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منر مبرحلة تاريخية مهمة جد ًا ،وهي مرحلة التغييري ،والثورات التي تندلع يف العديد
من الدول العربية للإعالم واالت�صال دور بارز وكبري يف �صناعتها .فالإعالم يف املنطقة العربية
ما عاد يقوم بدور الناقل للأحداث وما يجري ،و�إمنا يقوم ب�صنع القرار ويلعب دورا هاما يف
الت�أثري على الر�أي العام.
لقد غريت و�سائل االت�صال احلديثة الطريقة التي نح�صل بها على املعلومات� ،سواء
ك�صحفيني �أو كمتلقني للأخبار ،ف�أحدثت ثور ًة يف مفهوم حرية التعبري بطرق عديدة .وبف�ضل
و�سائل االعالم واالت�صال ،ميكن اليوم لأي �شخ�ص �أن يكون نا�رش ًا �أو مذيع ًا ويكون و�صوله
�إىل جمهور عاملي حمتم ًال .وكل هذه القدرة الهائلة لهذه الو�سائل تعني �أن املزيد من املعلومات
�أ�صبح الآن متاح ًا بحرية �أكرب من �أي وقت م�ضى يف التاريخ الب�رشي.
	�إ ّال �أن من قام بالثورة هي ال�شعوب التى �أخذت م�صريها بيدها ،ورمبا يكون موقع
“في�س بوك”قد �أ�سهم و�أتاح توفري �أداة من �أدوات جتميع النا�س ،ولكنه لعب دورا �أقل بكثري
مما ت�شري �إليه و�سائل الإعالم فى اندالع الثورات .فما �أدى �إىل ظهور احلركات االعرتا�ضية هو
بطالة ال�شباب وعدم ر�ضاهم عن العائالت احلاكمة وارتفاع �أ�سعار الغذاء وعوامل �أخرى .وال
�شك �أن ماحدث واليزال يحدث يف الوطن العربي من �أحداث ي�ؤ�رش �أن املنطقة ت�شهد مقدمات
لتغيريات لي�س بال�رضورة �أنها �ستف�ضي �إىل نتائج �أف�ضل مما يعي�شه الواقع العربي:
� -1إن الإعالم اجلديد وما يحتويه من �شبكات اجتماعية �سي�صنع فارق ًا كبري ًا يف �صناعة
الإعالم يف امل�ستقبل من خالل �رسعة ن�رش الأخبار وم�صداقيتها املدعمة بال�صوت وال�صورة،
وزيادة م�ستوى الوعي ورفع م�ستوى املعرفة.
 -2احلكومات التي كانت تهيمن يف املا�ضي على تدفق املعلومات من خالل �سيطرتها على و�سائل
الإعالم الإخبارية �أو ممار�سة الرقابة عليها ،لن تتمكن من حجب الو�صول �إىل �شبكة الإنرتنت.
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يف فرتات ما�ضية كان ال�صحفي ال يكلف نف�سه حتى تعلم طباعة احلروف بل كان يكتبها
بقلمه وي�سلمها للتحرير للطباعة املتخ�ص�صة� .أما الأن فقد �أ�صبح كل م�ستخدم للإنرتنت يف
�أي مكان يف العامل ماهرا يف التعبري يف نف�سه وكتابة مايريد طباعة حتى ان بع�ضهم ن�سي �شكل
الورق من كرثة التعامل من خالل ال�شبكة العنكبوتية حديثا وكتابة.
 -3احلرية ال�سيا�سية ترتافق مع جمتمع متعلم مثقف مبا يكفي ،ومت�صل بكثافة كافية ليناق�ش
الق�ضايا التي تق َّدم �إىل اجلمهور .فاجلمهور التون�سي متعلم :حيث خ�ص�ص بورقيبة٪ 30
من ميزانية تون�س للتعليم ،وتون�س الأكرث تطور ًا عربي ًا من حيث ن�سبة التعليم العايل ،وهي
�أول دولة مغاربية تنفتح على الإجنليزية مع الفرن�سية .وما �ساعد الثورة التون�سية �أن عدد
م�ستخدمي في�س بوك يف تون�س يتجاوز مليونني ،وهو �أكرب رقم يف �إفريقيا ومن �أعلى ال ِّن�سب
يف العامل العربي ٪ 75 :من م�ستخدمي موقع الفي�س بوك التون�سيني ترتاوح �أعمارهم بني 18
و� 34سنة.
ويف م�رص هناك ما يقرب من  16مليون م�ستخدم للإنرتنت ،ومنذ  25يناير ،حت َّول
املد ِّونون امل�رصيون �إىل م�صدر للمعلومات ،وخا�صة بعد التعتيم املفرو�ض على و�سائل الإعالم،
حيث متتلئ �صفحات الإنرتنت مبداخالت يومية لنا�شطني �إلكرتون ِّيني ،و�أفالم فيديو حول
ال�سيارات التي تدع�س املحت�شدين بوح�شية وحاالت القتل من ِق َبل رجال الأمن واالعتقاالت،
وموقف املحتجني يف ال�شارع من التطورات ال�سيا�سية املتالحقة ،وغريها من الأخبار..
 -4ال �شيء بدون مقابل بح�سب الثقافة الغربية الر�أ�سمالية مما يدفعنا لت�سا�ؤالت عديدة منها
ان الغرب ب�صورة عامة ال يتعامل بال�شعارات الطنانة واخلطب امل�سهبة وردود الأفعال حتت
ت�أثري امل�شاعر امللتهبة ،بل يتعاطى باالرقام والوثائق والرباهني ،و�آليات ا�سرتاتيجية هادفة
بعيدة ومتو�سطة وق�صرية املدى ودرا�سات.
فهل ان تقدمي الواليات املتحدة الأمريكة خلدمة الإنرتنت للعامل ميثل هدفا ا�سرتاتيجيا
لتحقيق التغيري الذي يخدم م�صاحلها وتطلعاتها اال�سرتاتيجية يف العديد من مناطق العامل،
ام انه فقط بغر�ض التوا�صل والرتفيه و�إدارة الأعمال؟
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 برهن التاريخ املعا�رص �أن تكنولوجيات ال�شبكة التي ت�شكل اجلهاز الع�صبي للحياةال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية تقاوم عاد ًة ال�سيطرة املركزية وتعزز التحركات والأفكار
غري املركزية.
في�صبح ال�س�ؤال بالتايل هل �سيتم ح�شد هذه القوى خلدمة م�صالح الأ�رسة الدولية يف
االرتقاء بالأمن واالزدهار االقت�صادي وحتقيق الطموحات ال�سيا�سية الهادفة؟
مرة �أخرى ،نتناول يف جملة
الرهانات كثرية وامل�ستقبل مفتوح لكل االحتماالتّ .
«االت�صال و التنمية» دور «االعالم اجلديد» يف التغيري االجتماعي يف العامل العربي ،ونت�ساءل
عن م�ستقبل دول املنطقة وم�ستقبل الب�رشية جمعاء ,مع التط ّور بو�سائل االت�صال املت�سارع
التفاعلي...

حمور العدد :االت�صال و »االعالم اجلديد»

تعد التفاعلية �أحد خ�صائ�ص االت�صال من خالل االنرتنت حيث تتيح عدد ًا من �أ�شكال التفاعل تتمثل
يف تفاعل غريفوري ال يحدث فى نف�س الوقت مثل التفاعل عرب الربيد الإلكرتونى و تفاعل عن طريق رد الفعل
الفوري مثل م�شاركة امل�ستخدم بر�أى �أو تعليق على م�ضمون من�شور على املوقع و تفاعل كامل عرب التوا�صل
الفوري املتمثل فى احلوار املبا�رش عرب غرف احلوار والتوا�صل  .وقد �أتاحت التفاعلية الفر�صة للجمهور ب�أن
يقوم بدور املر�سل ولي�س امل�ستقبل فقط .وت�ستهدف هذة الدرا�سة التعرف على �سمات التفاعلية امل�ستخدمة يف
عينة من مواقع منظمات حكومية بدولة الإمارات العربية املتحدة.
الإطار النظري للدرا�سة:
حدد علماء االت�صال خم�س �سمات �أ�سا�سية متيز االت�صال عرب الإنرتنت وهي :تعدد الو�سائط،
والن�صية الفائقية والتدفق ال�شحني �أو النقل التجميعي  ،والتزامنية  ،والتفاعلية .حيث ميثل تعدد الو�سائط �أو
الو�سائط املتعددة و�سيلة من و�سائل �إنتاج وتقدمي املنتج الإعالمى متزج بني املواد املنتجة بتكنولوجيا الن�ص
وال�صوت وال�صورة الثابتة ولقطات الفيديو فى املنتج الواحد .والو�سائط املتعددة التفاعلية التي تتميز بها
املواد املعرو�ضة على �شبكة الإنرتنت هى التى ت�سمح للم�ستخدم بالتحكم فى عملية عر�ض عنا�رص املنتج وحتديد
ما الذى ي�ستعر�ضه ومتى ي�ستعر�ضه منها .وتعنى الن�صية الفائقية ترابط الن�صو�ص والوثائق واملواقع على
ال�شبكة والتي مكنت املت�صفح من الو�صول �إليها يف احلال .وتت�صل هذه ال�سمة مبا يعرف بروابط الويب وهي
الإرجاعات التي تظهر على املوقع ت�سهل على امل�ستخدم االنتقال �إىل مواقع �أخرى داخل الويب .ويعنى التدفق
ال�شحنى �أن املعلومات على ال�شبكة تنتقل فى �شحنات ولي�س فى تدفق خطى وذلك عن طريق الإنرتنت .ويتم على
الإنرتنت من خالل جمموعه من الربامج والربوتوكوالت التي تنظم عملية االت�صال بني �أجهزة الكمبيوتر املختلفة
فى �أنظمة الت�شغيل .وتعمل برامج النقل مع ًا وفق ًا خلطوات �أو مراحل متتالية وتعنى التزامنية �أن االت�صال على
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ال�شبكة يتميز بالتجديد واحلداثة واحلالية بدرجات تفوق حداثة الو�سائل الأخرى .وجتمع الإنرتنت فى بع�ض
خدماتها بني ال�صفة التزامنية وال�صفة الالتزامنية لالت�صال ،ففي الربيد الإلكرتوين ميكن للم�ستخدم �إر�سال
وا�ستقبال ر�سائل فورية ،كما ميكنه ا�ستقبال ر�سائل فى غري �أوقات �إر�سالها ( ن�رص.)2003،
وي�شهد العامل اليوم ثورة فى جمال و�سائل االت�صال جعلت من العامل قرية كونية ،فمع تطور احلا�سبات
و�شبكة الهاتف و�شبكة املعلومات وا�ستخدام تكنولوجيا البث الف�ضائي ،ظهرت تقنية االت�صال التفاعلي
بتطبيقاتها املختلفة ،وفى �إطارها ظهرت و�سائل �إعالمية جديدة ومتميزة مبا متتلكه هذه الو�سائل من تقنيات
تفتقدها و�سائل الإعالم التقليدية ،ولعل �أهم اخل�صائ�ص التى متيز و�سائل الإعالم اجلديد هي امتالكها لأدوات
التفاعل بني املر�سل وامل�ستقبل ،وقدرتها على النقل احلي ال�رسيع للمعلومات ،وا�ستخدامها للو�سائط املتعددة
كال�صوت وال�صورة الثابتة واملتحركة ،وتبادل الر�سائل بني �أطراف العملية االت�صالية ،واجلمع بني خ�صائ�ص
و�سائل االت�صال ال�شخ�صي وو�سائل االت�صال اجلماهريي والكونية التزامنية فى �آن واحد (الغريب.)2009،
و تتيح االنرتنت جمموعة من املزايا لأى منظمة تتحدد يف:
تقدمي روابط �إلكرتونية بالعالقات العامة داخل املنظمة والتوا�صل معها.
تقدمي حقائق عن املنظمة والتعريف بها ،وتقدمي معلومات �إدارية �أو مالية �أو تنظيمية عنها.
�إمكانية الرتا�سل الإلكرتونى من خالل الربيد الإلكرتونى� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية �إ�صدار املطبوعات الإلكرتونية
والن�رشات ،و�إن�شاء جمموعات للمناق�شة عرب املوقع وتكوين قوائم ات�صال ببيانات الأفراد وامل�ؤ�س�سات لت�سهيل
عملية االت�صال بهم.
تدعيم عالقتها بفئات اجلمهور مثل جمهور العاملني وجمهور و�سائل الإعالم ،وحملة الأ�سهم
وامل�ستثمرين ،واملوزعني واملوردين ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية والعمالء وامل�ستهلكني.
متابعة الق�ضايا الهامة التى مت�س م�صالح املنظمة و�أن تدير من خالل الإنرتنت برامج ات�صال الأزمات وتنفيذ
حمالت االت�صال� ،إىل جانب توظيف الإنرتنت فى التجارة الإلكرتونية (.)2005,Wileox
كما تتحدد مبادئ الت�صميم اجليد للموقع الإلكرتونى فيما يلى:
ي�ساعد امل�ستخدم على اال�ستخدام ال�سهل للموقع.
يت�سم بخ�صائ�ص و�سمات واحدة فى جتمع بني ال�صفحة الرئي�سية وال�صفحات الفرعية.
�أن يتوافق امل�ضمون املتاح على املوقع مع �أهداف املوقع.
�سهولة الإبحار �أو التجول داخل املوقع.
يحتوى على روابط فعالة.
�سهولة الو�صول �إىل معلومات االت�صال باملوقع كالربيد الإلكرتونى �أو �أرقام الهواتف.
التحديث امل�ستمر للموقع وم�ضمونه.
�أن يتميز عن املواقع الأخرى امل�شابهة �أو املناف�سة.
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يجذب امل�ستخدم من خالل ال�شكل وامل�ضمون.
جترى على املوقع اختبارات �سهولة الو�صول واال�ستخدام.
ميكن الو�صول �إليه عرب حمركات البحث املختلفة( .)1999, White and Raman
التفاعلية عرب الأنرتنت:
تعرف التفاعلية ب�أنها عملية ات�صال تهدف �إىل تبادل معلومات بني �أطراف متنوعة و تتيح للم�ستخدم
التفاعل مع املوقع و املعلومات املتاحة عليه �أو مع م�ستخدم �أخر .ومتكن امل�ستخدم من �إ�ضافة معلومات �إىل
املوقع و�إىل ت�سهيل عملية التفاعل والتوا�صل و�إىل حتقيق فورية و�رسعة يف االت�صال ( .)2002 , Kiousis
وحتقق التفاعلية عدد ًا من املزايا تتحدد يف �إتاحة االختيار بني امل�ضامني والتعر�ض للم�ضمون الذى يختاره
امل�ستخدم و �إمكانية التفاعل مبا�رشة مع القائم باالت�صال والتوا�صل مع �أفراد اجلمهور عرب غرف احلوار
و�ساحات التعليق واملنتديات وت�سهيل �إمكانية �إ�ضافة معلومات �أو �آراء وتعليقات.وتزيد فاعلية املوقع من
خالل حتديث معلوماته وبياناته ب�صورة دورية� ،إ�ضافة �إىل تقدمي معلومات مفيدة للجمهور حتقق �أهدافه من
ا�ستخدام املوقع ،واملوقع اجليد يبتعد عن ت�ضمني معلومات كثرية ال فائدة منها ،كما �أنه يراعي التنظيم اجليد
لل�صفحات ب�صورة ت�سهل على الزائر عملية الت�صفح مثل تقدمي خريطة للموقع ووجود �إمكانية العودة لل�صفحة
الأ�سا�سية من خالل روابط بال�صفحات الفرعية .و�أن يراعي �أي�ض ًا �رسعة التحميل واال�ستجابة من خالل االبتعاد
عن احتواء ال�صور الكبرية والكثرية (  . )2003 , LIUكما تتحدد �أهم عوامل فاعلية املوقع من خالل العنا�رص
التالية:
�أن يتيح املوقع قوائم اختيار تعرب عن فئات املعلومات املوجودة بداخله.
�أن يقدم �إمكانات للبحث بداخله �أو على ال�شبكة.
وجود قوائم فرعية تعرب �أ�سما�ؤها عن حمتواها الفعلى.
�سهولة التجول داخل املوقع.
ارتباط املوقع مبواقع �أخرى مرتبطة مبجال عمل املنظمة.
�إمكانية التعامل مع امل�ضمون من خالل احلفظ �أو الطباعة.)2005,Ko, Hoan &. Roberts (.
وحتى يكون املوقع الإلكرتونى �أكرث فاعلية لكل املنظمة وجمهورها يجب �أن تتوفر فيه املوا�صفات التالية:
ي�ؤكد على قيمة املنظمة ومنتجاتها .بحيث ي�ساهم املوقع كو�سيلة ات�صال فى تدعيم ال�صورة الذهنية للمنظمة �أو
امل�شاركة فى تكوينها.
�أن يحتوى على خريطة للموقع  Site mapتعرب عن حمتوياته وي�ستطيع امل�ستخدم الدخول على املو�ضوعات
التي يبحث عنها من خالل اخلريطة.
احل�صول على ا�ستجابة امل�ستخدم من خالل �إتاحة �إمكانية التعرف على �آرائه ومقرتحاته �أو توجيه �أ�سئلة
واحل�صول عن �إجابات عنها.
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التعرف الدائم على عدد زوار املوقع ،ال�صفحات التى يدخلون عليها ،املو�ضوعات التى يطلعون عليها
�أكرث من غريها ،الأيام وال�ساعات التى متثل ذروة الدخول ،كما ميكن من خالل ت�سجيل امل�ستخدم لبياناته
التعرف على موا�صفات امل�ستخدمني و�إىل �أي فئة من جمهور املنظمة ينتمون(& McAllister-Spooner
.)20009 Kent
وتهدف املنظمات من خالل مواقعها الإلكرتونية �إىل نقل ثقافة املنظمة �إىل املجتمع وتو�ضيح �أهدافها
جلمهورها ،كما �أنها ت�ستخدم للتعبري عن �أحداث و�إجنازات املنظمة وو�سيلة يعرب بها اجلمهور عن �أفكاره
و�آرائه .ومن خالل ذلك تتمكن املنظمة من تدعيم عالقتها باجلمهور ومتابعة اجتاهات الر�أي العام ورد فعله
جتاه �سيا�ستها والرد على املفاهيم اخلاطئة واالنتقادات التي توجه لها �إىل جانب ت�أ�سي�س عالقة مع قادة
الر�أي يف املجتمع ،والقيام مب�سئوليتها االجتماعية جتاه املجتمع من خالل دعم الربامج ال�صحية �أو الثقافية �أو
التعليمية �أو الريا�ضية �أو الإن�سانية ،وتقدمي معلومات عن تطور �أعمال املنظمة �إىل العاملني ودفعهم للم�شاركة
فى �أعمال املنظمة )2004,Seitel(.خا�صة و�أن الإنرتنت ت�ضمن للجمهور �إمكانية تبادل املعلومات واالت�صاالت
مع الآخرين كما ت�ضمن له ال�سيطرة على ما يتعر�ض له من م�ضمون ،كما �أنها توفر له جما ًال وا�سع ًا لالختيار
ب�صورة �أكرب من الو�سائل الأخرى  .فالعالقات العامة تعتمد فى ات�صالها باجلمهور على منوذج االت�صال فى
اجتاهني والذى يدعم الفهم املتبادل بني املنظمة وجمهورها ويعتمد على البحث وجمع املعلومات �إىل جانب
التفاو�ض فى �أوقات ال�رصاع والأزمات( . )2006,Gruingولقد �أتاحت و�سائل االت�صال احلديثة القدرة
للجمهور للتفاعل واالختيار والتعبري عن ردود �أفعاله جتاه املعلومات التى يتلقاها ،كما �أتاحت له حرية تبادل
املعلومات واحل�صول عليها ب�رسعة وب�شكل متزامن مع القائم باالت�صال كما �أتاحت الإنرتنت للعالقات العامة
�إمكانية تطوير �أدواتها التقليدية والو�صول من خاللها لأ�سواق �أكرث مبا ي�ؤدي �إىل تو�سيع نطاق �أعمال املنظمة
ونطاق املعرفة بها ودعم عالقتها( .)2007,Strawbheer& Laroseوحتتوى الإنرتنت على مواقع للمنظمات،
تهدف �إىل تقدمي معلومات عن املنظمة ومنتجاتها والبيانات والتقارير اخلا�صة بها .وحتتوي املواقع املختلفة على
الإنرتنت مل�ضامني ،منها م�ضامني معلوماتية مثل الأخبار وامل�ضامني العلمية وامل�ضامني املرتبطة ب�أمناط احلياة.
كما تت�ضمن م�ضامني ترفيهية تقدم و�سائل ت�سلية كالأغانى والألعاب وم�ضامني مرتبطة بالن�رش الإلكرتونى
لدوريات �إخبارية �أو علمية �أو ت�سويقية .وت�صاحب هذه امل�ضامني خدمات متنوعة مثل خدمات البحث �أو حتميل
امللفات والربامج (.)2004,Greoge
الإت�صال احلواري عرب الأنرتنت:
ت�شري نظرية االت�صال احلوارى � Dialog Communicationإىل االت�صال الهادف �إىل تبادل املعلومات
والآراء والأفكار �أو التفاو�ض .فلتحقيق االت�صال احلوارى مع اجلمهور تقوم العالقات العامة ب�إيجاد نظام
وعمليات ات�صال تعتمد على االت�صال املتوازن ذي االجتاهني والذي ميثل هنا عملية نتاجها االت�صال احلواري.
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الدرا�سات ال�سابقة:
	�أهتم العديد من الباحثني بدرا�سة طبيعة ا�ستخدام اجلمهور للأنرتنت� ،إ�ضافة �إىل درا�سة امل�ضمون
املقدم من خاللها وت�أثرياتها االقت�صادية واملعرفية واالجتماعية .حيث توا�صل ( )1998، Dostalيف درا�سة
عن تقييم ممار�سى العالقات العامة لدور الإنرتنت فى حياة املنظمات والتي �أجراها من خالل مقابالت متعمقة
مع  13ممار�س �إىل �أن ممار�سي العالقات العامة يجدون فى الإنرتنت و�سيلة تدعم املوقف التناف�سي للمنظمة
وت�ساهم فى دعم �صورتها �أمام اجلمهور ،كما �أنها توفر العديد من �أ�ساليب االت�صال وتدعم العالقات مع و�سائل
الإعالم وت�صل ب�رسعة للجمهور دون التقييد بالوقت .كما �أنهم يرون �أن الإنرتنت ت�ساهم يف �إقامة عالقات مع
اجلمهور وت�سمح بالتعبري عن �آرائهم ،كما �أنها متتاز ب�إمكانية حتديثها با�ستمرار و�إمكانية �ضمان جودتها
كو�سيلة ات�صال .وا�ستهدف ك ًال من ( ) 2001,Taylor,Kent & Whiteالتعرف على كيفية بناء املواقع
الإلكرتونية للعالقة مع اجلمهور ودعم االت�صال احلواري معه وذلك بدرا�سة مواقع  100منظمة تعمل فى جمال
البيئة .وتو�صلوا على �رضورة وجود معلومات هامة تقدم جلميع فئات اجلمهور عرب املوقع و�إىل �أهمية الرد

