتمد هذا املنهج »ببحث عدد من احلاالت ودرا�صتها درا�صة معمقة وتفيد يف الدرا�صات اال�صتطالعية   

ويف الدرا�صات التي تخترب الفر�صيات.«)احمد،1983:180( اأ�صف اإىل ذلك فه�)منهج درا�صة احلالة( ي�صمح 

بتطبيق مبادئ درا�صات ال�ص�ق و�صل�ك امل�صتهلكني حيث جاءت الدرا�صة كيفية وكمية. كيفية لك�نها تهدف اإىل 

تقييم وتف�صري معمقني ملحفزات وع�ائق االت�صال املايل التي تتدخل يف حتديد االجتاه. وكمية من حيث �صعيها اإىل 

ال��ص�ل اإىل تقييمات ميدانية اإح�صائية لقيا�س اجتاه امل�صتهلك اإزاء امل�ؤ�ص�صة اأو االأ�صهم وع�امل ات�صالية اأخرى 

كدرجات ال�صمعة، املعرفة وال�ص�رة.

ات�صال املوؤ�ص�صة املالّية
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اأدوات الدرا�شة:ا

الفر�صيات  وفق  اأي  وعمليا  منهجيا  مربرا  اختيارها  وكان  بحث  وو�صائل  اأدوات  عدة  درا�صتنا  يف  ا�صتعملنا 

املطروحة، ن�عية الدرا�صة واالأهداف املنتظرة.

1.االأداة التوثيقية: 

 ،Laramée et Vallée( البحث.«  م�صكل  ل�صياغة  وا�صتك�صاف  فح�س  طريقة  هي  الت�ثيقي  »البحث 

)1991: 235

عالقة  له  ما  بكل  باالحاطة  قمنا  وبالتايل   )170  ،Ibid(».العام النظري  اإطاره  يف  ل��صعه  »وهذا   

مب��ص�ع الدرا�صة �ص�اء من اجلانب النظري اأو املنهجي ب�ا�صطة جمم�عة من القراءات. امل�صعى من ذلك ه� 

اأوال؛ حتديد معنى الظاهرة االت�صالية وعنا�رصها ابتدءا من الرتاث االأدبي الذي نّظر مليدان االت�صال التنظيمي 

ب�صفة عامة واالت�صال املايل مل�ؤ�ص�صة م�صعرة خا�صة. هنا و�صفنا الظاهرة باإعطاء املفاهيم والدالالت نظريا كما 

امل�ؤ�ص�صات  يف  به  للقائمني  تطبيقيا  نف�صه مرجعا  ال�قت  يف  كانت  والتي  امل�صدرية،  الكتب  يف  عليه  متعارف  ه� 

تاأقلما مب��ص�ع  واالأكرث  املنا�صبة  واملقاربات  االأدوات  اأجنع  باختيار  القراءات  هذه  لنا  �صمحت  كما  امل�صعرة. 

 )1994 : Charron(.البحث

2.املالحظة: 

تعترب املالحظة من اأهم االأدوات امل�صتعملة يف الدرا�صات امليدانية جلمع املعل�مات والتعرف على الظاهرة مبا�رصة 

كما هي يف ال�اقع وهذا خا�صة يف الدرا�صات الكيفية.) Giannellone  ,Vernette, 73: 1997(  مالحظتنا 

كانت غري مبا�رصة حيث اكتفينا بالتقرب من الظاهرة ومالحظتها دون امل�صاركة اأو التدخل فيها. متّثلت مالحظتنا 

يف متابعة العمل الي�مي العادي للقائمني لالت�صال املايل يف الهيئات املكلفة بذلك، اأي هيئتي االت�صال والب�ر�صة 

يف املجمع. هدفنا من املالحظة ه� و�صف واقع ممار�صة االت�صال من حيث طريقة العمل والتقنيات امل�صتعملة 

انعقاد  اعتمدنا على املالحظة عند  »الريا�س �صطيف«. كما  اإليه جتربة  الذي و�صلت  امل�صت�ى  التعرف على  ثم 

اجلمعيات العامة العادية وغري العادية للم�صاهمني ملعرفة �صل�كات، ردود اأفعال وتدخالت امل�صاهمني.الهدف من 

احل�ص�ر ه� اكت�صاف م�اقفهم واجتاهاتكم وحماولة تف�صريها فيما بعد. 

3.املقابلة:

 تعد املقابلة اأداة فعالة جلمع املعل�مات واملعطيات الالزمة عن امل��ص�ع. �صمحت لنا هذه االأداة بال��ص�ل اإىل 

نظرا  املقابالت  على  اعتمدنا  كما  اال�صتمارة.  اأو  الت�ثيق  اأو  باملالحظة  بل�غها  ي�صعب  وتف�صريات  ت��صيحات 

لن�عية الدرا�صة التي �صبق اأن قلنا اأنها كيفية.) François et Pellemans : 1997(كانت املقابالت على �صكل 
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ا�صتج�ابات م�جهة اأ�صا�صا للك�صف عن انتظارات واهتمامات امل�صاهمني والتي حددت اجتاهاتهم و�صل�كاتهم. 

واأم�ر  امل�صاهمني  مع  بالعالقات  املكلفني  لك�نهم  باالت�صال  القائمني  مع  مقابالت  عدة  اأجرينا   

الب�ر�صة. متح�رت اأ�صئلتنا على نظرتهم لالت�صال واالأهمية املعطاة له يف امليدان، وتف�صريهم لالجتاه ال�صلبي 

للم�اطنني نح� االأ�صهم واالت�صال املايل. ا�صتخدامنا للمقابلة مبختلف اأن�اعها ال�صيما ال��صفية والت�صخي�صية 

اأي�صا مربرا بن�عية الدرا�صة، حيث تعترب االأحاديث املبا�رصة واملعمقة عماد الدرا�صات الكيفية وال��صيلة  كان 

املنا�صبة لتف�صري االجتاهات وفهم املحفزات والع�ائق التي ت�ؤثر يف االت�صال واالجتاه. كما قمنا باالت�صال مبمثلة 

امل�صاهمني ال�صغار كناطق ر�صمي با�صمهم ولك�نها تتحكم اأكرث يف م�اقف امل�صاهمني. كما اأجرينا العديد من 

اإىل  اإىل الت��صل  املقابالت الفردية واجلماعية مع امل�صاهمني. �صعينا بهذه املقابالت التي كانت معمقة ومط�لة 

فهم اجتاهاتهم بت�صخي�س املحفزات واملع�قات التي كانت املحددة لطبيعة االجتاه نح� االأ�صهم. كما جلاأنا اإىل 

التحاور مع امل�صاهمني نظرا لعدم متّكن اأ�صئلة اال�صتمارة من ال��ص�ل اإىل بع�س املعل�مات والتف�صريات. 

4.اال�شتمارة:

بعد الدرا�صة اال�صتطالعية والتقرب اإىل امل��ص�ع اأكرث ونظرا لطبيعة الدرا�صة واملعطيات املراد ال��ص�ل اإليها 

وجدنا اأن اال�صتبيان ه� اأداة �رصورية ومنا�صبة للبحث. قمنا بت�زيع اأكرث من خم�صني ا�صتمارة على امل�صاهمني 

احلا�رصين يف كل جمعية عامة خالل عدة �صن�ات. ن�صري اإىل اأننا الأ�صباب قاهرة مل ن�صتطع جمعها كلها. تتك�ن 

اال�صتمارة من اأربعة حماور اأ�صا�صية: 

اأي  امل�صاهمني،  على  املايل  االت�صال  فعالية  تبحث  التي  االأ�صئلة  االأول جمم�عة من  املح�ر  اأوردنا يف   

معرفة اجتاههم نح� املجمع واأ�صهمه. ت�خينا هنا معرفة ما اإذا كان االأثر احلا�صل لديهم كافيًا لتكّ�ن اجتاه 

ايجابي اإزاء االأ�صهم.

يت�صمن املح�ر الثاين جمم�عة من االأ�صئلة التي تهدف اإىل احل�ص�ل على معل�مات عن مدى متابعة   

و�صطاء  �صحافة،  من  امل�ؤثرين  اأو  »الريا�س«  جممع  طرف  من  �ص�اء  اإليهم  امل�جه  املايل  لالت�صال  امل�صاهمني 

وا�صتهالك  املتابعة  وتقاليد  واالأ�صهم  امل�ؤ�ص�صة  عن  املعل�مات  م�صادر  معرفة  اإىل  االأ�صئلة  بهذه  �صعينا  وبن�ك. 

الر�صائل. 

ي�صمُل املح�ر الثالث اأ�صئلة عن ظروف وعادات ا�صتهالك الر�صائل وانتظارات اجلمه�ر منه. ق�صدنا   

هنا معرفة الع�ائق التي تعرقل االت�صال وامل�صادر والدعائم املف�صلة لديهم للح�ص�ل على املعل�مات.

دور  تربز  والتي  امل�صاهم  خ�صائ�س  لتحديد  ال�صخ�صية  البيانية  االأ�صئلة  في�صم  واالأخري  الرابع  املح�ر  اأما 

املتغريات الفردية يف االجتاه نح� االأ�صهم واالت�صال املايل. 

ات�صال املوؤ�ص�صة املالّية
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النظرية: ا

يعتمد طرحنا على مقاربتني اأ�صا�صيتني يف ميدان االت�صال واّلتي اأثبتت الدرا�صات امليدانية جناعتهما و قدرتهما 

الطرح   هذا 
ّ

يف�رص امل�ؤ�ص�صة.  ات�صال  التاأثري املحدود لالت�صال والن�صقية يف  الفعل االت�صايل:  على حتليل وفهم 

اعتبارا اأن امل�ؤ�ص�صة اأو التنظيم ي�صكل اأهم ميدان لدرا�صة االت�صال مبعناه ال�ا�صع والطبيعي. فال�رصكة كن�صق 

مركب )بنية اجتماعية، قان�نية، اقت�صادية...( تظهر وتن�صط بال�رصورة �صمن الن�صق العام املعّقد: املجتمع. 

االأمر الذي يفر�س عليها التفتح على حميطها واالت�صال مبتعامليها ب�صفة دائمة.)بن روان،1996:231( وقد 

اأملت علينا طبيعة الظاهرة االت�صالية اختيار املقاربتني اّللتني تعتربان االت�صال �صريورة ط�يلة ومعّقدة وتتدخل 

فيها عدة عنا�رص واأطراف متكاملة ومتعار�صة عرب كل املراحل التي يتم فيها اإجناز وبث الر�صالة.

ومنّمطة. ومبعنى  مبا�رصة  �صريورة خطية،  االإت�صايل  الفعل  اعتبار  املحدود  التاأثري  نظرية  ترف�س   

ملحت�اها. تعر�صه  مبجرد  اجلمه�ر  على  التاأثري  يف  �صالة 
ّ
للر والكاملة  االأكيدة  الفعالية  يف  الت�صكيك  اآخر 

  )1997 : 117 ،Lazar(

اأكّدت الّدرا�صات التطبيقية اأن جمم�عة من الع�امل امل��ص�عية، الظرفية وال�صيما الذاتية تتدخل يف     

العملية االت�صالية، وهذا ما يف�رص ن�صبية تاأثري املحت�ى على اجلمه�ر امل�صتهدف. كما اأبرزت الّدرا�صات نف�صها 

وج�د مرحلتني اأو م�صت�يني يف الفعل االت�صايل لبث واإدراك الر�صائل. وتتمثل هذه الظاهرة يف تدخل وتداخل 

اأطراف فاعلة م�صاحبة وهم قادة الراأي اأو ما ي�صمى يف االإ�صهار واالت�صال بامل�ؤّثرين اأو اجلماهري امل�صتهدفة 

ال��صيطة.

وقد اأّكدت الّدرا�صات احلديثة املتعلقة بالتعليمية )didactique( هذه امل�صاألة خا�صة املقاربة املعرفية   

التعليم.  اإجناح االت�صال يف جمال  ال�صابقة)الّتمثيليات( يف  املعارف وال�صمينات  اأثبتت تدّخل  التعليم. حيث  يف 

اإليه  ما ت��ّصل  العنا�رص. وهذا  يت�قف على فهم ومراعاة هذه  الّدر�س  اأو  الر�صالة  اأن مترير  اأو�صح  وبعبارة 

)Moles Denis، 83 : 1994( يف اأبحاثه يف اأهمّية االت�صال يف بل�غ اأهداف الفعل الّتعليمي.

 با�صتحالة ف�صل الفعل االإت�صايل مل�ؤ�ص�صة عن حميطها اخلارجي. 
ّ

اأما املقاربة الن�صقية فاعتمادها يف�رص  

»فامل�ؤ�ص�صة االقت�صادية كن�صق داخل الن�صيج االجتماعي يجعلها تتفاعل مع هذا الن�صيج اأو املحيط، وك�نها ن�صقًا 

ينتمي اإىل نّظام معقد من العالقات املتن�عة يجعلها ت�ؤثر وتتاأثر ببقّية العنا�رص االأخرى املكّ�نة للن�صق الكّلي.« ) 

بن روان:1996( تعترب هذه املقاربة اأن كل درا�صة للظاهرة االت�صالية يجب اأن تك�ن �صاملة اأو كلية لكل عنا�رصها. 

 ،Séminaire IREM( .فهي ظاهرة معقدة وت�صكل ن�صقا اأو جمم�عة من العنا�رص املتفاعلة بني�يا ووظيفيا

11-23 : 1989( ذلك اأن الدرا�صة الناجحة هي التي تتعر�س اإىل كل االأطراف واملكّ�نات املرتابطة وامل�صكلة للن�صق 

والتي يك�ن لها دورا يف االت�صال، وال يتاأتى ذلك اإاّل بتفكيك الظاهرة االت�صالية واإبراز اخل�صائ�س والتبادالت 

وحدود كل مكّ�ن.  وملا كانت الدرا�صة بحثا جامعيا اأ�صا�صيا ينتمي اإىل االأبحاث امليدانية االت�صالية للم�ؤ�ص�صة فقد 

.) 1994 : Charron( ا�صتفدنا من تراث ونتائج االت�صال التنظيمي خا�صة مقاربتي الن�صقية وال�ظيفية

ات�صال املوؤ�ص�صة املالّية
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ممار�شة االت�شال املايل يف �شركة اقت�شادية م�شعرة يف البور�شة : 

حالة جممع »الريا�س �صطيف« 

       يت�خى البحث درا�صة حالة تطبيقية لالت�صال املايل يف امل�ؤ�ص�صة االقت�صادية امل�صّعرة يف ب�ر�صة اجلزائر. اإن 

االإجابة على اإ�صكالية الدرا�صة واختبار �صحة الفر�صيات تطلب و�صع جتربة »الريا�س �صطيف«)حالة الدرا�صة( 

ات�صال  تطبيقات  ملختلف  الب�ر�صة وكمعلن ممار�س  يف  مايل  كمتدخل  واالت�صايل  االقت�صادي  العام  �صياقها  يف 

امل�ؤ�ص�صة وباخل�ص��س االت�صال املايل.

النتائج 

امليدان  يف  ممار�صتها  ول�اقع  املجمع  يف  االت�صالية  ال�ظيفة  لتط�ر  ال��صفية  الدرا�صة  لنا  �صمحت   

مبالحظة، قراءة وحتليل م�صتنداتها ومن�ص�راتها بالت��صل اإىل جمم�عة من النتائج. اعتمدنا يف ذلك بالرتكيز 

على كيفية تنظيم وممار�صة االت�صال يف حالة الدرا�صة وبالرتكيز على كل ما له عالقة مبا�رصة مب��ص�ع البحث. 

ا�صتفدنا هنا بالتاأكيد من املالحظة بامل�صاركة حيث متّكنا من معاينة الن�صاط االت�صايل عن قرب. كما كانت ال�ثائق 

واملعل�مات التي قدمتها لنا الهيئة املكلفة باالت�صال وخلية الب�ر�صة اأدوات اأ�صا�صية للتعرف على العمل االت�صايل 

وفهم طبيعته.

اأوال: تطور ات�شال املوؤ�ش�شة يف املجتمع:

اأن�صاأت االإدارة مديرية كاملة  اإىل الب�ر�صة واإعادة هيكلة هيئاتها االإدارية،  عند تر�صح املجمع ر�صميا للدخ�ل 

غياب   
ّ

يف�رص العام.  للمدير  مبا�رصة  وتابعة  املهام  مزدوجة  اجلديدة  البنية  هذه  تك�ن  وال�رصاكة.  لالت�صال 

اإىل طبيعة الت�صيري  اأ�صال بال�ظيفة يف املجمع حتى �صنة 1998  اإداري مكّلف باالت�صال وعدم االعرتاف  جهاز 

اال�صرتاكي وغياب عامل املناف�صة. حيث مل تكن ال�رصكة بحاجة اإىل االت�صال واالإ�صهار باملعنى احلديث وال�صيء 

نف�صه بالن�صبة للت�ص�يق. يع�د هذا التاأخر دون �صك اإىل االحتكار يف الن�صاط وحتى يف الت�زيع وت�حيد العالمات 

واالأ�صعار. فالبيع م�صم�ن م�صبقا كما اأن امل�اطن الزب�ن مل يكن يهّمه البحث عن الن�عية والعالمة بقدر ما كان 

يبحث عن الكمية اأي انعدام تقاليد االختيار خا�صة بالن�صبة مل�اد اال�صتهالك ال�ا�صع.

يف  امل�ؤ�ص�صة  ات�صال  ميدان  يف  حقيقية  ث�رة  وال�رصاكة  لالت�صال  باأكملها  مديرية  تخ�صي�س  يعترب   

ال�رصكات االقت�صادية اجلزائرية. وهذا ما يعني نظريا اأن امل�ؤ�ص�صة تعّ�ل كثريا على االت�صال ك�ظيفة اأ�صا�صية. 

لكن املمار�صة االت�صالية تربز اأن اإن�صاءها مل يكن وليد درا�صة ميدانية عن واقع امل�ؤ�ص�صة والّدور الذي قد يلعبه 

االت�صال ك�ظيفة وهيئة �صمن ال�ظائف والهيئات االأخرى. ذلك اأن قرار اإن�صاء وتخ�صي�س هيئة يف هذه االأهمية 

القان�نية اجلديدة للم�ؤ�ص�صة.  اإداريا ف�قيا فر�صته ال�صفة  مل يكن ا�صتجابة حلاجة عملية بقدر ما كان قرارا 

فاالأهمية واملكانة النظرية املعطاة لالت�صال اأملته االإجراءات القان�نية التي جترب امل�ؤ�ص�صة على �صمان اإعالم دائم 

ات�صال املوؤ�ص�صة املالّية
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مل�صاهميها، وه� �رصط اأ�صا�صي لالن�صمام اإىل الب�ر�صة. كما ميكن فهمه اأي�صا على اأنه تقليٌد مل��صة االت�صال اأي ا

للظه�ر ك�رصكة حمرتفة وم�صرية وفق الطرق الع�رصية وال�صيما للح�ص�ل على �صهادة مطابقة املقايي�س العاملية 

)Iso.2000/9001(. ميكن مالحظة االأمر ذاته يف النم�ذج اأو التنظيم االت�صايل املطبق، اإذ مل ياأت اأي�صا نتيجة 

درا�صة الأح�صن تنظيم ممكن وفعال بالن�صبة للم�ؤ�ص�صة. هنا امل�صكل ال يكمن يف اإحداث مديرية خا�صة لالت�صال بل 

يف عجزها عن العمل بامل�صت�ى واملهنية املنتظرين من �صفة مديرية كاملة. ذلك اأن ال�ص�ؤال الذي ميكن اأن يطرح يف 

هذا املجال على اأي اأ�صا�س)مهني، نظري اأو ميداين( مت اختيار �صفة مديرية كاملة لالت�صال وال�رصاكة؟ ملاذا مل 

تخ�ص�س له فقط دائرة اأو خلية مب�صت�ى ن�صاطها يف امليدان؟

اإن التط�ر احلا�صل يف ميدان ات�صال امل�ؤ�ص�صة نظريا كما ه� يف الهيكل التنظيمي مل يتبع باإجراءات   

عملية ت��صيحية لتحديد ال�ظائف، املهام وجمال التدخل. فغياب الن�ص��س املنظمة للمهنة على غرار املديريات 

االأخرى مل ي�صمح بت��صيح الروؤية عن االأهمية املعطاة لالت�صال ك�ظيفة ثان�ية اأو اأ�صا�صية واالأهداف املنتظرة 

منه. اأنتج هذا املعطى حالة غم��س فر�صتها جمم�عة من االأ�صئلة امل�رصوعة التي مل ترد عليها االإدارة امل�رصفة 

العملية املرج�ة من االت�صال يف  االأهداف  اإدارة مزدوجة بني االت�صال وال�رصاكة؟ ما هي  ملاذا  على االت�صال، 

خمتلف التطبيقات من ات�صال ت�ص�يقي، داخلي، م�ؤ�ص�صاتي ومايل ؟ يدّل غياب الن�ص��س التنظيمية واالأ�صا�صية 

امل�صرّية لن�صاط مديرية االت�صال وال�رصاكة على اأن اإدارة املجمع مل تعِط اأهمية لل�ظيفة االت�صالية رغم مكانتها 

بالرئي�صية م�اثيق  امل�صنفة  ال�ظائف ال�صيما  للم�ؤ�ص�صة. عرفيا متلك كل  التنظيمي  الهيكل  الهامة و�صفتها يف 

املهنة اأو العمل لت��صيح تنظيم ال�ظيفة ولتحديد املهام، االأهداف، املجال والعالقات مع االإدارة العامة وهيئات 

امل�ؤ�ص�صة. ت�ؤّكد هذه ال��صعية النتيجة امل�صتخل�صة �صابقا اأي اأن ال�صفة واالأهمية املعطاة نظريا لالت�صال ه� 

يف احلقيقة قرار اإداري اّتخذ بطريقة اعتباطية. اإن ما ي�ؤكد هذه امل�صاألة ه� عدم االإ�صارة على االأقل اإىل م�صطلح 

ال�رصاكة يف ملحق االت�صال. اأي ما املق�ص�د بها؟ هل العالقات مع العمال اأو املتعاملني اأو امل�صاهمني ؟ ثم ملاذا 

اإدارة )ات�صال( مزدوجة املهام والن�صاط وبالتحديد مع ال�رصاكة ولي�س مع الت�ص�يق اأو امل�ارد الب�رصية؟

نالحظ اأي�صا اأن الرتكيبة امل�صلحية والب�رصية للمديرية امل�رصفة على االت�صال مل حتدد بال�صكل الكايف.   

واحدة  كل  واأن  اإدارية،  وهيئات  م�صالح  عدة  من  مك�نة  اأنها  اإداري  كجهاز  املديريات  عن  املعروف  من  حيث 

مب�ص�ؤولياتها ومهامها وهذا ما ال جنده يف مديرية االت�صال وال�رصاكة للمجمع. كما اأن غياب الن�ص��س املنظمة 

للمهنة والهيئة املكلفة باالت�صال مل يعرف طبيعة عالقات العمل ال�صائدة بني امل�صالح والقائمني بال�ظيفة االت�صالية 

مبختلف تطبيقاته. اأ�صف اإىل ذلك فاإدارة ات�صال املجمع مل ت�صتعمل على االإطالق الت�صميات وامل�صطلحات املهينة 

للمجال ال�صيما امل�صتخدمة يف ات�صال امل�ؤ�ص�صة. وهذا ما يعني غياب التخ�ص�س وتق�صيم املهام كما ه� متعارف 

عليه مهنيا.

اإن غياب الن�ص��س املنظمة ل�ظيفة االت�صال اأنتجت و�صعية �صلبية اأخرى تتمثل يف عدم حتديد الهيئات   

اأن كل مديرية من عدة م�صالح وهياكل: الت�صيري، التخطيط،  امل�صكلة الإدارة مديرية االت�صال وال�رصاكة. علما 
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التنفيذ، املتابعة واملراقبة...الخ. ال�صيء الذي ال جنده يف مديرية االت�صال يف املجمع. كما اأن عدم ذكر خمتلف 

بدليل  لالت�صال  اأهمية  اأية  احلقيقة  تعط يف  العامة مل  االإدارة  اأن  يعني  اأو حتى وج�دها  االت�صالية  التطبيقات 

اأنه ظل وظيفة مبهمة وغري حمددة املعامل واملهام. مبعنى انه ل� كانت هناك احلاجة فعال اإىل االت�صال باملعنى 

بتدابري ون�ص��س  امل�ؤ�ص�صة مبتابعة واإمتام قرارها)يف ت�صنيف االت�صال يف مكانة مديرية(  لقامت  االحرتايف، 

عملية لتج�صيده يف امليدان كاإدارة هامة، كمهمة وو�صيلة لبل�غ االأهداف. نالحظ اأن اإدارة امل�ؤ�ص�صة تلح و»تتباهى« 

على  ت�زيعها  من  اأكرث  �صخمة،  تعتربها  والتي  قيمتها،  على  بالرتكيز  كرقم  لالت�صال  املعطاة  بامليزانية  اأكرث 

االأن�اع االت�صالية كر�صائل وكاأفعال هادفة تريد القيام بها. فمن جهة مت حتديد امليزانية بدقة ومن اأخرى �صلت 

الن�صاطات واالأهداف عم�مية وغري عملية �ص�اء من حيث االأثر املنتظر منه اأو من حيث التكاليف. بدون �صك غاية 

امل�ؤ�ص�صة هنا لي�س يف البحث عن اأح�صن ا�صتغالل للميزانية بقدر ما ه� يف اإنفاقها، وهذا ما يتناق�س مع املفه�م 

االأ�صلي للميزانية واال�صرتاتيجية. كما اأن املجمع ي�صري اإىل امليزانية املخ�ص�صة الت�صال ال�رصكة االأم وال�رصكات 

التابعة دون حتديد ما اإذا كانت براجمها االت�صالية داخلة �صمن ن�صاط ات�صال كل املجمع وحتت اإدارته اأم هناك 

ا�صتقاللية.

ال متلك اإدارة االت�صال خمططا كامال لالت�صال ال�صامل واملايل. ال�ثيقة ال�حيدة التي ميكن اعتبارها   

دقيقة حيث  ال�ثيقة غري  كانت  االإدارة.  املقرر يف جمل�س  »االت�صال«  عمل  ملحق  ال�صن�ي هي  الن�صاط  برنامج 

متتاز بالعم�مية وعدم ال��ص�ح �ص�اء يف طبيعة االأفعال والر�صائل االت�صالية املربجمة اأو يف رزنامتها الزمنية 

الغائبة متاما. مما يعني اأن ال�ثيقة متثل اخلط�ط العري�صة للعمل ولي�س الربنامج امل�صطر كت�زيع زمني مدرو�س 

للر�صائل على مدى �صنة الن�صاط االت�صايل.

االإطالق  على  ت�رد  مل  حيث  التنفيذ.  هي  باالت�صال  القائمني  اإىل  امل�كلة  وال�حيدة  االأ�صا�صية  املهمة   

املهام والن�صاطات االت�صالية االأخرى �ص�اء يف وثيقة العمل اأو يف املمار�صة. يبدو القائم�ن باالت�صال مطبقني 

فقط، اأي غري معنيني بالتخطيط، االإجناز، الدرا�صات، التقييم وامل�صاركة يف اتخاذ القرار.

انعدام  ه�  ذلك  على  دليل  خري  امليدان،  يف  املهنية  معايري  اأب�صط  اإىل  لالت�صال  ال�صن�ي  العمل  دعيمة  تنعدم 

امل�صطلحات واملفاهيم االت�صالية املتعارف عليها. كما يعني عدم اإعداد املجمع ملخطط االت�صال ال�صامل وخمتلف 

الربامج االت�صالية اأنه مل يجعل من االت�صال وظيفة اإ�صرتاجتية. مما يعني اأنه جمرد ن�صاط ثان�ي ال ي�صتدعي 

ت�صّطر  مل  االت�صال)الكاملة(  مديرية  اأن  ذلك  واملكان.  الزمن  يف  واأدواته  حمت�ياته  برجمة  وال  له  التخطيط 

اإ�صرتاجتية ات�صال امل�ؤ�ص�صة رغم اأهمية م�قعها يف هرم ال�رصكة وك�صائر ال�ظائف الرئي�صية كاالإنتاج والتجارة. 

كما اأن الهيئة املكلفة باالت�صال مل ت�صتعمل اأ�صال هذا امل�صطلح. يدل هذا املعطى باأن االأفعال والر�صائل االت�صالية 

املنجزة تفر�صها احلاجات الظرفية وتخ�صع للمنا�صبات عك�س ما ه� معم�ل به يف الهيئات املحرتفة. اإن الظرفية 

القاعدة  انعدام  اأي  التجربة  اإىل  واالفتقار  لالت�صال  الفعلية  املمار�صة  غياب  من  اأ�صا�صا  تابعتان  املنا�صباتية  اأو 

والتقاليد يف املمار�صة. اأ�صف اإىل ذلك عدم و�ص�ح الروؤية وعدم ت�صخي�س الدور احلقيقي الذي قد يلعبه االت�صال 
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يف املجمع. ت�ؤكد هذه النتيجة اأن املهمة املن�طة لهذه االإدارة ال تندرج �صمن املهام واالأهداف االأ�صا�صية املنتظرة ا

 كبرٌي يف حتقيق اإ�صرتاتيجية العمل والن�صاط العامة لل�رصكة. 
ٌ
يف ال�صنة، كما اأنها لي�صت فاعلة ولي�س لها دور

اإذا عدنا اإىل املهام وال�ظائف امل�كلة اإىل القائمني باالت�صال يف املجمع جندها فقط حمددة يف التنفيذ.   

اأي اأنهم جمرد منجزين الأفعال ور�صائل ات�صالية مقررة من طرف اإدارات اأخرى غري املكلفة باالت�صال. كما اأن 

ح�رص املهام يف التنفيذ يدل على حمدودية جمال عملها من ت�ص�ر وت�صيري العمل االت�صايل ثم يف ممار�صته. اإن 

غياب مهام القيام بالدرا�صات واملتابعة وخا�صة تقييم النتائج املت��ّصل اإليها �صابقا. حيث اأن االت�صال املحرتف 

يجب اأن يك�ن قائما على ت�ص�ر وخمطط انطالقا من درا�صات ميدانية ل�اقع الن�صاط. و نع�د هنا لطرح ال�ص�ؤال: 

ه�  �صيء  كل  قبل  االت�صال  اأن  علما  مدرو�صة؟  اإ�صرتاتيجية  روؤية  بدون  كاملة  مديرية  عن  احلديث  كيف ميكن 

ا�صتثمار للم�صتقبل وعلى املدى الط�يل. فكيف ميكن اأن ننتظر الكثري من اإدارة خل�س وح�رص عملها يف تنفيذ 

اأفراد  اأن هذه القرارات تبّناها  قرارات ف�قية غري نابعة ال من ال�اقع وال من خمطط ا�صرتاتيجي. ف�صال من 

املخططات  ت�صطري  يف  وال  القرار  اّتخاذ  يف  ي�صارك�ن  ال  باالت�صال  املكّلفني  اأن  من  اعتبارا  ال�ظيفة،  من خارج 

واال�صرتاتيجيات.

ميكن تلخي�س االأهداف املنتظرة من االت�صال العام وال�صامل املنتهج يف ثالثة: تدعيم ال�ص�رة احل�صنة،   

تق�ية املبيعات وترقية االأ�صهم. كما مل تقم امل�ؤ�ص�صة بتحديد امل�ص�ؤوليات على املهام االت�صالية املبتغاة. عالوة 

عن  ذلك مل تقم بتحديد االأن�اع االت�صالية املكلفة بتحديد االأهداف الثالثة املذك�رة. التعبري  عن هذه االأهداف 

كان بعبارات وا�صعة اأي بطريقة كيفية وغري دقيقة وغري عملية. كما اأن االأهداف املبتغاة كانت قائمة على نتائج 

مل يثبت اأ�صال حتقيقها من قبل. 

عمل  وثيقة  يف  جنده  ما  هذا  اأ�صا�صية،  اأهداف  ثالثة  مرة  كل  يف  تكررت  فقد  االأهداف،  حيث  من  اأما   

االت�صال ويف املن�ص�رات التي تبثها امل�ؤ�ص�صة خا�صة الن�رصية االإعالمية.نت�صاءل يف هذا املجال : على اأي اأ�صا�س 

مت هذا التحديد وما اأهميتها بالن�صبة للمجمع؟ مع التذكري باأن اإدارة االت�صال غري مكلفة بالدرا�صات والتخطيط، 

على  قائمة  االأهداف  عملية حتديد  تك�ن  وعمليا(  منطقيا  واأي�صا  املحرتفة)بل  ال�رصكات  يف  به  معم�ل  ه�  كما 

الت�صخي�س الدقيق  )diagnostic(، اأواّل لتحديد االأهداف املراد ال��ص�ل اإليها ودورها يف اإ�صرتاجتية املجمع 

باملعنى  االت�صالية  العمليات  يف  الداخلة  العنا�رص  كل  االعتبار  بعني  االأخذ  اأي  واقعية،  معطيات  من  انطالقا 

املحرتف. فكيف ميكن احلديث عن اأهداف دون معرفة ما اإذا كانت اأ�صال امل�ؤ�ص�صة بحاجة اإىل ذلك؟ وثانيا ملعرفة 

اأن  كما  ؟  ميدانيا  ميدانيا على حتقيقها  قادرة  امل�ؤ�ص�صة  املرج�ة. مبعنى هل  االأهداف  بل�غ هذه  اإمكانية  مدى 

هناك مغالطة وا�صحة يف ا�صتعمال عبارة »�صيانة ال�ص�رة اجليدة للمجمع« والتي تعني اأن املجمع متاأكد من 

متتعه بهذه ال�ص�رة االيجابية. وقد الحظنا اأن املكلفني باالت�صال بالغ�ا يف اإ�صدار اأحكام وتقييم ال يعرب عنه 

اإيجابية مدركة م�صبقا مت  ال�اقع. فاحلديث عن �صيانة ال�ص�رة يعني �صمنيا)présupposé( وج�د �ص�رة 

التاأكد منها بعد الدرا�صات التقييمية. اأما من حيث التعبري عن االأهداف فلم ت�صتخدم امل�ؤ�ص�صة القيا�س الكمي 
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الدقيق. اإن اإطالق عبارات عامة تفتقر اإىل الدقة م�صدره عدم وج�د معطيات واقعية عن طبيعة ون�عية �ص�رة 

امل�ؤ�ص�صة. وال�صيء نف�صه بالن�صبة لالأهداف االت�صالية االأخرى كاالجتاه، ال�صمعة، املبيعات، الّتم�قع وخا�صة 

ترقية االأ�صهم.

ثانيا. املمار�شة امليدانية لالت�شال املايل:

عند املعاينة امليدانية اكت�صفنا اأن الفرقة القائمة باالت�صال ال يتعدى عدد اأفرادها االثنني. وهنا يفر�س   

ال�ص�ؤال نف�صه، كيف لهذه الهيئة املحدودة اأن ت�صتجيب لكل متطلبات املهنة واملهام الكربى امل�كلة اإليهما؟ بالنظر 

اإىل مكانة املجمع وحجم عملياته التجارية واملالية بالتاأكيد اأن هذين املكلفني باالت�صال عاجزان على القيام بال�ظيفة 

االت�صالية)مبختلف االأن�اع والتطبيقات( على اأح�صن حال. وهذا بالنظر اىل حجم امل�ؤ�ص�صة ون�صاطاتها، ففي 

ميدان االت�صال الداخلي فقط يتجاوز عدد العمال 3000 ع�ٍن م�زعني يف املقر الرئي�صي، �صبع مديريات، ع�رص 

�رصكات تابعة واأكرث من مئة مركز ووحدة  اأنتاج اأو تخزين... كما تك�ن امل�ص�ؤولية التي تقع على عاتق امل�ظفني 

كبرية، ال�صيما اأن ال�صفة القان�نية تفر�س عليها تكثيف ن�صاطها االت�صايل مبختلف اأن�اعه اخلارجية، التجاري، 

اأن اله�ة جد �صا�صعة بني املكانة  املايل، امل�ؤ�ص�صاتي والعالقات العامة. يكت�صف املتفح�س للممار�صة االت�صالية 

النظرية كمديرية كاملة ووظيفية يف هيكل املجمع وبني االأهمية احلقيقية املعطاة يف امليدان.  يدل هذا املعطى على 

التاأخر البائن يف م�صت�ى املمار�صة والتطبيق. تربز هذه الظاهرة يف خمتلف االأن�اع والتطبيقات االت�صالية مبا فيها 

الن�ع االأ�صا�صي للم�ؤ�ص�صة امل�صعرة يف الب�ر�صة.

عدد  يتعدى  ال  التنظيمي  الهرم  يف  كمديرية  وامل�صنفة  باالت�صال  املكلفة  الهيئة  اأن  امليدان  يف  اكت�صفنا   

اأفرادها م�ظفني اثنني. ف�صال اأن هذه املديرية مكلفة بكل االأن�اع والتطبيقات االت�صالية اإ�صافة اإىل ال�رصاكة التي 

مل يحدد بعد املق�ص�د منها. نعتقد اأن اإدارة امل�ؤ�ص�صة التي تفتقر اإىل التجربة يف امليدان اأ�صاءت تقدير املهام الكثرية 

واملتن�عة امل�صندة اإىل القائمني باالت�صال. ففي ال�قت الذي يحتاج املجمع اإىل فريق كبري من القائمني باالت�صال، 

االإميان  اإىل عدم  ذلك  اأن نعزو  املهنية(. ميكن  ال�صك يف قدراتهما وكفاءتهما  ت�صغل فقط �صخ�صني)دون  جندها 

باالت�صال ك�ظيفة رئي�صية يعّ�ل عليها يف حتقيق ا�صرتاتيجية املجمع خا�صة بعد ان�صمامه اإىل الب�ر�صة. كما اأنها 

اآلية عمله واحتياجاته ال�صيما الب�رصية. فقد اكتفت االإدارة باإعطائه مكانة)نظرية( مرم�قة يف الهيكل  مل تفهم 

االإداري ك�اجهة للظه�ر فقط. مما يعني اأنها تنظر دائما اإىل االت�صال كعبء مايل. ال �صك اأن هذه املعطيات ت�صمح 

ب�ج�د جتربة ات�صال امل�ؤ�ص�صة باملعنى املهني واالحرتايف. يربز هذا التاأخر على م�صت�ى املمار�صة الي�مية، ذلك 

اأن عمل الهيئة املكلفة ال يتعدى الن�صاط الروتيني الب�صيط. كما اأن مهام االبتكار من ت�صّ�ر، اإبداع، اإجناز وحترير 

تق�م بها وكاالت اإ�صهار خارجية. وتظهر هذه امل�صاألة ب��ص�ح يف غياب التخ�ص�س وعدم ت�زيع املهام وتق�صيمها 

ح�صب االأن�اع االت�صالية. كما يعد عدم ن�رص اأية جريدة م�ؤ�ص�صة من طرف �رصكة كبرية وجمربة على االت�صال، 

بحجم جممع »الريا�س �صطيف«، نق�صا حم�ص�با عليه وعلى احرتافيته كم�ؤ�ص�صة م�صعرة ال ميكن تربيره.
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مل ت�صتعمل اإدارة االت�صال م�صطلح االت�صال املايل كتطبيق ات�صايل يخ�س امل�ؤ�ص�صات امل�صعرة. العبارة ا  

املكررة، ال�صيما يف املذكرة االإعالمية، هي اإعالم امل�صاهمني. مما يعني اأن ال�ظيفة االت�صالية للمجمع جتاه م�صاهميها 

تلخ�س يف مهام االإعالم املايل القان�ين. كما مل تخ�ص�س االإدارة ذاتها هيئة مكلفة فقط مبهام االت�صال املايل، 

وهذا ما يعني اأن البنية املكلفة باالت�صال ب�صفة عامة هي نف�صها املكلفة باالت�صال املايل.    

يربر عدم ا�صتخدام املجمع مل�صطلح االت�صال املايل اأ�صال بعدم تق�صيم مهام االت�صال ح�صب االأن�اع والتطبيقات 

االت�صالية املتعارف عليها يف امليدان ال�صيما االت�صال املايل. مل تقم امل�ؤ�ص�صة برتجمة االهتمام النظري بهذه املهام 

يف ال�اقع، حيث كان من االأجدر اإن�صاء الفروع االت�صالية املتخ�ص�صة اأو على االأقل تخ�صي�س هيئة مكلفة فقط 

باالت�صال والعالقات مع املتعاملني وال�رصكاء يف الب�ر�صة. فنظرا الأهمية و�صخامة حجم املهام واالأهداف املنتظرة 

من االت�صال املايل ال �صك اأن امل�ظفني �صيعجزان على تلبية كل متطلبات املهنة وال�صفة القان�نية للم�ؤ�ص�صة. يربز 

غياب التخ�ص�س اأي�صا يف جمع كل املهام واالأفعال يف يد الهيئة ال�حيدة املكلفة باالت�صال، مما يعني اأن االت�صال 

املايل كاأهم تطبيق بالن�صبة للم�ؤ�ص�صة امل�صعرة حمت�ى وذائب �صمن املهام والن�صاطات العامة الإدارة االت�صال. 

وبالتايل عدم اإعطائه االأول�ية اأو �صفة االمتياز امل�رصح بهما نظريا. كما ميكن تف�صري تف�صيل امل�ؤ�ص�صة لت�صمية 

اإعالم امل�صاهمني با�صتخدامها للعبارة ال�اردة يف ل�ائح االإعالم القان�ين. عالوة عن ذلك، ينح�رص ات�صال املجمع 

يف ميدان الب�ر�صة يف الر�صائل واالأفعال الداخلة �صمن م�اد االإعالم املايل القان�ين، اأي اأن امل�ؤ�ص�صة ت�فر احلد 

االأدنى من املعل�مات التي تفر�صها مقت�صيات التعامل يف الب�ر�صة. يعني االكتفاء ب�صق واحد من �صقي االت�صال 

املايل جتاهل ال�صق الثاين املتمثل يف االت�صال املايل اال�صهاري والذي اأكدنا على اأهميته خا�صة بالن�صبة للم�صاهمني 

التجاهل بعدم وج�د   هذا 
ّ

االأخرية. قد يف�رص ال�صن�ات  الذي عرفه يف  الكبري  التطّ�ر  بالرغم من  االأفراد وهذا 

اهتمام حقيقي باالت�صال ب�صفة عامة واالت�صال املايل على وجه اخل�ص��س، حيث اأن ما يهّم امل�ؤ�ص�صة لي�س اإيجاد 

وممار�صة ات�صال مايل فّعال وذي مردودية بقدر ما يعنيها االحرتام احلريف للق�انني بت�فري االإعالم االإجباري. 

 تنظر امل�ؤ�ص�صة اإىل االإعالم املايل كاإجراء اإداري اإلزامي بدون عائد ال ك��صيلة اإ�صرتاجتية عمل لبل�غ االأهداف.