العدد 4

وتقوم الإنرتنت كو�سيلة ات�صال بدعم هذه النماذج االت�صالية فهي تقدم مواقع يتمكن اجلمهور من خاللها
بالتحاور مع املنظمة وتزداد معرفته ووعيه بها وهي بذلك تتمكن من بناء العالقة مع اجلمهور واالحتفاظ بها
وتدعيمها ،تقوم على �أ�سا�س من الفهم املتبادل بني الطرفني وبتبادل الآراء ووجهات النظر .ويتحقق االت�صال
احلوارى من خالل� :إمكانية التعبري عن رد الفعل والر�أى ،املعلومات املقدمة ذات القيمة ،جاذبية املوقع ودفع
اجلمهور للعودة �إليه مرة �أخرى ،و�رسعة الو�صول و�سهولة اال�ستخدام واالحتفاظ باجلمهور على املوقع.
( )2002,Kent & Taylor
فاالت�صال عرب الإنرتنت هو ات�صال ثنائي االجتاه �أو متعدد االجتاهات وهو ات�صال ميتاز بالتفاعل بني
اجلمهور والقائم باالت�صال وكذلك بني اجلمهور واملحتوى ب�أنواعه املختلفة مما �أدى لتكوين �أمناط جديدة من
اجلمهور ترتبط مع بع�ضها وتتبادل االت�صال والتفاعل ومتيل نحو التخ�ص�ص ويعود مفهوم احلوار �إىل قيام
املنظمات باالت�صال بجماهريها الأ�سا�سية ملناق�شة الق�ضايا املختلفة .وتت�ضمن نظرية احلوار خم�سة مبادئ
�أ�سا�سية الأول هو التبادلية والتى تعنى �إدراك العالقات بني املنظمة وجماهريها واالعرتاف ب�أهميتها والثانى
هو التوا�صل والذي يعنى با�ستمرارية التوا�صل مع اجلماهري والثالث هو التقم�ص والذي ي�ؤكد على �أهداف
وم�صالح اجلماهري وتدعيمها والرابع هو املخاطرة ويعنى ا�ستعداد املنظمة للتفاعل مع الأفراد وامل�ؤ�س�سات
وفق ًا ل�رشوطها واخلام�س مبد�أ االلتزام وي�شري �إىل مدى االلتزام املنظمة باحلوار والتف�سري والتفاهم مع
اجلماهري .وميكن تطبيق نظرية احلوار مع اجلمهور من خالل عدة �أ�ساليب منها بناء عالقات �شخ�صية مع
اجلمهور ،بناء عالقات حوار من خالل و�سائل و�سيطةوكذلك �إيجاد وتطوير �أ�ساليب ت�سهل �إجراء احلوار
(اجلمال وعياد.)2005،
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على ا�ستف�سارات و�أ�سئلة اجلمهور املر�سلة �إىل املوقع كما �أو�صوا مب�شاركة خرباء االت�صال والعالقات العامة
مل�صممي املواقع الإلكرتونية عند ت�صميم مواقع املنظمات.
وفى درا�سة ( )2002,Luezaملواقع عدد من املنظمات الدولية ،تو�صلت �إىل �أن اال�ستخدام الأ�سا�سى
لهذه املواقع يهدف �إىل التعريف باملنظمة و�شعارها ورموزها و�سيا�ستها .و�أن هذه املواقع ت�ستهدف �أ�سا�س ًا
و�سائل الإعالم ( )%90.5ثم امل�ستثمرين ( )%89.2ثم امل�ستهلكني ( .)%82.9كما تو�صلت �إىل �أن من هذه املواقع
حتتوى على �أدوات لالت�صال التفاعلى مثل وجود رابطة بريد �إلكرتونى للمنظمة ليرتا�سل من خالله اجلمهور.
وا�ستهدفت (فوزى  ) 2004،التعرف على خ�صائ�ص االت�صال احلوارى املوجودة فى مواقع � 100رشكة عاملية
كما ا�ستهدفت التعرف على طبيعة عالقة ن�شاط املنظمات ودولة من�ش�أها وخ�صائ�صها وظهور عنا�رص م�ؤ�رشات
االت�صال احلواري على مواقع هذه املنظمات .وحددت الباحثة عنا�رص م�ؤ�رشات االت�صال احلواري يف م�ؤ�رشات
�سهولة ا�ستخدام املوقع ،م�ؤ�رشات احلفاظ على زوار املوقع ،م�ؤ�رشات الأدوات التى ت�شجع على تكرار الزيارة
للموقع ،م�ؤ�رشات التفاعل داخل املوقع وم�ؤ�رشات خدمة املوقع الحتياجات و�سائل الإعالم.
وفى درا�سة (عاي�ش  )2005،لع�رشين موقع �إلكرتونى ملنظمات حكومية وخا�صة بدولة الإمارات
العربية املتحدة ،تو�صل �إىل �إهتمام هذه املنظمات بو�ضع معلومات عن �أعمالها و�أدوارها فى خدمة املجتمع
على مواقعها الإلكرتونية� ،إىل جانب اهتمامها بتقدمي معلومات وبيانات لل�صحفيني وتوفري �صور عن الأحداث
والأعمال وال�شخ�صيات املرتبطة باملنظمة .وتوفري و�سائل للتعرف من خاللها على رد فعل اجلمهور جتاه
املنظمة .كما تو�صل �إىل �أن املنظمات اخلا�صة تهتم بتوفري هذه النوعية من املعلومات ب�صورة �أكرب من املنظمات
احلكومية ،و�أن املوقع الإلكرتونى للمنظمة ي�ستخدم كو�سيلة مدعمة لأن�شطة االت�صاالت الت�سويقية و�أن�شطة
العالقات العامة.
وفى درا�سة ( )2005,Teylerعن �إدارة العالقات العامة للأزمات من خالل املواقع الإلكرتونية وذلك
على  92منظمة و�أجهتها �أزمات منذ عام  1998حتى عام  2003تو�صل �إىل �أن هناك �أ�سلوبني ت�ستخدمهما
املنظمات عند التعامل مع الأزمات ،الأول تقليدى يعتمد على تقدمي املنظمة للمعلومات والبيانات وتقدم ملخ�ص ًا ملا
دار فى امل�ؤمترات ال�صحفية التى تنظمها ال�ستعرا�ض تطورات الأزمة .وهو �أ�سلوب يت�صف ب�أنه فى اجتاه واحد
من جانب املنظمة للجمهور والأ�سلوب الثاين تفاعلي يعتمد على االت�صال احلواري مع اجلمهور حيث ت�ستقبل
من خاللها التعليقات والأ�سئلة وتقدم روابط مبواقع مهمة بالأزمة وتعتمد فيه على ا�ستخدام الو�سائط املتعددة
والتحديث امل�ستمر وفتح غرف حوار مع اجلمهور .كما تو�صلت �إىل اهتمام املنظمات با�ستخدام الإنرتنيت فى
وقت الأزمات واالجتاه نحو تن�شيط �أدوات التفاعل مع اجلمهور .و�أو�صى ( )2005 ,Ireneب�رضورة اهتمام
املنظمات مبواقعها الإلكرتونية بحيث تتوجه يف الأ�سا�س ملخاطبة جمهور املنظمة  ،و�أن تهتم باجلانب التفاعلي
مع هذا اجلمهور و�أن تقدم له املعلومات الهامة التي يحتاج �إليها وذلك بهدف جذب اجلمهور ال�ستخدام املوقع
االلكرتوين للمنظمة .كما حدد ( )2006 ,Jenniferعدد ًا من العنا�رص الهامة لتفعيل عالقة املنظمة بو�سائل

حمور العدد :االت�صال و »االعالم اجلديد»

الإت�صال والتنمية

13
العدد 4

الإعالم عرب املوقع االلكرتوين تتحدد يف الن�رش ال�رسيع واملحدث لأخبار املنظمة عرب املوقع والإهتمام بوجود
ال�صور اخلا�صة بالأحداث �إىل جانب ن�رش بيانات االت�صــال مب�سئويل العالقات العامة عرب املوقع .وتو�صلت
(�سليمان � )2006،إىل اهتمام امل�ؤ�س�سات احلكومية يف �إمارة دبي بتطوير خا�صية التفاعل بينها وبني اجلمهور
من خالل مفهوم احلكومة االلكرتونية عن طريق �إ�ضافة منط االت�صال االلكرتوين ،كما وجدت الباحثة توفر
م�ؤ�رشات التفاعل داخل املوقع �إىل جانب اهتمام بع�ضها بتقدمي معلومات عن �أن�شطتها يف جمال امل�سئولية
االجتماعية مما �ساهم يف تكوين �صورة ايجابية عنها.
وتو�صل (ر�ضوان  )2006 ،يف درا�سة على عينة من مواقع �رشكات م�رصية �إىل �رضورة الإهتمام
بتفاعلية املوقع االلكرتوين للمنظمة كما تو�صل اىل �أن �أهداف العالقات العامة جاءت فى مقدمة الأهداف التي
ت�سعى املواقع الإلكرتونية للمنظمات على حتقيقها ،تليها االهداف الت�سويقية ثم الرتويجية ثم البيعية .و�أن
املواقع الإلكرتونية للمنظمات تهتم بتقدمي معلومات عن جمال عمل املنظمة وتاريخها فى ال�سوق والر�ؤية
واملهمة التي حتكم �سيا�سات عملها مبا يحقق تكوين �صورة ذهنية جيدة عنها تدعم �سمعتها فى ال�سوق وكذلك
تقدمي معلومات عن اخل�صائ�ص الإدارية للمنظمة وقيادتها وهيكلها الإداري وفر�ص العمل بها وميزاته� .إىل
جانب تقدمي مو�ضوعات عن خ�صائ�ص و�سمات و�أنواع منتجاتها .ومعلومات عن و�ضعها املاىل .كما تهتم
املنظمات بتقدمي �أخبار عن �أن�شطتها والأحداث التي تنظمها �أو ت�شارك بها �إىل م�سئوىل الإعالم وذلك فى �شكل
بيانات �أو دوريات �إخبارية م�صاحبة ب�صور عن تلك الأن�شطة �أو الأحداث .كما �أكد ()2007 Ian & Emma
على �أن ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف الن�رش �أ�صبح �رضورة حتمية للعالقات العامة و�أن ا�ستخدام املوقع
االلكرتوين فر�ض �أ�شكا ًال خمتلفة من حترير وت�صميم �إ�صدارات العالقات العامة املتنوعة.كما تو�صل (& Poul
� )2007 Angelesإىل �شيوع ا�ستخدام العديد من املنظمات وال�رشكات الأ�سبانية ملواقعها االلكرتونية يف �إبراز
�أن�شطتها اخلا�صة بامل�سئولية االجتماعية والأن�شطة البيئية وتقدمي معلومات عنها  .و�أكدت درا�سة (Robert
)2008على حتمية توظيف العالقات العامة لالنرتنت يف ظل جمتمع يت�سم بالعوملة مما يدفع بكثري من �أعمال
العالقات العامة نحو املجتمع الدويل  ،وذلك على الرغم من �أن هناك الكثري من املنظمات ما زالت غري مدركــة لهذا
الو�ضع .و�أ�ضاف ( )2008 ,Gonzalezيف درا�سته عن كيفية تعامل العالقات العامة مع الأزمات عرب االنرتنت،
�إن ا�ستخدام االنرتنت ي�ساهم يف اكت�شاف الق�ضايا اخلالقية واالنتقادات التي تتعر�ض لها املنظمة  ،مما ميكنها
من التعامل مع هذه الق�ضايا واال�ستجابة لها � ،إىل جانب ا�ستخدام االنرتنت كو�سيلة ات�صال مع اجلمهور.
وتو�صل (�)2009 ,Khalidإىل �أن ن�سبة كبرية من ممار�سي العالقات العامة بال�سعودية يتعاملون مع الإنرتنت،
كما تو�صل �إىل �أن املنظمة ذاتها تقوم بدور هام يف دفع العاملني بالعالقات العامة للتعامل مع الإنرتنت ك�أحد
و�سائل االت�صال امل�ستخدمة.
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وا�ستهدف ( ر�ضوان  )2010 ،التعرف على الكيفية التي يتم من خاللها توظيف املوقع االلكرتوين
للمنظمة والو�سائل االت�صالية املتاحة على �شبكة الإنرتنت يف �إدارة املنظمة للإت�صال �أثناء الأزمات التي تواجهها
من خالل درا�سة حالة للأزمة التي واجهت �رشكة « تويوتا» اليابانية ل�صناعة ال�سيارات واخلا�صة بظهور
عيوب فنية يف بع�ض �أنواع ال�سيارات التي تنتجها خالل عام  2010وتو�صلت النتائج اىل توظيف �رشكة تويوتا
للإمكانات التفاعلية للإنرتنت ب�صورة وا�ضحة عرب موقعها االلكرتوين للتوا�صل مع العمالء  ،كما وظفت ال�رشكة
الو�سائط املتعددة لنقل ر�سائلها اىل العمالء ب�أكرث من و�سيلة حتقيق ًا للتكامل والت�أثري امل�شرتك  .وفيما يتعلق
با�سرتاتيجيات االت�صال �أثناء الأزمة وظفت ال�رشكة ا�سرتاتيجيات االعتذار واتخاذ الإجراءات الت�صحيحة
با�شكالها املتنوعة بهدف حماية �سمعتها و�صورتها لدى العمالء  .وفيما يتعلق مبركزها الإعالمي على املوقع
وظفت ال�رشكة العديد من الأدوات التقليدية والتفاعلية لنقل الر�سالة االت�صالية املدعمة لال�سرتاتيجيات
امل�ستخدمة مثل البيانات ال�صحفية وامللفات املرئية والتقاريرواحلوار املبا�رشوالروابط الفعالة.
�أهداف الدرا�سة :
التعرف على �سمات و�أدوات التفاعل املوجودة على املواقع االلكرتونية لعينة من املنظمات احلكومية فى دولة
االمارات العربية املتحدة.
التعرف على �أدوات االت�صال امل�ستخدمة من خالل املوقع لن�رش �أخبار هذة املنظمات وان�شطتها املتنوعة.
ت�سا�ؤالت الدرا�سة:
ما عنا�رص التفاعل امل�ستخدمة فى مواقع املنظمات احلكومية االماراتية؟
ما �أكرث العنا�رص التفاعلية ا�ستخدام ًا على هذة املواقع ؟
ما �أدوات االت�صال الإعالمية امل�ستخدمة على املواقع اخلا�صة باملنظمات احلكومية الإماراتية لن�رش �أخبارها
و�أحداثها؟
ما �أكرث �أدوات االت�صال ا�ستخدام ًا على هذة املواقع؟
هل توجد عالقة بني ا�ستخدام عنا�رص التفاعل على املوقع وزيادة ا�ستخدام �أدوات االت�صال االعالمية ؟
منهج و ت�صميم الدرا�سة
تعتمد الدرا�سة على منهج امل�سح من خالل حتليل امل�ضمون حيث مت حتليل �أربعني موقع ًا من مواقع املنظمات
احلكومية فى دولة الإمارات العربية املتحدة تنوعت جماالت عملها ف�ضمت منظمات �رشطية ومنظمات بلدية
ومنظمات �صحية ومنظمات تعليمية  .ومت تطبيق الدرا�سة من خالل �إعداد ا�ستمارة حتليل لر�صد مدى وجود
عنا�رص التفاعل واالت�صال على كل موقع وذلك خالل �شهر يوليو2011م .
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جدول رقم ()1
عنا�رص التفاعل امل�ستخدمة فى مواقع املنظمات احلكومية الإماراتية

15

نتائج الدرا�سة :
�أو ًال:
عنا�رص التفاعل امل�ستخدمة فى مواقع املنظمات احلكومية الإماراتية:
يو�ضح اجلدول التايل تنوع �أدوات التفاعل امل�ستخدمة يف مواقع املنظمات التي مت حتليل مواقعها حيث ت�ضم هذه
الأدوات � 12أداة مت ا�ستخدامها جميع ًا .

يت�ضح من اجلدول ارتفاع ن�سبة ا�ستخدام الربيد االلكرتوين والروابط الفائقة يف مواقع املنظمات
عينة الدرا�سة حيث جاءت تكرارات كل من الربيد االلكرتوين و الروابط الفائقة  40تكرار ًا لكل منهما بن�سبة
 %14.2من �إجمايل عدد التكرارات .ويعني ذلك �أن جميع املواقع التي مت درا�ستها ت�ضمنت عناوين لالت�صال
باملنظمة عرب الربيد الإلكرتوين وروابط مب�صادر معلومات ومو�ضوعات �إ�ضافية وخدمات تقدمها هذة املنظمات
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وهو ما يدعم توا�صل وتفاعل اجلمهور مع املوقع ب�صفة خا�صة واملنظمة ب�صفة عامة .وجاء فى الرتتيب الثاين
�إمكانية �إر�سال �شكاوى ومقرتحات للمنظمة عرب املوقع وذلك مبجموع تكرارات  36تكرار ًا بن�سبة  12.7من
اجمايل التكرارات ويعطى ذلك م�ؤ�رش ًا الهتمام املنظمات عينة الدرا�سة با�ستقبال �شكاوى ومقرتحات املتعاملني
مع املنظمة واهتمامها بقيم خدمة العمالء وتفعيل ذلك من خالل املوقع الإلكرتوين  .وجاء فى الرتتيب الثالث
الت�صويت على مقرتحات و�آراء مبجموع تكرارات  25تكرار ًا بن�سبة  %8.8من جمموع التكرارات وهو ما
يدل على اهتمام ن�سبة كبرية من املنظمات حمل الدرا�سة بالتعرف على �آراء اجلمهور ودرا�سة توجهاتهم نحو
القرارات والإجراءات التي تتخذها املنظمة ومت�س م�صاحلهم وتخدمها  .وفى الرتتيب الرابع جاء الت�سجيل
على املوقع وفتح ح�ساب مبجموع تكرارات  24تكرار ًا بن�سبة  % 8.5من جمموع التكرارات وهي نتيجة تعك�س
اي�ض ًا اهتمام عدد من املنظمات بتقدمي نوع من اخل�صو�صية للم�ستخدم من خالل وجود ا�سم م�ستخدم ورقم �أو
كلمة خا�صة متكنه من الدخول للموقع واال�ستفاده من خدماته  .ويف الرتتيب اخلام�س الت�سجيل فى قائمة الربيد
االلكرتوين للمنظمة مبجموع تكرارت  22تكرار ًا بن�سبة  7.7من جمموع التكرارات وهو ما يتيح للم�ستخدم
�إمكانية تلقي ر�سائل من املنظمة ب�صورة م�ستمرة ب�أخبارها وقراراتها �أو خدماتها و�أن يكون حماط ًا �أو ًال ب�أول
مبعلومات عنها ومتوا�ص ًال معها .وجاء فى الرتتيب ال�ساد�س ملفات الفيديو وجاءت مبجموع تكرارت 19
تكرار ًا بن�سبة  % 6.7ويدل ذلك على اهتمام املنظمات احلكومية بتقدمي مواد م�صورة فيلمية عن �أن�شطتها �أو
خدماتها �أو تت�ضمن �إر�شادات لكيفية التعامل �أو احل�صول على خدماتها وهو ما ميثل دلي ًال عملي ًا للعمالء عن
اخلدمات التي تقدمها املنظمة مما ي�سهل عليهم احل�صول عليها وامتامها .وجاء فى الرتتيب ال�سابع حتميل
امللفات مبجموع تكرارات  18تكرار ًا بن�سبة  % 6.3وهي خدمة تفاعلية تتاح على املواقع ت�سمح للجمهور بتحميل
ملفات تت�ضمن معلومات مهمة �أو �إر�شادات �أو �إ�صدارات للمنظمة متكن اجلمهور من التعرف على �أن�شطتها
وخدماتها وجماالت عملها  ،كما �أنها تت�ضمن �أي�ضا �إمكانية حتميل بع�ض الربامج اخلا�صة بتمكني امل�ستخدم من
التعامل مع املوقع ب�رسعة �أو م�شاهدة ملفات الفيديو واال�ستماع مللفات ال�صوت �أو حتميل بع�ض امللفات ب�صورة
�أف�ضل وهو ما ي�سهل على امل�ستخدم التعامل مع املوقع  .ويف الرتتيب الثامن جاء التعليق على مو�ضوعات
و�أخبار املنظمة مبجموع تكرارات  16تكرار ًا بن�سبة  %5.6وهي �أداة تفاعلية مهمة ت�ساعد على توا�صل اجلمهور
مع املنظمة وم�شاركته مع الآخرين عرب املوقع فى التعبري عن توجهاته والتعرف على وجهات نظر الآخرين.
ويف الرتتيب الثامن �أي�ض ًا جاء وجود روابط ب�صفحات املنظمة على مواقع التوا�صل االجتماعي مثل الفي�س بوك
والتويرت مبجموع تكرارات  16تكرار ًا وهو ما يعك�س اهتمام عدد من املنظمات احلكومية الإماراتية بالتوا�صل
مع جمهورها عرب املواقع االجتماعية والتي متثل حالي ًا �أداة توا�صل وتفعال فوري مهم بني الأفراد كما �أثبتت
العديد من الدرا�سات احلديثة توجه املنظمات �إىل �إن�شاء �صفحات لها على هذة املواقع تدعيم ًا للتفاعل مع
اجلمهور .ويف الرتتيب التا�سع جاء وجود روابط ملوقع  youtubeمبجموع تكرارات  15تكرار ًا بن�سبة %5.4
وهو ي�ؤكد النتيجة ال�سابقة اخلا�صة باهتمام املنظمات احلكومية بالتفاعل مع اجلمهور عرب املواقع االجتماعية
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�أدوات االت�صال الإعالمية امل�ستخدمة على املواقع اخلا�صة باملنظمات احلكومية االماراتية
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ثانياً:
�أدوات االت�صال االعالمية امل�ستخدمة على املواقع اخلا�صة باملنظمات احلكومية الإماراتية :
يو�ضح اجلدول التايل �أدوات االت�صال االعالمية امل�ستخدمة والتي تتمكن املنظمة من خاللها من ن�رش �أخبارها
والتعريف ب�أن�شطتها .