نالحظ اأن مهام اإعالم امل�صاهمني يق�م بها اأي�صا مكتب االت�صال يف العا�صمة وخلية الب�ر�صة. كما   

اأن اإدارة امل�ؤ�ص�صة مل حتدد الهيئة امل�ص�ؤولة ر�صميا على اإعالم امل�صاهمني. يعني هذا املعطى تعدد قن�ات االإعالم 

املايل مما قد ي�لد م�صاكل يف التن�صيق بني الهيئات الثالث. اإن تعّدد االإدارات التي ت�كل اإليها مهمة التحدث با�صم 

ال�رصكة اأمر يحذر منه كل املخت�صني. حيث ين�صح�ن دائما بتحديد الهيئة ال�حيدة املكلفة باالت�صال وحتديد 

اإعالم  للقيام مبهام  اأن املجمع خ�ل لثالثة هياكل  بالقيام بذلك. هنا نت�صاءل كيف  له ر�صميا  امل�ظف املرخ�س 

امل�صاهمني؟ ملاذا �صتت مهام اإعالم امل�صاهمني على ثالث بنيات دون حتديد جمال و�صالحيات تدخل كل واحدة 

ودون تعيني الهيئة امل�ص�ؤولة كناطق ر�صمي وحيد اأو كمخرب مايل خمّ�ل؟ فقد ينتج من تعّدد قن�ات وم�صادر 

 من 
ّ

املعل�مات الكثري من امل�صاكل يف امليدان كنق�س التن�صيق اأو حتى بث اأخبار وتقديرات متناق�صة، مما قد مي�س

م�صداقية اإعالم امل�ؤ�ص�صة وحتى من امكاناتها االقت�صادية. كما ترّبر �رصورة ت�حيد الهيئة املكلفة باالت�صال 
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املايل بطبيعة املعل�مات القابلة للن�رص من حيث ح�صا�صيتها وخط�رتها، ذلك اأن اأب�صط خطاأ اأو خلل يف االإدالء اأو 

يف البّث ميكن اأن يكّلف امل�ؤ�ص�صة خا�صة يف ن�صاط الب�ر�صة املعروف بارتباطه باملعل�مات وكرثة التقلبات. فكل 

�ص�ء تقدير الأمر ما قد يحدث هّزات يف اأ�صعار االأ�صهم مما قد يهدد ا�صتقرارها املايل واالقت�صادي. عالوة عن ذلك 

قد ي�صتغل تعّدد قن�ات االت�صال املايل يف بث معل�مات الأطراف وم�صاهمني من ذوي االمتيازات ق�صد اال�صتفادة 

منها، اأو مبا ي�صمى بجنحة املّطلع ب)délit d’initié(. وهذا ما يعني عدم �صمان امل�صاواة بني كل امل�صاهمني يف 

االإعالم وعدم ت�فري اأعالم كامل ودقيق. فهل يح�صل كل امل�صاهمني على نف�س املعل�مات ويف ال�قت نف�صه؟ اأي هل 

الر�صائل املالية املقدمة من طرف املجمع)اإدارة االت�صال، خلية الب�ر�صة ومكتب االت�صال يف العا�صمة( مت�صابهة 

وحاملة لنف�س القيم االإخبارية؟ ويف حالة االإيجاب، ملاذا مل يتم جمع كل هذه الهيئات يف اإدارة واحدة؟ 

اعرتاف امل�ؤ�ص�صة بحق م�صاهميها يف االإعالم واإلزامها بت�فري كل املعل�مات واملعطيات املن�ص��س عليها   

يعني احرتامها لل�ائح االإعالم القان�ين. االت�صال املمار�س املتعلق بالب�ر�صة مل يهتم باإعالم بقية االأطراف الهامة 

املتدخلة يف الب�ر�صة مثل ال��صطاء، البن�ك وخا�صة ال�صحافة. مما يعني اأن اإدارة االت�صال ركزت على قلب اجلمه�ر 

امل�صتهدف املتمثل يف امل�صاهمني الفعليني. يفهم من اهتمام وتركيز االت�صال املايل املعتمد فقط على فئة امل�صاهمني 

الفعليني باأن املجمع مل يثمن اأو حتى يجهل متاما الدور الذي قد تلعبه االأطراف املهنية االأخرى)و�صطاء، �صحافة، 

امل�ؤ�ص�صات املالية...( يف االت�صال. فاملجمع ينظر اإليها كمتعاملني اقت�صاديني فقط، يف ال�قت الذي باإمكانها لعب دور 

امل�ؤثرين االت�صالني. فاالت�صال املايل املحرتف ه� الذي يعترب ه�ؤالء االأع�ان و�صطاء يف االت�صال اأي ي�صاعدون ب�صكل 

اأو باآخر يف بث املعل�مات التي تن�رصها امل�ؤ�ص�صة، �رصحها وتب�صيطها وخا�صة تقدمي الن�صائح والت�جيهات يف عمليات 

�رصاء االأ�صهم. فاملجمع مل ي�صَع اإىل ك�صب هذه االأع�ان واإ�رصاكها يف عملها االت�صايل. وقد يزداد دورهم االت�صايل 

خا�صة يف االأ�ص�اق املالية النا�صئة ولدى امل�صاهمني ال�صغار الذين ال ميلك�ن ثقافة وتقاليد يف امليدان. فال�صحافة 

مثال كان باإمكانها اأن ت�صاعد كثريا يف تك�ين وترقية الثقافة الب�ر�صية من جهة و�صمان م�اد اإعالمية دائمة)اأخبار، 

تعاليق، حتاليل واإر�صادات اقت�صادية( من جهة اأخرى. وقد نتج من االعتناء فقط بامل�صاهمني الفعليني عدم جتّدد 

هذه الفئة، وهذا الأن االت�صال امل�ّجه مل ي�صع اإىل البحث وك�صب امل�صاهمني اجلدد من بني اجلماهري ال�ا�صعة التي 

متثل امل�صاهمني املحتملني اأو املمكن اأن يتح�ل�ا اإىل م�صاهمني حقيقيني. ن�صتنتج اأن االت�صال املبّث مل يكن يهدف اإىل 

�صمان امل�صاهمني على الدوام بقدر ما كان يهدف اإىل احرتام اإجراء اإداري بحت. 

اأعطت امل�ؤ�ص�صة االأول�ية واالأهمية يف جمال االت�صال ملهمة اإعالم امل�صاهمني. الرتكيز على مهام اإدارة   

اأن اهتمام امل�ؤ�ص�صة مب�صاهميها الفعليني. لكن متح�ر وتلخي�س هذا االهتمام  االت�صال جتاه م�صاهميها يعني 

ح�ل االإعالم املايل القان�ين فقط الأدى اإىل جتاهل االأهداف االأخرى املنتظرة من االت�صال بامل�صاهمني كال�ص�رة 

املالية وامل�ؤ�ص�صاتية وربح  ثقة االأع�ان املالية واالإعالمية. يلّخ�س االت�صال املايل امل�جه اإىل امل�صاهمني يف االإعالم 

القان�ين االإلزامي، مما يعني اأن االأهداف املنتظرة من الن�صاط االت�صايل تنح�رص يف ت�فري املعل�مات االإجبارية 

للم�صاهمني واحرتام الن�ص��س القان�نية. يفهم من هذا اأن املجمع مل يهتم باالأهداف اال�صهارية والتجارية االأخرى 
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امل�صندة اإىل االت�صال املايل، والذي قلنا عنه باأنه يكّمل ويفّعل االأن�اع والفروع التقليدية الت�صال امل�ؤ�ص�صة. اإن ا

عدم االهتمام بهذه االأهداف �ص�ء تقدير حجم املعايري والعنا�رص اال�صهارية الذاتية يف �صريورة اتخاذ قرار �رصاء 

االأ�صهم وال�فاء. فاملجمع ي�ؤمن باأن قرار امل�صاهمة يك�ن دائما عقالنيا نتاج املعل�مات امل��ص�عية والدقيقة، يف 

ال�قت الذي اأكدت التجربة اأن اختيار االأ�صهم و�رصاءها غالبا ما يك�نان خا�صعني ملعايري غري عقالنية كال�ص�رة 

املدركة، ال�صمعة، الثقة واالجتاه...اإلخ 

كما كان خمطط العمل العام لالت�صال وا�صعا. حيث مل ت�صبط االإدارة املكلفة بذلك برنامج ن�صاطات   

ات�صالها املايل. وهذا رغم �صه�لة و�صح الرزنامة الزمنية لكل الر�صائل االإعالمية املالية لك�نها حمددة قان�نيا 

بال�رصورة �صمن خمطط  املايل،  االت�صال  فيه  ات�صايل، مبا  برنامج عمل كل تطبيق  يك�ن   .
)23(

وب�صفة م�صبقة

االت�صال ال�صامل للم�ؤ�ص�صة، والذي يعّد من طرف اإدارة االت�صال بالتن�صيق مع كل مديريات وم�صالح امل�ؤ�ص�صة 

وحتت رئا�صة املدير العام. لكن يف حالة الدرا�صة مديرية االت�صال غري م�ص�ؤولة على مهام التخطيط والربجمة 

وهذا ما الحظناه يف طريقة ممار�صة الفعل االت�صايل ميدانيا اإىل غياب املعايري واملبادئ االحرتافية واملهنية اأي 

ات�صال هادف، مدرو�س وخا�صة كاإ�صرتاجتية. وهذا ما يرّبر انعدام خمطط االت�صال ال�صامل باملعنى املتعارف 

عليه يف املهنة. اأدى هذا املعطى اإىل العمل بدون برنامج حمّدد)من حيث الر�صائل والزمن( وهذا ما يرّبر اعتماد 

االت�صال املنا�صباتي والظريف. جند نف�س هذه املعطيات يف ممار�صة االت�صال املايل، حيث تك�ن الر�صائل واالأفعال 

االت�صالية مرتبطة دائما باملنا�صبات. هنا نت�صاءل عن ما ميكن اأن ننتظره من ات�صال مايل بدون خمطط وبرنامج؟ 

لك�نه  اإعداده  �صه�لة  رغم  املايل  لالإعالم  خمطط  ت�صطري  على  حتى  متكنها  عدم  ه�  املجمع  على  اأكرث  يعاب  ما 

معروفا وحمددا م�صبقا يف الل�ائح ولك�ن امل�ؤ�ص�صة مل تبادر باأية ر�صالة خارج االإعالم االإلزامي.

منها  العديد  ا�صتعمل  قد  املجمع  اأن  جند  امل�صتعملة،  االت�صالية  والدعائم  التقنيات  يخ�س  فيما  اأما   

ال�صيما الداخلة يف اإطار االإعالم املايل القان�ين. يغلب عليها الطابع التقني واملهني. كما متتاز حمت�ياتها، اإ�صافة 

اإىل ج�دتها وقيمتها االإخبارية، بامل��ص�عية والدقة حيث تك�ن دائما مدعمة ومرفقة باالإح�صاءات والبيانات 

وخالية من الر�صائل اال�صهارية يف اأغلب االأحيان. ن�صري اإىل اأن عمليات اإعداد هذه الدعائم التي ترّكز على االإعالم 

املايل القان�ين وال تهتم باالت�صال املايل اال�صهاري كان نتيجة ا�صتخدام املجمع وب�صكل خا�س ال��صائل والدعائم 

االت�صالية املحدّدة يف ل�ائح الهيئات ال��صية. علما اأن هذه الل�ائح التنظيمية مل تن�ّس على اأية و�صيلة اختيارية اأو 

داخلة �صمن االت�صال اال�صهاري وغري االإلزامي. ومن هنا جند اأن املجمع مل ي�صتخدمها كثريا با�صتثناء ر�صائل 

املدير العام وبع�س ال�م�صات التلفزي�نية. وقد جاءت اأغلبية الدعائم امل�صتخدمة يف �صكل مكت�ب ويع�د ذلك اإىل 

تقارير...الخ.  بيانات واإعالنات �صحفية،  املكت�ب؛ م�صتندات،  يعتمد كثريا على  الذي  املايل  االإعالم  خ�صائ�س 

متتاز هذه االأدوات وال��صائل بالتقنية وامل��ص�عية. اأي اأن الر�صائل املبثة تك�ن ذات قيم اإخبارية بحتة. مما 

يعني اأن االأهداف املبتغاة منها ال تتعّدى اأهداف اإعالم امل�صاهمني واحرتام االإجراءات االإدارية. فاإهمال االت�صال 

املايل اال�صهاري اأغاب ا�صتعمال التقنيات اال�صهارية املعروفة باالإغراء، الرتغيب وخماطبة العنا�رص الذاتية.

ات�صال املوؤ�ص�صة املالّية
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يراع  مل  اإليها  امل�ّجه  املايل  االت�صال  لكن  خمتلفة.  كثرية  فهي  امل�صتهدفة،  اجلماهري  وبخ�ص��س   

االختالفات امل�ج�دة بينها �ص�اء من حيث االأهداف املت�خاة منها اأو انتظاراتها من االت�صال والتي �صبق واأن 

اأظهرنا اختالفها وتباينها. يعترب ت�جيه نف�س الر�صائل اإىل كل اجلماهري املبا�رصة وال��صيطة، دون االأخذ بعني 

االعتبار هذه التباينات واالختالفات، نق�صا كبريا وخطاأ يف اال�صتهداف. وع��س اأن تعمل امل�ؤ�ص�صة على تن�يع، 

املعنية مراعية خ�صائ�صها  اإىل كل اجلماهري  ال��ص�ل  الر�صائل واالأفعال االت�صالية ق�صد  تكييف وزيادة عدد 

الت�صنيفية، جندها تن�رص دعائم م�جهة اإىل اجلميع وكاأن اجلماهري مت�صابهة ومتجان�صة يف االأهداف، االنتظارات 

واخل�صائ�س االجتماعية والثقافية. ال �صك اأن �ص�ء اال�صتهداف ي�ؤدي اإىل نق�س فعالية الر�صائل يف التاأثري على 

اجلمه�ر وبالتايل تقلي�س حظ�ظ بل�غ الغايات واالأهداف املرجّ�ة ، ال�صيما لدى امل�صاهمني ال�صغار. وهذا ما 

يف�رص حمدودية تاأثري الر�صائل على هذه الفئة احلي�ية رغم اعتبارها مركز وغاية كل عمل ات�صايل مايل. يع�د 

بك�نه  واأي�صا  التقنية،  بالر�صائل  اهتمامه  بقلة  اأ�صا�صا  يعرف  الذي  الفرد  امل�صاهم  خ�صائ�س  اإىل  املعطى  هذا 

اأغلب االأحيان عن فهم كل حمت�ى هذه الر�صائل املهنية والتي تتطلب م�صت�ى عاليا يف ميدان املالية  عاجزًا يف 

االأفراد يف قرار  للم�صاهمني  بالن�صبة  البعد االإعالمي واإهمال االت�صال اال�صهاري  اإن الرتكيز على  والب�ر�صة. 

امل�صاهمة والتعامل الب�ر�صي قد قلل من فعالية اال�صتهداف والتكييف. 

االت�شال املايل للريا�س واجتاهات م�شاهميها

املقابالت  وخمتلف  اال�صتبيانية  اال�صتمارة  ب�ا�صطة  امل�صتقاة  املعل�مات  على  باالعتماد    

كتطبيق  املايل  باالت�صال  وعالقته  االأ�صهم  نح�  امل�صاهمني  اجتاه  طبيعة  اكت�صفنا  امل�صاهمني،  مع  واحل�ارات 

ات�صايل للم�ؤ�ص�صة، اأي االإجابة على االإ�صكالية والفر�صيات املطروحة. فقد قمنا بتقييم االت�صال املايل املنتهج من 

طرف املجمع بالنظر اإىل النتائج املت��ّصل اإليها يف االت�صال من حيث فّعالية واأثر الر�صائل املبثة مبقارنتها مع 

النتائج املنتظرة وعالقة ذلك بن�عية اجتاهات امل�صاهمني اإزاء اأ�صهم م�ؤ�ص�صتهم. لالإ�صارة فاإن املعيار االت�صايل 

واال�صهاري املعتمد يف التقييم ه� االجتاه كمقيا�س ي�صمل االأهداف واملعايري االت�صالية االأخرى، وذلك من خالل 

اأّننا �صرنّكز على حتليل طبيعة  يعني  امل�ؤّثرة فيه. وهذا  املحفّزات واملع�قات  بالتعّمق يف  درا�صة و�صفية كيفية 

االجتاه، حتديد خ�صائ�صه وتف�صريه باالت�صال املايل. فقد قمنا بتقييم االجتاه ب��صع الثنائية االت�صال املايل/

جمه�ر امل�صاهمني يف ال�صّياق العام املركب انطالقا من اأن كل فعل ات�صايل عملية معقدة يجب درا�صتها كممار�صة 

ميدانية وانطالقا من اإطارها ال�اقعي..

التي  االإح�صائية والريا�صية  املنهجية،  املبادئ  اأ�صا�صا كيفية نتيجة �صع�بة تطبيق كّل  الدرا�صة  للتذكري كانت 

املبح�ثني  اإجابات  وتف�صري  مناق�صة  يف  والن�صب  لالأرقام  ا�صتعمالنا  يكن  مل  لذا  الكمية.  الدرا�صات  عليها  تبنى 

واالأ�صخا�س املقابلة كنتائج ح�صابية متثيلية بقدر ما كان كم�ؤ�رصات تقديرية داّلة. 

ات�صال املوؤ�ص�صة املالّية
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تقييم تاأثري ر�شائل االت�شال املايل على امل�شاهمني ا

اأوال: االإجتاه نحو االأ�شهم:

         من خالل اأج�بة امل�صتج�بني عن اأ�صئلة املح�ر االأول من االإ�صتمارة، ن�صتنتج اأن االجتاه العام للم�صاهمني 

كانت  عليه.  يظهر  اأن  املنتظر  الذي من  امل�صت�ى  يكن يف  ال�صلب. حيث مل  اإىل  اأكرث  واأ�صهمه مييل  املجمع  نح� 

اأغلب املعايري  اال�صهارية امل�صكلة لالجتاه  واملبتغاة بل�غها لدى امل�صاهمني �صالبة �ص�اء كانت العاطفية، العقلية 

وال�صل�كية. فرغم البث الكثيف للر�صائل واالأفعال االت�صالية اإال اأن النتائج واالإنتظارات املتعارف عليها نظريا 

النية،  ال�ص�رة،  املعرفة،  ال�صمعة،  اأي   ( املحرتفة  امل�صعرة  امل�ؤ�ص�صات  لدى  املايل  لالت�صال  اأ�صا�صية  كاأهداف 

االإنخراط، الثقة وال�فاء واالجتاه( جندها غري حمققة. تدل هذه املردودية ال�صعيفة على حمدودية تاأثري الر�صائل 

املبثة، حيث مل ت�صتطع حتقيق الغر�س االأول والنهائي لكل ات�صال وه� اإحداث االأثر اأو االنطباع االإيجابي لدى 

اجلمه�ر )هنا امل�صاهم�ن( جتاه م��ص�ع املجمع واأ�صهمه.

ال�شمعة:

ال�صمعة  التلقائية للمجمع يف ميدان ن�صاطه غري كافية. وال�صيء نف�صه تقريبا يف قيا�س  ال�صمعة  كانت تقييمات 

املنّبهة. حيث كانت �صالبة رغم اقرتاح ا�صم املجمع يف ال�ص�ؤال وتكراره يف منا�صبة االلتقاء بامل�صاهمني. ويف قيا�س 

ال�صمعة املنبهة يف ميدان الب�ر�صة تبني اأن  �صمعة »�ص�نطراك« تتجاوز وبكثري �صمعة املجمع. تدل هذه النتائج 

على اأن ر�صائل املجمع رغم كرثتها مل ت�صتطع فر�س ت�صمية »الريا�س �صطيف« يف اأذهان م�صاهميه. هنا يفر�س 

ال�ص�ؤال نف�صه فاإذا كان امل�صاهم�ن الفعلي�ن مل يذكروا ا�صم املجمع يف املرتبة االأوىل، فما بالك بامل�اطن العادي 

) اأي امل�صاهم املحتمل(؟

ال�شورة: 

اأن ال�ص�ر ) امل�ؤ�ص�صاتية واملالية( املراد بل�غها لدى امل�صاهمني مل تتحقق، الأن ن�صبة  اأج�بة املبح�ثني  ت�صري 

قليلة فقط من امل�صتج�بني )32 باملئة( تدرك املجمع كم�ؤ�ص�صة ناجحة. كما مل يتحقق اأي�صا هدف ترقية �ص�رة 

امل�ؤ�ص�صة من حيث ن�عية منتجاتها. كما نالحظ اقرتاح اأفكار )�ص�ر( رمزية اأ�صال مل يق�صدها ات�صال املجمع. 

مما يعني اأن ر�صائل واإ�صهاره مل يفر�صا ال�ص�ر التي يريد الظه�ر بها ومل يغريا ال�ص�رة ) الفلكل�رية( املل�صقة 

املت�خاة  االأهداف  اأهم  املالية رغم ك�نها من  بق�ة �ص�رتها  م�ؤ�ص�صتهم  »الريا�س«  يدرك م�صاهم�  به. كما مل 

اأما الن�صب الباقية فهي معربة عن تقييمات كلها  باالت�صال املايل، حيث 32 باملئة فقط منهم يرون اأنها جيدة. 

�صالبة.

الثقة: 

هذه  ت�ؤكد   . �صالبة  ن�صبة  طبعا  وهي  املجمع،  يف   تثق  اأنها  اأجابت  امل�صتج�بني  من  فقط  باملئة   50 اأن  نالحظ 
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املالحظة على حمدودية  عامل الثقة. الأن امل�صاهمة ك�صل�ك �رصاء مكلف ي�صتلزم قبليا ت�فر هذا العامل االقناعي 

الذي حتدثه املعل�مات املبثة ح�ل امل�ؤ�ص�صة امل�صعرة واأ�صهمها. كما اأن العبارة ال�ا�صعة اإىل حد ما تعني وج�د 

حدود لهذه الثقة. الأن ال�صك اأو الرتدد يف الثقة يعني انعدامها. ففي ق�صية ح�صا�صة كالثقة وجتاه م��ص�ع مكلف 

اإىل عدم طماأنة امل�صاهمني يف تعاملهم مع  الثقة  اأو فقدان  كامل�صاهمة ال جمال لالأج�بة ال��صطى. ي�ؤدي انعدام 

املجمع. املعطى الذي قد يتح�ل اإىل �صل�ك �صلبي جتاه االأ�صهم من تخفي�س اأو ت�صفية.

املعرفة:

هنا ن�صت�صهد بالعبارة ال�صهرية يف االت�صال »ال اقتناع مبجه�ل«. من حيث مدى امل�صاهمني مل�ؤ�ص�صتهم، جند 10 

باملئة فقط من املبح�ثني تعرف جيدا املجمع. وهي ن�صبة غري كافية لتك�ن وتفعل عامل املعرفة يف ت�صكل االجتاه 

امل�جب، الأن امل�صاهمة ك�رصاء واع ومكلف يحتاج دائما اإىل االقتناع م��ص�عيا وعقليا. كما اأن هذه الن�صبة زهيدة 

جدا مقارنة بالتقييم االيجابي املتعارف عليه مهنيا، اأين يعلم امل�صاهم بكل كبرية و�صغرية عن م�ؤ�ص�صته. تعرب 

امل�صاهم  كافيتني القتناع  املحدودة« غري  اأو  املعرفة احل�صنة   « الأن  �صلبي،  تقييم  الباقيتان عن  الن�صبتان  اأي�صا 

بامل�ؤ�ص�صة واأ�صهمها. وهذا ما جنده فعال حيث اأن �صلبية عامل املعرفة ) عدم متكن اأغلب امل�صاهمني من اكت�صاب 

احلجم الكايف من املعل�مات عن املجمع( مل ي�صاعد على تكّ�ن وتط�ير املعايري االأخرى. بدون �صك امل�صكل يك�ن 

يف االت�صال الذي مل ي�صتطع الرفع من م�صت�ى معرفة امل�صاهم مل�ؤ�ص�صته.

االنخراط:

ب�صاأن عامل االنخراط 26 باملئة فقط اأجاب�ا باالإيجاب. اأما الباقي اأي ) 52 و 22 باملئة( كانت تقييماتهم للمعيار 

واأح�ال  اأم�ر  عن  وم�ص�ؤولني  معنيني  ك�رصكاء  ب�صفتهم  فعال  ي�صعرون  ال  باأنهم  امل�صتج�ب�ن  يعرتف  �صالبة. 

املجمع. غالبا ما يتح�ل �صعف االنخراط اإىل م�صكل يف حالة االأزمات اأو االنهيارات الب�ر�صية،  وهذا ما يح�صل 

وج�د  االنخراط  �صلبية  من  يفهم  قد  البداية  يف  اأ�صهمهم.  ت�صفية  اإىل  امل�صاهم�ن  ي�رصع  اأي  الغرب  يف  خا�صة 

اإىل  امل�جه  لالت�صال  االقناعية  ال�صريورة  حمدودية  اإىل  يع�د  احلقيقة  يف  لكنه  الت�صيري،  �صيا�صة  يف  معار�صة 

امل�صاهمني والتي مل ت�صتطع جر هم يف خطابها وم�رصوعها مل�صاندتها. 

املنا�شرة:

وعن ال�ص�ؤال الذي يهدف اإىل تقييم منا�رصة امل�صتج�بني مل�ؤ�ص�صتهم، كانت االإجابات �صلبية، حيث 30   

باملئة فقط منهم �صبق لهم اأن ن�صح�ا �صخ�صا ب�رصاء اأ�صهم الريا�س. ت�ؤكد هذه النتيجة قلة انخراط املبح�ثني 

مع �صيا�صة امل�ؤ�ص�صة اأي حمدودية االقتناع بها، مما مل يكن لديهم احلما�س الكايف لالإ�صهار لها والإقناع الغري بها 

بن�رص املعل�مات االإيجابية عنها وم�صاندتها. كان على امل�صاهمني االأجراء واالطارات البنكية القيام مبنا�رصة 
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املجمع يف حميطهم. وهذا لك�نهم ينقل�ن ال�ص�رة الداخلية اأو احلقيقية للم�ؤ�ص�صة واأي�صا باعتبارهم قادة راأي ا

باإمكانهم لعب دوٍر هاٍم يف االت�صال ال�صف�ي.

دافع امل�شاهمة:

امل�صاهمني  اأن  م��ص�عية جند  دوافع  عدة  اقرتاح  ورغم  »الريا�س«،  امل�صاهمة يف جممع  اختيار  �صبب  عن  اأما 

اأجاب�ا بدوافع بعيدة عن املعايري املتعارف عليها يف الب�ر�صة. حيث كانت م�صاهمتهم اإما بال�صدفة لك�ن املجمع 

اأول م�ؤ�ص�صة م�صعرة يف اجلزائر)44 باملئة( اأو الأنهم عماٌل يف امل�ؤ�ص�صة )26 باملئة(  مما يعني اأنه  لي�س هناك 

بال�رصورة اقتناع م�صبق. اأما الدوافع امل��ص�عية الثالثة االأخرى ) ال�ص�رة املالية، االأرباح والنتائج( التي كان 

على االت�صال املايل اأن يط�رها، جندها حمدودة بل �صعيفة، حيث مل تكن اأ�صبابا للم�صاهمة اإال ب30 باملئة. وهي 

الدوافع التي ي�صعى اإىل ترقيتها وفر�صها ات�صال املجمع ل�صمان االإقبال على االأ�صهم واأح�صن تداول لها.

على  را�ص�ن  باأنهم  قال�ا  امل�صتج�بني  من  فقط  باملئة   22 الر�صا،  اأو  االرتياح  عامل  يخ�س  ما  يف  االرتياح:  

م�صاهمتهم يف املجمع مقابل  ن�صبة �صالبة تقارب ال 80 باملئة. ت�صكل قلة االرتياح عيبا كبريا بالن�صبة الت�صال 

املجمع، وهذا نظرا اإىل اأهمية هذا املك�ن العاطفي لالجتاه والذي ميثل املحدد االأ�صا�صي لن�عية ال�صل�ك الذي 

�صيتخذه امل�صاهم. حيث اأن تده�ره ي�ؤدي اإىل التذمر وبالتايل تك�ن اجتاه �صالب مكلل ب�صل�ك �صلبي اإزاء املجمع 

وخا�صة اأ�صهمه.

النية جتاه االأ�شهم:

جاءت كل اأج�بة املبح�ثني عن �ص�ؤال ح�ل نية �صل�ك ال�رصاء لت�ؤكد على وج�د ميل عام �صلبي جتاه اأ�صهم املجمع 

فيما يخ�س  �صل�كا م�جبا.  �صي�صلك�ن  باأنهم  ذكروا  باملئة فقط  مقابل 10  باملئة. وهذا  ال 50  ن�صبته  تتجاوز 

ن�اياهم امل�صتقبلية اإذن، يجمع�ن اإما على تخفي�س عددها اأو حتى ت�صفيتها اأو �رصاء اأ�صهم م�ؤ�ص�صات اأخرى. 

وهذا ما يعني اأن معيار ال�فاء غائب. اأما الذين يريدون احلفاظ على نف�س عددها فهم يف اأغلبهم م�صاهم�ن اأجراء. 

ت�صمح هذه النتيجة اأي �صلبية املك�ن ال�صل�كي لالجتاه بتف�صري ظاهرة ارتفاع حجم عرو�س بيع االأ�صهم.

        ت�ؤكد حمدودية، بل �صلبية، املعايري االت�صالية اأو اال�صهارية )ال�صمعة، املعرفة، ال�ص�رة، االنخراط، الثقة، 

املنا�رصة، النية وال�فاء( امل�صكلة لالجتاه على عدم مردودية االت�صال امل�جه اإليهم كجمه�ر م�صتهدف اأول�ي. 

مما يعني اأن االت�صال املايل مل يحقق اأهدافه وبالتايل مل يلعب دوره كما ينبغي. اإذن ن�صتنتج وج�د عالقة طردية 

بني التاأثري املحدود للر�صائل املبثة يف اإطار االت�صال املايل للمجمع واالجتاهات ال�صالبة مل�صاهميها اإزاء االأ�صهم. 

يف احلقيقة هذه النتائج ال�صالبة والتي ت�ؤكد حمدودية اأو عدم فعالية الر�صائل كانت مرتقبة ومنطقية. وهذا نظرا 

لن�عية وظروف االت�صال املمار�س من طرف املجمع التي و�صفناه بالبعيد عن املمار�صة االحرتافية. كما اأن تراكم 

وا�صتمرار هذه املعطيات وامل�ؤ�رصات قد تتح�ل اإىل معرقالت لت�صّكل االجتاهات ال�صلبية اإزاء االأ�صهم.
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ثانيا: اجتاه امل�شاهمني نحو االت�شال املايل

ف عن اجتاه امل�صاهمني كجمه�ر م�صتهدف نح� االت�صال املايل امل�جه اإليهم. اأي 
ّ
ن�صعى هنا اإىل التعر  

مدى اهتمامهم ومتابعتهم بالر�صائل واالأفعال االت�صالية الداخلة يف اإطار االت�صال املايل. كما نبحث عن امل�صادر 

والتقنيات التي يعتمدون عليها للح�ص�ل على املعل�مات. بّينت نتائج جمم�عة االأ�صئلة امل�صكلة للمح�ر الثاين 

من اال�صتمارة اأن االجتاه العام للم�صاهمني نح� االت�صال امل�جه اإليهم مييل اأكرث اإىل ال�صلب. مما يعني اأنهم ال 

يهتم�ن كثريا بالر�صائل التي ت�صتهدفهم وال يتابع�نها بال�صكل واحلجم الكافيني. وهذا ما مل ي�صاعد على اإحداث 

االأثر املنتظر منها كر�صائل هادفة وبالتايل حمدودية مردوديتها. كما اأكدت اأج�بتهم على وج�د عالقة طردية 

متينة بني ن�عية االجتاه نح� االت�صال واالجتاه نح� االأ�صهم. وهذا ما يربز جليا لدى فئة املهتمني باالت�صال 

املهتمني  من غري  االأخرى  الفئة  مقابل  االأ�صهم،  نح�  ت�صبعا  اأكرث  ايجابي  اجتاه  لديها  تكّ�ن  التي  )املحدودة( 

)االأغلبية( والتي عك�س االأوىل ت�صكل لديها اجتاه �صلبي.

االهتمام بالر�شائل ومتابعتها:

اإليها من طرف  امل�جهة  الر�صائل االت�صالية  باأنها تهتم وتتابع   ) باملئة  امل�صاهمني )62  اأغلبية  اأج�بة  ت��صح 

املجمع يف اإطار االت�صال املايل. لكن تبقى هذه الن�صبة غري مر�صية. فمن املفرو�س اأن تك�ن اأعلى. وهذا لك�ن 

امل�صاهمني �رصكاء يف امل�ؤ�ص�صة ويتلق�ن باملجان وب�صكل دائم وم�صتمر عددا كبريا من الر�صائل مبختلف اأن�اعها 

وم�صت�ياتها.

حجم االهتمام واملتابعة:

ت�صري نتائج اأج�بة �ص�ؤال ح�ل االهتمام باأن معدل حجم متابعة امل�صاهمني لالت�صال ي�صل �صعيفا. مما يعني 

اأن الكثري من الر�صائل املبثة ال�صيما املكت�بة منها ال ت�صتهلك لعدم اإقبال جمه�ر امل�صاهمني عليها رغم تعر�صهم 

اأن احلا�صل العام ) 23+ 52  لها. تدل ا�صتقراءات جدول ال�ص�ؤال مدعمة ب�رصوح امل�صتج�بني )31 من 50( 

باملئة ( للعبارات ال�صالبة »نادرا واأحيانا« التي يقّيم بها امل�صاهم�ن عادات ا�صتهالكهم للر�صائل مييل كثريا اإىل 

ال�صلبية امل�صبعة. كما اأن هذا اال�صتهالك غالبا ما يك�ن بال�صدفة واملنا�صبة. اأي ال يهدف اإىل ممار�صة حق االإعالم 

النم�ذجية كقلب جمه�ر م�صتهدف( فهي حمدودة  التي كانت متابعتها دائمة ومنتظمة )  الفئة  اأما  ك�رصكاء. 

حيث ال تتعدى )25 باملئة(.

طلب املعلومات:

يتاأكد هذا االجتاه ال�صلبي نح� االت�صال خا�صة يف �ص�ؤال ح�ل طلب املعل�مة حيث  اأن نتائجه تدل على اأن فئة 

حمدودة فقط من امل�صاهمني تتحرك وتبذل جهدا للح�ص�ل على املعل�مات وهذا رغم جمانيتها و�صه�لة احل�ص�ل 
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عليها. كان من املنتظر اأن تك�ن هذه الن�صبة اأعلى.ا

م�شادر املعلومات: 

ب�صاأن م�صادر احل�ص�ل على املعل�مات، ت�صري اأج�بة امل�صاهمني )42 باملئة( اإىل اأنهم يعتمدون اأكرث يف اإعالمهم 

على التقنيات ال�صف�ية واملبا�رصة، اأي الزيارة والهاتف. بالتمّعن يف الن�صب املمثلة للر�صائل املكت�بة مبختلف 

اأن�اعها ودعائمها، يتجلى اأن امل�صاهم ال يعتمد عليها وهذا رغم ك�نها امل�صدر االأ�صا�صي والر�صمي للمعل�مات. 

مما يعني اأن ات�صالها املكت�ب امل�صكل الأغلب الر�صائل الب�ر�صية مل ي�صتطع اأن يك�ن الناطق با�صم املجمع. ينتج 

هذا املعطى من �صعف اجتاه امل�صاهمني نح� ات�صال املجمع. كما اأن اجلماهري ال��صطية، �صحافة، بن�ك وحمللي 

على  اأ�صا�صا  اآخر)  على م�صدر  املعتمدة  الفئة  تعترب  االإعالم.  عليهم يف  يعتمد  كذلك م�صادر  تكن  الب�ر�صة( مل 

اإطارات املجمع( على ن�صبة دالة على فعالية االت�صال ال�صخ�صي وال�صف�ي.

دافع ح�شور اجلمعية العامة:  

على  للح�ص�ل  املنا�صبة  هذه  ينتهزوا  مل  امل�صاهمني  اأن  العامة  اجلمعيات  ح�ل  �ص�ؤال  نتائج  خالل  من  يت�صح 

املعل�مات وطلب التف�صريات كما ه� منتظر. حيث �رصح احلا�رصون امل�صتج�ب�ن اأن دوافع امل�صاركة كانت غري 

تلك التي من اأجلها عقدت اجلمعية اأي التكثيف من االت�صال بتح�يل املنا�صبة اإىل حدث اإعالمي.

على االت�صال املبا�رص: 

امل�صاهم�ن  عليها  يعتمد  التي  االت�صالية  التقنيات  اأهم  ميثالن  والهاتف  الزيارة  اأن  امل�صتج�بني  اأج�بة  ت�ؤكد 

للح�ص�ل على اأج�بة لت�صاوؤالتهم. حيث تعرتف اأغلبيتهم ال�صاحقة )92 باملئة( باأنها �صبق لها اأن زارت املجمع اأو 

اأت�صلت به هاتفيا. كما يدل تكرار مثل  هذه العمليات االت�صالية) اأكرث من 65 باملئة قام�ا بذلك عدة مرات( التي 

تتطلب بذل جهد وم�صاريف على وج�د اجتاه ايجابي بائن نح� االت�صال ال�صخ�صي وال�صف�ي. وهي النتيجة 

التي يلح عليها اأي�صا املبح�ث�ن حيث يعرتف�ن باأنهم ي�صعرون اأكرث ارتياحًا، بالثقة وتدريجيا باالنخراط.

لي�صت بغر�س  االت�صال هاتفيا  اأو  املجمع  اأ�صباب زيارة  اأن  ن�صتنتج هنا  املعل�مات:  ال�صلبي نح� طلب  االجتاه 

احل�ص�ل على املعل�مات كما ه� احلال يف الغريب. فبالرغم من تكرر زياراتهم و مكاملاتهم للم�ؤ�ص�صة ورغم ك�ن 

اأن امل�صاهمني مل يطلب�ها. وهذا ما يدل على االجتاه  اإال  اأهم امل�صادر لبث وا�صتقبال املعل�مات  ال��صيلتني من 

ال�صلبي نح� طلب املعل�مات رغم وج�د اجتاه ايجابي نح� ال��صيلتني. مما ي�ؤكد قلة االهتمام باأخبار واأم�ر 

املجمع.

اإليهم مييل  املايل امل�جه  للم�صاهمني نح� االت�صال  العام  اأن االجتاه  الثاين  اأ�صئلة املح�ر  نتائج            ت�ؤكد 

ال�صلبية اأكرث يف �صعف حجم ا�صتهالك الر�صائل واالأفعال االت�صالية ومتابعتها، عدم بذل جهد لطلب املعل�مات 

املجمع  على  املكثف  امل�صاهمني  تردد  من  وبالرغم  ثم   . املكت�بة  الدعائم  الر�صائل خا�صة  ا�صتهالك  وحمدودية 
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بالزيارة اأو املكاملة ) اأي ت�صكل ن�ع من االجتاه امل�جب نح� هاتني التقنيتني لالت�صال املايل الزيارة والهاتف(، 

اإال اأنهم ال يهتم�ن باملعل�مات وال يطلب�نها.

اإذن تع�د حمدودية تاأثري ر�صائل واأفعال االت�صال املايل على جمه�ر امل�صاهمني اإىل وج�د اجتاه �صلبي نح�ها. 

مما يعني �صعف ا�صتهالكهم واهتماماتهم بالر�صائل.

ثالثا: انتظارات امل�شاهمني من االت�شال املايل

نهدف بهذا املبحث اإىل ت�صخي�س الع�امل الداخلة وامل�ؤثرة اإيجابا اأو �صلبا يف عمليات االت�صال املايل،   

اأي �ص�اء كانت املحفزات اأو الك�ابح الداخلة يف عملية احل�ص�ل على املعل�مات. كما نق�م بالرتكيز على انتظارات 

واهتماماتهم.  خ�صائ�صهم  مع  وتكيفا  مالءمًة  اأكرث  يك�ن  اأن  يريدون  والذي  املايل  االت�صال  من  امل�صاهمني 

وهذا باإبراز الع�امل االت�صالية واملتغريات ال�صخ�صية للم�صاهمني وتف�صري عالقاتها باجتاههم نح� االأ�صهم. 

ال�صابق،  املبحث  يف  اإليها  املت��صل  النتيجة  وت�طيد  بتاأكيد  اال�صتمارة  من  الثالث  املح�ر  اأ�صئلة  اأج�بة  ت�صمح 

اأي وج�د اجتاه �صلبي ق�ي نح� االت�صال املايل. وهذا ما يت�صح اأكرث بتفح�س انتقادات امل�صاهمني للر�صائل 

�صكال وم�صم�نا. حيث اأحل�ا كثريا على العديد من الع�امل التي اعتربوها ع�ائق يف العمليات االت�صالية. كما 

خ�صائ�صهم  باحل�صبان  االأخذ  وعدم  النتظاراتهم  اال�صتجابة  عدم  يف  واملنفرة  بل  الكابحة  احل�اجز  �صخ�ص�ا 

واهتماماتهم االجتماعية واملهنية ال�صيما امل�صت�ى املعريف. وباملقابل عربوا عن تف�صيلهم الت�صال مكيف، مب�صط 

وخا�صة م�صخ�س. وهذا ما يربز جليا بالتمعن يف االرتباط ال�ثيق امل�ج�د بني طبيعة وحجم ا�صتهالك الر�صائل 

واملغريات الفردية للم�صاهمني.

احل�شول على املعلومات: 

ترى اأغلبية امل�صاهمني ) اأي 30 -25 باملئة( اأن احل�ص�ل على املعل�مات لي�س باالأمر ال�صهل. مما ال�صك فيه اأن 

تفاعل هذه ال�صع�بة مع الع�ائق االأخرى ال�صابق ذكرها  خا�صة عدم بذل اجلهد يف طلبها، قد ينتج م�صكال حقيقيا 

يف ن�رص الر�صائل وبثها. ي�صكل هذا العائق نق�صا فادحا يف  ال�صا�صة االت�صالية للم�ؤ�ص�صة ، وهذا لعدم متكنها من 

�صمان حق امل�صاهمني يف االإعالم ومن ت�صهيل وتفعيل تنقل املعل�مات لدى اجلمه�ر امل�صتهدف االأ�صا�صي.

الثقة يف االعالم:

اأثق يف املعل�مات التي يبثها املجمع«  تبني الن�صبة االإجمالية الأج�بة املبح�ثني الذين مل يجيب�ا بالعبارة »نعم 

وج�د اجتاه �صلبي نح� الر�صائل كمحت�ى. نف�س امليل مل�صناه اأكرث اأثناء احلديث اإىل امل�صاهمني. حيث يرون اأن 

الر�صائل واالأفعال االت�صالية ما هي اإىل ا�صهارا الإغرائهم وتغليطهم. ي�صكل ال�صك يف م�صداقية املعل�مات عائقا 

كبريا لتاأثري االت�صال لك�نه يقلل من التاأثري على اجلمه�ر. كما اأن ازدياد ال�صك قد يحد من ا�صتهالك الر�صائل. 

م�صداقيتها  عدم  على  اأدلة  اعتربوها  واقعية  باأمثلة  الر�صائل  حمت�ى  من  ال�صلبي  م�قفهم  امل�صتج�ب�ن  دعم 
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واملتمثلة يف امل�صاريع املعلن عنها يف خمتلف الر�صائل منذ �صن�ات والتي مل تتحقق بعد يف انتاج حليب الر�صع ا

وتطبيق املحا�صبة التحليلية

ا�شتيعاب الر�شائل:

ن�صتنتج اأن عامل، بل �رصط، فهم حمت�ى الر�صائل غري مت�فر يف العملية االت�صالية. مما �صكل عائقا اخر اأمام 

هذا  ا�صتمرار  املايل.  االت�صال  ب�ظيفة  املكلفة  الهيئة  ل�صيا�صة  وعيبا  الر�صائل  ا�صتهالك  يف  امل�صاهمني  جمه�ر 

مكلفة( ال  دعائم  )يف  بث م�صامني  الت�صاوؤل عن جدوى  اإىل  مهتم  بكل  يدفع  بامل�صكل  االإدارة  رغم وعي  املعطى 

يفهمها امل�صتقبل ويف جمتمع يفتقد حتى اليجابيات التعامل الب�ر�صي.

م�صت�ى املعل�مات: �صمحت لنا الدرا�صة بالت��صل اإىل نتيجة دالة اأ�صا�صية وهي تف�صيل امل�صاهمني للمعل�مات 

امللخ�صة وخا�صة املب�صطة. كان تف�صيلهم هذا منطقيا لك�نهم �صبق لهم اأن ا�صتك�ا من م�صكل املعل�مات التقنية 

التي ي�صعب فهمها.

لدى  االيجابي  االجتاه  بت�صّكل  ت�صمح  مل  التي  الع�امل  معرفة  بغية  الدرا�صة  حالة  يف  التعمق  بعد   

اأن، رغم تعر�صهم للر�صائل واالأفعال  امل�صاهمني وبالتقرب منهم باال�صتمارة واحلديث املطّ�ل معهم، اكت�صفنا 

االت�صالية التي يبثها املجمع وامل�جهة اإىل امل�صاهمني والتي كانت هادفة اإىل ك�صبهم واقناعهم، تاأثريها عليهم 

كان حمدودا. حيث اأن املعايري اال�صهارية واالت�صالية التقييمية الأثر الر�صائل كانت يف جمملها �صالبة. وكان من 

الطبيعي اأن تنتج هذه املحدودية يف التاأثري اجتاها �صالبا مت�صبعا مبختلف مك�ناته املعرفية، العاطفية وال�صل�كية. 