17

ومواقع تبادل امللفات حيث ميكن هذا املوقع امل�ستخدم من م�شاهدة مواد فيلمية ت�ضم �إعالنات املنظمة �أو براجمها
�أو �أحاديث مل�س�ؤوليها وهو ما ميثل �أي�ض ًا جانب ًا توثيقي ًا للمنظمة تتمكن من خالله من �إيجاد روابط لهذة املواد متاحة
للجمهور يف �أي وقت .وجاء يف الرتتيب العا�رش وجود مدونة �أو منتدى با�سم املنظمة مبجموع تكرارات 12تكرار ًا بن�سبة
 %4.3حيث ت�سمح املدونة للمنظمة من ت�سجيل فعالياتها ب�صورة م�ستمرة وي�سمح املنتدى �أي�ض ًا للعمالء ب�أن يتوا�صلوا
و�أن يتفاعلوا مع بع�ضهم البع�ض و�أن يتبادلوا املعلومات والآراء .
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن ن�رش �أخبار املنظمة عرب موقعها الإلكرتونى فى �شكل بيانات �إعالمية
ي�أتي يف الرتتيب الأول مبجموع تكرارات  40تكرار ًا بن�سبة  %10.4من اجماىل عدد التكرارات وهو نتيجة
تعك�س اهتمام جميع املنظمات فى عينة الدرا�سة بن�رش هذه البيانات على مواقعها االلكرتونية والتي ت�ضم �أخبار
املنظمة و�أن�شطتها و�أحداثها املختلفة بهدف �إحاطة اجلمهور وو�سائل الإعالم بهذه الأحداث والتي تت�ضمن
م�رشوعاتها و�إجنازاتها وم�ساهماتها املختلفة  .وجاء فى الرتتيب الثاين مبجموع تكرارات  36تكرار ًا بن�سبة
� %9.3أر�شيف الأخبار والأحداث وميثل جانب ًا توثق من خالله املنظمة �أحداثها بحيث يتمكن امل�ستخدم �أو
الباحث من ايجاد معلومات عن املنظمة و�أخبارها ال�سابقة ب�سهولة من خالل موقعها االلكرتوين  .وجاء فى
الرتتيب الثالث �صور م�سئوىل املنظمة و�صور عن �أحداثها مبجموع تكرارات  33تكرار ًا بن�سبة  %8.3وتعك�س
تلك النتيجة اهتمام املنظمات بتعريف اجلمهور مب�سئويل وقيادات املنظمة اىل جانب اهتمامها بعر�ض �صور عن
�أحداثها و�أن�شطتها ت�أكيد ًا على هذه الأحداث وتعريف ًا بها وتوثيق ًا لها اىل جانب اتاحتها لو�سائل الإعالم بهدف
ن�رشها  .ويف الرتتيب الرابع جاءت �إعالنات املنظمة مبجموع  32تكرار ًا بن�سبة  %8.3حيث يدل ذلك على اهتمام
عدد كبري من املنظمات فى عينة الدرا�سة بن�رش �إعالناتها على موقعها االلكرتوين وهي عادة ما تكون �إعالنات
ار�شادية �أو توعوية مرتبطة مبجال عمل املنظمة احلكومية وخدماتها العامة للجمهور .ويف الرتتيب اخلام�س
جاءت املعلومات عن احداث ومنا�سبات املنظمة مبجوع تكرارات  31تكرر ًا بن�سبة  %8.1وهي معلومات ترتبط
بتقدمي تغطيات وخلفيات عن املنا�سبات التي ت�شارك بها املنظمة والأحداث التى تنظمها بهدف تكوين �صورة
متكاملة عنها لدى اجلمهور وو�سائل الإعالم واجلهات املهتمة .ويف الرتتيب ال�ساد�س جاءت تقارير عن املنظمة
مبجموع تكرارت  30تكرار ًا بن�سبة  %7.7من �إجمايل عدد التكرارت وهي ت�ضم تقارير مالية �أو ملخ�صات
اعمال �أو تقارير �سنوية �أو ن�صف �أو ربع �سنوية عما حققته املنظمة خالل فرتة �سابقة وتدعم هذه التقارير
مكانة املنظمة لدى املجتمع وتعد دلي ًال على جناحها ومتيزها فى �أداء عملها .وجاء فى الرتتيب ال�سابع �أجندة
�أحداث املنظمة القادمة مبجموع تكرارات  29تكرار ًا بن�سبة  %7.4ومتثل هذة الأجندة برناجم ًا لعمل املنظمة يتم
تقدميه للمهتمني واملتابعني كما ميثل التزام ًا للمنظمة �أمام املجتمع ب�أداء �أعمال معينة وي�ساعد و�سائل الإعالم
على تخطيط عملية تغطيتها ون�رشها لهذة الأحداث .ويف الرتتيب الثامن جاءت بيانات االت�صال بالعالقات العامة
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وجود عالقة بني ا�ستخدام عنا�رص التفاعل على املوقع وزيادة ا�ستخدام �أدوات االت�صال االعالمية:
ا�ستخدمت الدرا�سة اختبار معامل االرتباط لبري�سون للتعرف على مدى وجود عالقة ارتباطية بني ا�ستخدام
�أدوات التفاعل على املوقع االلكرتوين وا�ستخدام �أدوات االت�صال الإعالمي حيث جاء املتو�سط احل�سابي
ال�ستخدام �أدوات �أو عنا�رص التفاعل  7.08بانحراف معياري  2.258على مقيا�س �ضم  12عن�رص من عنا�رص
التفاعل  .كما جاء املتو�سط احل�سابي ال�ستخدام �أدوات االت�صال الإعالمي على املوقع  9.68بانحراف معياري
 3.041على مقيا�س �ضم � 14أداة  .وجاء قيمة معامل االرتباط  0.230-وهى غري دالة اح�صائي ًا مبعنى �أن زيادة
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مبوجوع تكرارارت  28تكرار ًا بن�سبة  % 7.2وت�ضم هذة البيانات ارقام الهواتف والفاك�س والربيد االلكرتونى
بحيث ت�سهل على الإعالميني والفئات املهتمة من اجلمهور التوا�صل مع م�سئوىل العالقات العامة املنوط بهم
التوا�صل والتفاعل مع اجلمهور واالعالم وهو ما يدعم هذا التوا�صل وي�ؤكد على توجه املنظمة نحو ال�شفافية
واالنفتاح على املجتمع  .وجاء يف الرتتيب التا�سع ن�صو�ص كلمات وخطب م�سئوىل املنظمة مبجموع تكرارات
 27تكرار ًا بن�سبة  % 6.9بحيث يتمكن امل�ستخدم من متابعة توجهات املنظمة وم�سئوليها والتزاماتهم �أمام
اجلمهور ب�صورة تف�صيلية  ،كما متثل توثيق ًا لأحداث املنظمة وفاعلياتها  .وجاء يف الرتيب العا�رش �إ�صدارات
املنظمة مثل املجالت واملطويات والأدلة مبجموع تكرارات  26تكرار ًا بن�سبة  % 6.7حيث حتر�ص العديد من
املنظمات على و�ضع ن�سخ بنظام  pdfمن مطبوعاتها على مواقعها الإلكرتونية ليتمكن اجلمهور من حتميلها �أو
قراءتها دون حاجة للح�صول على الن�سخة املطبوعة  ،كما ي�سهل بذلك ن�رشها وتوزيعها الكرتوني ًا وميكن ذلك
املنظمة من الو�صول اىل فئات �أكرث من اجلمهور ون�رش �أدلتها و�إر�شاداتها و�إجراءاتها وخدماتها املقدمة فى
جمال عملها وتعريف اجلمهور بها  .ويف الرتتيب احلادى ع�رش جاءت بنوك الأ�سئلة والأجوبة مبجموع تكرارات
 22تكرار ًا بن�سبة  % 5.6وهي جمموعة من الأ�سئلة ال�شائعة التى يوجهها عادة اجلمهور حول خدمات املنظمة
وكيفية التعامل معها والأجوبة التي تقدمها املنظمة عن هذة اال�سئلة ويتيح ذلك مل�ستخدم املوقع قراءة البحث
عن ال�س�ؤال الذى يهمه والتعرف على اجابته توفري ًا لوقته وجهده .وفى الرتتيب الثاين ع�رش جاءت روابط
فعالة بو�سائل الإعالم مبجموع تكرارات  20تكرار ًا بن�سبة  %5.2وهي روابط ملا ن�رش �أو �أذيع عن املنظمة فى
و�سائل الإعالم املختلفة تت�ضمن �أخبار ًا من�شورة عن املنظمة �أو حوارات �إعالمية مع �أحد م�سئوليها �أو تقارير عن
خدماتها واجنازاتها .وفى الرتتيب الثالث ع�رش جاء مبجموع تكرارات  17تكرار ًا بن�سبة  % 4.3مقاطع فيديو
تت�ضمن ت�صوير ًا لأحداث �أو منا�سبات خا�صة باملنظمة  .وفى الرتتيب الرابع ع�رش جاءت ملخ�صات عما ن�رش
فى و�سائل الإعالم عن املنظمة مبجموع تكرارات  16تكرار ًا بن�سبة  %4.1وهى ملخ�صات تعدها ادارة االعالم
باملنظمة تت�ضمن عر�ض ًا لأهم ما ن�رش حول حدث معني �أو �أهم ما ن�رش خالل فرتة زمنية معينة من �أخبار وتقارير
تتعلق ب�أن�شطة عن املنظمة �أو ردود افعال اجلمهور عن اجنازاتها و�أعمالها.
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ا�ستخدام �أدوات التفاعل على املوقع التعنى بال�رضورة زيادة فى ا�ستخدام �أدوات االت�صال الإعالمي.
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مناق�شة النتائج والتو�صيات:
ا�ستهدفت الدرا�سة التى �أجريت على عينة من �أربعني منظمة حكومية متنوعة ت�ضمنت وزارات
وهيئات �رشطية وبلديات وم�ؤ�س�سات �صحية وتعليمية حيث مت حتليل مواقعها االلكرتونية وفق ا�ستمارة معدة
لذلك التعرف على �أدوات التفاعل امل�ستخدمة بهذة املواقع وكذلك التعرف على و�سائل االت�صال الإعالمي التى
يتم توظيفها على هذة املواقع  .وتو�صلت الدرا�سة اىل عدد من النتائج من �أهمها االهتمام الوا�ضح للمنظمات
احلكومية بدولة الإمارات العربية املتحدة بتوظيف العديد من �أدوات التفاعل لتدعيم التوا�صل مع اجلمهور
ودفعه اىل ا�ستخدام مواقعها االلكرتونية للح�صول على معلومات �أو ار�شادات �أو تنفيذ خدمات معينة  .ومتثلت
�أهم �أدوات التفاعل فى الربيد االلكرتوين  ،الروابط الفائقة مل�صادر املعلومات  ،ار�سال املقرتحات وال�شكاوى
واال�ستف�سارات والتعليق على الأحداث واملو�ضوعات وربط املوقع مبواقع التوا�صل االجتماعي واملنتديات
وحتميل امللفات وت�سجيل البيانات على املوقع لتلقى خدمات املنظمة والت�سجيل فى قوائم الربيد االلكرتونى .
وت�شري تلك النتائج اىل توظيف هذه املواقع للفائدة الأ�سا�سية من عملية التفاعل على املوقع والتي تعنى التوا�صل
مع الأفراد امل�ستخدمني با�ستخدام تطبيقات متنوعة �سواء للتفاعل مع امل�ضمون على املوقع �أو التفاعل مع
القائمني باالت�صال �أو امل�ستخدمني الآخرين وهو ما �أتاحته املواقع يف عينة الدرا�سة.
كما تو�صلت الدرا�سة اي�ض ًا اىل اهتمام املنظمات احلكومية املت�ضمنة يف عينة الدرا�سة بتوفري العديد من �أدوات
االت�صال االعالمي على مواقعها بهدف ن�رش �أخبارها والتعريف ب�أن�شطتها و�إجنازاتها وخدماتها ومن هذه
الو�سائل البيانات االخبارية وال�صور واالعالنات والتقارير والأدلة واملواد امل�صورة  .و�أكدت الدرا�سة على متيز
املواقع االلكرتونية للمنظمات احلكومية بدولة الإمارات العربية املتحدة وتوظيفها لإمكانات الإنرتنت االت�صالية
لتفعيل التوا�صل واحلوار مع اجلمهور  ،وهو ما ينعك�س على قدرة هذه املواقع على تقدمي م�ضمون متعمق
مكتمل املعلومات وتعدد اخليارات �أمام امل�ستخدم وجعل املوقع �أكرث �سهولة وجاذبية.
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1 .1ابوظبي للخدمات العامة
2 .2برنامج ال�شيخ زايد لال�سكان
3 .3بريد ااالمارات
4 .4بلدية ابوظبي
5 .5بلدية ال�شارقة
6 .6بلدية دبي
7 .7بلدية عجمان
8 .8جمارك ابوظبي
9 .9جمارك دبي
1010حكومة ابوظبي
1111دائرة الأرا�ضى واالمالك بدبي
1212دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة
1313دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي
1414دائرة الهجرة واجلوازات بدبي
1515دائرة زايد للثقافة اال�سالمية
�1616رشطة ابوظبي
�1717رشطة ال�شارقة
�1818رشطة دبي
�1919رشطة عجمان
2020غرفة دبي

2121م�ؤ�س�سة االمارات للنفع االجتماعي
2222م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لال�سكان
2323مراكز التنمية الأ�رسية بال�شارقة
2424املركز الوطنى لالر�صاد اجلوية والزالزل
2525مكتبة ال�شارقة
2626الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء
2727هيئة االمناء التجارى وال�سياحي بال�شارقة
2828هيئة ال�صحة بدبي
2929هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي
3030الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة
3131الهيئة العامة للطريان املدنى
3232هيئة كهرباء ومياه ابوظبي
3333هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة
3434هيئة كهرباء ومياه دبي
3535وزارة الرتبية والتعليم
3636وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
3737وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
3838وزارة اخلارجية
3939وزارة الداخلية
4040وزارة املالية
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د.م�أمون طربيه
كل ّية العلوم االجتماع ّية  -اجلامعة اللبنانية

الإت�صال والتنمية

�أثر الفاي�س بوك على حياة ال�شباب اللبناين
مدخل:

العدد 4

يف عام  1992كانت �أول عملية ت�شاه ُد م�صورة ومبا�رشة وفق ما يعرف ب "الويب كام" ()webcam
ليبد�أ بعد ذلك يف ال�سنوات التالية انت�شار الهواتف اخلليوية وكامريات الديجتيل ب�شكل مطرد ثم ويف العام 1998
كان �أول موقع يهتم بخدمات التعارف بني ال�شباب والفتيات (  ) eHarmonyتاله مواقع جمة من هذا القبيل
يف ال�سنني التالية� ،إال انه ومع �إطاللة العام  2003ظهر موقع ا�ستقطب االهتمام من قبل الفئات ال�شابة ب�شكل
غري متوقع تعارف عليه امل�ستخدمون ب (  .)facebookاحلدث الكامن خلف هذه الثورة االت�صالية املتالحقة
لي�س طبيعة التكنولوجيا الهائلة يف عملية التوا�صل واالت�صال بقدر ما نق�صد بها مدى الت�أثري الذي تركته على
توا�صلنا وتفاعلنا اليومي حيث :
مل نعد نتوا�صل وجها لوجه عما كان يف ال�سابق فانعدمت اللقاءات املبا�رشة
مل تعد لبطاقات املعايدة ور�سائل الأحبة رونقها املعتاد لتخت�رص بب�ضعة كلمات يف ر�سالة ن�صية او معايدة
عابرة.
مل يعد زمن املحادثة حميميا يف �إطالته بل الكلفة املادية الباهظة للتكلم فر�ضت اخت�صارا للوقت وللمكاملة وحلالة
االطمئنان
	�إنه عامل تقني -توا�صلي جديد بتنا نعي�ش بكنفه �شئنا ام �أبينا ،فر�ض نف�سه علينا مع التطور التقني
املت�سارع :فاجلنني �أ�صبحنا نراه عرب(  )echoيف �صورة �أقل من الواقع ومع هذا ندركه ،واملحادثة خرجت
من طورها التقليدي باملهاتفة �إىل امل�شاهدة عيانا ( )Skype callوالدرا�سة �أ�صبح ب�أمكاننا تلقّفها عن بعد)
 open university on lineو...الآتي �أعظم حتى �أ�صبح كل �شيء يف حياتنا حمكوم ًا بعامل الديجتيل :نتكلم /
نتعلم /نلعب /نعمل /ن�سافر /نتوا�صل /نحب /نتد ّين /نطبخ..../كله �أ�صبح وفق الفيديو كام وال�سي دي
واملوبايل .مل يعد هناك من م�شكلة توا�صل او تعامل او تعلّم بل اجلميع رهني هذه ال�شبكة العنبكوتية التي ربطت
خيوطها العامل �أجمع ف�أ�صبح ب�أمكان �أحدنا �أن يقوم برحالت ويعقد �صفقات عمل ويتعرف بهدف الزواج وك�أننا
�أبناء قرية واحدة �صغرية..
على �ضوء ذلك يتق ّدم ال�س�ؤال املحوري بالن�سبة لعلماء االجتماع  :كيف �أخذت هذه الثورة التكنولوجية
ت�ؤثر يف م�ؤ�س�ساتنا االجتماعية والرتبوية؟ كيف تعمل على �إعادة �صياغة ت�رصفاتنا االجتماعية؟ هل �أ�ستبدلت
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قيما بقيم وما هي تلك امل�ستجدة؟ ملاذا احدثت مثل هذا الت�أثري؟ وما هي الفوائد احلا�صلة من تداعياتها وامل�آثر
املرتتبة عنها؟ يف نظريته عن و�سائل الإعالم واملجتمع احلديث مي ّيز الباحث جون توم�سون بني ثالثة انواع من
التفاعل التي حتدثها هذه الو�سائل:
تفاعل الوجه للوجه كما يف حالة التقاء النا�س يف جتمع او حتادثهم يف احتفال ويكون التوا�صل يف هذه
احلالة غنيا بالإيحاءاءت والإ�شارات من الأفراد لفهم ما يقوله الآخرون
تفاعل بالو�سائط ،والذي يت�ضمن �أدوات (ورق /و�صالت تقنية – الكرتونية) ويتميز هذا التفاعل بقدرته
على االمتداد يف الزمان واملكان مما يجعله– واحلالة هذه -قادرا على اخلروج من �سياقات التفاعل العادي
(الوجاهي) وي�صبح �آليا (التهاتف) تفاعال بالتوا�صل االلكرتوين املبا�رش ويف هذا النوع هناك عالقات اجتماعية
ناجمة عن تقدم و�سائل االعالم يف تقنياتها ودورها ،ويت�صف هذا النوع من التفاعل باالنت�شار عربالزمان واملكان
واخل�صو�صية ،غري انه يبقى قا�رصا عن الرتابط ال�شخ�صي احلميم بني الأفراد ب�صورة فعلية لهذا ي�سميه بع�ض
الباحثني ب »�شبه التفاعلي» .
وبالطبع ال نعني بهذا الت�صنيف �أن النوع الثالث يغلب النوعني االولني لناحية فاعلية التفاعل بل �أن
هذه االنواع قد تتداخل وتت�شابك لدرجة ميكن لهذه الو�سائط ان تغري التوازنات القائمة بني ما هو عام وما هو
خا�ص يف �ش�ؤون حياتنا و�شجونها لقول توم�سون » :ان الأفراد يناق�شون ر�سائل و�سائل الإعالم عند ا�ستقبالهم
لها ويحولونها فور ذلك خالل �رسدهم لها و�إعادة �رسدهم لها وتف�سريها و�إعادة تف�سريهم والتعقيب عليها
وال�سخرية منها وانتقادها (� )..إن امتالكنا لهذه الر�سائل وادماجها يف حياتنا يجعلنا قادرين على تنمية مهاراتنا
وخمزوننا املعريف و�إعادة ت�شكيله ثم اختبار م�شاعرنا واذواقنا وتو�سيع �آفاق جتربتنا احلياتية « ( )1وان ت�ساءلنا
كيف يتم ذلك ،كيف ي�ستجيب النا�س للر�سالة االعالمية؟ جند تف�سريه بفر�ضية(”habitus” :باالنكليزية)
او ” (”habituésالفرن�سية)«التي تعني ذلك النزوع ال�شخ�صي – االجتماعي الذي ي�ؤطر ا�ستعدادتنا دون
افرتا�ض وعي كامل من قبلنا الطاعة مناذج معينة من ال�سلوك والتفكري ( ) 2بل هي تفعل فعلها عندما تقدم لنا
القدرة على التخيل ح�سبما ي�سميها الباحث االت�صايل دانيال لرينر ،فاملقدرة هنا تعني الرغبة يف ان حتقق االمور
التي يت�صورها �أحدنا ويريد ان يعي�شها فعال كما عا�شها يف خياله وعندما يبد�أ هذا ال�شخ�ص يف التهي�ؤ اذن هو
انتقا َّيل يتميزه عن غريه لي�صبح مع مرور الوقت من ذوي ال�شخ�صية املتحركة ال ّت�سامها ب�أفق معريف وا�سع
وقدرة على التحرك االجتماعي نتيجة التعر�ض املكثف لو�سائل االعالم .
�إزاء هذه االفرتا�ضات �أرت�أينا مقاربة هذا املو�ضوع عرب الإعالم التفاعلي و�أخ�صها ال�شبكة االجتماعية
للتوا�صل (  )facebookفيما �أحدثته وحتدثه على �صعيد تفاعلنا اليومي وتوا�صلنا االجتماعي وتوازننا
النف�سي والفكري ،فهل هي فعال تعيد �صياغة الكثري من قناعاتنا و�آرائنا؟ هل حتدث ت�أثريا جذريا على م�ستوى
عالقاتنا وخ�صو�صياتنا؟ ب�س�ؤال �أكرث دقة :كيف يتفاعل �شبابنا اليوم مع ظاهرة الفاي�س بوك كظاهرة اجتماعية
وات�صالية؟ ما �أبرز الت�أثريات وكيف ميكننا تقييم �أبعادها امل�ؤثرة  :بال�سلب ام بالإيجاب؟
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1
2
3
4
5

ال�شبكة
�شبكة املواقع العامة غوغل (  )googleويوكيبديا
الربيد االلكرتوين ( ).…/hotmail/ yahoo/ Gmail
املا�سنجر والر�سائل الن�صية الق�صرية (( SMS
الفاي�س بوك )(facebook
تويرت((twitter

ن�سبة اال�ستخدام املئوية
%28
%12
%34
%74
%6

يتبني لنا من معطيات جدول رقم ( )1ان الفاي�س بوك احتل �أعلى ن�سبة ا�ستخدام (  )%74من قبل
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ت�ضمن هذا املحور جمموعة ا�سئلة تتعلق مبعرفة خمتلف الو�سائل التي ي�ستخدمها ال�شباب من
توا�صل و�إ�ستعالم ومعدل ا�ستخدامه اليومي لها ،فاالجابة على �س�ؤال مفاده :يف حياة ال�شباب اللبناين و�سائل
توا�صل متعددة بالن�سبة لك ايها تف�ضل اكرث من غريها ؟ كانت البيانات التالية :
جدول رقم  :1توزع امل�ستجوبني بح�سب املواقع امل�ستخدمة على االنرتنت

27

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

العدد 4

قمت وفريق عمل من طالب كلية ال�صحة العامة (اجلامعة
يف �سبيل الإجابة على هذه اال�شكاليات ُ
اللبنانية /زحلة  )2011با�ستطالع ر�أي فئة من م�ستهلكي االنرتنت واخ�صهم ال�شباب وال�شابات حول ظاهرة
الفاي�س بوك ومدى �أثره على حياتهم العامة واخلا�صة ،حيث مت ا�ستجواب عينة ع�شوائية من مناطق بقاعية
عديدة (الهرمل /بعلبك /زحلة /البقاع االو�سط /البقاع الغربي /را�شيا) ،حيث التنوع يف املجال البيئي
واالجتماعي والديني ،وذلك لالجابة على ا�ستمارة مكتوبة من خم�سة وع�رشين �س�ؤاال تتعلق ببيانات ثالث:
بيانات عامة حول �أن�شطة ال�شباب على االنرتنت ،وقد ت�ضمن عدد ًا من اال�سئلة عن عالقة ال�شباب بو�سائل
االت�صال والتوا�صل وا�ستخداماته لالنرتنت
بيانات حول اللغة امل�ستخدمة على �صفحات الفاي�س بوك ،ملا باتت تثريه اللغات والكتابات امل�ستخدمة من تبدل يف
م�ستوى الكتابة وطريقتها مما ترك بدوره م�ساوئ يف التعبري وتدن يف �سالمة ال�رصف والنحو .
بيانات حول اثر الفاي�س بوك اجتماعيا :ملاذا ي�ستخدم؟ ومتى ي�ستخدم ومباذا ي�ستخدم وما هي العوار�ض
الناجتة عن ا�ستخداماته الن�شطة.
وبعد تدريب فريق على طرق اال�ستجواب وجمع املعطيات من احلقل امليداين مت فرز البيانات الواردة وحتليلها
منهجيا وفق االطر التالية :
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العينة و ُيرجع البع�ض �سبب ذلك ملا يتميز هذا املوقع عن غريه من خ�صائ�ص قد ال تتوافر باملواقع االخرى من
عر�ض لل�صور ،ادراج للمعلومات ال�شخ�صية عن امل�شرتك ،اىل الرتا�سل عرب �صفحة خا�صة (  ) messageاىل
التحادث املبا�رش �إما عرب �صفحة ( )friends on chatاو عرب التعليقات التي ترد اىل امل�شرتك من ا�صدقائه على
ما يكتبه على �صفحته من خالل ( .).like, comment, shareولعل اهم ميزة يف رغبة البع�ض للفاي�س بوك هو
م�ساحة الر�أي حيث ميكن لأحدهم ان يعبرّ ويكتب يوميا عن جممل �أحا�سي�سه ون�شاطاته و�أفكاره و�آرائه بحدث
معني ( )update statues / notesلهذا يظهر هذا املوقع كمنتدى فكري توا�صلي و�أمنا عرب �صفحة الكرتونية.
ون�شري يف هذا ال�سياق اىل ان ثمة درا�سة امريكية حديثة اظهرت تقدم موقع الفاي�سبوك على غريه من املواقع
ك�أكرث حمركات االخبار ت�صفحا ،علما ب�أن غوغل ال يزال يف ال�صدارة ،وتطرقت هذه الدرا�سة والتي اجراها معهد
بيو اىل �سلوك م�ستهلكي املعلومات على االنرتنت خالل العام  2010ب�أنه على الرغم من ت�صفحهم ملوقعي غوغل
ب�ش�أن االخبارويوكيبيديا ب�ش�أن املعلومات العامة اال ان املواقع ااالجتماعية وال �سيما فاي�س بوك بات مورد ًا
مهم ًا و�رسيع ًا للحركة بالن�سبة اىل املواقع االخبارية على االنرتنت ازاء موقع تويرت الذي بالكاد موجود كم�صدر
للحركة حيث �شكل م�صدرا بن�سبة تفوق واحد باملئة من الت�صفح من بني  25موقعا املعنية بالدرا�سة .
وعن اذا ما كان ميكن ت�صور حياة ال�شباب اللبناين اليوم بدون و�سائل توا�صل الكرتونية؟ اعتربت
ن�سبة �ضئيلة من امل�ستجوبني (  )%14نعم ميكن ت�صورها ل�سبب� :إنها لي�ست من ا�سا�سيات التوا�صل االجتماعي
وميكن اال�ستعا�ضة عنه بو�سائل اخرى ،والن -بح�سب ر�أي احدى امل�ستجوبات« -ال يتم ا�ستعمالها بال�شكل
وامل�ضمون املنا�سبني لهذا بر�أيي هي لي�ست مهمة» .يف حني ا�شار من ن�سبتهم (  )%86اىل انه ال ميكن ت�صور
حياة ال�شاب اليوم بدونه ل�سبب :
ندرة فر�ص التوا�صل الوجاهي املتاحة امام ال�شباب لق�ضاء وقت اطول مع ا�صحابهم،
كونه اي�ضا ي�سهم من تخفيف حالة ال�ضجر وامللل ،
وباعتباره اي�ضا ا�صبح من ا�سا�سيات احلياة الع�رصية يف التوا�صل فال بد من االخذ به،
والنه باالمكان احيانا تنفيذ بع�ض امل�شاريع عرب هذا املوقع ( يذكر :انه مل يتم اال�شارة اىل املق�صود بامل�شاريع /
رمبا تكون م�شاريع ارتباط او تعارف فزواج..او حراك اجتماعي )
يقرب امل�سافات االجتماعية بني امل�شرتكني
النه ّ
النه ا�صبح مثله مثل اي تطور ال ميكنك جتاهله بل ال بد من جماراته
وللداللة على اندفاع ال�شباب نحو االنرتنت وجماالته املتنوعة ،الحظنا ان غالبية امل�ستجوبني /م�ستخدمي
�شبكة التوا�صل االجتماعي /لديهم اكرث من ا�شرتاك وهو ما يعرف ب (  )accountفاملعتاد عليه ان امل�شرتك
ي�سجل با�سمه احلقيقي كي يت�سنى لال�صحاب ان يتعرفوا اليه وهذا ما كانت ن�سبته ( )%66اال ان املفارقة
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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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املالحظة هو ت�سجيل بع�ضهم ا�شرتاكا ب�أ�سماء وهمية (  )%14او بلقب معروف عنه بني او�ساطه وا�صحابه
املقربني جدا (  )%8مما يعني ان ثلثي العينة تظهر على موقع الفاي�س با�سمها احلقيقي من خالل البيانات
ال�شخ�صية التي تدرج حول مواليد ال�شخ�ص ومكان اقامته وجن�سه وبريده االكرتوين وهواياته ودرا�ساته
وتوجهاته ال�سيا�سية واالندية التي ي�شرتك بها ومعلومات اخرى عنه وفق النموذج املتعارف عليه يف املوقع
والذي يت�ضمن اال�شارة اىل :
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العدد 4

فبع�ضهم يكتب كافة البيانات وفق الالئحة املدرجة �أعالها و�آخرون يجيب على بع�ض املعلومات
املطلوبة� ،إال ان ال�س�ؤال االهم ما �رس ا�شرتاكهم ب�إ�سم وهمي؟ تبني باال�ستطالع ان ال�سبب يعود اىل رغبة ذاتية يف
أ�شخا�ص على االنرتنت ال
التخفي وكي ال يعرف احد من يكونون ،ذلك– وكما ا�شارت بع�ض امل�شرتكات -هناك �
ٌ
تريدهم ان يتعقبوها او يعرفوا ا�رسارها من �صفحة موقعها ،بينما �رس رغبة ال�شباب يف ذلك هو لغاية التحر�ش
والف�ضول والت�سلية و»طق احلنك» وحتى يكون مبن�أى عن اي م�شاكل قد ترتتب على ر�أي او تعليق يكتبه عن
احداهن .ون�شري هنا اىل ان الفتيات هن اكرث ا�ستخداما لال�سم الوهمي من ال�شباب اذ غالبا ما يدرجونه ب�أ�سمهن
املخت�رص او بلقب التدليل (مثال روان ت�صبح رورو /مرياي ت�صبح مري ).او ي�سجلنه ب�أ�سم وردة او حيوان او
كناية عن �شيء يف�ضلنه .وهذا يدل على ما يقال عن املواقع االلكرتونية ب�أنها �شبكة افرتا�ضية قد تقارب احلقيقة
اال انها لي�ست كل حقيقة بل يبقى ما يرد عليها م�شكوك ًا يف دقته و�صحته النك ال تدرك حقيقة من يكتب او من
يكون! وعن معدل اال�ستخدام اليومي للفاي�س بوك ،اظهرت املعطيات الن�سب التالية:
جدول رقم  :2يبني توزع معدل ا�ستخدام افراد العينة للفاي�س بوك زمنيا بال�ساعة
اقل من �ساعتني يوميا

من � 6 - 2ساعات

اكرث من � 6ساعات

غري حمدد

% 50

% 32

%8

% 10

املالحظ ان هناك ا�ستخدام ًا متفاوت ًا للفاي�س بوك زمنيا من �ساعتني اىل �أكرث من � 6ساعات� ،إال �أن
ال�س�ؤال الأهم الذي ُو ّجه لأفراد العينة هو مدى ا�ستغنائهم عن ا�ستخدام او مطالعة الفاي�س بوك؟ ف�إذا كان ن�صف
العينة حددت مبعدل و�سطي �ساعتني يوميا من اال�ستخدام ،وهذا بدوره ال ي�ؤ�رش اىل حالة تعلق �شديد ،طرحنا
ا�ستتباعا �س�ؤاال �آخر يت�ضمن موقف امل�ستجوب من ا�ستغنائه لرن�صد وترية هذا التعلق هل ت�صل اىل حد االدمان
ام ميكن االبتعاد عنه ريثما يريد ،ولغاية ذلك عر�ض على امل�ستجوبني خيارات زمنية عدة ،وفق البيان التايل:
جدول رقم  :3يبني توزع امل�ستجوبني مل�ؤ�رش فرتة ا�ستغنائهم عن الفاي�س بوك
ل�ساعات

ليوم

%8

%16

لب�ضعة ايام ال�سبوع
%18

%14

ل�شهر

ال ميكن اال�ستغناء ابدا

ال جواب

%34

%4

%6
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*املحور الثاين :بيانات لغة التخاطب على الفاي�س بوك� :أ ّية كلمات؟
عندما قال االديب اللبناين جربان خليل جربان« :اللغة تلد على �أمنل �شاعر» ،مل يكن يدري بخلد هذا
االديب انه مل يعد بو�سع ال�شعراء وحدهم �إيالد اللغة ،فثمة لغة اخرى �ستلد ولكن لي�س معهم او �سواهم من
االدباء .اذ لو ق ّي�ض له �أن يقر�أ ويتابع ما ُيكتب على �صفحات املواقع االلكرتونية واملدونات اخلا�صة لهاله
العجب من مفردات وتعابري وتراجم يحتار معها الباحث كيف ي�صنفّها و�أين ؟
هل هي فعال لغة خا�صة مميزة عن غريها من اللغات املتداولة يف اروقة املعاهد واجلامعات ؟
هل هي �سهلة التخاطب واال�ستخدام والتعبري؟
هل ع�رص ال�رسعة ( link ( fast food/ fastان�سحب اخت�صارا على اللغة اي�ضا fast language؟
هل تقل�ص زمن الكتابة والتعبري من بالغة اللغة وبديعها اىل رموز وا�شارات واخت�صارات متفق عليها  ..؟
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فئة النا�شطني فعليا ويوميا ،وه�ؤالء ال ميكنهم اال�ستغناء عن املوقع يف خمتلف ا�ستخداماته
فئة امل�شرتكني عمليا ،وه�ؤالء يتوا�صلون من وقت لوقت مع ا�صحابهم وملعرفة اخبار زمالئهم
فئة املعنيني �شكال  ،وه�ؤالء يدخلون املواقع بهدف غاية حمددة لالطالع على ر�سائل او المر �آخر
ولكن يبقى ال�س�ؤال طارحا نف�سه :هل هناك ا�شخا�ص مدمنون على التوا�صل االجتماعي؟ و�إالم يعود �رس التعلق
ال�شديد بالفاي�س بوك؟ بر�أي افراد العينة يعود التعلق ال�شديد بو�سائل التوا�صل االجتماعي اىل جملة ا�سباب
منها ما هو نف�سي (حيث ي�صبح التعلق كعادة يومية حتى يدخلوا مرحلة الهو�س والف�ضول واالعجاب بالذات او
العجاب ب�آخر ويرغب يف ان يتعقب اخباره على �صفحات املوقع ).ومنها ما هو اجتماعي ( نتيجة وجود فراغ
فيكون الو�سيلة االقرب لتم�ضية الوقت او النه ال يوجد لديهم و�سائل ت�سلية متناولة او النه ي�صبح بالن�سبة
لبع�ضهم مبثابة نافذة للح�رشية وللتعرف على ا�شخا�ص جدد حتى ي�صبح وحالة الت�صفح امل�ستمر هذه يف حالة
تعلق قد يف�ضي بهم اىل الوحدة واالنعزال والتقوقع مع ال�شا�شة بعيدا عن اي ن�شاط اجتماعي او واجب عائلي
او زيارات خا�صة )..

العدد 4

ان يفرت�ض ثلث افراد العينة امكانية اال�ستغناء عن الفاي�س بوك ملدة �شهر م�س�ألة بحاجة اىل نقا�ش اكرث
ذلك ان املعطيات املتواترة عن درا�سات عديدة تبني ب�أن هناك ت ّوجه ًا نا�شط ًا لكثري من ال�شباب وال�شابات نحو
التوا�صل االلكرتوين لدرجة بات من لي�س لديه ا�شرتاك على الفاي�س بوك ك�أنه ال يعي�ش يف هذا العامل ،خا�صة
حمركها ،اما عن
مع فورة االحداث ال�سيا�سية التي ع�صفت يف العامل العربي وكيف كان التوا�صل االلكرتوين ّ
ا�ؤلئك امل�ستجوبني الذين ا�شاروا اىل امكانية اال�ستغناء عنه فلعلها تلك الفئة التي حددت لها �صفحة على الفاي�س
وتزورها من وقت لآخر ملجرد الت�سلية ومعرفة اخبار اال�صحاب وجديد الن�شاطات عنهم ،على �ضوء ذلك ميكننا
ت�صنيف جماعة الفاي�س بوك بالفئات التالية :
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العدد 4

جممل هذه اال�سئلة كانت اال�شكالية التي دفعتنا لنبحث يف ماهية اللغة عرب التوا�صل االلكرتوين
واملواقع االجتماعية �سيما بعدما ر�صدنا تعابري جديدة على اللغات احلية املعروفة �سواء كانت عربية اوانكليزية
او فرن�سية ،بل هناك ما ي�شبه «اخللطة» الغريبة التي جتمع بني كلمات من اللغة العربية و�آخرى من اللغة
االجنليزية يف �آن ،والتي �أطلق عليها جمازا «العربيزي» .وي�ستمر زحف «العربيزية» �أو «الفرانكو عربية»
اخلطري على حا�رض وم�ستقبل لغة �أجيالنا بانتقالها من املنطوق �إىل املكتوب عرب املدونات وغرف الدرد�شة
و�شبكات التوا�صل االجتماعي و»املا�سنجر»ور�سائل الهواتف املحمولة خ�صو�صا �أن �أكرث امل�ستخدمني لذلك
هم �رشيحة ال�شباب ،حيث يكتبون العربية ب�أحرف التينية وفق نطق االوىل .و»العربيزية» املكتوبة باخت�صار
هي كتابة الكلمات العربية با�ستخدام الأرقام واحلروف الإجنليزية ،حيث ت�ستخدم الأرقام من  9-1للتعبري
عن مغزى الأحرف العربية التي ال وجود لها يف االجنليزية ،كـحرف اخلاء الذي ي�ستخدم عو�ضا عنه الرقم ، 5
ورقم  6للتعبري عن حرف الطاء  ،و 7عن احلاء وهكذا .ووفق هذا ال�سياق ا�صبح هناك ابجدية متعارف عليها بني
املتحدثني على �صفحات املواقع االجتماعية هي على النحو التايل :
حرف االلف (�أ)= 2
حرف العني (ع)= 3
حرف اخلاء (خ)= 5
حرف الطاء (ط) =6
حرف احلاء (ح)= 7
حرف الغيم (غ) =8
وبنا ًء على ذلك اذا اراد احدهم ان يحيي الآخر فيقول له بلغة الرتا�سل الفوري � ( sba70 :صباحو)
� /شو عامل ت�صبح . sho 3ml :واما يتم اخت�صار الكلمة الطويلة اىل بع�ص احلروف اواىل حرفني منها
لتفي بغر�ض التعبري عن الكلمة املراد قولها كما يف الكلمات االجنبية التالية :
Some 1 (someone) /please= plz/ because= bcz/ see you = cu / take care = tc/ welcome= wlc

واما ان ُي�ستعا�ض عن ذلك كله با�ستخدام الرموز املوجودة ا�صال على قائمة املوقع �ضمن لوائح
االحرف واال�شارات كما يف اال�شكال التالية�=*-* :سعيد /and =@ /...= > < /حتى االبت�سامات واالنفعاالت
ومالمح الوجه بات يعرب عنها وفق البيانات التالية J :فرح  L /حزين  )O: /وتعني غا�ضب ًا  D: /وتعني
�ضاحك ًا ..ومثال على ذلك ما ار�سله يل احدهم ذات يوم الر�سالة الن�صية التالية :
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	�إن هذه اللغة ـ �إذا جاز ت�سميتها كذلك ـ ت�شوبها مفردات غري عربية ،وتراكيب غري من�سجمة ت�سيء
�إىل جمال لغتنا النقية ،وال يتوقف اخلطر عند هذا احلد ،فثمة ما يزيد من غربة �أجيالنا ال�صاعدة عن لغة
ال�ضاد ويفاقمها ح ّد ًة تف�شي ا�ستخدام اللهجة املحكية (العامية) باعتبارها اللغة الرئي�سة لتوا�صلهم اليومي،
واملعتمدة لديهم يف جميع مناحي احلياة على ح�ساب العربية الف�صحى .وتبعا لذلك تبدو الف�صحى لدى الأطفال
والنا�شئة نغما ن�شازا عندما ي�سمعونها �أو يريدون التحدث �أو التوا�صل �أو التدوين بها ،وينح�رص تعاطيهم مع
الف�صحى يف توا�صلهم املحدود مع معلميهم ومع القليل مما يتابعونه من برامج �إعالمية .ومن ال�صور امل�ؤثرة
املرتتبة على هذا اال�ستخدام �أن اجليل ال�شاب الذي يلج�أ �إىل العربية يف كتابته عرب الهاتف اخللوي �أو االنرتنت
يد ّونها باملحكية ولي�س بالف�صحى ،مما يرتتب على ذلك �ضحالة املفردات اللغوية و�ضعف املهارات الإمالئية،
وتردي امللكات التعبريية لديه .وقد و�صل االمر اىل ا�ستخدام لغات عامية اثناء التوا�صل التي غالبا ما تتخذ
طابع اللهجة لبيئة املتحدث ،فال يفهمها اال القريبون جدا من بع�ضهم البع�ض او املن�ضوون يف اقليم جغرايف
معني ،ويف هذه احلالة غالبا ما يعمد املتخاطبون بكتابة الكلمات ح�سبما تلفظ (بزيادة حروف او قلبها اىل
حروف اخرى او ا�ستبدالها ب�ألفاظ ا�سهل) ح�سبما هو متعارف بينهم ومن االمثلة ما يرد على مواقع املحادثات
والتعليقات على الفاي�س بوك العبارات التالية باللهجة اللبنانية
وين ما عم ن�شوفك
مبا انكن ما قادرين جتو فينا نحن نروح لعندكن
بعد ما �شفت واحد �سئيل ( ثقيل الدم) وغليز ( غليظ) اكرث من هيك واحد
 ( Bokra el sa3a sb3a khlene shoufk …ma tnsaوتعني :بكرا ال�ساعة �سبعة خليني �شوفك ..ما تن�سا)
 ( Hhhhhhhhhh kteer madoume mnnk …wa kteer 2aweeeeeههههههه كثري مه�ضومة منك وكثري
ق ّوية!!)