وهنا يكمن اخللل حيث مل حتقق االأغرا�س املت�خاة من االت�صال املبّث فعال لدى اجلمه�ر امل�صتهدف. مما يعني 

اأن هنا م�صكال حقيقيا يف عادات ا�صتهالك الر�صائل من حيث االهتمام، املتابعة وطلبها. وبف�صل احلديث املطّ�ل 

مع العديد من امل�صاهمني تاأكد اأن اإجتاههم نح� الر�صائل كان اأي�صا �صالبا. حيث اإما ال يهتم�ن بها، ال يتابع�نها 

واإما ال ي�صدق�نها. وهي كّلها ع�امل �صالبة ال ت�صكل اإال االجتاه ال�صالب. فاإذا كان امل�صاهم ال ي�ؤمن بها اأ�صال 

فكيف اأن ت�ؤثر فيه م�صامينه اإيجابا. اأما االأ�صباب التي اأنتجت هذا االجتاه ال�صلبي نح� االت�صال، كل املعطيات 

الر�صائل وحتقيق  املحددة وامل�ؤثرة يف مترير وفعالية  الع�امل  اإىل عدم مالءمة  الإرجاعها  امليدانية كانت كافية 

املردودية؛ من و�صيلة، خ�صائ�س امل�صتقبل وحمت�ى وم�صت�ى الر�صالة. حتّ�ل هذا االأثر ال�صلبي لهذه النقائ�س 

املرتاكمة من مع�قات يف التاأثري اإىل مقاومة ورف�س لها. تتمثل اأول العي�ب املهنية يف عدم االأخذ بعني االعتبار 

الك�صب. حيث مل يتم تثمني  اأول�ي  الت�صكيلة لكن  امل�صاهمني كجمه�ر م�صتهدف هجني  خ�صائ�س واهتمامات 

املحفزات التي قد ت�صاعد على ك�صبهم وتفادي املعرقالت التي قد تعيق ذلك. فقبل كل �صيء امل�صاهمة هي ق�صية 

اأرباح وطماأنينية. فالر�صائل التي تهمه اأكرث هي التي حتدثه عن م�صاحله وف�ائده. لك�ن االإن�صان اأ�صال ال يهتم 

اإال مبا يعنيه ويهمه وما يعني له مك�صبا ما. حيث ال تهمه نتائج واإجنازات الريا�س بقدر ما تهمه م�صلحته من 

كل هذا كم�صاهم مدخر اأو م�صتثمر.

ات�صال املوؤ�ص�صة املالّية
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ومن حيث املحت�ى دائما يعترب اختيار امل�صاهمني الر�صائل ال�صهلة، املب�صطة و امل�جزة اأمرا طبيعيا   

الأنهم معروف�ن اأ�صال بعدم بذل جهد لطلب املعل�مة فما بالك ببذل جه�د لفهمها وا�صتيعابها.فتقدمي الر�صائل 

مل�صامني تقنية �صعبة ولي�صت يف متناول اجلميع ميثل معرقال كبريا يف حجم املتابعة وخا�صة املقروئية. وخا�صة 

اأن ال��صائل والتقنيات التي ا�صتخدمتها اأكرث هيئة االت�صال كانت الدعائم املكت�بة. وهذا طبعا ما جعلهم يف�صل�ن 

اأكرث التقنيات املبا�رصة وال�صخ�صية من هاتف وزيارة. هنا القائم�ن رغم وعيهم بامل��ص�ع اإال اأنهم  مل يق�م�ا 

بتغيري �صيا�صتهم االت�صالية. حيث جند نف�س الر�صالة التقنية م�جهة اىل جميع اجلماهري املهنية اأو ال�ا�صعة، اأي 

بدون ح�صبان الف�ارق الفئ�ية وتباين امل�صالح ومنطق ردود فعل كل جمه�ر ح�صب خ�صائ�صه. فلرتقية االجتاه 

كان على املجمع اأن يهتم اأكرث يف ر�صائله على املك�ن العاطفي بتكثيف الر�صائل املبا�رصة وال�صف�ية كالزيارات 

والهاتف االأخ�رص.

اخلامتة:

تع�د اأ�صال حي�ية ات�صال امل�ؤ�ص�صة وباخل�ص��س املايل بالن�صبة لهذه الفئة من ال�رصكات اإىل اإلزامها   

ن�رص  يعترب  امل�صاهمني.  مع  والعالقات  املايل  باالإعالم  اخلا�صة  الل�ائح  كل  بتطبيق  ر�صميا  والتزامها  قان�نا 

املعل�مات املتعلقة بامل�ؤ�ص�صة واالأ�صهم من اأهم ال�رصوط القبلية والتنظيمية الآليات عمل الب�ر�صة، والتي ت�افق 

عليها امل�ؤ�ص�صة املرت�صحة للت�صجيل يف الب�ر�صة وتتعهد ب�صمانها ب�صكل دائم وم�صتمر. اأي اأنها جمربة باالإت�صال 

بغ�س النظر عن االأهداف اال�صهارية التقليدية االختيارية. وق�صد �صمان اإقبال ايجابي على اأ�صهمها املعرو�صة 

للتنازل االأويل ثم للتداول االأ�صب�عي.

�صلع حاملة  فاالأ�صهم قبل كل �صيء هي  االت�صالية.  التكثيف من براجمها  امل�ؤ�ص�صات  كان على هذه   

الإ�صم امل�ؤ�ص�صة خا�صعة اأي�صا لقان�ن ال�ص�ق اأي العر�س والطلب و بحاجة اآلية لالإ�صهار وللتعريف بها واقناع 

امل�اطن على �رصائها وكذلك االحتقاظ بها الأط�ل مدة ممكنة. اأي اإما لك�صب امل�صاهمني اجلدد اأو �صمان وفائهم. 

وهذا ما يتاأتى بتن�صيط ال�ظيفة وتط�يرها خا�صة الفرع االت�صايل اجلديد الذي فر�صت عليها ممار�صته واملتمثل 

يف االت�صال املايل بن�عيه االعالمي واالإ�صهاري.

بالع�دة املتمعنة اإىل و�صعية الرك�د املزمن التي تعرفها ب�ر�صة اجلزائر وبالدرا�صة املدققة والتقييمية   

مل�صت�ى وظروف املمار�صة امليدانية للفرع االت�صايل الب�ر�صي ملجمع »الريا�س �صطيف«، ا�صتنتجنا اأن االت�صال 

يفّعل  مل  وبالتايل  االأ�صهم  على  االإقبال  تق�ية  يف  دوره  لعب  ي�صتطع  مل  امل�صاهمني  جمه�ر  اإىل  وامل�جه  املنتهج 

تداولها. يعرب هذا العجز عن عدم متكن الر�صائل من التاأثري االيجابي على اجلمه�ر امل�صتهدف وت�صكيل اإجتاه 

م�جب لديهم اإزاء امل�ؤ�ص�صة واأ�صهمها . وقد اخرتنا قيا�س االجتاه كمعيار ات�صايل هام لك�نه ي�صمل ويتقاطع 

مع عدة معايري ب�ر�صية واإ�صهارية اأخرى. وجدنا بعد الدرا�صة اأن هذا االجتاه مت�صبٌع �صلبا لدى قلب اجلمه�ر 

املنتمني اإىل فئة ال�رصكاء املقربني. متثل ظاهرة �صلبية هذا املعيار احل�صا�س واملحدد لل�صل�ك امل�صتقبلي للم�صاهم 

ات�صال املوؤ�ص�صة املالّية



1
1

6
4

د 
د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

هنا ا ما عرّب عنه اجلمه�ر.  اأ�صال هي عك�س  االت�صال  غاية  لك�ن  باالت�صال. وهذا  للقائمني  حالة مقلقة ال�صيما 

يفر�س ال�ص�ؤال نف�صه فاإذا كان امل�صاهم�ن الفعلي�ن غري مقتنعني وغري را�صني فما بالك باجلمه�ر ال�ا�صع اأو 

امل�صاهمني املحتملني.

ميكن تعميم نتائج درا�صة حالة جممع »الريا�س �صطيف« على ممار�صات امل�ؤ�ص�صات الثالث االأخرى   

لك�نها تعرف نف�س االأو�صاع الب�ر�صية وت��صف بنف�س التقييمات. كما اأنها تن�صط وتتعامل مع نف�س املتعاملني 

ويف �صياق اقت�صادي واحد. هنا جتدر االإ�صارة اإىل اأننا ال نّدعي االإملام بامل�صكل باإرجاعه كليا وفقط اإىل االت�صال 

املايل املمار�س. حيث ال ميكن جتاهل وج�د عنا�رص ن�صقية اأخرى. كما ي�صعب قيا�س حدود وتاأثري كل واحدة على 

ال��صعية.

ات�صال مدرو�صة وخا�صة  اإ�صرتاجتية  املايل تخطيط وو�صع  باالت�صال  املكلفني  االأخري كان على  ويف   

مكيفة ح�صب املعطيات امليدانية ملحيط امل�صاهمة وكل االأطراف املتدخلة فيها ال�صيما فئة امل�صاهمني. وتك�ن هذه 

وحتقيق  مرافقة  اإىل  تهدف  والتي  ال�صامل  االت�صال  ملخطط  العامة  االإ�صرتاجتية  �صمن  اجلزئية  االإ�صرتاجتية 

اإال بالقيام بدرا�صة تدقيقية تقييمية  االأهداف االإ�صرتاجتية للم�ؤ�ص�صة االإنتاجية والب�ر�صية. وهذا ما ال يتاأتى 

ل�اقع املمار�صة احلالية باإبراز نقاط ال�صعف وحماولة معاجلتها وت�صخي�س اجلماهري امل�صتهدفة خا�صة قلب 

من  واأي�صا  امل�ؤ�ص�صة  مال  راأ�س  يف  امل�صاهمة  من  واإنتظاراتهم  على خ�صائ�صهم  التعرف  ق�صد  فئ�يا  اجلمه�ر 

اإت�صالها. كما اأن ال�ظيفة رغم �ص�صاعة جمال تدخلها مل تقحم اجلماهري ال��صيطة اأو امل�ؤثرة يف العملية االت�صالية 

من بن�ك وو�صطاء وخا�صة ال�صحافة ال�صاملة.

ات�صال املوؤ�ص�صة املالّية
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 Enjeux contemporains de la recherche et desا
formations en journalisme en France à la lumière des 

« révolutions arabes »
Dr. Bertrand Cabedoche

 « Nous ne devrions jamais laisser les mots penser à notre place » (Alain Kerlan)

 Il n’y a pas si longtemps, on interrogeait encore le bien commun et les 
handicaps des chercheurs qui se rassemblaient sous la bannière des Sciences de 
l’Information et de la Communication en France (Jeanneret, 2001). La discipline 
entame aujourd’hui en France une phase de maturité, sans que pour autant, la 
question de son repérage ne se fasse de manière encore totalement assurée (Boure, 
2006 et 2007 ; Olivesi, 2007), surtout sur le terrain de l’information médiatique. Ce 
handicap génétique explique sans doute la particularité de la confrontation entre 
productions d’informations scientifiques relatifs aux médias et au journalisme, et 
les producteurs d’informations médiatiques eux-mêmes, sur le modèle de ce que 
les anglo-saxons désignent par love hate relationship, constitutives - en France 
tout particulièrement - du décryptage critique des uns, de la défiance systématique 
des autres (Labasse, 2010).

Une relation entretenue sur le modè attrait/réjet

 Historiquement, les savoirs académiques dégagés à partir de l’analyse des 
médias et des productions d’information journalistiques ont été - et sont encore - 
rapidement perçus comme concurrents par les animateurs traditionnels de l’instance 
médiatique et, de ce fait, régulièrement disqualifiés comme « théoriques », c’est-
à-dire jargonneux. 

Un rejet concurrentiel
 Même consacrés, les auteurs de ces disciplines académiques subissent 
le discrédit. Présentant aux yeux des acteurs sociaux le handicap de n’être pas 
systématiquement issus du terroir professionnel. Souffrant de surcroît de ne pas 
relever de sciences dites exactes et donc de ne pas véritablement produire de savoir, 
c’est-à-dire de lois scientifiques prouvant d’emblée leur scientificité et provoquant 
le respect immédiat à partir de leur dimension normative et leurs déclinaisons 
immédiatement applicatives. Refusant de se positionner en Media Studies ou 

Nouveaux Médias 
et Révolutions Arabes
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en Journalism Studies (malgré l’existence d’un Réseau informel d’Études en 
Journalisme), parce que l’objet ne saurait être considéré en tant que tel comme axe 
structurant d’une discipline. Enfin, suspectés de forcer les modélisations, alors 
que le terrain serait déjà suffisamment, voire exhaustivement, balayé par les méta-
discours des producteurs d’information médiatiques eux-mêmes. Et ce, comme il 
se doit !
 Qui plus est : comme à la Libération en 1944-45 lorsque certaines 
disciplines des sciences humaines et sociales étaient par principe suspectes pour 
avoir frayé avec le régime vichyste aux yeux de formateurs en journalisme issus 
de la pratique associée à la Résistance sans plus de mise en question, le chercheur 
en SHS investi sur le terrain des médias et du journalisme se voit lui aussi investi 
de la charge de la preuve de son positionnement. Il lui est désormais fermement 
enjoint de témoigner, de manière perlucutoire et permanente, de sa distanciation 
à l’encontre d’une lecture bourdieusienne, systématiquement stigmatisée. En 
son temps en effet, l’auteur, critique des mises en scène et dispositifs télévisuels, 
avait déjà provoqué contre lui une belle solidarité corporatiste rassemblée autour 
de Daniel Schneiderman, avec lequel il s’était violemment accroché. Depuis, la 
précarisation croissante des journalistes tend à exacerber certaines crispations 
identitaires sur le terrain des pratiques professionnelles. Certains parlent même 
de « mise à distance de la science par le journalisme » (Utard, 2004, p. 116). 
Comme si le rétrécissement de l’espérance professionnelle, en même temps 
que la contestation populaire croissante de la légitimité sociale des producteurs 
d’information médiatique, renforçaient la rigidification du « territoire » et de sa 
représentation. 
 Ainsi, désormais, tout producteur d’information scientifique, quelque 
peu critique vis-à-vis des médias et du journalisme, peut se retrouver accusé 
d’être le snipper se trompant de cible en visant l’ambulance, c’est-à-dire en se 
présentant simplement distancié au lieu de s’afficher solidaire envers ceux qui, 
comme lui, travaillent à « dire la Vérité ». Car ce journalisme assiégé peut aussi 
être paradoxalement tenté de jouer la carte de la proximité académique, quand il 
se positionne en tant que maillon de la première étape de la réflexion scientifique. 
Il est vrai, des auteurs baignés de positivisme, dont le propos est loin de faire 
unanimité dans la discipline, ont pu encourager ce positionnement, comme 
le Britannique Timothy Garton Ash (Cabedoche, 2004), ou le Canadien Gilles 
Gauthier (Cabedoche, 2007).
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 ,Une fenêtre semble cependant s’ouvrir de la part des acteurs sociaux ا
intra muros et hors médias. Le journaliste du XXIe siècle se présente soucieux 
de mieux appréhender certaines tendances lourdes dont il estime subir les 
risques (concentration et financiarisation des structures, crise de fidélisation des 
audiences et relations publiques généralisées, déséquilibres des budgets avec 
d’un côté, assèchement des rentrées budgétaires et de l’autre, augmentation des 
sorties pour assurer les investissements nécessaires sans véritable capital propre 
pour l’entreprise médiatique… et, conséquemment, précarisation des emplois, 
hybridation des pratiques professionnelles, affaiblissement de la légitimité 
sociale). Aujourd’hui, prenant acte de l’existence d’un savoir devenu plus visible 
après quelque trente cinq années de productions d’informations scientifiques 
interpellant l’objet médias, les acteurs sociaux, représentants de l’instance 
médiatique traditionnelle, ou acteurs politiques au plus haut niveau, sollicitent la 
discipline. Non sans quelque ambigüité.

Une ouverture finalement ambiguë vers l’académie 

 Les candidats à l’entrée en journalisme ne s’y trompent pas. Certes, l’espace 
journalistique n’y est soumis à aucun droit d’entrée scolaire en France, renvoyant 
à une tradition de formation professionnelle des journalistes sur le tas. Pour autant, 
alors que la situation générale traduit une précarité croissante des jeunes diplômés 
en France, la formation des candidats à l’obtention du sésame tant fantasmé - la 
Carte professionnelle - se présente de plus en plus académique : 62% des nouveaux 
titulaires en 2008 ont auparavant suivi des enseignements des filières de formation 
en journalisme, contre 33,2% dix ans plus tôt (Lafarge et Marchetti, 2011, p. 73). 
Le constat pourrait porter au satisfecit, s’il n’était, de fait, profondément encombré 
de visées stratégiques. L’acquisition d’un savoir académique, susceptible ensuite 
d’avertir le futur journaliste des enjeux sociétaux à partir d’outils théoriques, 
conceptuels et méthodologiques éprouvés, ne transparaît pas nécessairement 
comme la motivation idéalement première des aspirants journalistes. La combine 
est partagée : l’accès aux médias les plus réputés - généralistes audiovisuels et 
presse quotidienne nationale – passe par les fourches caudines probatoires de 
treize écoles reconnues par les instances professionnelles en France1, même si la 
demande a stimulé le développement de ce type de cursus au-delà de ces voies 
royales (en sept ans, les effectifs de ces formations plus ou moins reconnues ont 
été multipliés par sept). 
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 On pouvait cependant espérer que, même mues par de savants calculs 
de rentabilité en termes de rapidité du retour sur investissement sur le terrain 
de la socialisation professionnelle, ces trajectoires initiatiques des étudiants en 
journalisme allaient ouvrir aux questionnements de fond, auxquels les médias et 
les pratiques journalistiques sont associés dans la recherche en sciences humaines 
et sociales. Malheureusement, même lorsqu’elles relèvent de l’enseignement 
supérieur public, les formations ainsi proposées n’ouvrent souvent qu’une 
toute petite porte d’entrée sur le savoir académique : des auteurs s’étonnent par 
exemple de ce qu’en 2005, le modèle fonctionnaliste continue encore à imposer 
ses lectures (Miège, 2006). Car ce sous-univers se présente, aujourd’hui encore, 
très peu autonome à l’égard des représentations des instances dites représentatives 
de la profession (Lafarge et Marchetti, 2011, p. 73). 

Des dispositifs professionnalisants, eux-mêmes sous contrôle social

 L’observation n’est pas anodine : la Commission paritaire nationale pour 
l’Emploi des Journalistes, qui joue un rôle déterminant pour l’attribution de cette 
reconnaissance professionnelle, ne regroupe que des représentants des éditeurs 
et des syndicats de journalistes, à l’exclusion de tout représentant de l’État et des 
écoles, notamment s’il est chercheur publiant sur ce terrain. Le cas a été parfois 
plus vite encore expédié, s’agissant de ces structures privées reconnues par la 
CPNEJ, où le rejet, voire le mépris des universitaires (Lafarge et Marchetti, 2011, 
p. 74-75) a pu conduire à réduire la formation au formatage de « petits soldats du 
journalisme », selon l’expression consacrée d’un étudiant du CFJ (Ruffin, 2003) 
et renvoyant aux conclusions, plus structurées, de plusieurs chercheurs en SIC 
(De La Haye, 1995 ; Pélissier, 2009 ; Ruellan, 1987). 

 La réforme du LMD a sans doute pu conduire toutes ces offres de 
formation à se confondre au sein des universités, les enseignements reconnus 
via ce protocole de Bologne devant tous désormais se présenter adossés à des 
structures de recherche. Mais là encore, la domination du pôle professionnel 
peut freiner les enseignements qu’une confrontation ouverte avec les SIC, sinon 
une inscription franche dans la discipline, aurait dû normalement provoquer, 
notamment dans la mise en visibilité des enjeux sociétaux. Après tout, on avait 
déjà noté que les formateurs en journalisme des années trente issus des rangs 
professionnels s’étaient ainsi affublés, à bon compte, d’une respectabilité 
académique personnelle en se dotant de pompeux Centre d’études en journalisme 
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 et autre Institut des sciences de la presse. Dans le même temps, en élevant ceا
vernis au rang de méta-science de la presse, susceptible d’appréhender toutes les 
autres sciences sociales, ces formateurs venus du terrain avaient offert au passage 
à leurs instances représentatives (le SNJ par exemple) une posture médiacentrique 
critiquable, et critiquée (Schlesinger, 1992). «La boucle était ainsi fermée. Le 
SNJ avait contrôlé le champ jusque dans la sphère universitaire, avec pour seul 
motif celui qui l’animait depuis près d’un quart de siècle : la reconnaissance de sa 
légitimité sociale en tant que groupe et agrégat d’individus » (Ruellan, 1993, pp. 
92-93). Les manuels de l’époque traduisaient parfaitement une volonté d’édicter 
les normes et standards correspondant aux besoins des entreprises de presse 
à la recherche de collaborateurs stables, « adaptés à la chaine de montage des 
journaux » (Ruellan, 1993, p. 142 ; de La Haye, 1985, rééd. 2008).

 Aujourd’hui encore, même si la réforme du LMD pousse les formations 
privées à signer des conventions auprès des universités, même si la majorité 
des autres écoles reconnues participent de l’offre publique des établissements 
d’enseignement supérieur, ce pôle professionnel parvient encore, avec quelque 
réussite via l’évaluation des formations pour obtenir le label professionnel, 
à imposer sa lecture de l’excellence journalistique. L’idéaltype2 ainsi promu 
(Pélissier, 2009) orchestre sa propre référence à l’indépendance, à l’objectivité 
et à la légitimité démocratique de la corporation, tout en œuvrant à contraindre la 
distanciation hors de certains enjeux, notamment économiques sur le terrain des 
organisations de presse (Lafarge et Marchetti, 2011, pp. 74-75) et autres industries 
de l’information, de la culture et de la communication. Sauf à quémander 
l’intervention des pouvoirs publics à partir du constat de la fin du modèle du 
« double payeur », lequel avait assuré la viabilité des entreprises médiatiques à 
partir du milieu du siècle dernier. Tout naturellement, une sélection s’est déjà 
opérée chez les candidats qui, à l’entrée des épreuves de sélection des écoles 
reconnues, puis à la sortie des écoles au moment de la demande de la carte 
professionnelle, révèlent déjà un parcours étudiant calculé. L’Histoire est sur-
représentée (avec une progression régulière : 10,1% en 1998, 13% (2008), 18% 
(2010), tandis que les filières Lettres et Philosophie stagnent (autour de 7,5% 
depuis 2005). Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, la filière SIC n’est pas 
parvenue à s’imposer comme la voie royale de préparation, avec tout son arsenal 
paradigmatique, théorique et conceptuel, susceptible de structurer les approches 
d’objets impliquant l’information médiatique : industrialisation de la culture, de 
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l’information et de la communication ; publicisation et médiatisation des champs 
sociaux ; ancrage social des techniques en information et communication ; 
connaissances, information et documentation…, par exemple3. Depuis son 
identification à la fin des années 70, la trajectoire en SIC n’a jamais atteint le 
pourcentage de 25% chez les nouveaux titulaires de la carte (Lafarge et Marchetti, 
2011, p. 98). Au contraire, la montée de la filière Sciences politiques est déjà 
interrogée. Le formatage particulier que ce dernier parcours initiatique offre aux 
futurs journalistes pourrait particulièrement répondre aux attentes des recruteurs : 
aînés aujourd’hui « dépolitisés », ou dirigeants de presse au parcours de plus en 
plus hors médias… quoi qu’il en soit, dans leurs recrutements, tous à la recherche 
de profils plus généralistes, polyvalents, entraînés aux formats courts et ultra 
synthétiques d’une écriture journalistique de plus en plus économiquement 
contrainte. (Lafarge et Marchetti, 2011, p. 99). 