العدد 4

(ü)Smile
(!.!)Cry
(‘;’)Angry
(‘:’)Bored
(‘o’)Hungry
(“,)Happy
(‘?’)Confused
(-.-)Sleepy
!wHaTEvEr u FeEl I’LL sTiLL B tHeRe 2 b Ur Friend 4EvEr
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العدد 4

	�إزاء ذلك �أطلق خرباء اللغة والنحاة �صيحة حتذير من �أن غرف الدرد�شة فى �شبكة الإنرتنت ومواقع
التوا�صل االجتماعى ت�شجع الأطفال على �أرتكاب �أخطاء �إمالئية فى الهجاء وكتابة الكلمات .وقالت احدى
الباحثات يف االل�سنية واللغويات من اجلمعية الإجنليزية للتهجئة والتدقيق الإمالئى( بريطانيا) � :إن الإنرتنت
�أحدث تغي ًريا جوهريا مبعنى �أنه قلب املوازين فى اللغة الإجنليزية ،وجعل اخلط�أ فى اللغة هو القاعدة .وبدورها
«اجتاها عا ًما»
ا�شارت هذه اجلمعية اىل �إنه فى الوقت الذى يكتب فيه النا�س ب�رسعة على الإنرتنت ،يتبني �إن ثمة
ً
ب�أن ت�صحيح الأخطاء �أو االلتزام بقواعد التهجئة ال�سليمة هو �أمر ال �رضورة له ،وهذا معناه �أن الذين تربوا
على الإنرتنت يرتكبون �أخطاء فى اللغة ،وال يعب�أون �أ�صال بتهجئة الكلمات ب�صورة �سليمة ..وبدورها اجرت
م�سحا على عينة من ال�شباب ترتاوح �أعمارهم من � 18إىل
الباحثة «لو�سى جونز» (جامعة مان�ش�سرت /بريطانيا) ً
 24عا ًما ،فوجدت �أن غالبية ه�ؤالء ال�شباب يعتقدون �أن التهجئة غري التقليدية مقبولة على �شبكة الإنرتنت لأنها
ت�سمح ب�رسعة التوا�صل ،وقال �أكرث من واحد من بني كل خم�سة ( 22فى املائة) من العينة �إنهم ال يثقون فى
كتابة ر�سالة مهمة عرب الربيد الإلكرتوين دون الرجوع �إىل قامو�س لغوى �أو التدقيق الإمالئى ورغم اال�ستخدام
الوا�سع النطاق ملا ي�سمى «البديل الإمالئى» ،ف�إن ثلث امل�شاركني فى اال�ستبيان تقري ًبا ( 31فى املائة) ،و�صفوا
الأحرف الإمالئية البديلة وغري القيا�سية التى يلج�أون �إليها ب�أنها «غري مقبولة باملرة ( ،)4ولكن ماذا عن مقاربة
املو�ضوع يف الو�سط اللبناين كيف يق ّيم نا�شطو ورواد الفاي�سبوك لغة توا�صلهم وحتادثهم ؟ هل ين�سحب التفاعل
الرمزي على طريقة توا�صلهم؟ هل التعابري التي ي�ستخدمون ذات منحى لغوي �صحيح او لهجوي متداول او
خليط من عدة لغات ولهجات؟ تو�ضيحا لهذا املو�ضوع ا�ستطلعنا ر�أي عينة من م�ستخدمي و�سائل التوا�صل
االلكرتوين – االجتماعي بال�س�ؤال عن :
ب�أية لغة تكتب اكرث كتاباتك على �صفحة املوقع اخلا�ص بك :العربية  /االنكليزية /الفرن�سية/
غريه.....................
لي�شري من ن�سبتهم ( )%28اىل انهم يكتبون بالعربية و( )%50يكتبون باللغة االنكليزية ( )%2باللغة
الفرن�سية يف حني ا�شار ما ن�سبته ( )%20اىل انهم يكتبون بغري ذلك ورمبا هو ما نعنيه باللغة اخلليطة (عربي
على انكليزي على فرن�سي على رموز وا�شارات واخت�صارات) وحينما �سئل افراد العينة ب�أن :هناك من ي�ستخدم
لغة جديدة  :تعرف بالعربيزي او الفرنكو �آراب ( كتابة لغة عربية بحروف اجنبية) اواللغة الرقمية ( ا�ستبدال
احلروف ب�أرقام) او الكتابة املخت�رصة ( بالرموز واالختزاالت) اىل ماذا يرجع ال�سبب يف رواجها؟ ف�أ�شار
بع�ضهم اىل اال�سباب التالية:
ل�سهولتها يف التعبري
لت�ضمنها اخت�صارات تتنا�سب مع �رسعة الوقت والكتابة
النها ا�صبحت متداولة فاجلميع يعرفها ومتوافق عليها
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جماالت الت�أثري

جماالت الالت�أثري

ميكن ان يعتاد عليها ال�شخ�ص فيكتب كما الفاي�س
البوك

ال اعتقد لديها التـ�أثري الفعلي الن لكل لغته اخلا�صة

قد ي�ستخدمها احدهم يف مواقف لي�ست لها

النها ت�ستعمل فقط للت�سلية

مع االعتياد عليها قد ين�سى لغته اال�صلية

الن املتمكن من لغته ال ت�ؤثر فيه هذه اللغة اجلديدة

تختزل وتلغي التعابري اليومية ال�صحيحة يف عالقاتنا ت�ستخدم فيها اللغة العامية ولي�ست الف�صحى لهذا
تبقى بعيدة عن الت�أثري
االجتماعية
ل�سبب ا�ستخدام االرقام �ضمن الكلمات واجلمل وهذا مثلما لكل لغة جماالت ا�ستخدامها ووقتها كذلك هي
لغة الفاي�س بوك
غري �سليم ومربك على الفهم احيانا
قد حتدث تغيري ًا لهجوي ًا وثقافي ًا �سيما عند االطفال الن كما يف عامل الك�شافة هناك لغة خا�صة ( �شيفرات
ورموز) كذلك يف عامل جماعة الفاي�س بوك هناك لغة
فيت�أثر �سالمة تعبريهم وين�سون لغة االم
رمزية
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جدول رقم  :4توزع امل�ستجوبني بح�سب اجاباتهم بت�أثري الفاي�س بوك لغويا او عدمه.
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كيف تقيم لغة التوا�صل عربالفاي�س بوك :جيدة  /مقبولة � /سيئة جدا /ال ر�أي
بال�س�ؤال عن ر�أيهم يف تقييم اللغة امل�ستخدمة ( )%38اعتربوها جيدة ،و( )%34هي بالن�سبة لهم
مقبولة ،بينما عند ( )%4هي �سيئة حكما ،ومبا ان حواىل ثلثي العينة ال يرون حرج ًا يف ا�ستخدامها وعلى انها
جيدة ومقبولة مت مقاربتهم ب�س�ؤال �آخر� :أال تعتقد ب�أنها ت�ؤثر على �سالمة اللغة ال�صحيحة عند النا�شئة؟ لي�ؤكد
من ن�سبتهم ( )%74بنعم بينما اعترب من ن�سبتهم ( )%26ب�أنها ال ت�ؤثر ،ولدى ا�ستبيانهم عن كيف ميكن ان ت�ؤثر
او ال ت�ؤثر اجاب البع�ض عن ذلك باملواقف التالية :
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النها عملية اكرث من اللغات االخرى
الن لي�س لديها اية قواعد �رصف ونحو (ب�إمكانك ان تكتب بحرية مثال دون ان تتوقف عند �ضوابط لغوية)
الن االذواق ا�صبحت مت�شابهة وك�أنها مو�ضة او �رصعة عليك ان ت�أخذ بها
قد ي�ستعملها بع�ضهم ل�ضعف ما يف لغته اال�صلية فيكتب كما يتكلم ( تخبي�ص)
النها ا�صبحت كقا�سم م�شرتك ( وجامع) بني خمتلف امل�ستخدمني على اختالف م�ستوياتهم وثقافاتهم
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تكتب لأحدهم ر�سالة عرب الفاي�س بوك او  ،SMSهل تكتبها )1:باللغة ال�صحيحة  )2بلغة الديجتيل املتداولة )3
باالثنتني معا؟
ا�صطلحت مو�سوعة اليويكيبيديا على ت�سمية لغة التخاطب غري امل�ألوفة والتي تت�ضمن رموز ًا
وا�شارات او كلمات خمت�رصة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ب :الرتا�سل الفوري ()Instant Messaging
حيث هو� :شكل من �أ�شكال االت�صال الفوري بني �شخ�صني �أو �أكرث واملعتمد على الن�ص املكتوب .هذا الن�ص
ينتقل عرب الأجهزة املت�صلة عرب ال�شبكة ،مثل الإنرتنت .وهو عبارة عن جمموعة من التقنيات التي تتيح �إمكانية
التوا�صل الن�صي الفوري بني اثنني �أو �أكرث من امل�شاركني عرب �شبكة الإنرتنت �أو �أي �شكل من ال�شبكة الداخلية/
الإنرتانت .من املهم �أن نفهم �أن ما يف�صل بني الدرد�شة واملرا�سلة الفورية من التقنيات مثل الربيد الإلكرتوين هو
التزامن املح�سو�س للتوا�صل من قبل امل�ستخدم—الدرد�شة حتدث ب�شكل فوري .بع�ض النظم ي�سمح ب�إر�سال
ر�سائل �إىل �أ�شخا�ص دون ت�سجيل الدخول (ر�سائل يف و�ضع دون ات�صال  ،)offline messagesمما يزيل الكثري
من الفرق بني الر�سائل الفورية والربيد الإلكرتوين .كما انه طريقة توا�صلية فعالة تتميز باال�ستالم الفوري
لالعرتاف �أو الرد .يف بع�ض احلاالت الرتا�سل الفوري ينطوي على ميزات �إ�ضافية ،مما جعله �أكرث �شعبية .على
�سبيل املثال ،ميكن للم�ستخدمني �أن يروا بع�ضهم البع�ض عن طريق ا�ستخدام كامريا الويب � ،webcamأو
التحدث مبا�رشة جمانا عرب �شبكة الإنرتنت با�ستخدام ميكروفون ومكربات لل�صوت.
وميكن للرتا�سل الفوري �سيما يف �شبكات �صديق �إىل �صديق  ،Friend-to-friendان يربط كل جهاز �إىل
الأ�صدقاء يف قائمة الأ�صدقاء  .friend listمما ي�سمح لالت�صال مع الأ�صدقاء وال�صديقات من �أجل بناء غرف الدرد�شة
لر�سائل فورية مع جميع الأ�صدقاء على تلك ال�شبكة .عرب ا�ستخدام لغة ترا�سل خا�صة تعرف ب � Internet slangأو
احلديث بالن�ص �إىل اخت�صار الكلمات �أو التعابري �شيوعا من �أجل ت�رسيع املحادثات �أو للحد من املفاتيح .اللغة �أ�صبحت
عاملية ،مع عبارات معروفة مثل ‘لول’ترجمت �إىل �أكرث من لغة وجها لوجه .حتى امل�شاعر واالنفعاالت مت التعبري عنها من
خالل غالبا اخت�صارات ،مثل (�ضحك  ،LOLاحتدث اليك الحق ًا  ).TTylكما �أن هناك بع�ض املعايري التي يتم �إدخالها
يف �صلب املحادثات مبا يف ذلك ’#‘ ،ت�شري �إىل ا�ستخدام ال�سخرية يف بيان (بدال من ذلك (!) بعد هذا البيان) و’*’ الذي
ي�شري �إىل وجود خط�أ �إمالئي و� /أو خط�أ نحوي يف الر�سالة ال�سابقة ،تليها ت�صويب .وقد ثبت ان مثل هذه املرا�سلة
الفورية (او الكتابة املخت�رصة) تكون باعتبارها مماثلة لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية ،والربيد الإلكرتوين ،وال�شبكة
العاملية ،حيث اال�ستخدام العملي لها دفع بالكثري اثناء الدرد�شة التكنولوجيا الجل تبادل املعلومات ب�رسعة �إىل اعتماد
لغةالتخاطباملت�صورةوعنمدىا�ستخدامهذهالرتا�سلالفوريوهذاللغةبالن�سبةللعينةامل�ستجوبةتبني:اناكرثيتهم
وهم ن�سبتهم ( ) %56يكتبونها بلغة الديجيتيل املتعارف عليها اما من يكتب بلغة �صحيحة فال تتعدى ن�سبتهم ال ()%18
يف حني من ن�سبتهم ( )%26اىل انهم يكبتون باالثنتني معا حينما ي�ستخدمون طورا هذه وطورا �آخر تلك ..و�أحيان ًا كثرية
ب�أ�شارات ورموز من لغة الديجتيل وكلمات من اللغة ال�صحيحة خا�صة عندما ال ي�ستوعب املخاطب ماذا تعني هذه الرموز
او االخت�صارات في�ضطر عندها املر�سل اىل �إعادة كتابتها بلغة �سليمة.
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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 :
عاد ًة ما تقوم و�سائل الإعالم بعقد املقارنات بني موقع في�س بوك ومواقع اخرى جلهة اهميته او
تفا�ضليته ،اال ان ال�سمات التي متيز هذا املوقع ت�ضم ّنه عد ًدا من ال�سمات التي تتيح للم�ستخدمني �إمكانية
التوا�صل مع بع�ضهم البع�ض .ومن بني هذه ال�سمات �سمة ( )Wallوهي عبارة عن م�ساحة خم�ص�صة يف
�صفحة امللف ال�شخ�صي لأي م�ستخدم بحيث تتيح للأ�صدقاء �إر�سال الر�سائل املختلفة �إىل هذا امل�ستخدم ،و�سمة
(� )Pokesأو النكزة التي تتيح للم�ستخدمني �إر�سال ا�شارة افرتا�ضية لإثارة االنتباه �إىل بع�ضهم البع�ض و�إ�شعار
امل�ستخدم ب�أن �أحد الأ�صدقاء يقوم بالرتحيب به) وكذلك �سمة ( )Statusالتي تتيح للم�ستخدمني �إمكانية �إبالغ
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)Hey 3ami kefak ? Happy Birthday 32bel el 100 seni ya Rab ;-
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*على �ضوء نتائج هذا املحور
حينما نتطلع اىل اللغة كمق ّوم ثقايف ا�صيل جند ان هناك �رشوطا ومعايري كي تكون اللغة كيان ًا معرفي ًا
قائم ًا ،فهي من حيث التعريف عبارة عن رموز �صوتية منتظمة – اذا كانت منطوقة -بوا�سطتها يتفاعل اع�ضاء
جماعة ما ويت�صل بع�ضهم ببع�ض ،كذلك هي نظام من االحرف والكلمات -اذا كانت مكتوبة -يرتاوح عدد
م�ستخدميها من � 200شخ�ص حتى 200مليون ان�سان ،ولكال النوعني وظيفتان اجتماعيتان:
االوىل  :انها نظام من اال�ستجابات يت�صل من خالله االفراد مع االخرين
الثانية  :انها نظام من اال�ستجابات تي�رس لالن�سان التعبري عما يجول يف داخله
 ..فعرب هذه االنظمة ترتكز الثقافة وتنتقل ،اذ عندما تريد ان تتوا�صل مع احدهم ف�إنك ت�ستخدم لغة ،وعندما تريد
ان تعرب عما ت�شعر به ف�إنك ت�ستخدم لغة (ر�سم � /شعر /غناء) وعندما تريد ان تبدع /حتاجج /تقيم عالقة
ف�إنك ت�ستخدم لغة ..النها مفتاح معرفة الآخر وتعريفنا للآخرين ..والتفاعل على هذا النحو– اي الذي يقوم بني
�شخ�صني -يعترب ات�صاال اجتماعيا ،ومعنى هذا الكالم ان اللغة بني طرفني يف اطارين :جوهر االت�صاالت الكالمية
الذي يقوم على املحادثة والتفكري التخطيط والتعبري ،وجوهر االت�صاالت غري الكالمية ( املرمزة) الذي يقوم
بدوره على املالحظة ،الت�أمل ،التنبه ،االدراك ،اال�صغاء والتقييم .وفق هذا التحليل ملفهوم االت�صال االجتماعي
ي�صبح االت�صال عرب الرمز او ب�شكل ا�شمل عرب لغة الديجتيل على �صفحات التوا�صل االجتماعي عبارة عن
عملية اجتماعية ي�شرتك فيها املت�صل واملت�صل به يف م�ضمون ات�صال متعارف عليه وبناء على «املتعارف عليه»
ي�ستطيع املتخاطبون »»chattersاو املرتا�سلون ان يتنب�ؤوا ب�سلوك بع�ضهم البع�ض وذلك الن ال�سلوك او التعبري
مو�ضوع التنب�ؤ موجود يف القيم واملعاين التي يحملونها يف ر�ؤو�سهم عن هذه الرموز .وهكذا يف املرة القادمة
عندما ت�صلك ر�سالة مثل التي و�صلتني مبنا�سبة عيد ميالدي عليك ان تكون م�ستعد لقراءتها وفهمها :
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�أ�صدقائهم ب�أماكنهم وما يقومون به من �أعمال يف الوقت احلايل .ومن �أ�شهر التطبيقات على موقع الفي�س
بوك تطبيق  ،Photosحيث يمُ َ كّن امل�ستخدمني من حتميل الألبومات وال�صور �إىل املوقع .و�سمة  ،Giftsالتي
تتيح للم�ستخدمني �إر�سال هدايا افرتا�ضية �إىل �أ�صدقائهم تظهر على امللف ال�شخ�صي للم�ستخدم الذي يقوم
با�ستقبال الهدية .تتكلف الهدايا  $ 1واحدا لكل هدية ،وميكن �إرفاق ر�سالة �شخ�صية بها .يف  14مايو من عام
� ،2007أطلق الفي�س بوك �سمة � Marketplaceأو ال�سوق الذي يتيح للم�ستخدمني ن�رش �إعالنات مبوبة جمانية.
وهكذا يوفر الفي�س بوك مل�ستخدميه �إمكانية حتميل كم هائل من ال�صور اجلامدة واملتحركة (فيديو /يوتيوب)
واالعالنات والتعليقات والر�سائل ومواقع الربط وغريها ،مع مرور الوقت ،بد�أ هذا املوقع ب�إ�ضافة العديد من
ال�سمات اجلديدة �إليه .ففي � 6سبتمرب من عام  ،2006مت الإعالن عن �سمة � News Feedأو التغذية الإخبارية
التي تظهر على ال�صفحة الرئي�سية جلميع امل�ستخدمني ،حيث تقوم بتمييز بع�ض البيانات مثل التغيريات التي
حتدث يف امللف ال�شخ�صي ،وكذلك الأحداث املرتقبة و�أعياد امليالد اخلا�صة ب�أ�صدقاء امل�ستخدم.
يف بداية الأمر �أثارت هذه ال�سمات حالة من اال�ستياء بني م�ستخدمي الفي�س بوك؛ حيث �شكا البع�ض
من �سوء التنظيم وكرثة البيانات غري املرغوب فيها ،بينما عبرّ البع�ض الآخر عن خماوفهم من �أن ي�ؤدي ذلك
�إىل �سهولة تعقب الآخرين لأن�شتطهم ال�شخ�صية (مثل التغيريات التي تطر�أ على عالقاتهم والأحداث املختلفة
واملحادثات التي يتبادلونها مع الآخرين) .ور ًدا على تلك احلالة من اال�ستياء ،عمل القيمون عليه يف تقدمي
�سمات منا�سبة ميكن تخ�صي�صها على نحو يحفظ خ�صو�صية الأفراد .ومنذ ذلك احلني ،ا�صبح لدى امل�ستخدمني
القدرة على التحكم يف نوع البيانات التي ميكن تبادلها مع الأ�صدقاء ب�صورة تلقائية .ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إنه ميكن
للم�ستخدمني منع �أ�صدقائهم من م�شاهدة التحديثات التي تطر�أ على �أنواع حمددة من الأن�شطة التي يقومون
بها مثل �سيما املتعلقة بالر�سائل املكتوبة .
ازاء ما تقدم حول اهمية هذه التقنية يف اطار التوا�صل االجتماعي يبقى اجلدل قائما عن امل�آثر
االجتماعية والنف�سية والثقافية من ا�ستخداماتها املفتوحة على تخمينات كثرية ،وحيث ما زال يكمن خلف هذا
العامل االت�صايل الهائل �أبعا ٌد ت�أثريية على امل�ستوى ال�شخ�صي واالجتماعي بالن�سبة للم�ستخدم  ،توجهنا بجملة
ا�سئلة الفراد العينة تتعلق :فيما ي�ستخدم الفاي�س بالن�سبة لهم وفيمن ميكن ان ي�ؤثر عليهم وفق التوجهات
التالية:
هل تعرفت اىل احدهم مل تعرفه من قبل عرب هذا املوقع وا�صبحتم ا�صدقاء :نعم  /ال ،اذا نعم كيف تعترب هذ
ال�صداقة:
هل اوقفت توا�صلك (  )blockب�أحدهم يوما ما ؟ نعم ( ملاذا ) .................................................
..........ال
كمدخل ل�سرب �إطار الت�سمية املطلقة على الفاي�س بوك من انه � :شبكة توا�صل اجتماعي ،افرت�ضنا ان
العالقات ال�شخ�صية ال�صحبة تنطلق يف جممل من رفاق احلي او زمالة الدرا�سة او العمل او االندية الريا�ضية

حمور العدد :االت�صال و »االعالم اجلديد»