 Les ministères de tutelle, évaluateurs parallèles à la labellisation pratiquées 
par la Commission paritaire professionnelle, auraient pu réintroduire d’autorité 
l’exigence académique. Sur le terrain, la seule injonction notoire concerne l’exigence 
de diversité culturelle au moment du recrutement, principalement évaluée à partir 
des critères du genre, de l’origine sociale et de l’origine « ethnique ». Encore 
que même sur ces trois niveaux, les travaux des chercheurs en SIC discutent et 
la nature des critères (Cabedoche, 2010) et les résultats effectifs, jusqu’à même 
conclure à l’accentuation des mécanismes de sélection sociale et évoquer « les 
portes fermées du journalisme » (Lafarge et Marchetti).

Un flou constitutif accommodant pour certains acteurs

 Le résultat : l’augmentation des formations en journalisme, reconnue 
ou non, peut constituer un indice de satisfaction vis-à-vis de l’évolution d’une 
pratique professionnelle jusque là souvent hasardeuse, et dont l’apprentissage s’est 
longtemps targué d’empirisme absolu (la fameuse formation sur le tas et le « sens 
de l’événement », ou « le sens du public » relevant de la « pifométrie »). Pour des 
raisons notamment politiques, la France n’a jamais accueilli les critères – dont le 
verrouillage de l’accès – qui auraient érigé le journalisme au rang d’une profession. 
En n’imposant pas de contenu systématique à la formation, en n’accordant aux 
références déontologiques aucune dimension contraignante, le groupe social 
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 constitué par le journalisme peut se présenter insaisissable, hétérogène dans sesا
compositions et, de ce fait, plus complexe à contrôler (Ruellan, 2007). 

 Mais ce même flou constitutif peut aussi expliquer le souci gestionnaire 
de ceux qui tentent par la bande de reverrouiller le « territoire », sous couvert 
de « professionnalisation » -  au sens de la distinction analysée par Bourdieu. Il 
s’agirait ainsi de protéger une rente de situation pour des pratiques professionnelles, 
d’une part, historiquement perturbées par un journalisme français jugé trop 
partisan ; d’autre part, aujourd’hui concurrencées par une kyrielle de pratiques 
« amateurs » : consultants, experts, communicants, internautes ; enfin, demain 
menacées si elles ne se révèlent pas sérieusement investies sur le terrain des 
« nouveaux défis technologiques » (Lafarge et Marchetti, 2011, p. 74). Cettetriple 
pression peut se traduire de manière paradoxale chez des journalistes et éditeurs de 
presse et témoigner de stratégies de temporisation : d’abord, le rejet se manifeste 
radical hors du champ dans le domaine honni de la communication, s’agissant 
des usages techniques que ces acteurs ne maîtrisent pas encore (la production 
d’information en ligne, par exemple). Le temps qu’ils apprennent à la dompter et 
la référence non seulement réintègre le champ vertueux de l’information (Miège : 
1997, p. 145-146), mais plus encore, ces hommes des médias se muent facilement 
en promoteurs zélés du déterminisme technologique sur fond de société de 
l’information, dont il convient d’être absolument, irréversiblement. L’évolution 
a pu être observée en ce sens en seulement quelques années au sein du groupe de 
presse Le Monde (Salles, 2010).

 L’intérêt du regard de SIC sur les médias ne se réduit pas à l’analyse des 
organisations médiatiques et des métadiscours les accompagnant. Il ne se limite 
pas davantage à l’analyse des pratiques, dont une fois de plus, la consistance sur 
le terrain traduit beaucoup moins d’oppositions de frontières entre information 
et communication (Ringoot et Utard, 2005) qu’il n’est discursivement affiché et 
exigé dans les contenus des formations des écoles reconnues. Sujet précisément 
de tensions supplémentaires entre instances, les SIC ont pris l’habitude de lier les 
deux champs jusqu’à proposer un tiret, pour désigner leur domaine d’intervention 
de manière continue, transversale et cohérente. La discipline convoque aussi bien 
l’analyse des médias et des techniques de traitement de l’information, la sociologie 
du journalisme, les enjeux communicationnels des expressions artistiques, 
l’appropriation des techniques de communication stricto sensu, les jeux d’acteurs 
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liés également à l’évolution des matériels permettant de diffuser ou de fabriquer des 
programmes, l’expérimentation de méthodes pédagogiques, et enfin, l’analyse des 
contenus médiatiques (Miège, 1997 : 78). Sur ce dernier terrain méthodologique, 
les pas ont certes été timides par rejet d’une approche textuelle, si elle en restait 
à cette seule dimension immanentiste (Odin, 2011). Depuis, les sciences de 
l’information et de la communication ont également investi dans l’élaboration 
d’un savoir académique sur le terrain du repérage des représentations, notamment 
en couplant analyses des discours et techniques d’enquête (Bonnafous, 2006). 
 Précisément, les premiers éléments de savoir académique constitués par ces 
deux niveaux méthodologiques sont édifiants quant aux représentations liées aux 
« révolutions arabes » en France, illustrations même du décalage récurrent entre 
production d’information médiatique et production d’information scientifique.

Une lecture médiatique ambivalente des « révolutions arabes »

 Les auteurs ont été très rapides à proposer des analyses (Allagui et Kuebler, 
2011, Musso, 2011 ; Badillo, Bourgeois et Asdourian, 2011 ; Dahmen-Jarrin, 
2011 ; Ferjani, 2011 ; Mattelart T., 2011 ; Cabedoche, 2011…). De nombreux 
appels à communication ont déjà donné lieu à publication (Huyghe, 2011), 
ou encouragent les contributions académiques à venir en ce sens pour 20124, 
parallèlement aux colloques organisés sur le thème par les acteurs sociaux eux-
mêmes, par exemple activistes des médias communautaires de Tunisie, d’Égypte, 
de Jordanie et de Palestine5. Tous ces travaux poussent au même constat. Le 
déterminisme technologique, que l’on voit poindre dans les méta-discours 
réflexifs des journalistes français considérant leur propre activité de producteurs 
d’informations médiatiques, contamine également la lecture qu’avec d’autres, ces 
mêmes journalistes proposent, parlant cette fois des mouvements populaires pour 
le changement social en terres arabes.

Une représentation médiatique en terme de cyber-révolution, d’abord 
dominante en France

 L’image a fait le tour des médias au Nord et particulièrement en France, 
de cette femme égyptienne voilée brandissant un clavier d’ordinateur pendant 
les révolutions du Caire, nouvel étendard des mouvements sociaux (Musso, 
2011). Les acteurs sociaux eux-mêmes ont d’abord été les promoteurs de ce type 
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 d’analyse. Par exemple, l’Égyptien Wael Ghonim, auteur de la page Facebookا
« We are all Khaled Saïd » (du nom de ce jeune homme battu à mort par les 
forces policières d’Alexandrie en juin 2010) a lui-même baptisé ce mouvement 
« révolution 2.0 ». En ce sens le rôle des diasporas installées en Europe a été non 
négligeable (Chouikha, 2009). Elles ont pu, par l’exemple même de leur pratique, 
convaincre que la contestation en ligne était la nouvelle forme du changement 
social, comme il avait déjà été relayé lors des campagnes de la liberté d’expression 
Sayeb Salah et Nhar ala Ammar au printemps 2010 en Tunisie (Dahmen-Jarrin, 
2011). Les réactions locales du politique ont poussé dans le même sens, par 
exemple lorsqu’en Jordanie, les campagnes menées à partir des médias sociaux 
avaient conduit à modifier le projet de loi relatif au « cybercrime ». Enfin, issues 
de ces mouvements sociaux, les nouvelles autorités ont pu également encourager 
la lecture de manière tout autant perlocutoire, lorsque par exemple, Slim Amamou 
s’était retrouvé ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement de 
transition en Tunisie, fort de son action reconnue de mobilisation en tant que 
blogueur contestataire et de la répression que lui a valu sa critique, via internet, de 
la censure sous Ben Ali. 

 Par dizaines d’articles (Badillo, Bourgeois et Asdourian, 2011), les médias 
français n’ont donc fait que reprendre des appellations déjà mobilisées ailleurs, 
pour parler de « révolution internet », avec des variantes, « révolution twitter » 
pour l’Égypte, « révolution facebook » pour la Tunisie, ou encore « cyber-
révolution », voire « cyber-dissidence ». Internet y a été immédiatement qualifié 
de vecteur de la révolution tunisienne. Le blogueur Sofiane Belhadj y a été 
crédité du rôle d’acteur majeur de la révolution du jasmin, pour avoir notamment 
traduit et reproduit les câbles de WikiLeaks sur Facebook6, alors qualifié de 
« territoire libéré ». Les appellations non contrôlées se sont ensuite propagées 
dans l’analyse de l’ensemble des territoires arabes où des mouvements populaires 
s’observaient7. La qualification était d’autant plus facile que dans certaines de 
ces zones géographiques comme au Maroc, la recherche relative à l’ancrage 
social des technologies de l’information et de la communication (TIC) n’avait 
jusque là été ébauchée qu’avec parcimonie. D’un point de vue discursif, le terrain 
était donc accueillant pour la proposition, jusqu’à autoriser Éric Schmidt, pdg de 
Google, à présenter sa société comme étant « très, très fière » de Wael Ghonim : 
« C’est la nature de la technologie. Cela change la dynamique du pouvoir entre 
le gouvernement et les citoyens d’une manière réellement imprévisible »8. 
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Enfin, lors du Davos numérique de mai 2011, Nicolas Sarkozy en avait rajouté : 
négligeant la pudeur manifestée sur ce terrain de la responsabilité sociale par 
Marc Zuckerberg soi-même, co-fondateur de Facebook, le président français 
avait évoqué le barrage présenté contre un pouvoir déconsidéré par de simples 
individus armés de barrières virtuelles (sic)9. Les médias n’avaient ainsi plus eu 
qu’à rapidement reconstruire à leur compte une dynamique technologique pour 
le changement social, identifiée à partir de « l’élection numérique » de Barack 
Obama (Cabedoche, 2010) et susceptible d’être étendue à l’ensemble des pays 
dits en développement où il fallait désormais programmer « les prochains rendez-
vous de la révolution », au-delà des seuls pays arabes, eu égard au développement 
exponentiel de ces TIC sur tous ces territoires10.

 Pareille caution médiatique aurait cependant pu surprendre, venant de 
journalistes des médias traditionnels français. Il n’y a pas si longtemps, ceux-
ci montraient encore leur réticence envers les « nouvelles » technologies de 
l’information dans leur pratique même du métier (Thierry, 1998 et 2000) et plus 
tard, ils avaient pu en appeler à la puissance publique, craignant radicalement de 
se faire déborder par une concurrence amateur, qu’ils étaient alors extrêmement 
rapides à disqualifier en même temps que leurs rédactions s’ouvraient de plus en 
plus à l’externalisation de leur écriture.

 Un premier niveau d’explication de ce suivisme médiatique peut être 
proposé, à partir du moment où la production d’information médiatique est 
envisagée comme un processus de co-construction (Charaudeau, 1997). Le travail 
de l’instance d’énonciation s’articule ainsi autour de la construction de deux types 
d’imaginaires : que sait mon public et qu’a-t-il besoin de savoir pour être mis en 
situation de comprendre ? (imaginaire de savoir) ; que veut mon public et par quoi 
est-il attiré ? (imaginaire de désir). Ces deux imaginaires participent ensuite au 
déroulement de l’écriture journalistique, émaillée d’effets d’authenticité (paraître 
vrai) et d’effets de captation (attirer et conserver l’audience) correspondants. 
De ce point de vue, l’impact lié aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC) a été certain : à la recherche de l’information et de la preuve 
sans avoir toujours les moyens d’investir dans une investigation de terrain longue 
et coûteuse, les médias français ont joué l’effet d’authenticité lorsqu’ils se sont 
fait l’écho de la publication par Wikileaks des documents révélant la collusion des 
membres des gouvernements occidentaux avec le régime de Ben Ali. L’effet de 
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 captation a quant à lui été tout aussi évident autour de l’image symbolique forteا
de l’immolation par le feu à Sidi Bouzid du jeune vendeur ambulant diplômé 
Mohamed Bouazizi. L’image avait d’abord été diffusée par les médias sociaux et 
Al Jazeera. 

 Pour autant, ce premier niveau d’explication ne paraît pas suffisant. Car 
il pêche encore par médiacentrisme, dans une dynamique où l’initiative de la 
mise en visibilité renvoie de plus en plus à un phénomène de relations publiques 
généralisées, hors médias (Miège, 2007, pp. 19-20). Ainsi, en Tunisie, les premiers 
producteurs d’information ont été les acteurs eux-mêmes, avant les médias 
classiques, y compris ceux de la presse internationale : « nous avons appris la 
création du hashtag #Sidibouzid sous Twitter, le mot clé pour suivre les sujets 
se rapportant aux événements de Tunisie. Jusqu’au 25 décembre 2010, très peu 
d’informations nous parvenaient via les médias internationaux » (Dahmen-Jarrin, 
2011). Et les analyses concordent pour constater que si Al Jazeera avait joué le 
scoop à propos de l’immolation de Bouazizi, le sacrifice n’avait été décrit par les 
médias traditionnels français qu’à partir du moment où l’ensemble des médias 
sociaux arabes s’en étaient emparés, eux-mêmes alimentés par la reprise en boucle 
par les médias conversationnels11, via les applications des téléphones portables 
notamment (Dahmen-Jarrin, 2011).

 Toute l’ambigüité réside bien dans cet étrange paradoxe pour les médias 
traditionnels, que l’exemple du quotidien Le Monde illustre à merveille (Salles, 
2010) : d’une part, cultiver une distinction corporatiste, voire élitiste, pour 
protéger la marque et ainsi garantir sa survie économique ; d’autre part, intégrer 
une démarche participative pour bénéficier de la rentabilité de son inscription 
citoyenne, dès lors que le web se présente aux portes de la démocratie. Les 
révolutions arabes semblaient donc se présenter à point nommé pour tous ceux 
qui, après avoir toisé l’esprit anarchique du web 1.0, « axé sur la connaissance », 
s’étaient ensuite désolés de son remplacement par l’émotivité narcissique du 
web 2.0. Les mouvements arabes réintroduisaient la noblesse d’un engagement 
politique au sein de comportements sociaux individualisés12 et fournissaient aux 
médias traditionnels l’opportunité de descendre du perchoir, pour s’engager dans 
une médiation plus collaborative appelée depuis au moins une vingtaine d’années 
(Hatchen, 1987 ; Hagen, 1992). 

Nouveaux Médias 
et Révolutions Arabes



1
3

1
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
4

د 
د
ع

ال

Une lecture renforcée par l’évolution du militantisme et du journalisme

 De fait, les médias traditionnels français avaient déjà été préparés au sein 
de leur propre aire « naturelle » d’audience. Non seulement par l’usage (Facebook 
est devenu en 2010 le 3e site le plus visité au monde, reliant un habitant de la 
planète sur 13 et la France compte aujourd’hui plus de 20 millions d’utilisateurs 
actifs). Mais aussi par la pratique13 : un néo-militantisme s’y est en effet développé 
selon des modalités promettant la « communauté des égaux » : une action souple, 
limitée dans le temps, croisée avec d’autres, articulée par un management non 
hiérarchique au sein duquel chacun définirait un engagement éphémère (Ion, 
Corcuff et de Singly, 2005) selon ses propres appétences et disponibilités (Flichy, 
1999 ; Granjon, 2001). Les révolutions arabes participent ainsi de l’avènement 
proclamé de cette nouvelle culture participative, basée sur une mobilisation 
informationnelle par le bas (Cardon et Granjon, 2010, pp. 137-138) et la montée 
en puissance des pratiques amateurs (Flichy, 2010). Le cas tunisien se présente 
idéal, parmi les pays du continent le mieux doté en télécommunications : 80% 
d’abonnés à la téléphonie mobile et 3,5 millions de Tunisiens connectés Internet 
en 2010 sur un marché présentant trois opérateurs dont un public Tunisie Télécom 
et deux privés, Tunisiana offrant le GPS et Orange apportant l’iPhone 3G. Mais 
aussi pays où, à la différence de l’Égypte, les autorités contestées n’ont fait 
que procéder symboliquement à quelques arrestations de blogueurs et quelques 
hackings de comptes mail et Facebook, plutôt que de couper les réseaux de 
télécommunications. Et de fait, l’expressivisme militant (Blondeau et Allard, 
2007, p. 19) s’y est totalement exprimé jusqu’au niveau amateur-expert, pour le 
partage de l’information : MMS, bluetooth, profils sous Twitter, transferts via la 
clé USB et la carte mémoire… (Dahmen-Jarrin, 2011).

 L’impact transnational de ces pratiques technologiques de l‘information a 
déjà été étudié dans le sens entrant, s’agissant de réinjecter l’information provenant 
de l’extérieur d’un espace public sociétal contraint (Mattelart T., 2002 et 2011), et 
participant de cette dynamique du dedans et du dehors chère à Georges Balandier, 
dans la construction de cet espace public local. Mais là, le flux s’inversait avec les 
révolutions arabes. Ainsi, non seulement la Tunisie était devenue pourvoyeuse de 
sons et d’images pour le monde entier, mais son modèle était convoqué, au-delà 
des seules révolutions arabes, jusqu’à inspirer l’activisme militant contre Wall 
Street14. Avec Radio Horytna par exemple, l’Égypte à son tour offrait sur Internet 
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 le flux continu d’une radio communautaire depuis la place Tahrir, renouvelantا
l’écriture journalistique15, contre l’extranéité des médias nationaux aux ordres 
pour reprendre une terminologie critique déjà convoquée pour l’Algérie (Madani, 
1996). Créé par un petit groupe de jeunes entrepreneurs jordaniens avec l’aide 
de l’agence de développement états-unienne, Aramram.com qui vise à activer un 
nouvel espace d’interactions auprès des jeunes avait justifié la désignation de la 
capitale `Ammân comme « épicentre de la réflexion sur l’innovation en matière 
de médias ».

 Certes, les questions ont immédiatement surgi de la fiabilité de ces 
informations arrachées de la rue en urgence, sans formation, sans tradition 
déontologique et au final, sans traçage (Dahmen-Jarrin, 2011). Mais les pudeurs 
des aînés ont pu très vite être reléguées, dès lors que le jeune journaliste européen 
partage la même culture du web, dont les clés de contact et d’appréhension 
immédiate du vivant sont affectivement plus attractives et familières que 
l’exigence de la lente interrogation de la complexité, eu égard à la nature épineuse 
et à l’enchevêtrement des enjeux diplomatiques, géographiques, politiques. Grâce 
aux nouveaux outils Coveriltive et Scribblelive, une nouvelle écriture narrative – 
les « lives » - est apparue sur les sites des médias européens, interactive, capable 
d’agréger textes, photos, vidéos, messages des réseaux sociaux, de traiter minute 
par minute chaque niveau, micro, méso et macro de l’événement, et d’évoluer en 
temps réel. Ce networked journalism consacrerait une communauté de monde, 
où lecteurs et journalistes, Occidentaux et Orientaux, noueraient des liens pour 
construire une information naturellement collaborative, particulièrement suivie 
par l’audience : lemonde.fr avait ainsi battu des records de consultation pendant 
les vacances de février 2011 pour sa couverture en live de la révolte en Libye, 
dépassant les seuils déjà atteints peu avant pour la Tunisie et l’Égypte (Antheaume, 
2011). Ces pics d’audience avaient renforcé un discours déterministe, dont les 
opérateurs s’étaient aussitôt réjouis et emparés : « Twitter n’en est qu’à ses débuts. 
Et partout où notre croissance a pu débuter, c’est parce qu’il s’est passé dans 
l’actualité, de l’instantané », lequel se raconte en live16. Le volontarisme d’un 
Éric Schmidt, Pdg de Google, s’en trouvait ainsi heureusement conforté, lequel, 
dès 2008, déclamait déjà à l’envi : « The goal of the company isn’t to monetize 
everything. The goal is to change the world »17.

 

Nouveaux Médias 
et Révolutions Arabes



1
3

3
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
4

د 
د
ع

ال

 Sur place, équipé à bas prix grâce au commerce informel (T. Mattelart, 
2011), le « cybermilitant » a vite adapté son écriture en soignant syntaxe et 
orthographe et en ciblant son audience : langage vernaculaire pour les jeux de mots 
caustiques et mobilisateurs à destination de la communauté d’appartenance, anglais 
« oxfordien » à destination de l’international, dont notamment les journalistes 
pour les reprises légitimantes (Dahmen-Jarrin, 2011). Certains dissidents syriens, 
réfugiés à Beyrouth malgré la défiance du Hezbollah, revendiquent aujourd’hui 
travailler dans le même sens : « Internet ne sert pas à mobiliser les Syriens, mais 
à alerter la communauté internationale » (Musso, 2011).

 Et de fait, les médias transnationaux ont suivi. Alors que les relais 
traditionnels de la rue survoltée – Internet, Facebook, Twitter, YouTube… 
– étaient voués à l’éphémérité, Al Jazeera s’est immédiatement fondu dans 
ce nouvel environnement médiatique en reprenant la voix des plateformes 
collaboratives et autres contributions individuelles. Le risque était certes de se 
perdre dans un état d’ivresse éditoriale permanente, eu égard aux rapports de force 
au sein de sa rédaction, à la structure du pouvoir décisionnel et des arbitrages de 
son propriétaire qatari qui organisent ses partis pris (Ferjani, 2011). En contre-
partie, l’enjeu était la conquête de nouveaux espaces et celui-ci a été satisfait 
au-delà de tous les espoirs, au point que même la Maison Blanche s’y alimente 
désormais, en dépit de l’absence de la chaine qatarie des bouquets satellites et 
câbles états-uniens18. Il faut dire qu’entre temps, comme Facebook dont Pierre 
Musso montre que les flux ont été davantage dans le sens Sud-Nord, que Sud-
Sud (Musso, 2011), la chaine transnationale avait gagné son rang de diffuseur 
premier auprès des Occidentaux comme des Orientaux, en témoigne son choix en 
tant que support de la première interview exclusive de Mohammed Ghannouchi, 
éphémère président tunisien le 14 janvier 2011, plutôt que la télévision d’état 
TV7 qui avait dû se contenter de reprises. Le constat d’une même préférence 
avait déjà été fait dans le même sens pour le Maroc (Lamloum, 2007, p. 128). 
« Destination incontournable », avaient titré les journaux occidentaux à propos 
d’Al Jazeera, dont les observateurs expliquaient le succès à partir d’une stratégie à 
long terme, faite d’innovations (interactions accrues entre rédactions arabophone 
et anglophone), de prises de risque (création de la licence Creative commons 
pour autoriser la duplication), mais aussi et surtout de réactivité maximale par 
rapport à l’événement, à la différence des autres chaines (Corbucci, 2011). Avec 
les révolutions arabes, après avoir d’abord été qualifiée de « télé ben Laden » 
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 cinq ans après sa création en 1996, Al Jazeera avait définitivement gagné sesا
galons de chaîne mondiale et non plus seulement du monde arabe (Talon, 2011). 
Cette distinction avait été émise par ses concurrents directs occidentaux, dont les 
journalistes de la presse internationale française : « « Pour la première fois, on a 
eu une chaîne de télévision internationale qui n’était pas une chaîne occidentale et 
qui travaillait selon des critères professionnels communs à toutes les chaînes et en 
même temps qui reflétait un point de vue différent, c’est-à-dire ne regardant pas 
le monde à travers des yeux occidentaux. »19. La proposition avait alors été émise 
de parler de « révolution Al Jazeera », de « télérévolution », voire de « révolution 
médiatique », en relation avec le constat que si l’usage d’Internet progressait, la 
télévision restait cependant le moyen privilégié pour l’accès à l’information dans 
les pays arabes, y compris pour les jeunes : 80% contre 46% pour le web.

Source : Musso, 2011

 Tout en se montrant distanciés, tous les travaux de recherche convergent 
pour reconnaitre ce rôle fondamental d’Al Jazeeera (Musso, 2011 ; Ferjani, 
2011 ; Badillo, Bourgeois et Asdourian, 2011 ; Dahmen-Jarrin, 2011…). La 
presse occidentale l’avait elle aussi constaté20 et s’était engagée dans des effets de 
domino : France 24 s’était ainsi positionné en faveur des insurgés libyens ; la BBC 
avait recruté un activiste tunisien sans aucun lien avec le journalisme. Toute cette 
effervescence médiatique avait en retour provoqué à nouveau la mobilisation par 
les insurgés de dispositifs de communication mobile pour surenchérir et bénéficier 
des effets de masse, via les chaines transnationales (Dahmen-Jarrin, 2011).

 Ainsi, le Printemps arabe pouvait suggérer que les technologies de 
l’information – « anciennes » et « nouvelles » - jouent chacune un rôle déterminant 
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en informant et en mobilisant le public, en particulier dans les pays où la liberté 
de la presse se trouve limitée. Bin que très prudent dans ses conclusions, un récent 
rapport (CIMA, 2011) montre ainsi que les activités liées à la liberté d’expression 
se sont consolidées et élargies grâce à l’adjonction d’organisations dédiées à la 
liberté qui émergent sur Internet. À partir de là, une majorité de commentaires 
des médias du Nord se sont montré prêts à ériger les révoltes arabes, portées par 
Twitter, Facebook et la « génération Internet », au rang de symboles de l’ère de la 
communication individuelle de masse (Castells, 2010). La thèse a été largement 
adoptée en Amérique du Nord et en Europe (Musso, 2011). Elle avait de fait été 
préparée bien avant, lorsque par exemple, convaincu que l’accès à l’information 
libère et construit des démocraties, Newsweek avait annoncé la chute du régime 
iranien en… 1995, titrant « Des tchats et des tchadors », puis lors des insurrections 
récentes en 2009 dans ce même pays, quand le Wall Street Journal avait diagnostiqué 
« Tout cela ne serait pas arrivé sans Twitter » et quand le New York Times avait vu 
des manifestants tirer des twitts face aux balles. À partir des exemples tunisien et 
égyptien, certains parient encore aujourd’hui sur un effet domino : « Les mêmes 
ingrédients – un grand nombre de personnes connectées, et joignables sur leurs 
mobiles lorsqu’elles ne le sont pas – sont, à coup sûr, présents dans de nombreux 
pays », en particulier dans de nombreux pays en développement21.

 Ainsi, serions-nous entrés, comme feignent d’abord de s’en étonner 
certains chercheurs (Badillo, Bourgeois et Asdourian, 2011), dans un monde 
de communication généralisée, caractérisé par une transparence totale dans un 
système d’information et de cyberdémocratie pure et parfaite. L’ironie du propos 
renvoie à un sentiment partagé par de nombreux chercheurs en sciences humaines 
et sociales, jusqu’à en faire presque un paradigme : l’imputation exclusive des 
renversements de Ben Ali et de Moubarak aux médias, numériques et traditionnels 
constitue une négation de la complexité des transformations en cours. Elle participe 
d’un déterminisme terminologique, discutable et discuté (Alagui, Kuebler, 2011), 
comme tout déterminisme.
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 Une distanciation salutaire à l’égard des déterminismes en sciences ا
humaines et sociales 

 Les journalistes les plus enclins à côtoyer les milieux académiques ont 
été les premiers à témoigner d’une réserve : ce ne sont pas Internet ou les réseaux 
sociaux qui font la révolution. Les immolations publiques, les manifestations 
interdites ou l’occupation de la place Tahrir sont avant tout des expressions 
physiques d’un désarroi et d’une contestation populaires22. Et ce n’est pas tant une 
« révolution Al-Jazeera » qui s’est révélée avec le Printemps arabe, au même titre 
que les mouvements contestataires iraniens de 2009 ne se limitent pas à Twitter, 
ou les révoltes en Tunisie à Facebook (Corbucci, 2011).

 Effectivement, l’académie dans sa majorité - en particulier les sciences de 
l’information et de la communication - rejette les effets de captation médiatique 
qui caractérisent l’écriture médiatique, quand celle-ci consacre la supposée société 
de communication. Sur ce plan, la distanciation est radicale : « les révolutions 2.0 
n’ont pas eu lieu » ! (Ferjani, 2011).

Une réserve liée à la généralité du propos

 La première réserve concerne la modélisation forcée du propos : le monde 
arabe consacre une mosaïque de pays très différents (Musso, 2011). D’autre part, 
comme ailleurs, les opinions publiques y sont fragmentées, volatiles, et soumises 
à une recomposition permanente (El Oifi, 2011). Enfin, la pénétration Internet 
est très inégale selon les pays : la Libye par exemple témoigne d’un système 
tribal de communication, par exemple chez les Warfalla, beaucoup plus efficace 
qu’Internet (Mathieu Guidère, in Huyghe, 2011). Le Maroc, où l’une des limites 
est le taux d’analphabétisme (67% en milieu rural), ne peut faire état d’un taux 
d’abonnement internet en 2009 que de 1,5% de sa population, loin derrière la 
Tunisie, qui compte un taux de pénétration de 4,03%. 
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 Des travaux mobilisés pour la circonstance montrent qu’en dehors des 
Emirats Arabes Unis, du Koweït, du Qatar et de Bahreïn, Internet demeure encore 
hors de portée de la majorité du peuple arabe, dès lors que le PIB par habitant est 
inférieur à 3 000 US$ (Musso, 2011). En Tunisie même, les analyses des usages 
montrent que les acteurs des pratiques insurgées sur le web émanent surtout d’une 
catégorie de la population : une élite constituée de jeunes hautement instruits, mus 
par une exigence de dignité et d’honneur, animés par un besoin de participation 
et un désir d’entrer dans la mondialisation technologique et politique (Badie, 
2011), enfin ayant par ailleurs les moyens suffisants pour acquérir l’Internet 
mobile (Dahmen-Jarrin, 2011). Soit, même si les chiffres peuvent être discutés, 
environ 43 % de la population en Tunisie en 2010, un peu plus de 24% en Égypte 
pour Internet ; 17,55% pour les utilisateurs de Facebook en Tunisie et 5,49% en 
Égypte. 
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 Seule, la téléphonie mobile crève les plafonds dans l’ensemble des pays 
arabes23 : les chercheurs retiennent les chiffres de plus de 95% d’abonnements en 
Tunisie et 67 % en Égypte en 2009 (Badillo, Bourgeois et Asdourian, 2011).
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 La seconde réserve vise le déterminisme technologique – le 
technomessianisme, pour reprendre l’expression de Georges Balandier (Balandier, 
2001, p. 20) - présidant les représentations des révoltes arabes. Loin d’être le résultat 
du pouvoir intrinsèquement libérateur des réseaux, les bouleversements politiques 
sont d’abord et surtout l’aboutissement des mobilisations sociales (Ferjani, 
2011). Particulièrement en Europe et en Amérique du Nord où l’environnement 
technologique se présente plus familier que la compréhension des sociétés arabes 
dans toute leur complexité comme nous en avons fait état s’agissant des jeunes 
journalistes, l’utopie de la « révolution facebook » puise dans un imaginaire 
collectif, qui attribue un pouvoir illimité aux médias sur les hommes. Alors que 
tous les travaux en sciences de l’information et de la communication relatifs aux 
mécanismes de la réception le démentent, la croyance persiste, dominante, dans la 
possibilité de transformer le réel par le virtuel en faisant l’économie de la violence 
consubstantielle aux rapports de force et enjeux de pouvoir. En particulier, le 
monde arabe connaît depuis la fin des années 1990 un processus d’autonomisation 
des opinions publiques. Les hypothèses qui accordent un rôle primordial aux 
nouveaux médias dans les révolutions arabes sous-estiment les transformations 
sociologiques structurelles (urbanisation, alphabétisation, par exemple) et surtout 
les motivations des individus et la très grande variété des options stratégiques à 
géométrie variable à leur disposition. 

 Ainsi, il devient nécessaire de prendre en considération les usages 
multiples et parfois contradictoires auxquels se prête l’outil et qui dépendent 
moins de sa nature et de ses potentialités que de ces motivations et stratégies 
des usagers (El OIfi, 2011). Sur ce plan, les chercheurs ont beau jeu de rappeler 
l’usage répressif du net par les régimes arabes contestés qui, quand ils n’ont pas 
bloqué l’accès à Internet, ou carrément interdit l’usage de Facebook comme 
en Syrie et en Libye, s’en sont servi à leur tour. Internet, comme les outils de 
géolocalisation à partir des GSM ou des adresses IP, ont été exploités pour repérer 
et arrêter des hackeurs des sites gouvernementaux et réciproquement, pour hacker 
des comptes mail ou Facebook des insurgés comme en Tunisie ou encore pour 
convoquer des manifestations et y arrêter ceux qui obéissaient ainsi aux faux mots 
d’ordre (Musso, 2011). 45 experts étaient rémunérés par le ministère de l’Intérieur 
égyptien pour surveiller les 5 millions d’utilisateurs de Facebook. Comme Kareem 
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 Amer en Égypte, Tal al-Mallouhi en Syrie et Ali Abduleman, avec quelque 230ا
autres personnes accusées de terrorisme à Barheïn par exemple, ont été incarcérés 
et maltraités à cause de leurs écrits publiés en ligne. L’autocensure reste encore la 
norme, eu égard aux risques. Ailleurs, les autorités ont enrôlé les médias (France 
24 au temps de l’alliance de la France avec le régime Ben Ali) et les technologies 
de communication au service de leur diplomatie pour tenter de peser sur le devenir 
du monde arabe (Ferjani, 2011).

Un paradigme anti-déterministe, constitutif des SIC

 L’argument, renouvelé par l’analyse des révoltes arabes, n’est pas nouveau, 
constituant même l’un des paradigmes des SIC : on ne saurait soustraire dans 
l’analyse un espace de contestation de ses contraintes structurelles, lesquelles 
pèsent aussi sur sa configuration (Miège, 2010, p. 109). Par exemple, le rappel 
historique de l’utilisation des réseaux sociaux en Colombie contre les FARC dès 
février 2008, ou le constat des difficultés qu’a d’abord rencontrées le mouvement 
Popolo Viola à trouver un débouché politique à partir de la mobilisation obtenue 
en Italie via Facebook…, ne consacrent pas une découverte chez un Pierre Musso, 
lequel confond de longue date la techno-rétiologie (Musso, 2003) et souligne 
aujourd’hui le caractère multifactoriel, multirationnel du changement social en 
pays arabes (Musso, 2011). À ceux qui s’étaient déjà emballés pour les révoltes 
iraniennes, l’avertissement avait déjà été rappelé en 2009 à propos des couvertures 
médiatiques internationales, jusque dans les rapports même des Nations Unies : 
« A l’exception des chaines reçues par satellite et des blogs, qui ont fourni une 
soupape à la liberté d’expression, les perspectives demeurent sombres en la 
matière dans les pays arabes. » (Arab knowledge report, 2009). Mais les médias 
ont reproduit les mêmes erreurs deux ans plus tard, tandis que les chercheurs, non 
sans irritation, poursuivent aujourd’hui les mêmes mises en garde. Par exemple, 
les politistes avertis, comme Adel Tifaat et Bahgat Elnadi, n’ont jamais cautionné 
la confusion entre acteurs politiques et les moyens techniques dont ils disposaient, 
et sont apparus dès lors immédiatement armés à analyser la perte de légitimité du 
régime Moubarak comme facteur de révolte, plutôt que résultat de la mise à feu 
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préparée par Facebook, Twitter et Al Jazeera (Castagnac, 2011). Le questionnement 
de la capacité des TIC à porter le débat contestataire sur la scène publique - quand 
les analyses des mails, twitts et autres « gazouillis » tunisiens révèlent surtout une 
culture mosaïque - comme l’aurait probablement qualifiée Abraham Moles (Moles, 
1971) - de l’émotion réactive et de mise en scène de l’ego, une « logique de l’entre-
soi » (Dahmen-Jarrin, 2011) - a déjà été introduit beaucoup plus tôt par les auteurs 
critiques de la supposée « communautés des égaux » (Flichy, 1999 ; Granjon, 
2001). Le constat de confinement de la communication à quelques communautés 
dans le cas des révolutions arabes n’a fait que confirmer des constats antérieurs sur 
d’autres objets, par exemple la conclusion d’une communication polarisée relative 
au projet européen Fire Paradox (Badillo, Bourgeois et Asdourian, 2011). Les 
universitaires n’ont également fait que rappeler un constat déjà largement observé 
ailleurs : les liens proliférants qui se multiplient sur le web 2.0 n’ont pas la même 
densité, la même centralité et les mêmes obligations que les relations sociales 
que traduisent les socialités réelles (Cardon, 2008)…. Ainsi, comme le résume 
Pierre Musso, chercher à établir une relation causale entre le taux de pénétration 
d’Internet et les révoltes arabes s’avère un exercice plus que périlleux.
 Le relâchement des liens avec la recherche académique explique donc pour 
une part l’emballement autiste des médias : il aura fallu la publication non traduite 
en français d’un ouvrage d’Evgeny Morozov (Morozov, 2011), rédigé avant le 
printemps arabe et publié en janvier 2011 contre l’idée d’une « révolution twitter » 
en Iran, pour que les premiers médias commencent véritablement en France à 
interpeller la convocation. L’auteur rappelle par exemple que le net peut être tout 
autant instrument de contestation que de propagande, de dévoilement critique 
que de désinformation. Et c’est en effet à partir de l’ouvrage que par exemple 
Libération revient sur les manifestations de 2009 en Iran, et se souvient que les 
autorités ont collecté et posté sur des sites officiels les photos des manifestants, 
pour appeler à identifier les protestataires24. La thèse du chercheur biélorusse 
exilé aux Etats-Unis s’est alors progressivement infiltrée dans les discours de 
certains journalistes français, dans un paysage médiatique encore dithyrambique 
en faveur de la thèse de la « révolution Facebook ». La convocation médiatique de 
Morozov a ainsi redonné tardivement une certaine historicité à quelques articles de 
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 ,presse, pour rappeler que de nombreux mouvements sociaux se sont développésا
parfois à l’écart ou indépendamment du déferlement des médias, traditionnels ou 
sociaux. Ainsi, les premières populations à se soulever en Allemagne de l’Est ne 
recevaient pas les chaines occidentales. Morozov invite encore à distinguer les 
effets réactifs et éphémères provoqués par les médias sociaux des inscriptions 
lourdes de tendances sociales : par exemple, l’attendue révolution iranienne n’a 
pas résisté sur Twitter à la mort de Mickael Jackson. À partir de cette lecture 
notamment, Le Post finit même par proposer de rebaptiser les événements en pays 
arabes comme caractéristiques d’une « révolution sociale », plutôt que d’ « une 
révolution  numérique »25.

 Le bébé sera-t-il balayé avec l’eau du bain, un déterminisme chassant 
l’autre ? Le risque pourrait être prévenu dans des médias occidentaux, finalement 
déçus de « l’islamisation progressive des révolutions arabes », comme ils 
l’avaient été plus de trente ans après le renversement du Shah d’Iran et l’arrivée de 
l’ayatollah Khomeiny au pouvoir : une fois encore, une confrontation ouverte avec 
la recherche académique jouerait le meilleur avertisseur, quand notamment en SIC, 
les chercheurs ont déjà contourné l’obstacle depuis bien longtemps, n’évacuant 
pas le rôle des TIC (Jouët, 1987). Sinon, la survalorisation de l’humain et des 
« fondamentaux » sociaux hier, économiques, aujourd’hui religieux, consacrerait 
en sens contraire un déterminisme social, tout aussi discutable. 

Conclusion

 Tous les chercheurs en SIC le déclament : accepter la thèse du déterminisme 
technologique revient à nier l’innovation sociale. A l’inverse, on ne peut ignorer le 
rôle que les TIC ont pu jouer dans le printemps arabe (Musso, 2011), même s’ils 
n’ont pas tout fait, comme le confirment certaines références mobilisées pour la 
mise en perspective (Aaker, Smith et Adler, 2010). L’analyse est classique dans 
la discipline où, si l’on n’a jamais consacré les TIC à l’origine du changement 
social, il y a néanmoins été déjà constaté qu’elles peuvent accompagner celui-ci, 
voire l’accélérer (Miège, 2007). Les dispositifs numériques ne constituent pas des 
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outils miracles, mais ils peuvent offrir de réelles possibilités pour des interactions 
civiques, sans pour autant promettre une installation rapide de la démocratie 
(Dahlgren, 2005, p. 151). 

 Interpellé par les révolutions arabes, le travail des chercheurs a alors 
consisté à apprécier ce rôle : les TIC ne se substituent pas aux partis politiques 
d’opposition aux syndicats et aux autres formes d’organisation sociale. Mais ils 
ont favorisé la dissémination d’informations non filtrées, issues des internautes 
eux-mêmes. En particulier, l’explosion générale de la téléphonie mobile dans 
les pays arabes a pu compenser la fracture Internet. En Tunisie, par exemple, 
l’outil Facebook et les téléphones mobiles ont même été à certains moments les 
seuls canaux de transmission et de partage de l’information et ce, en temps réel 
s’agissant de données logistiques cruciales (routes et checkpoints à éviter). Des 
« liens faibles » activés par les réseaux sociaux ont pu néanmoins accompagner, 
amplifier une communication généralisée et autoriser des regroupements. Les 
médias sociaux ont ainsi créé des histoires sur les victimes et suscité de l’émotion 
(Badillo, Bourgeois et Asdourian, 2011). Ils ont rendu audible une voix populaire, 
même si le phénomène a été partiel. La communication inter-personnalisée a 
relayé l’information des chaînes de télévision satellitaire et a permis de diffuser 
l’information à l’extérieur. Le soutien de ces canaux extérieurs, comme des 
communautés internationales de hackers (par exemple, les Anonymous) a 
constitué une forme de labellisation des messages (Musso, 2011). De ce fait, à 
des lieues des visions enchantées désignant les TIC comme des instruments de 
démocratisation, par nature, il convient cependant de considérer ceux-là comme des 
enjeux de pouvoirs, utilisés par des acteurs poursuivant des objectifs antagonistes 
(Ferjani, 2011 ; T. Mattelart, 2011). Leur impact dans le monde arabe devrait être 
mieux appréhendé dans les années à venir, en termes d’émergence de nouvelles 
formes d’expression plus qu’en termes de changement institutionnel, comme le 
recommandaient déjà certains chercheurs dès 2009 : “The real impact of political 
blogging is still likely to lie in the longer term impact on the individuals themselves, 
as they develop new political competencies and expectations and relationships. 
The impact of the new media technologies will likely be best measured in terms of 
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 ,the emergence of such new kinds of citizens and networks over the next decadesا
not in terms of institutional political changes over months or years.” (Lynch, 
2009).

 Ces simples constats et avertissements suffisent à rappeler le rôle 
fondamental de la recherche et de l’enseignement : la nature des enjeux, illustrés 
par les révolutions arabes et que le jeune journaliste doit dorénavant considérer, 
enjoint dès sa formation à envisager la complexité comme irréductible et le 
paradoxe en tant qu’élément de connaissance plutôt qu’entropie qu’il faut 
travailler à réduire. Ce qui, on le mesure, suppose plus que jamais renforcer la 
confrontation des enseignements, entre exigences d’appropriations techniques et 
pré-requis académiques.