الإت�صال والتنمية

39
العدد 4

او ما �شبه ،ولكن هل توىل املوقع االلكرتوين تعزيز ال�صحبة وال�صداقة عرب التعرف علىانا�س جدد وتو�سيع
دائرة عالقاتهم خارج اطار احلي واملدر�سة العمل .تبني من املعطيات حول هذا ال�س�ؤال ان %80 :اجابوا بنعم
حيث اتاح اال�ستخدام التعرف على ا�صحاب جدد مقابل ( )%20مل يتم ذلك..ولدى �س�ؤالهم عن ر�أيهم يف هذه
ال�صداقة االفرتا�ضية -اجلديدة تفاوتت االجابات ما بني اق�صى التقديرات االيجابية حيث اعتربها بع�ضهم
ممتازة وجيدة جدا ورائعة وحميمية ،واق�صى درجات ال�سلبية حيث ر�آها البع�ض ب�أن لي�ست ب�صداقة فهي عالقة
عابرة او فا�شلة او �شبه مقبولة و�سطحية وتبقى يف النهاية «وهمية» ال تدرك الآخر فعليا من يكون! ومع تفاوت
التقدير يف طبيعة العالقات بني امل�ستخدمني بقطبيها االيجابي وال�سلبي ،كان �س�ؤال �آخر مفاده :هل ميكن ان
ي�ؤدي االمر اىل قطع احدهم عالقاته ب�آخر نتيجة تعليقات /او مالحظات /او ا�شارات كانت مزعجة؟ ليتبني لنا
ان اكرث من ن�صف العينة (  )%56اجابوا بنعم حدث ذلك اكرث من مرة معهم و�سبب ذلك:
م�ضايقتهم امل�ستمرة بت�رصفات �سيئة،
نتيجة وقاحة وعدم احرتام بدرت من امل�ستخدم جتاهي ،
والن بع�ضهم ال ي�ستحق ان يكون �صديقك،
او ب�سبب انف�صايل عنه بعد عالقة حب او خطبة،
او الن بع�ضهم يظهر يف البداية على م�ستوى الئق ثم بعد حني يظهر عليهم قلة االدب واالخالق،
او الن بع�ضهم وردين عرب �صديق م�شرتك وال اريده ان يكون من بني ا�صدقائي ف�ألغي ا�شرتاكه،
او ب�سبب تفوهه بكال ٍم بذئ خالل حمادثتنا ( خا�صة من قبل ال�شباب جتاه الفتيات ) فا�ضطر عندها الن اعمل
له ( ) block
ولعل ما حدث يف منطقة زحلة ( لبنان )2008 /مثا ًال على مدى خطورة هذا املوقع ،ففي ق�ضية هي
االوىل من نوعها يف لبنان �أقدمت القوى االمنية على توقيف اربعة طالب يتابعون درا�ستهم يف جامعة خا�صة،
على خلفية ما اعترب ت�شهري ًا «الكرتوني ًا» ب�إحدى زميالت اجلامعة .توقيف الطالب بالطريقة التي مت فيها ،فور
ا�ستدعائهم اىل نظارة ق�رص عدل زحلة قبل ت�سطري مذكرة توقيف بحقهم ثم �سجنهم ،يدفع اىل الواجهة جمموعة
من الت�سا�ؤالت تتعلق مبدى قانونية التوقيف وكيفية الرقابة وماهية القوانني التي ترعى تنظيم و�سائل االعالم
االلكرتونية ،وغري املوجودة حتى اللحظة ،ويف تفا�صيل احلادثة ،تقدمت احدى الطالبات ب�شكوى ق�ضائية �ضد
اربعة من زمالئها يف اجلامعة ،بعد ان اطلعت على م�ضمون جمموعة ان�ش�أوها على الفاي�سبوك .وت�ضمنت ،على
حد قولها ،او�صاف ًا وكالم ًا م�شين ًا بحقها و�صور ًا �أخذت لها من دون علمها ،ر�أت فيها «ما ي�شمئز منه �أي ان�سان،
وما مي�س ال�رشف من الزنار ونازل».
بدورها الطالبة ،وبناء على ن�صيحة والدها ،الذي ابلغته باالمر� ،أقدمت على ت�سجيل كل املحادثات،
من دون علم �أحد ،وقدمتها اىل مدير اجلامعة ،ومع جتاهل �إدارة اجلامعة من جهة وا�ستنفار الطالبة وعائلتها
من جهة ثانية� ،أنتج قرار ًا بتقدمي دعوى ق�ضائية� ،رسعان ما تنامى اىل افراد املجموعة «امل�شاغبني» ،الذين مل

حمور العدد :االت�صال و »االعالم اجلديد»

الإت�صال والتنمية

40

يرتددوا يف ازالة كل ما قد كتبوه ،م�شككني ب�إدعاءات زميلتهم وقدرتها على رفع ال�شكوى .اخلطوة التي اتت
بعد ان طفح الكيل من ت�رصفات الزمالء كانت تقدمي �شكوى �ضدهم اىل النيابة العامة مبا�رشة ،مقرونة باالدلة
املتمثلة مبحادثاتهم وتعليقاتهم والكالم امل�سيء بحقها .وبعد ان ّمت ا�ستدعاء الطالب االربعة (ج�.س� -أ�.ص-
�أ.ج -ج.ح) ،ا�ضافة اىل اال�ستماع اىل طالبة اخرى �شاركت يف املحادثات وتركت بكفالة والدها كونها حتت ال�سن
القانونية ،اعرتفوا بنتيجة التحقيق معهم مبا ن�سب اليهم ،ليتم توقيفهم يوم ًا يف نظارة ق�رص عدل زحلة .ويف
اليوم التايل� ،صدرت بحقهم مذكرة توقيف �سيقوا مبوجبها اىل �سجن زحلة(. )5

العدد 4

ي�ستخدم الفاي�س ب�شكل كثيف بني ال�شباب ،ل ٌّأي من اال�سباب التالية تعتقد ي�ستخدم اكرث من غريها من االمور
التالية (اخرت واحدة)
وقد ارفق ال�س�ؤال بجملة خيارات لتظهر املعطيات البيانات التالية :
جدول رقم  :5توزع امل�ستجوبني بح�سب �آرائهم يف �سبب ا�ستخدام الفاي�س بوك:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

وجهة اال�ستخدام
للمحادثة واملرا�سلة وملتابعة اخبار ال�شلة
للتوا�صل مع االهل
مل�شاهدة ال�صور
لقراءة التعليقات حول املوا�ضيع املثارة
بق�صد التعرف على فتيات � /شباب
لأغرا�ض ترفيهية وامل�شاركة يف االلعاب
لتم�ضية الوقت واالنكفاء عن اخلروج من البيت
الدعوة اىل ن�شاطات اجتماعية و�شبابية و�سيا�سية واطالق مواقف
�سبب �آخر

الرقم املوزون
( عدد التكرارات)
62
28
52
32
26
22
20
10
2

من بني ت�سعة ا�سباب حمتملة يف جمال ا�ستخدامات الفاي�س بوك تبني ان اكرث ن�سبها كانت لغاية املحادثات
اليومية بني اال�صحاب ومتابعة اخبارهم لي�صار عندها اىل التعليق عليها (حيث لوحظ ومن مراجعة �صفحات
الفاي�س عند اغلب امل�شرتكني انها تت�ضمن يوميات امل�شرتك – عرب ا�شارته اىل حدث خا�ص به -فيعمد ا�صحابه
اىل تهنتئه مثال اذا كانت منا�سبة ميالد او جناح او فوز مب�سابقة او حتى نيل �شهادة ال�سواقة – او مل�شاركته
احزانه و�آالمه اذا ما �أ ّمل به م�صاب ما) يلي املحادثة من حيث االولوية م�شاهدة ال�صور املنزلة حيث الف�ضول
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الدائم لدى بع�ضهم ان يتابع اخبار معارفه ون�شاطاته من خالل ال�صور املرفقة عن ذلك الن�شاط (ويحدث ان
بع�ض ال�شباب تلفت نظرهم �صور فتيات �أخريات على �صفحة �صديقاتهن فيعمدون اىل زيارة ملفها ملعرفة املزيد
عنها ).اىل جانب املحادثة وال�صور ت�أتي التعليقات ثالثا من حيث الرغبة الدائمة من بع�ضهم اىل التعليق بطرفة
او بكلمة او انتقاد �ساخر او بن�صحية على �أن يذكره احدهم يف �صفحته فرتد اليه التعليقات من كل حدب و�صوب،
وك�أنهم جميعا يف منتدى او �سهرة يتبادلون احلديث فيعمد هذا للتنويه و�آخر لل�سخرية واال�ستظراف .ولكن
ازاء هذا اال�ستخدام هل جتد يف ا�ستخدامات الفاي�س خطورة معينة  :نعم وهي....ال /ملاذا.....؟ (� )%62أكدوا
خطورة اال�ستخدام يف مقابل ( )%38مل يروا خطور ًة تذكر ،وعن مكامن اخلطورة بر�أي الغالبية تعود اىل :
تعر�ض بع�ض امل�شرتكني لال�ستهزاء واالهانة على �صورهم و�آرائهم
�رسقة او نقل �صور خا�صة والتعليق عليها ب�أ�شياء تافهة او ا�ستغاللها المر ما
يجعل امل�ستخدم يف حالة ادمان مما تبعده عن واجباته االجتماعية او الدرا�سية
نافذة تع ّد على خ�صو�صيات الآخرين
انحدار الذوق العام بالتعليقات ال�سخيفة ( حتى ي�صبح احدهم مو�ضع ا�ستهزاء وتكرب امل�شكلة)
ا�ستغالل املعلومات الواردة يف املوقع بطريقة غري �صحيحة او مل�آرب اخرى
ترويج ا�شاعات واكاذيب عن احدهم يف غري حملها
تكمن �أولوية اخلطورة اذن يف انك�شاف الأمور ال�شخ�صية �سوا ًء ال�صور او امل�سائل املتعلقة بخ�صو�صيات
�أحدهم ،ويبدو االمر اكرث �صعوبة مع فئة االناث اللواتي ال يرغنب فعليا يف انك�شاف «ما لديهن» على امللأ ،لهذا
يتحفظن ونادرا ما ي�ضعن �صورهن او ي�ستعن عن ذلك ب�صور ملناظر طبيعية او ما �شابه ،حت�سبا لأي ا�ستغالل
ال حتمد عقباه.
ما هو ال�رس بر�أيك يف ان بع�ضهم يرغبون يف �أن يعبرّ وا عن �آرائهم بحرية على ال�صفحة اكرث مما هو ممكن يف
الواقع؟
حول ذلك تعددت االجابات وتنوعت اال جميعها اجمعت على رغبة من امل�ستخدم يف ان يقول ما ال
ي�سطيع قوله حقيقة امام الآخرين فيجد بال�صفحة /اواملوقع م�ساحة تعبري غري مراقبة خا�صة اذا كان االمر
يتعلق بر�أي �سيا�سي او موقف عقائدي او فكرة جريئة جتاه احداث امنية او وطنية -قومية .ومن جممل
االجابات على هذا ال�س�ؤال ارت�أى امل�ستجوبون ما يلي :
رمبا كي ي�صل احدهم اىل اكرب عدد ممكن من امل�شرتكني عما هو يف توا�صلهم اليومي
النعدام الرقابة
الن املرء قد يخجل من ان يتكلم عن �أ�رساره فيجد الكتابة طريقة تعبري ا�سهل
للفت انتباه الآخرين وجذب اكرب عدد من امل�ؤيدين واال�صدقاء حول طرح ما.
للهروب من املواجهة ولقول ما ال يقدرون على قوله
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نتيجة فقدان الثقة بالذات و�ضعف ال�شخ�صية لديهم وعدم القدرة على مواجهة املواقف
لظن بع�ضهم ان ما يكتب اف�ضل بكثري مما يقال يف الوجه
حبا للظهور واملباهاة ورغبة من بع�ضهم يف ان يظهروا ب�شكل مغاير ملا هم عليه.
النهم غري معروفني في�أخذون «راحتهم» يف قول ما يريدون قوله نتيجة كبتهم او احباطهم ( خا�صة جماعة
اال�سماء الوهمية)
تعر�ض موقع الفي�س بوك للكثري من االنتقادات على مدار ال�سنوات القليلة املا�ضية:
ففي �أكتوبر من عام  ،2005قامت جامعة نيو مك�سيكو بحظر الدخول �إىل املوقع من �أجهزة الكمبيوتر وال�شبكات
اخلا�صة باحلرم اجلامعي .وقد �أ�شارت اجلامعة �إىل �أن ال�سبب وراء ذلك احلظر يتمثل يف انتهاك �سيا�سة اال�ستخدام
املقبول للإنرتنت واخلا�صة باجلامعة وذلك فيما يتعلق ب�إ�ساءة ا�ستخدام املوارد املتاحة على الإنرتنت،
ويف مايو من عام  2007قامت حكومة �أونتاريو بحظر دخول املوظفني �إىل املوقع ،حيث ذكرت �أن املوقع “ال ميت
ملكان العمل ب�صلة مبا�رشة”
يف �إيطاليا ،ت�سبب ظهور جماعات م�ؤيدة للمافيا حالة من القلق يف الدولة ،وهو ما دعا احلكومة
�إىل �رسعة �إ�صدار قانون يلزم مزودي خدمة الإنرتنت مبنع الدخول �إىل مواقع ب�أكملها يف حالة رف�ض حذف
املحتويات غري القانونية؛ وميكن املطالبة بهذا احلذف من قبل املدعي العام يف �أية ق�ضية يكون بها �شبهة ن�رش
حتري�ضا على جرمية) على �أحد املواقع .وقد وافق جمل�س ال�شيوخ على
قول جنائي (�سواء �أكان دفا ًعا �أم
ً
التعديل يف  5فرباير عام  ،2008وال يزال الآن بحاجة �إىل املوافقة عليه دون تغيري من قبل الهيئة الت�رشيعية
الأخرى يف املجل�س لي�صبح نافذًا على الفور.
ونظ ًرا لطبيعة الفاي�س بوك التي تتيح دخول �أي فرد �إليه ،ف�إن العديد من الدول قامت بحظر الدخول
�إىل املوقع ومن بينها دول عربية �شهدت م�ؤخرا حرك ًا �شعبي ًا نتيجة هذا املوقع و�آخر �شبيه ،حيث ذكرت و�سائل
اعالم متلفزة كيف ان حكومات بع�ض هذه الدول �أ�صدرت قرارات احلظر ا�ستنا ًدا �إىل قيام البع�ض بالتحري�ض
على �شن هجمات �ضد ال�سلطات من خالل املوقع كما مت ا�ستخدام الفي�س بوك من قبل بع�ض املواطنني لتوجيه
االنتقادات �إىل احلكومة .ويف دول اخرى مت حظر ا�ستخدام املوقع ب�سبب خماوف من �أن يتم ا�ستغالل املوقع يف
تنظيم حركات معار�ضة للحكومة .وهكذا يتم توجيه النقد للفي�س بوك ولغريه من املواقع الأخرى نظر ًا لعواقبه
الوخيمة على حرية التعبري عند امل�ستخدمني الذين مل يقوموا بخرق �أي من القوانني .مما يبني ان للفاي�س
بوك خماطر جمة على كافة ال�صعد ال�سيا�سية واالمنية واالقت�صادية والدرا�سية ،فماذا عن خماطره النف�سية
واالجتماعية والرتبوية والقيمية ،ملعرفة ذلك قدم للم�ستجوبني جملة خيارات ملعرفة � ّأي من العوار�ض التالية
جتدها االكرث ح ّدة ؟ ون�ستعر�ض املعطيات وفق البيان التايل:
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الرقم

العوار�ض املرتتبة على ا�ستخدام الفاي�س بوك

الن�سبة
املئوية

3

�رسقة حقوق ملكية ( افكار  /م�شاريع عمل  /ابحاث علمية)..

%16

4

انحدار الذوق العام بالتعليقات البذيئة والتعابري ال�سفيهة

%11

5

ا�ستغالل �صور وبيانات امل�شرتكني ل�رشكات ت�سويق واغرا�ض اخرى

%20

6

الدعوة اىل افكار غريبة جتذب املراهقني ( �رصعات /ظاهرات ).. /

%6

7

خالفات زوجية نتيجة ان�رصاف احد ال�رشيكني اىل �شبكة التوا�صل لوقت طويل بعيدا
عن االخر

%18

8

اهمال كلي او جزئي للحياة االجتماعية وااللتزامات العائلية او الهوايات املحببة ..

%24

9

التحري�ض الطائفي والتعبئة ال�شعبية �ضد ال�سيا�سات احلكومية

%10

10

ت�شويه �سمعة و�شعبية القادة والفنانني ب�إ�شاعات مغر�ضة

%8

 11غري ذلك.................
(*) مالحظة :ا�شار بع�ض امل�ستجوبني الكرث من خطورة لهذا ارتفع جمموع الن�سب

%1

بنظرة على معطيات هذا اجلدول تالحظ ان الن�سبة االكرب ( )%52قررت اخلوف من االحتيال واالبتزاز
هو الهاج�س االول ف�ضال عن اخرتاق اخل�صو�صيات بالتعرف وا�ستخدام معلومات او معطيات ل�شخ�ص دومنا
اذنه بر�أي من ن�سبتهم ( )%48يلي ذلك ن�سبة القائلني بخطورة ت�أثريه على احلياة االجتماعية جلهة التزاور
وفر�ض حالة من االنعزال والوحدة من قبل م�ستخدميه ي�صل معها اىل ادمان ال ي�شعر معها ب�أهمية ما يحدث من
حوله .الجل ذلك وكخال�صة عامة حول هذا الظاهرة طلبنا من امل�ستجوبني ابداء ر�أيهم حول ت�أثري الفاي�س بوك
على احلياة االجتماعية ب�س�ؤالنا �أياهم :
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2

ا�ستخدام ا�سماء وهمية ومعلومات كاذبة لالبتزاز واالحتيال

%52

العدد 4

1

جت�س�س على معلومات تتعلق ب�أحدهم

%48

الإت�صال والتنمية

جدول رقم  :6توزع امل�ستجوبني  :بح�سب ر�أيهم الكرث خماطر الفاي�س بوك
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العدد 4

* يرجع بع�ضهم اىل ان التوا�صل االلكرتوين والعالقات «الفاي�سبوكية» تركت اثرا فعليا على احلياة
االجتماعية؟
بالن�سبة لك كيف تقيم ظاهرة الفاي�س بوك ؟ ب�أي طرق ميكن ان ي�ؤثر اكرث �سلبا ام ايجابا ..ابد ر�أيك
 :تباينت املعطيات حول هذا ال�س�ؤال اذ اعتربها فريق من امل�ستجوبني ظاهرة م�سيئة ،حيث ميكن ان  :ت�ؤثر
ويهيء ال�شباب للقيام ب�أ�شياء غريبة وال �أخالقية بعيدا عن قيمنا
على التح�صيل الدرا�سي بالن�سبة للتالمذة ّ
وتعاليمنا الدينية كما انه قد تدفع اىل حاالت ادمان وان اال�ستعمال املفرط قد ي�ؤدي اىل عوار�ض مر�ضية ف�ضال
عن ما قد ب�سببه من م�شاكل ا�رسية وخالفات زوجية على خلفيات العالقات بني االوالد وذويهم او الزوجات
وازواجهن )*(،بينما يف املقابل جند من ي�شيد بهذا املوقع و�آثره الطيبة ،حيث بنظرهم ،ي�رس التوا�صل واالت�صال
ب�أكالف ب�سيطة ،قرب امل�سافات بني االهل واال�صحاب  ،ي�رس معرفة النا�س لن�شاطات بع�ضهم البع�ض يف زمن
�ضاغط يحول دون تالقيهم،
وهكذا ....
يف الوقت الذي يعتربه بع�ض م�ستجوبينا «املت�شائمني» من وجوده على �أنه كالوباء الذي ي�صيبك
دون ان تدري ،ازاء م�ستجوبني متفائلني ،ر�أوا فيه �صلة و�صل لتي�سري التعارف وزيادة املعرفة والتعبري عن
الر�أي..،
و يف الوقت الذي ا�شار فيه بع�ض الباحثني اىل �أن الفراغ و�ضيق �أفق التوا�صل االجتماعي وندرة
جماالت اخلروج خا�صة يف القرى واالرياف ،هي من اال�سباب الرئي�سية يف اجتاه البع�ض اىل ا�ستخدام الفاي�س
بوك (�سيما مع الفتيات حيث كثريات منها يرغنب بالتوا�صل عن طريق املواقع الإلكرتونية مع ال�شباب لت�شغيل
عاطفتهن اجليا�شة ،مما قد ال يتالءم مع كثري من العادات والتقاليد )،ف�ضال عن تلك العوار�ض التي ترتتب على
املحادثة عرب و�سائل الإنرتنت بذرائع �شتى �إما بغر�ض التعارف �أو الت�سلية لتم�ضية الوقت �أو ما �شابه مما قد
ي�ؤدي -بنظر متابعني -اىل حاالت انفالت و�إنحراف وي�ؤثر على الأ�رسة....،
ومع تنامي الإعالم الإلكرتوين تزايدت �أعداد ال�شكاوى من امل�ضايقات الإلكرتونية� ،أو ما ي�سمى
«التخويف الإلكرتوين»� ،إ�ضافة �إىل م�ضايقات التحر�ش اجلن�سي و�أنواع �أخرى من حوادث الإيقاع بال�ضحايا
وق�ضايا االبتزاز،
ندرك الهاج�س املت�أتي من جراء ا�ستخدام الفاي�س بوك ،ولعل نظرة على املعطيات امل�شار اليها �آنفا.
تنبئ �شيئا عن هذه الهواج�س..لذا علينا االن ان ن�رشع يف اعداد انف�سنا لتطوير عالقة مر�ضية مع و�سائل االت�صال
االجتماعي قائمة على ا�سا�س حتقيق االحتياجات واهداف بناءة ،الن التكنولوجيا اجلديدة والو�سائط املتعددة
وطريق املعلومات ال�رسيع �سيفتح املجال امام فر�ص فنية وعلمية واجتماعية تفوق اخليال ..حيث مع هذا الواقع
�سيت�س ّنى لنا ان نفعل ا�شياء تكون لنفعلها ب�أية طريقة اخرى ...فهل نحن مدركون حالة هذا الواقع االت�صايل
اجلديد واملفتوح على تخمينات كثرية؟
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(*) ت�ؤكد الإح�صائيات �أن حالة من كل خم�س دعاوي طالق يف بريطانيا كان ال�سبب الرئي�سي ورائها موقع الفي�س بوك ونقلت
�صحيفة ديلي ميل الربيطانية عن مارك كينان الع�ضو املنتدب يف �رشكة ديفور�س �-أون الين -وتعني الطالق عرب الإنرتنت،قوله
�أنه �سمع من العاملني بال�رشكة �أن كثريا من الأزواج اكت�شفوا �أمورا عن �أزواجهم عرب املوقع ،.ويف م�رص ك�شفت الدرا�سة
التي �أجراها املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية �أن حالة من كل خم�س حاالت طالق تعود الكت�شاف �رشيك احلياة
وجود عالقة مع طرف �آخر،ف�ضال عن �أن املوقع �سهل للعديد من الأ�شخا�ص العثور على �أ�صدقائهم القدامى ،مما ينذر
بحدوث �أخطار تهدد احلياة الزوجية للأ�رسة العربية ،وقد �أو�صت الدرا�سة بعدم الدخول على هذا املوقع.

العدد 4

 -1غدنز ،انتوين )2006( ،علم االجتماع ،ترجمة فايز ال�صياغ  ،بريوت  :املنظمة العربية للرتجمة.
 -2معتوق ،د.فردريك )1993( ،معجم العلوم االجتماعية  ،بريوت  :اكادمييا.
� -3صحيفة ال�سفري اللبنانية.2011/5/10 ،
 -4مقالة :الدرد�شة على الإنرتنت تزيد من �أخطاء اللغة» عن موقع ،
&www.youm7.com/News.asp?NewsID=309974
 -5من مقالة بعنوان»الفاي�سبوك يف لبنان قد يدخلك ال�سجن» عن املوقع االلكرتوين
www.menassat.com/?q=ar/news-articles/2748-
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املعايري املهنية يف ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية
درا�سة م�سح ّية لأ�ساليب املمار�سة املهنية
يف ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية
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د .عبدالكرمي علي الدبي�سي

ق�سم ال�صحافة والإعالم  -جامعة البرتاء

العدد 4

مقدمة:

ت�شهد ال�صحافة الإلكرتونية املتزايدة العدد والت�أثري يف الأردن مرحلة مهمة يف ن�شاطها الإعالمي وهي
تواجه حتديات خمتلفة� ،أهمها ما يتعلق بتطبيق املعايري املهنية يف العمل الإعالمي ،فقد �ساهم االنت�شار الوا�سع
للإنرتنت وتعاظم دور و�سائل الإعالم اجلديدة يف ظهور مفاهيم جديدة يف الغرب عن املواطن ال�صحفي ،مما خلق
�إ�شكالية كبرية تتعلق باملهنية و�رشوطها وهل �أن العمل ال�صحايف �أ�صبح وظيفة لي�ست لها قواعد ومعايري مهنية؟
بحيث بات من ال�سهولة �أن يكون املواطن �صحفيا دومنا ت�أهيل مهني وخربة عملية يف قواعد العمل الأ�سا�سية،
�إن حق املواطن يف احل�صول على املعلومات هو حق د�ستوري وقانوين لكن كيف ميكن للمواطن �أن يقوم بنف�سه
بالبحث عن املعلومات ،لذلك فهو يحتاج �إىل من يقوم نيابة عنه باحل�صول على املعلومات ،وو�سائل الإعالم
التقليدية واجلديدة هي التي متد اجلماهري باملعلومات ب�شكل دائم ،ومن هنا ف�إن حق اجلماهري يف احل�صول
على املعلومات يفر�ض �رضورة وجود �صحفيني م�ؤهلني ملمار�سة املهنة وكلما زادت قدراتهم ومهاراتهم زادت
قدرات املجتمع على التقدم ،لذلك ف�إن ال�صحافة مهنة ال تختلف عن الطب لي�س مبقدور كل �إن�سان �أن ميار�سها
لأن املمار�سة دون تعليم وت�أهيل �ستلحق الأذى بالنا�س واملجتمع.
وي�شكل االنت�شار الوا�سع لل�صحافة الإلكرتونية عامليا واملتنا�سب عك�سيا مع تراجع معدالت توزيع
ال�صحف التقليدية املطبوعة ،م�ؤ�رشا جديدا عن التطور يف ال�صحافة الإلكرتونية الذي طال ال�شكل وامل�ضمون
واملمار�سة املهنية ب�شكل غري م�سبوق �ضمن نقلة تقنية هائلة �شهدها العامل كله ،متثلت يف االنت�شار اجلماهريي
ال�رسيع لالنرتنت يف خمتلف �أنحاء العامل ويف الأردن الذي �شهد زيادة عدد م�ستخدمي الإنرتنت بن�سبة %1268
فقد �أرتفع عدد امل�ستخدمني من  127300خالل عام � 2000إىل  1.741.900لغاية 31اذار  ،2011وارتفعت
ن�سبة عدد م�ستخدمي الإنرتنت يف الأردن خالل تلك املدة من � %2.4إىل  % 26.8من �إجمايل عدد ال�سكان ،1وهذا
ي�ضفي عامال مهما من العوامل التي تقت�ضي البحث يف املعايري املهنية لل�صحافة الإلكرتونية يف الأردن لأنها متثل
�صحافة امل�ستقبل التي لها مكانتها وت�أثريها يف املجتمع.
وو�سط خ�ضم التغريات التقنية املتالحقة تلك يف ع�رص املعلومات ،وجدت ال�صحافة الإلكرتونية
الأردنية نف�سها �أمام حتد كبري ال يقت�رص على �أهمية الإ�رساع يف توظيف هذه التقنيات اجلديدة النت�شارها ،و�إمنا
يتعداه �إىل ظروف مناف�سة مفتوحة مع ال�صحف الأردنية التقليدية ( املطبوعة) وهي مناف�سة ال تقت�رص على
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�أهمية الدرا�سة
تنبع �أهمية هذه الدرا�سة يف اجلانب العلمي من حيث �أنها ت�أتي ا�ستجابة �إىل حاجة املكتبة الإعالمية
للمزيد من الدرا�سات امليدانية يف مو�ضوع ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية والتحديات التي تواجهها ،كما تكت�سب
هذه الدرا�سة �أهميتها من الناحية املهنية من حيث �أنها تك�شف عن �أ�ساليب املمار�سة املهنية يف ال�صحافة الإلكرتونية
الأردنية واملعايري املتبعة يف عملية الن�رش عرب االنرتنت وبالتايل تبني مدى �إتباع ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية
لتقاليد و�أ�ساليب املمار�سة ومعايريها املهنية املعتمدة يف ال�صحف املطبوعة ،ومن الناحية العملية تكت�سب هذه
الدرا�سة �أهميتها من حيث حتديد مواطن ال�ضعف يف اعتماد املعايري املهنية و�أهم العوامل امل�ؤثرة يف تطبيق تلك
املعايري وبيان ت�أثرياتها ال�سلبية املحتملة ومدى احلاجة �إىل تر�سيخ قواعد جديدة للعمل الإعالمي تركز على �أداء
ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية لر�سالتها وفقا ملعايري مهنية �سليمة.
�أهداف الدرا�سة
تتلخ�ص �أهداف الدرا�سة التي ي�سعى الباحث �إىل ك�شفها مبا ي�أتي:
التعرف �إىل �أهم اخل�صائ�ص العامة لأفراد عينة الدرا�سة.

العدد 4

م�شكلة الدرا�سة
تر�صد هذه الدرا�سة مرحلة مهمة ت�شهدها ال�صحافة الإلكرتونية يف الأردن حيث تزداد مناف�ستها
لل�صحافة التقليدية ،وتتج�سد م�شكلة البحث يف ارتفاع عدد ال�صحف الإلكرتونية �إىل �أكرث من مائة �صحيفة
وازدياد معدالت الن�رش ال�صحفي والتدفق الإخباري واملعلوماتي عرب ال�صحافة الإلكرتونية على �شبكة االنرتنت
يف ظل حرية وا�سعة النطاق يف �إ�صدار ال�صحف الإلكرتونية دون حمددات �أو �رشوط حول طبيعة املمار�سة املهنية
التي ينبغي توافرها يف العمل ال�صحفي ومبا ين�سجم مع مبادئ نظرية امل�س�ؤولية االجتماعية يف العمل الإعالمي
الهادفة �إىل خدمة الإن�سان ورقي املجتمع وتقدمه بعد بروز ظاهرة املواطن ال�صحفي �أو �صحفي االنرتنت
غري امل�ؤهل �إعالميا �أو �أكادمييا ،مما يثري ت�سا�ؤ ًال عن م�صري وم�ستقبل املهنة ومعايري العمل املهني يف ال�صحافة
الإلكرتونية.
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�أوال :الإطار املنهجي للدرا�سة
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توظيف �أرقى تقنيات الو�صول �إىل القراء يف منازلهم ومكاتب عملهم و�إمنا تتعدى ذلك �إىل التناف�س حول طبيعة
(حرية) املحتوى ،وحرفية العمل املهني مع م�ؤ�س�سات �إعالمية ذات تاريخ مهني عريق ،ال�سيما يف ظل مناخ
احلر ّية الإعالم ّية الذي ي�سود العامل اليوم.
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الك�شف عن �أ�ساليب وو�سائل العاملني يف ال�صحافة الإلكرتونية لتحقيق املعايري املهنية ( الدقة امل�صداقية
املو�ضوعية احلياد)يف ن�رش الأخبار والتقارير.
معرفة االجتاهات والأفكار ال�سائدة لدى القائمني باالت�صال عن املعايري املهنية املطلوب توافرها يف عمل ال�صحافة
الإلكرتونية.
الك�شف عن الآثار ال�سلبية ل�ضعف املهنية يف ال�صحافة الإلكرتونية وت�أثرياتها على احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية.
معرفة مدى �أهمية الدرا�سة الأكادميية املتخ�ص�صة يف الإعالم يف حتقيق املعايري املهنية يف ال�صحافة
الإلكرتونية.
ا�ستنتاج املعاجلات واملقرتحات التي ت�ساهم يف تعزيز تطبيق املعايري املهنية يف ال�صحافة الإلكرتونية.
ت�سا�ؤالت الدرا�سة
من �أجل �أن حتقق الدرا�سة هدفها الرئي�س املتمثل يف ك�شف واقع املمار�سة املهنية لل�صحافة الإلكرتونية
الأردنية ،وكذلك لتحقيق �أهدافها الأخرى املرتبطة بهذا الهدف �ست�سعى الدرا�سة �إىل الإجابة العلمية عن الأ�سئلة
الآتية:
ما مدى تطبيق ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية ملعايري املهنية ال�صحفية املتمثلة يف املو�ضوعية ،الدقة ،امل�صداقية،
واحلياد يف الن�رش؟
هل هناك �ضعفٌ باعتماد املعايري املهنية يف ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية ؟ وما الت�أثريات املحتملة لهذا
ال�ضعف؟
ما العوامل امل�ؤثرة على تطبيق املعايري املهنية يف ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية؟
ما مدى احلاجة �إىل تر�سيخ قواعد جديدة للعمل الإعالمي تركز على �أداء ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية لر�سالتها
وفقا ملعايري مهنية �سليمة ؟
منهج الدرا�سة
املنهج امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة هو املنهج الو�صفي التحليلي عن طريق امل�سح لعينة من �أفراد جمتمع
الدرا�سة الذي ي�شمل كل ال�صحفيني العاملني يف ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية �سواء التي لها ن�سخة مطبوعة �أو
التي لديها مواقع على �شبكة الإنرتنت فقط للتعرف على �آرائهم حول واقع تطبيق املعايري املهنية يف ال�صحافة
الإلكرتونية ،ومن خالل امل�سح على عينة الدرا�سة متكن الباحث من جمع احلقائق واملعلومات عن مو�ضوع
الدرا�سة ومن ثم حتليلها وتف�سريها والو�صول �إىل تعميمات ميكن قبولها .ومل تقت�رص الدرا�سة يف ا�ستخدامها
للمنهج الو�صفي التحليلي على و�صف الظاهرة بل �سعت �إىل ت�صنيف ما تو�صلت �إليه من معلومات ،تعرب يف
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جماالت الدرا�سة
املجال املكاين :مت اختيار ال�صحف الإلكرتونية الأردنية التي لها ن�سخة مطبوعة وال�صحف التي لديها موقع
على �شبكة الإنرتنت فقط والبالغ عددها �أكرث من مائة �صحيفة ،جما ًال مكاني ًا لتنفيذ الدرا�سة لأنها جميعا تن�ضوي
حتت التو�صيف العلمي لل�صحف الإلكرتونية.
املجال الب�شري :تتطلب �إجراءات الدرا�سة امل�سحية حتديد امل�صادر التي متثل جمتمع البحث ،ويتم منها اختيار
العينات ،ومبا �أن �أهداف البحث تتلخ�ص يف معرفة املعايري املهنية يف عمل ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية ف�إن
ال�صحفيني الأردنيني املن�ضوين لنقابة ال�صحفيني الأردنيني وال�صحفيني املمار�سني لل�صحافة الإلكرتونية من

العدد 4

�أداة الدرا�سة
من �أجل احل�صول على املعلومات والآراء من عينة جمتمع الدرا�سة مت ت�صميم ا�ستبانة خا�صة لقيا�س �أراء
ال�صحفيني الأردنيني العاملني يف ال�صحافة الإلكرتونية عن واقع املعايري املهنية يف ال�صحافة الإلكرتونية ،وقد
ا�شتملت اال�ستبانة على � 31س�ؤاال ،من بينها �أربعة �أ�سئلة مفتوحة وذلك لأهميتها يف تو�ضيح �آراء املبحوثني
ب�شكل �أكرث تف�صيال ،وكذلك و�ضعت �أ�سئلة مغلقة باختيارات متعدد مع �إف�ساح املجال للمبحوث لإ�ضافة �إجابات
�أخرى حيثما تقت�ضي طبيعة ال�س�ؤال ،وقد ق�سمت ا�ستبانة الدرا�سة �إىل �أربعة حماور رئي�سة تتناول اجلوانب
الآتية:
حمور احلرية وامل�س�ؤولية
حمور املو�ضوعية والدقة وامل�صداقية واحلياد
حمور العوامل امل�ؤثرة على تطبيق املعايري املهنية
حمور ت�أثريات �ضعف اعتماد املعايري املهنية
وقد مت حتكيم ا�ستبانة الدرا�سة من قبل ثالثة �أ�ساتذة متخ�ص�صني يف الإعالم للت�أكد من ال�صدق الظاهري
من حيث الت�أكد من �أن بنود اال�ستبانة تقي�س ما �أعدت من اجله وتت�سم بالو�ضوح ودقة اللفظ واملدلول ،وكذلك
مت الت�أكد من �صدق املحتوى من حيث �شمول ّية �أداة الدرا�سة لكافة �أبعاد مو�ضوع الدرا�سة وعدلت بع�ض الأ�سئلة
والعبارات التي اتفق عليها املحكمون مبا يحقق هدف الدرا�سة.