 Ceux des médias, qui la pratiquent depuis longtemps comme Le Monde 
Diplomatique, ont aussi été ceux qui, les premiers, ont su se distancier par rapport 
au messianisme technologique venu hypothéquer l’analyse des révolutions 
arabes26 : le mensuel accueille ainsi Armand Mattelart dès 1995, dont le combat 
généalogique fait déjà remonter ces déterminismes dès la fin du 18e siècle 
(Mattelart, 1995). Plutôt que les querelles stériles et incongrues entre approches 
théoriques et approches pratiques du journalisme, pareille coopétition avec 
la recherche académique apporte à coup sûr une plus value à ce journalisme si 
discuté aujourd’hui et manquant singulièrement de culture de recherche (Labasse, 
2003). Elle justifie la nécessité de s’entourer par exemple d’universitaires, 
dont la légitimité cognitive est précisément de se positionner hors du monde, 
pour être mieux au monde ! Encore faudrait-il pour cela que soit sérieusement 
écornée la conviction largement partagée par ce groupe des « professionnels de 
l’information », selon laquelle la crise de l’information médiatique est plus due 
à des facteurs externes comme le recours généralisé des relations publiques via 
les technologies de l’information, qu’à l’archaïsme de ses outils conceptuels et 
théoriques pour se saisir du terrain !
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Notes

1 - formations ont été agréées en 2011 : le Centre d’Études Littéraires et Scientifiques Appliquées 
(CELSA), le Centre de Formation des Journalistes (CFJ), l’Institut Français de Presse (IFP), 
l’Institut Pratique de Journalisme (IPJ), le Centre Universitaire d’Enseignement Supérieur 
du Journalisme (CUEJ), l’École de Journalisme de Toulouse (EJT), l’École Supérieure de 
Journalisme de Lille (ESJ), l’École de Journalisme et de Communication de Marseille (EJCM), 
L’École de Journalisme Rhône-Alpes de Grenoble (EJRA), les IUT de Tours, Lannion et 
Bordeaux, l’École de journalisme de Sciences Po Paris

2 - Tels sont les intitulés des axes autour desquels s’organise l’activité en SIC du laboratoire 
Gresec, équipe de recherche associée de référence en France et à l’international, dont nous 
relevons

3- Cf. l’appel à contributions Tic et Suds : perspectives historiques, organisé en 2012 par la MSH 
Paris Nord et l’Université Paris 13 ou celui de la revue ESSAHESS-Journal for communication 
Studies pour son n° 5 de septembre 2012, : Évaluer la liberté de la presse : les médias sociaux 
ont-ils changé la donne ? »…

4- Cf. la 1rst Annual Conference et General Assembly de la Community Media Forum Europe, les 
17-19 novembre à Nicosie, session plénière 2 : « Les médias communautaires et le printemps 
arabe ».

5 - La Croix, 30 mars 2011.
6 - Cf. le propos assuré de Sawsan Zahidé, lors du colloque CMFE : « Facebook et Twitter sont des 

outils de changement pour les mouvements de jeunesse dans la région ».

7 - Mathilde Bénilde, « La révolution arabe, fille de l’Internet ? », Le Monde Diplomatique.fr, 
mardi 15 février 2011.

8- Fabien Deglise, « Facebook et la révolution arabe : un mythe selon Marc Zuckerberg », Le Devoir.
com, mis en ligne le 25 mai 2011 http://www.ledevoir.com/opinion/blogues/les-mutations-
tranquilles/324001/facebook-et-la-revolution-arabe-un-mythe-selon-mark-zuckerberg

9- « La révolution Facebook : le printemps arabe et le futur politique des réseaux sociaux », 
ParisTech Review, www.paristechreview.com/2011/02/28/revolution-facebook-printemps-
arabe-futur-politique-reseaux-sociaux/ (consulté le 25 novembre 2011).

10 - Les médias sociaux font référence à des activités, des pratiques et des comportements au 
sein de communautés de gens qui se réunissent en ligne pour partager de l’information, 
des connaissances et des opinions en utilisant des médias « conversationnels. Les médias 
conversationnels sont des applications fondés sur le Web qui permettent de créer et de 
transmettre facilement du contenu, sous la forme de mots, d’images, de vidéos et d’audio » Cf. 
Safko Lon, Brake David K., The social media bible: Tactics, tools, and strategies for business 
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.success, Hoboken, Wiley, 2010, p. 6ا
11- Cf. le propos du consultant en intelligence économique Adrien Gévaudan, « La fin de 

l’aristocratie du Web », in Huyghe, op. cit., pp. 15-17.
12 - « La pratiques est une notion plus élaborée qui recouvre non seulement l’emploi des 

techniques (usages) mais les comportements, les attitudes et les représentations des individus 
qui se rapporte directement ou  directement à l’outil ». Josiane Jouët,, « Usages et pratiques 
des nouveaux outils , in Lucien Sfez (ed), Dictionnaire critique de la communication, Paris, 
PUF, 1993, p. 371.

13- Cf. le blog du fameux Danny Kronstom, établissant l’analogie entre le militantisme occidental 
contre la crise financière et les mouvements en pays arabes : Le pouvoir des médias sociaux 
dans « Occupons Wall Street » http://www.dannykronstrom.com

14- Cf. le témoignage de son fondateur, Ahmed Samih, lors du colloque Community Media Forum 
Europe, les 17-19 novembre à Nicosie, session plénière 2 : « Les médias communautaires et le 
printemps arabe ». http://www.cmfe.eu/conference2011

15 - Cf. Othman Laraki, directeur de la géolocalisation et de la recherche sur Twitter, cité par Alice 
Antheaume (Antheaume, 2011).

16- Newsfactor.com, 12 juin 2008, http://www.newsfactor.com/story.xhtml?story_id=60275&full_
skip=1

17 - Mathilde Bénilde, « La révolution arabe, fille de l’Internet ? », Le Monde Diplomatique.fr, 
mis en ligne mardi 15 février 2011 et consulté le 20 novembre 2011 : http://blog.mondediplo.
net/2011-02-15-La-revolution-arabe-fille-de-l-Internet

18 - Alain Gresh, « Jours de tourmente en Syrie », Le Monde Diplomatique, août 2011 et 
entretien «  La chaîne al-Jazira fête sa révolution il y a 15 ans », RFI, posté le 23 novembre 
2011, http://www.rfi.fr/moyen-orient/20111122-chaine-al-jazira-fete-revolution-il-y-15-ans, 
consulté le 5 décembre 2011.

19- Cf. Claire-Gabrielle Talon, « Al Jazira à l’épreuve du Qatar », Le Monde du 12 avril 2011
20- Cf. « La révolution Facebook : le printemps arabe et le futur politique des réseaux sociaux », 

ParisTech Review, 28 février 2011 ttp://www.paristechreview.com/2011/02/28/revolution-
facebook-printemps-arabe-futur-politique-reseaux-sociaux/

21- Marie Bénilde, loc. cit.
22- Cf. le rapport de L’Arab Advisors Group, société financière de conseil spécialisée dans la 

communication. Selon ce rapport, les pays arabes en tête dans ce secteur sont respectivement 
l’Arabie saoudite, la Jordanie, la Palestine, Oman, l’Egypte, le Maroc et l’Irak. Le classement 
est basé sur plusieurs critères : types de services proposés, prix, nombre d’abonnés, disponibilité 
des offres d'entreprises, satisfaction des clients, etc. La Tunisie n’arrive qu’en huitième position 
dans ce classement, du fait probablement des bouleversements qui ont eu lieu dans ce pays, 
mais aussi des turbulences dans le secteur des télécommunications (délai d’attente pour la 
3G pour Tunisiana, grèves à Tunisie Télécom, mise en demeure d’Orange Tunisie pour la 
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téléphonie sur Internet). Cf. « Rapport sur le marché de la téléphonie dans les pays arabes », 
http://www.agenceecofin.com/internet/0406-225-rapport-sur-le-marche-de-la-telephonie-
dans-les-pays-arabes, mis en ligne et consulté le 5 décembre 2011. Et « Téléphonie mobile : 
les payas arabes enregistrent une croissance de +17% en 2009, http://www.dubaifrance.com/
spip.php?article4376, consulté le 5 décembre 2011.

23- Interview de Morozov par Lorraine Millot, « Le Net, instrument de libération et 
d’oppression », Libération.fr, lundi 18 avril 2011. Url : http://www.liberation.fr/
monde/01012323705-le-net-instrument-de-liberation-et-d-oppression

24- Cf. J. Audiard, « Révoltes en Tunisie et en Égypte : réseaux sociaux ou téléphone arabe ? », 
posté le 31 janvier 2011. http:/lepost.fr/article/2011/01/31/2390398_revoltes-entunisie-et-en-
egypte-reseaux-sociaux-ou-telephone-arabe-html

25- Cf. Mathilde Bénilde, « La révolution arabe, fille de l’Internet ? », Le Monde Diplomatique.
fr, mardi 15 février 2011.
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الربيع العربي وعوامل التغيري

د.عدنان خوجه

يقرتب الربيع العربي من عامه االأول، وه� اليزال يف حراكه املتنامي. يتمدد لي�صمل املنطقة،   

ورمبا يتجاوزها اىل مدى اأرحب اإذا دعت احلاجة و�صاعدت الظروف، حيث ُتنتق�س احلرية، وتنتهك 

حق�ق االإن�صان، ويحرم من التمثيل ال�صيا�صي ال�صحيح ومن حقه يف واردات االأر�س التي يعي�س 

عليها.

وهل  الكرمي؟  والعي�س  احلرية  يف  التاريخية  النا�س  طم�حات  العربي  الربيع  حقق  فهل   

اىل  امل�صاكل حتتاج  �ص�ر احلياة وخنق احلريات وراكم تالاًل من  الذي  يهدم اجلدار  اأن  ا�صتطاع 

ب�ص�رته  العربي  النظام  حقًا  �صقط  هل  تبعاتها.  من  والتخل�س  روا�صبها  الإزالة  اأجيال  جه�د 

التقليدية؟ اأم اأنه قد ي�صتعيد عافيته  مب�صاهمات خارجية ليعيد قب�صته على ال�اقع العربي لتاأبيد 

امل�صهد العربي املعا�رص، واإعادة انتاج �صلطة جديدة اأكرث مرونة واأكرث قابلية للتعاطي مع ال�اقعني 

االإقليمي والدويل.

تبدو الث�رات العربية الراهنة يف العمق اإنفجارًا جماهرييًا عف�يًا يف وجه اأنظمة حكم قب�صت   

كالث�رة  احلديث،  الع�رص  يف  الكربى  الث�رات  الت�صبه  وهي  عدة.  لعق�د  العربية  املجتمعات  على 

يف  الرو�صية  والث�رة  نف�صه،  القرن  نهاية  يف  الفرن�صية  والث�رة  الثامن ع�رص،  القرن  يف  االأمريكية 

بدايات القرن املا�صي. وهي غريبة عن ال�صياق الذي عرفته املنطقة منذ ظه�ر االإ�صالم وحتى ث�رة 

23 ي�لي� عام 52 يف م�رص والتي بداأت بانقالب ع�صكري اأ�ص�س للع�صكريتاريا العربية التي تتداعى 

الي�م. فهذه الث�رات تبدو للبع�س في�صانا جماهرييا عف�يًا، دون خط فكري او ايدي�ل�جي وا�صح، 

ودون قيادة او تنظيم �صيا�صي، ميتلك خطابا حتري�صيا قادرا على التعبئة ور�صم اخلط�ات وحتديد 

االأهداف. 

اأن غياب القيادة باملعنى الفردي او التنظيمي ال يلغي احل�ص�ر االإيدي�ل�جي او الفكري   
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فلي�س من املنطقي اأن تتحرك ماليني من الب�رص لتمالأ ال�صاحات حتت �صعارات مت�اترة وممنهجة 

على  التاأثري  هذا  احداث  على  القدرة  له  جماعي  فكري  حمرك  غياب  يف  وي�مي  اأ�صب�عي  وب�صكل 

ال�عي اجلمعي للنا�س اإال اإذا اعتقدنا اأن احلرية هي فطرة ان�صانية واأن االإ�صتبداد ه� طبع ب�رصي 

تعمل على تظهريه ظروف اجتماعية و�صيا�صية واأن ال�رصاع بينهما ه� اأحد حمركات التاريخ.

اأملته  وقد  للكلمة.  احلقيقي  باملعنى  بالث�رة  و�صفه  ميكن  االأحداث  لهذه  العام  فامل�صار   

ظروف االإ�صتبداد الذي مار�صته اأنظمة قمعية على �صع�بها بعد اأن مت م�صادرة دور النخب الثقافية 

وال�صيا�صية والتي نا�صلت لعق�د م�صت حتت ل�اء اأحزاب وهيئاآت مدنية لتط�ير املجتمعات العربية 

واحل�ص�ر  احلدائة  ف�صاء  اإىل  بها  والدخ�ل  واالإ�صتعمار  والتبعية  التخلف  قي�د  من  وحتريرها 

االإن�صاين الن�عي بني االأم.

 

غري اأن الف�صل الذي اأ�صاب الدولة القطرية منذ ن�صاأتها ا�صتمرفاعاًل  يف كيانها منذ خروج   

االإ�صتعمار بدا ف�صاًل يف اإر�صاء ق�اعد احلكم على اأ�ص�س دميقراطية وف�صاًل فا�صحًا يف معاجلة امل�صاألة 

اأي�صًا يف �صل�ك طريق  الق�مية والق�صية الفل�صطينية وال�رصاع العربي االإ�رصائيلي  وبدا الف�صل 

التنمية وحتديث املجتمع وبناء امل�اطن وتعزيز مفه�م امل�اطنة باالإنتماء فكانت الهزائم املتكررة 

نتيجة هذا الف�صل الذي اأنتج النظام االأمني وكر�س ثقافة الهزمية فبات على الدولة وامل�اطن خدمة 

النظام ولي�س العك�س وبداأت اله�ة تكرب مابني الدولة والنظام الذي �صحر احلياة ال�صيا�صية و�صادر 

احلياة الثقافية وقد ت�صببت هذه ال�صيغة يف اإ�صعاف مفه�م الدولة واإق�صائه عن احلياة ال�صيا�صية 

وقد  وحق�قهم  النا�س  بحياة  واالإ�صتهتار  املطلق  باالإ�صتبداد  اإت�صمت  اأنظمة  عنه  ع��صًا  واأفرزت 

حكمت هذه االأنظمة النا�س باخل�ف ولي�س بالقان�ن لذلك طال ا�صتبدادها كل �صيء مبا يف ذلك احلق 

يف احلياة والعي�س الكرمي.

عندما ننظر اىل الربيع العربي على خلفية ماذكرناه يبدو لنا اجلانب الث�ري يف �ص�رته   

ال�ا�صحة وجتلياته فالذي يح�صل يف �صاحات العرب الي�م ه� ث�رة للتحرر واالإنعتاق من �صيق 
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النظام ال�صيا�صي وع�صفه اإىل رحاب الدولة حيث �رصورة القان�ن واإمكانية حتقيق التحرر.ا

طم�حاتنا  مع  باملقارنة  للث�ار  التنظيمية  القدرات  من  اعلى  تطلعاتنا  �صقف  يبدو  وقد   

يتطلب  االأمر  اأن  يبدو  امليادين. كما  لقيادة م�حدة يف خمتلف  افتقادهم  امل�رصوعة ومع  واأحالمنا 

اآلياتنا  كانت  الغم��س ورمبا  من  �صيء  يكتنفه  يحدث  فما  كليًا  امل�صتجد  عمق احلدث  اإىل  الدخ�ل 

احلقيقية  والع�امل  املتغيريات  حقيقة  باكت�صاف  الت�صمح  تقليدية  مقاربات  تعتمد  احلدث  لقراءة 

الفاعلة يف �صريورة احلدث الث�ري امل�صتجد على ال�صاحة العربية.

يف  يك�ن  ال  قد  تاريخية  �ص�ابق  الميلك  العربي  الربيع  يف  الث�ري  احلدث  باأن  واالإعتقاد   

دائرة ال�صحة. فال�رصاع على ال�صلطة قدمي بني النظام واملعار�صة يف ال�اقع العربي، واإذا كانت 

املعار�صة يف و�صع الي�صمح لها بت�صجيل ح�ص�ر بارز يف ال�صابق فهي مار�صت ح�ص�رًا ملفتًا خالل 

ال�صن�ات الع�رص االأخرية يف م�رص وهي مالأت ال�صاحات بامللي�نيات  وهي يف اليمن طيلة ال�صه�ر 

الع�رصة املا�صية تقاوم بعناد وال تلني يف دع�ة �صلمية تتجنب االإنزالق للعنف واحلرب االأهلية يف 

بلد يعترب فيه ال�صالح زينة الرجال. خا�صة عندما نتذكر باأن جماهري اليمن م�صلحة وتعاين الفقر 

ال�صياق نف�صه يخرج املتظاهرون ي�ميًا يف �ص�ريا  باأ�س �صديد. ويف  وتنتمي اىل تركيبة قبلية ذات 

ب�صدور عارية اأمام اآلة القتل غري عابئني بالنتائج ومع هذا ي�صتمر االإ�رصار على �صلمية الث�رة.

ويف مقاربتنا مل��ص�ع الربيع العربي ميكننا الق�ل اإن ال�صع�ب العربية التي قامت فيها   

اإنتفا�صات ث�رية اأثبتت مبا اليقبل ال�صك رغبتها ال�صديدة وامللحة يف التحرر من القي�د التي فر�صها 

عليها االإ�صتبداد ال�صيا�صي والدليل على ذلك كل حماوالت املقاومة وظ�اهر االإحتجاج التي قامت 

الكامن  ال�صيا�صي  ال�عي  حدود  عن  تك�صف  والتي  احلالية  الث�رة  ا�صتعال  قبل  العربية  البالد  يف 

لدى اجلماهري ومدى اإ�رصارها على طلب احلرية. فقبل 25 يناير كانت حركات املعار�صة يف م�رص 

كحركة كفاية و6اإبريل واحلركات النقابية قادرة على اإظهار مقدرتها يف تعبئة ال�صارع امل�رصي وكان 

االإعالم ي�صتفيد من هام�س احلرية االإعالمية الب�صيط لت�جيه النقد لنظام مبارك. وقد �صكلت هذه 

احلقبة مرحلة اختبار واختمار للث�رة وقد كانت م�ؤ�رصًا على حي�ية جماهريية الت�صقت فيما بعد 
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بطليعة ال�صباب الثائر يف ميدان التحرير والذين �صكل�ا ع�صب الث�رة بعيدًا عن تقاليد االإيدي�ل�جيا 

اأماكن لها يف احلراك ال�صعبي  واآليات االأحزاب التقليدية التي باتت يف م�اقع ذيلية ت�صعى حلجز 

حتى اليف�تها قطار التغيري. 

االإ�صالمية  للتيارات  بارزًا  ح�ص�رًا  ظهرت  قد  وم�رص  ت�ن�س  يف  االإنتخابات  كانت  واإذا   

وت�ج�صًا من و�ص�ل االإ�صالميني اىل ال�صلطة فاإن من� االإ�صالم ال�صيا�صي مرتبط مبمار�صة االإ�صتبداد 

ذلك اأن التدين ه� فطرة يف النا�س ومالذ لها يف ال�صدائد وهذا ما اأدى اىل ح�ص�ر امل�صاجد يف احلراك 

الث�ري القائم غري اأن ت�صيي�س هذا التدين �صاهمت فيه ال�صلطة نف�صها والنم�ذج اجلزائري خري 

دليل على ذلك. واخلطاب ال�صيا�صي الديني ه� الي�م يف حالة اإختبار حلدود فهمه لالآخر وقدرته على 

تطبيق الدميقراطية وفق هذا الفهم وقب�له بالتعددية يف احلكم وامل�صاواة واالإ�صتفادة من درو�س 

التجربة الرتكية املاثلة اأمامه وه� اأح�ج اىل فهم ذلك بعد معاناته ال�صابقة يف ظل االإ�صتبداد.

اإنه زمن الت�صاوؤالت فاحلراك الث�ري يف العامل العربي اليزال قيد الت�صكيل وال اأعتقد باأن   

اأحدنا ميتلك من االإجابات ما ي�صفي غليل ال�صائل غري اأن االإعتقاد االأقرب اىل ال�اقع اأن جدار النظام 

التقليدي العربي قد انهار وانهارت معه عقدة اخل�ف داخل االإن�صان العربي واأن امل�صتقبل مفت�ح 

على االإحتماالت واأن امل�اطن العربي ال يحتاج لدرو�س يف احلرية والدميقراطية كما يعتقد الغرب 

فقد �صطر درو�صًا وقدم وال يزال جتارب حية حتتذى. 

    

الكلمة اخلامتة
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قواعد الن�صر يف املجلة

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

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

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

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

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

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

االت�صال والتنمية. 

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

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

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

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

التعديالت على �ص�ء مالحظات املحكمني.

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

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

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

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

عن�ان حم�ر العدد القادم: االت�صال والتغيري االجتماعي.   

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

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



منوذج اإ�صرتاك يف جملة "االإت�صال والتنمية" ال�صادرة عن دار النه�صة العربية.

ال�صادة   : ...................................................................

عقد رقم : ...................................................................

التاريخ  : ...................................................................

منوذج اإ�صرتاك يف جملة "االإت�صال والتنمية" ال�صادرة عن دار النه�صة العربية.

ال�صادة   : ...................................................................

عقد رقم : ...................................................................

التاريخ  : ...................................................................

عنوان امل�صرتك : 

املدينة................. املنطقة................ال�صارع.....................

هاتف...................فاك�س..................بريد الكرتوين...............

عنوان امل�صرتك : 

املدينة................. املنطقة................ال�صارع.....................

هاتف...................فاك�س..................بريد الكرتوين...............

 قيمة اال�صرتاك: ...........          نقداً □               �صيك م�صريف □

                                                           رقم............................

                                                           م�صحوب على..................

مالحظات: .........................................

امل�صرتك                              ادارة اال�صرتاكات

للتحويل على: البنك العربي - فرع ريا�س ال�صلح ، بريوت- لبنان

هاتف: 246 089 1 16900 

ح�صاب دار النه�صة العربية

رقم 7512-018

 قيمة اال�صرتاك: ...........          نقداً □               �صيك م�صريف □

                                                           رقم............................

                                                           م�صحوب على..................

مالحظات: .........................................

امل�صرتك                              ادارة اال�صرتاكات

للتحويل على: البنك العربي - فرع ريا�س ال�صلح ، بريوت- لبنان

هاتف: 246 089 1 16900 

ح�صاب دار النه�صة العربية

رقم 7512-018