49

جمملها عن واقع تطبيق املعايري املهنية يف ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية وتطلعات العاملني فيها �إىل �إر�ساء
قواعد جديدة للعمل املهني ينعك�س على م�ستقبلها ،وتنظيم معلومات عينة جمتمع الدرا�سة وحتليلها حيث يكفل
التحليل الكيفي �إعطاء �صورة واقعية عن الظاهرة حمل الدرا�سة ،كما ا�ستخدمت الدرا�سة التحليل (الكمي)
ب�شكل مدرو�س مبا يخدم �أهداف الدرا�سة اعتمادا على �إن ا�ستخدام �أكرث من �أ�سلوب يف حتليل البيانات يكفل
الدعم املتبادل للطريقة الكيفية مع الطريقة الكمية ويعطي النتائج م�ستوى معقوال من الدقة.
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غري �أع�ضاء النقابة ميثلون م�صادر ميكن للباحث �أن يحدد منها �إطار العينة  Frame of Sampleحتديد ًا دقيق ًا
تتوافر فيه �رشوط الكفاية ِ Adequacyبحيث يت�ضمن �إطار العينة الفئات كافة التي تخدم �أهداف البحث ،ويتم
اختيار العينة مبا ي�ضمن توافر �رشطني �أ�سا�سيني الأول� ،أن تكون العينة ممثلة للمجتمع الذي �سحبت منه
مبا ي�سهم يف تعميم نتائج البحث عليه ،والثاين� ،أن تكون العينة كافية من حيث حجمها ومتوافقة مع الأهداف
املحددة للبحث .ويتكون جمتمع الدرا�سة الكلي من ال�صحفيني العاملني يف ال�صحف الإلكرتونية الأردنية الذين
يبلغ عددهم � 678صحفيا )2(،وقد اختار الباحث عينة عمدية عددها � 120صحفيا مت اختيارهم با�ستخدام �أ�سلوب
التوزيع املتنا�سب مع جمموع العاملني يف كل �صحيفة �إلكرتونية ،وبلغت ن�سبة العينة  %17.6من املجتمع الكلي،
وقد ا�ستبعد الباحث  7ا�ستمارات لأنها غري م�ستوفية ل�رشوط البحث ورف�ض �14صحفيا الإجابة وبذلك تكون
العينة � 99صحفيا ا�ستجاب للدرا�سة.
املجال الزمني� :أجريت الدرا�سة خالل �شهر حزيران .2011
الدرا�سات ال�سابقة
ميكن القول ب�أن الدرا�سات عن ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية ال تزال �شحيحة يف خمتلف املجاالت ب�شكل
عام ،وتبدو قلّة الدرا�سات امل�سحية �أكرث و�ضوحا يف جمال املعايري املهنية يف ال�صحافة الإلكرتونية على �شبكة
تتوجه لتجربة تت�سم باحلداثة �إذ ال
االنرتنت ،ويبدو هذا ال�شح العلمي ب�شكل �أكرث حتديدا يف الدرا�سات التي ّ
توجد بحوث �أو درا�سات �أو كتب من�شورة ،تت�صل مبو�ضوع البحث �صل ًة مبا�رشة� ،إال �أن هناك بع�ض الدرا�سات
والبحوث التي لها �صلة غري مبا�رشة مبو�ضوع البحث ومنها درا�سة الأ�ستاذ الدكتور تي�سري �أبو عرجه ( احلالة
املهنية يف ا�ستطالع لل�صحفيني الأردنيني  )1997الذي تناول فيها احلالة املهنية يف ال�صحافة الأردنية التقليدية
من حيث الرواتب واملكاف�آت والدورات التدريبية وحرية الن�رش وو�سائل احل�صول على الأخبار التي ت�ضمنت
تو�صيات قيمة لالرتقاء باملهنية يف ال�صحافة الأردنية.
ثانيا  :الإطار النظري
�صحافة امل�ستقبل
�شجع االت�ساع يف ا�ستخدام الإنرتنت يف العامل والأردن حتديدا العديد من ال�صحف وو�سائل الإعالم على
�أن ت�ضيف لأدواتها التقليدية ا�ستخدام الإنرتنت ،بالإ�ضافة للجوء العديد من اجلهات وامل�ؤ�س�سات �إىل ت�أ�سي�س
منابر �إعالمية جديدة تعتمد ب�شكل كلي على الإنرتنت ،ويف هذا املجال ت�أ�س�ست العديد من املواقع الإعالمية التي
بد�أت حتوز على ثقة واهتمام م�ستخدمي الإنرتنت بدرجة كبرية ،بل �أن بع�ضها بات ي�ستقطب زوارا وقراء قد
يفوق عددهم قراء �إجمايل قراء ال�صحف الورقية جمتمعة يف دولة كاملة.
تقدم ال�صحافة الإلكرتونية �شكال جديدا من الإعالم يقوم على �إ�رشاك اجلمهور وعدم التعامل مع امل�ستخدم
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على �أنه متل ٍّق فقط ،لقد انتهي عهد التلقي ال�سلبي يف االت�صال اخلطي �أو االت�صال يف اجتاه واحد من املر�سل �إىل
املتلقي ،وهو ما كانت تت�سم به و�سائل الإعالم التقليدية� ،إذ �أ�صبح االت�صال يف اجتاهني تتبادل فيه �أطراف عملية
االت�صال الأدوار ويكون لكل طرف قدر كبري يف حرية الر�أي والتعبري ،وفر�ض الإعالم الإلكرتوين واقع ًا �إعالميا
5
جديدا بكل املقايي�س ،حيث انتقل بالإعالم �إىل م�ستوى االنت�شار العاملي والتنوع يف حمتوى الر�سائل الإعالمية،
ملا ميلكه من قدرات ومقومات الو�صول والنفاذ للجميع ،وامتداده الوا�سع بتقنياته و�أدواته وا�ستخداماته
وتطبيقاته املتنوعة على الف�ضاء الإلكرتوين املرتامي الأطراف بال حدود �أو حواجز �أو فوارق.
وال�صحافة الإلكرتونية ظهرت وتطورت كنتاج ل�شبكة الإنرتنت التي جاءت �أي�ضا نتيجة املزج بني ثورة
تكنولوجيا االت�صاالت وثورة تكنولوجيا احلا�سبات مبا يعرف بالتقنية الرقمية ،ورغم عمرها الق�صري �إال �أن
ال�صحافة الإلكرتونية حققت يف نحو عقدين من الزمان ما حققته ال�صحافة املطبوعة يف ع�رشات ال�سنني ،ومتكنت
من تقدمي مكا�سب عديدة للمهنة الإعالمية وجلمهور القراء وكذلك مل�ستويات �أخرى من امل�ستفيدين مثل القادة
ال�سيا�سيني وقادة الر�أي ونخب املجتمع واملعلنني و�سواهم ،لكن هذه املكا�سب ارتبطت وما تزال بتطور التقنية
وانت�شارها ويف طبيعة اجلمهور الذي ي�ستخدمها.
وتفيد امل�ؤ�رشات برتاجع عدد ن�سخ ال�صحف املطبوعة وازدياد عائدات الإعالن يف ال�صحف الإلكرتونية،
و�أظهرت درا�سة ن�رشتها �رشكة �أي ماركرت الأمريكية �أن الإنفاق على الإعالن عرب الإنرتنت يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،جتاوز للمرة الأوىل معدالت الإنفاق على �إعالنات ال�صحف املطبوعة ،وك�شفت الدرا�سة �أن الإنفاق
على الإعالن عرب االنرتنت ارتفع �إىل  25.8مليار دوالر خالل عام  ،2010يف حني انخف�ض الإنفاق على �إعالنات
ال�صحف املطبوعة لي�صل  22,8مليار دوالر .وتوقعت الدرا�سة زيادة قيمة الإنفاق الإعالين على االنرتنت خالل
عام  2011بن�سبة  %10.5لت�صل �إىل  28.5مليار دوالر ،بينما توقعت تراجع الإنفاق على �إعالنات ال�صحف
6
التقليدية بن�سبة  %6لتبلغ  21,4مليار دوالر.
وكانت نفقات الإعالن يف ال�صحف الأمريكية التقليدية املطبوعة خالل عام  1999بلغت  46.3مليار دوالر ،مما
يدلل على تراجع �إعالنات ال�صحف التقليدية �إىل �أقل من الن�صف خالل ال�سنوات الع�رش املا�ضية التي �شهدت
فيها الإعالنات على الإنرتنت منو ًا متزايد ًا 7.وتعاين ال�صحافة التقليدية الأمريكية حالي ًا �أزمة مالية ب�سبب
تراجع معدالت �إيراداتها نتيجة النخفا�ض عائداتها من الإعالنات ،ومن انح�سار قرائها وهجرتهم �إىل ال�صحافة
الإلكرتونية املجانية ،تلك امل�ؤ�رشات دفعت روبرت مردوخ �أ�شهر �أباطرة ال�صحافة والإعالم يف العامل �إىل احلديث
عن هزمية ال�صحافة التقليدية ونهاية ع�رصها يف عام  2040الذي �سي�شهد هجرة �آخر قراء ال�صحف الورقية
املطبوعة �إىل ال�صحافة الإلكرتونية 8.ومع عدم اجلزم مبثل هذه التوقعات �إال �أنها ُتعرب عن الهاج�س الفكري الذي
�ساد خالل ال�سنوات الأخرية م�أخوذا باالجناز التقني املعروف بالإنرتنت وما عرب عنه من تقدم علمي كان جزءا
من ثورة تكنولوجية معلوماتية �إن�سانية جديدة غريت من مفاهيم وقيم الثورة ال�صناعية ،كما �أنها تنطلق مما
�ألهمته هذه الثورة من حمفزات لتطوير الأداء املهني والإفالت من قيود ال�صحافة املطبوعة ومنطيتها وعيوبها،
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ولكن ذلك �رسعان ما ا�صطدم �أي�ضا بعيوب الواقع ال�صحفي اجلديد وهي عيوب ال تقت�رص على حدود التقنية
املتقدمة التي ا�ستحالت ب�شكل �أو ب�آخر �إىل تقنية طبقية عامليا وحمليا ،بل �أي�ض ًا باملحتوى ال�صحفي الذي تنوعت
�أ�شكاله وم�ضامينه ب�شكل كبري.
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وي�شري الدكتور حممود علم الدين �إىل �إنه من ال�صعب الو�صول �إىل تعريف جامع و�شامل لل�صحافة
الإلكرتونية وذلك لتطورها امل�ستمر  ،وتعدد �أنواعها  ،وتنوع الو�سائط التي تن�رش خالله ،حيث ت�ستخدم
م�صطلحات عديدة لو�صفها  10:من بينها ال�صحافة الإلكرتونية� ،صحافة الإنرتنت�،صحافة الويب ،ال�صحافة
الفورية � ،Onlineصحافة الو�سائط متعددة � ، Multimediaصحافة تفاعليه � ،Interactiveصحافة
مندجمة�،Convergentصحافة املحمول �،Mobileصحافة املدونات� ،Bloggingصحافة �شخ�صية
� ،Personalizedصحافة م�شاركة � ،Participatoryصحافة الوقت احلقيقي �، Real Timeصحافة
امل�صادر املفتوحة� ،Open sourceصحافة املواطن � ،Publicصحافة ذكية � Smartصحافة ال ورقية ،وهذه
امل�صطلحات كلها ت�شري �إىل �أمناط من ال�صحافة الإلكرتونية غري الورقية ،كلها �صحف �إلكرتونية  ،ولكنها
تختلف من حيث الأ�سلوب وو�سيط الن�رش ،وال�صحافة الإلكرتونية ح�سب تعريف الدكتور حممود علم الدين هي
�أي �إ�صدار ال ورقي يتم �إ�صداراه باال�ستعانة ب�شبكة الإنرتنت ،وعر�ضه على ال�شبكة �أو �أي و�سائط �أخرى غري
ورقية .ويت�ضمن ذلك الطبعات الإلكرتونية من ال�صحف الورقية على �شبكة الإنرتنت ،وال�صحف الإلكرتونية التي
لي�س لها �أ�صل ورقي على �شبكة الإنرتنت ،ومواقع ال�صحف الورقية على �شبكة الإنرتنت ،ومواقع امل�ؤ�س�سات
11
الإعالمية املختلفة :الراديو والتليفزيون ووكاالت الأنباء ،واملواقع الإخبارية ،ومواقع ال�شبكات االجتماعية.
عرف ال�صحيفة الإلكرتونية ب�أنها �صحيفة تنطبق عليها موا�صفات ال�صحيفة
	�أما الدكتور عماد ب�شري ف ُي ّ
اليومية املطبوعة جلهة وترية ال�صدور وجلهة تنوع املوا�ضيع بني ال�سيا�سة واالقت�صاد والثقافة االجتماعية
والريا�ضية وجلهة تنوع �شكل املادة ال�صحافية بني اخلرب واملقابلة والتحليل والتحقيق واملقالة ،ولكن �أهم
ما مييزها عن ال�صحيفة املطبوعة هو توافر املادة ال�صحافية على �شكل ن�ص �إلكرتوين  Textميكن البحث فيه
وحتريره من جديد بعد ا�سرتجاعه وبالتايل خزنه كمادة �صحافية جديدة .ومن املزايا الأخرى �رسعة الو�صول
12
� Accessإىل املادة ال�صحافية ب�أكرث من طريقة.
و ُيعرف جمال غيطا�س ال�صحافة الإلكرتونية ب�أنها:نوع من االت�صال بني الب�رش يتم عرب الف�ضاء
الإلكرتوين -الإنرتنت و�شبكات املعلومات واالت�صاالت الأخرى -ت�ستخدم فيه فنون و�آليات ومهارات العمل
يف ال�صحافة املطبوعة م�ضافا �إليها مهارات و�آليات تقنيات املعلومات التي تنا�سب ا�ستخدام الف�ضاء الإلكرتوين
كو�سيط �أو و�سيلة ات�صال مبا يف ذلك ا�ستخدام الن�ص وال�صوت وال�صورة وامل�ستويات املختلفة من التفاعل مع
املتلقي ،ال�ستق�صاء الأنباء الآنية وغري الآنية ومعاجلتها وحتليلها ون�رشها على اجلماهري عرب الف�ضاء الإلكرتوين
13
ب�رسعة.
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مفهوم املعايري املهنية
ُيعد مفهوم القيم �أو املعايري املهنية من املفاهيم التي �أهتم بها الكثري من الباحثني يف جماالت خمتلفة
كالفل�سفة والرتبية واالقت�صاد االجتماع ،وتعترب القيم املهنية �أو قيم العمل �أحد جماالت القيم؛ فهي جمموعة
املوجهات التي حتدد خيارات الفرد املهنية وحتدد �سلوكه داخل عمله .فالأفراد عندما يختارون �أعمالهم ،وعندما
ِّ
يحددون �أهداف هذه الأعمال ووظائفها بالن�سبة لهم وعندما ينجزون هذه الأعمال ف�إنهم ي�سلكون يف �ضوء
حمددات قيمية ،وهكذا ف�إن العمل يخ�ضع يف  -اختياره و�أدائه وخمرجاته  -لتوجهات قيمية هي التي حتدد
14
�أ�شكال االختيار والأداء والنتائج داخله.
واملهنية Professionهي وظيفة مبنية على �أ�سا�س من العلم واخلربة اختريت اختيارا منا�سبا ح�سب
جمال العمل اخلا�ص بها وهي تتطلب مهارات وتخ�ص�صات معينة ويحكمها قوانني و�آداب خا�صة ،و ُتعرف
�أخالقيات ال�صحافة ب�أنها جمموعة املعايري والقيم املرتبطة مبهنة ال�صحافة التي يلتزم بها ال�صحفيون يف عملية
ا�ستقاء الأنباء ون�رشها والتعليق عليها ،ويف طرحهم لآرائهم ،وهذه املعايري املهنية تقوى �إح�سا�س ال�صحفي
مب�س�ؤوليته االجتماعية.
وقد �ساهمت �أفكار جون ميلتون وجيفر�سون يف ظهور مفهوم �أخالقيات ال�صحافة يف ع�رشينيات
القرن الع�رشين يف الواليات املتحدة الأمريكية تلك الأفكار التي اعتربت من �أهم الأ�س�س التي قامت عليها
نظرية امل�سئولية االجتماعية يف الواليات املتحدة الأمريكية عام  1947التي حددت التزامات ال�صحافة وو�سائل
الإعالم جتاه املجتمع التي ميكن تنفيذها من خالل االلتزام باملعايري املهنية لنقل املعلومات مثل احلقيقة والدقة
15
واملو�ضوعية والتوازن.
وفر�ضت نظرية امل�س�ؤولية االجتماعية  Social Responsibilityواقعا مهنيا معا�رصا ملفهوم
حرية الإعالم الذي يت�سم باملرونة ،وذلك بعد �أن �أثبتت املمار�سات �أن احلرية غري املقرتنة بامل�س�ؤولية ت�ؤدي
�إىل الفو�ضى يف املجتمعات فال ينبغي حلرية ال�صحافة �أن تطغى على حريات الآخرين وقيم املجتمع ،وترتبط
م�صداقية ال�صحافة بالتزامها باحلقيقة وبالتزامها ال�سعي لتحقيق الدقة والنزاهة واملو�ضوعية والتمييز
الوا�ضح بني الإخبار والدعاية وال يجوز فر�ض حتقيق هذه الأهداف واحرتام القيم الأخالقية واملهنية فهذه
امل�س�ؤولية ملقاة ح�رص ًا على عاتق ال�صحفيني وو�سائل الإعالم والر�أي العام هو الذي يكافئ �أو يعاقب يف
16
املجتمعات الدميقراطية.
	�إن امل�س�ؤولية الأ�سا�سية التي تقع على عاتق ال�صحفيني يف �أي جمتمع دميقراطي هي نقل املعلومات
بدقة ونزاهة و�إن�صاف ،لذلك �أن مت�سك ال�صحافة باملبادئ الأخالقية واملهنية عن�رص �أ�سا�سي لنجاح ال�صحافة
الإلكرتونية على املدى املنظور ،ويقول كلور جون بريتران �أ�ستاذ القواعد الأخالقية يف معهد ال�صحافة الفرن�سي
17
يف جامعة باري�س �إن القواعد الأخالقية ت�شمل على ثالثة عنا�رص �أ�سا�سية:
القيم الأ�سا�سية :احرتام احلياة والت�ضامن الإن�ساين.
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حمظورات �أ�سا�سية� :أن ال تكذب �أو ت�سبب �أذى �أو تنتحل لنف�سك �أعمال �شخ�ص �آخر.
مبادئ �صحفية :الدقة والنزاهة واال�ستقاللية
وكثريا ما تواجه ال�صحافة الإلكرتونية ت�ضاربا بني �أهمية الأخبار ومعايري املجتمع ويتطلب حل مثل
هذا الت�ضارب ممار�سة عملية اتخاذ القرارات املهنية والأخالقية مبهارة ويتعني على ال�صحفيني �أن يدركوا انه
قد يكون ل�سلوكهم ت�أثري �سلبي على امل�ؤ�س�سة ال�صحفية وفقدانها للم�صداقية.
وبالرغم من كل ذلك فان مفهوم املعايري املهنية ما يزال مثار جدل ،حيث يرى الكثري من الباحثني
وال�صحفيني يف العامل الغربي �إنه و�سيلة لفر�ض قيود جديدة على حرية الإعالم ،ويفر�ض تطور الأو�ضاع ال�صحفية
يف العامل املعا�رص البحث عن و�سيلة لتنمية امل�س�ؤولية االجتماعية لدى ال�صحفيني ،والتزامهم ب�أخالقيات مهنة
ال�صحافة ومعايري الأداء املهني ،ولقد كان و�ضع دليل يت�ضمن هذه املعايري والأخالقيات �أو ميثاق �رشف
�رضورة يفر�ضها تطور ال�صحافة واختالل تدفق الأنباء يف العامل املعا�رص وزيادة االحتكار والرتكيز وغريها
من الق�ضايا،كما ميكن حتديد �أهداف مواثيق ال�رشف ال�صحفي بحماية اجلمهور من اال�ستخدام غري امل�س�ؤول
لل�صحافة وذلك با�ستخدامها لأغرا�ض الدعاية �أو الت�ضليل الإعالمي ،وحماية ال�صحفيني �أنف�سهم من �إجبارهم
على العمل ب�أ�ساليب غري م�س�ؤولة �أو بطريقة تتناق�ض مع ما متليه عليهم �ضمائرهم ،وحماية حق ال�صحافة يف
احل�صول على كل �أنواع املعلومات من م�صادرها فيما عدا تلك املعلومات التي تتعلق ب�شكل مبا�رش ب�ش�ؤون
الدفاع �أو الأمن القومي ،وحماية حق ال�صحافة يف ن�رش هذه املعلومات وهو ما يمُ كن اجلماهري من معرفة
كيف يدار املجتمع ،كما يمُ كن اجلماهري من ا�ستخدام ال�صحافة لعر�ض �آرائها املختلفة ،وهناك حوايل  50دولة
يف العامل لديها مواثيق �رشف ،وقد مت �إ�صدار هذه املواثيق �إما بطريقة اختيارية حيث قامت منظمات مهنية
18
ب�إ�صدارها �أو قامت ب�إ�صدارها جمال�س لل�صحافة.
و�أ�صبحت امل�س�ؤولية الأ�سا�سية التي تقع على عاتق ال�صحفيني يف �أي جمتمع حر هي نقل املعلومات
بدقة ونزاهة و�إن�صاف ويرى وليام .ف .وو � ،أ�ستاذ ال�صحافة املحرتفة ( املهنية) يف جامعة �ستانفورد يف
الواليات املتحدة الأمريكية �إن ال�سعي الد�ؤوب للح�صول على الأخبار وتقدميها ب�صورة م�ستقلة هو الطريقة
التي تخدم بها ال�صحافة ال�صالح العام ،وينبغي �أن تكون معاهد وكليات تعليم ال�صحافة املواقع التي ترتعرع
فيها هذه املفاهيم وتتم حمايتها والدفاع عنها ككل  ،وي�شري وليام �إىل �أن هناك  450م�ؤ�س�سة ومعهد وكلية
لتعليم ال�صحافة وو�سائل االت�صال يتخرج منها �سنويا نحو � 40ألف طالب يح�صلون على �شهادة البكالوريو�س
19
واملاج�ستري.
	�أما املو�ضوعية كمفهوم فقد ظهر يف الإعالم الغربي كرد فعل على التحيز وت�شويه احلقائق باحلذف �أو
الإ�ضافة التي هي من ال�سمات التي تخالف املو�ضوعية ،وقد حدد الباحث �سيغال ليون بع�ض النقاط التي يرى
20
االلتزام بها يحقق معنى املو�ضوعية وهي:
تقدمي الأنباء يف حياد تام
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والواقعية ،Factualnessويحتوي التجرد على مكونني �أي�ضا هما احلياد  Neutralityوالتوازن Balance

و ُيعرف �ستاهل احلياد ب�أنه «البعد عن ا�ستعمال لغة عاطفية �أو �أي �شكل من �أ�شكال ا�ستمالة اجلمهور ،نحو
موقف معني جتاه املو�ضوع الوارد يف اخلرب» ،بينما ُيعرف التوازن ب�أنه «�إعطاء الفر�صة لكافة وجهات النظر يف
�صياغة اخلرب وو�ضع تلك الآراء مب�ستوى متوازن من حيث امل�ساحة �أو الزمن �أو الرتكيز».
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�شكل رقم  1خمطط �ستاهل ملكونات املو�ضوعية

العدد 4

تقدمي الأنباء ال�صادقة
ف�صل الأنباء عن الآراء
ذكر م�صادر الأنباء بو�ضوح.
عر�ض وجهات النظر املختلفة يف حال وجود �آراء متباينة حول مو�ضوع اخلرب ،مع �أهمية ذكر م�صادرها.
ويعتمد حتديد املقومات الأ�سا�سية لعنا�رص املو�ضوعية على اخل�صائ�ص االجتماعية وال�سيا�سية لكل
جمتمع الرتباط تلك املقومات بال�صدق يف القول والأمانة يف نقل املعلومات التي هي جزء من القيم العليا ملعظم
املجتمعات ،حيث �إن و�سائل الإعالم التقليدية و�ضعت لها �أ�ساليب لتحقيق م�صداقية املعلومات بينما ال�صحافة
21
الإلكرتونية مل تر�سخ بعد �أ�ساليب التحقق من امل�صداقية.
وقد و�ضع الباحث ال�سويدي �ستاهل  Stahl J . Vesterيف مقال حول املو�ضوعية خمططا �أو�ضح
فيه املكونات الرئي�سة للمو�ضوعية وعلى النحو الآتي22:
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	�أما الواقعية يف خمطط �ستاهل ف�إن املكونني الأ�سا�سيني لها هما :الأول ال�صدق الذي يرى �إنه لي�س
بحاجة �إىل تعريف ،والثاين ارتباط اخلرب و�صلته الوثيقة باجلمهور املتلقي ،فريى �ستاهل «�إن هذا املكون ذو
�صلة بعملية اختيار اخلرب� ،أكرث من ات�صاله ب�شكل اخلرب و�أ�سلوب �صياغته� ،إذ �أن املطلوب هو اختيار اخلرب الذي
يت�صل بهموم املتلقي وي�شيع رغبات املعرفة عنده ،حتى ي�ستكمل اخلرب �أ�س�س املو�ضوعية» ،كما تقت�ضي قواعد
23
ال�سلوك املهني احرتام خ�صو�صية الأفراد و�أن يرتكوا �أحرار ًا من املراقبة �أو التدخل يف �ش�ؤونهم اخلا�صة.
واقع ال�صحافة الإلكرتونية يف الأردن
�ساهم االزدياد امل�ضطرد وارتفاع ن�سبة م�ستخدمي الإنرتنت �إىل  % 26.8من �إجمايل عدد ال�سكان
يف الأردن يف انت�شار ال�صحافة الإلكرتونية التي تتمتع مبزايا ال�رسعة يف نقل الأخبار ،والتعليق عليها بجر�أة
و�شفافية ،كما لفتت �أنظار امل�س�ؤولني �إىل م�شاكل النا�س وهمومهم ،وتفيد نتائج درا�سة �أجراها مركز حماية
وحرية ال�صحفيني عن حالة احلريات الإعالمية يف الأردن خالل عام  ،2010ب�أن ن�سبة %81من ال�صحفيني
امل�ستجيبني للدرا�سة يرون �أن ال�صحافة الإلكرتونية �ساهمت يف رفع م�ستوى احلرية الإعالمية من خالل �إتاحتها
24
الفر�صة للنا�س �إبداء �آرائهم وتعليقاتهم على ما ين�رش بحرية.
ودخلت ال�صحافة الإلكرتونية التي لي�س لها ن�سخة مطبوعة على امل�شهد الإعالمي يف الأردن ب�صدور
�صحيفة زاد الأردن التي �أ�صدرها �أحمد الوكيل يف  15من �آذار  2004،25ثم تواىل �صدور ال�صحف الإلكرتونية
مثل وكالة عمون الإخبارية التي �أن�شئت عام . 2006وظهرت بعد ذلك �صحف �إخبارية �أخرى مثل وكالة �أنباء
�رسايا ومواقع خربين ورم �أونالين وال�سو�سنة و�سما الأردن وجرا�سا وجفرا وكل الأردن واملحرر و�إجبد،
و�أيله نيوز ،و�أخبار البلد وعمان بو�ست وال�صوت و�أخبارنا نت ووطنا نيوز ،وغريها حتى جتاوز عدد ال�صحف
الإلكرتونية الآن حاجز املئة  ،ومن اجلدير ذكره �أن املواقع الإلكرتونية يف الأردن ال تخ�ضع لقانون املطبوعات
والن�رش من حيث الرتخي�ص� ،أو ال�رشوط الأخرى .ولي�س هناك ت�رشيع خا�ص بها  ،ويعزز ذلك �أن جميع املواقع
الإلكرتونية غري مرخ�صة وفق ًا لقانون املطبوعات والن�رش ،وال حاجة لأن تطلب ترخي�ص ًا منها وال ت�سمية
رئي�س حترير،كما �أنه لي�س لنقابة ال�صحفيني الأردنيني عالقة باملواقع الإلكرتونية �إال يف حدود �ضيقة؛ يف حال
ارتكاب خمالفات من قبل �صحفيني �أع�ضاء يف النقابة ،ح�سب القوانني الناظمة لعلمها ويف مقدمتها قانون نقابة
ال�صحفيني الأردنيني ،وميثاق ال�رشف ال�صحفي� ،أو ميلكون �صحف ًا �إلكرتونية �أو يعملون بها ،فيحا�سبون على
ما ين�رش 26.ويف خطوة تعك�س االهتمام بال�صحافة الإلكرتونية يف الأردن ،مت يف �آب عام � 2010إن�شاء احتاد
ال�صحافة الإلكرتونية الأردين املن�ضوية له � 84صحيفة �إلكرتونية لي�صبح االحتاد ممُ ث ًال لعدد كبري من العاملني
يف جمال ال�صحافة الإلكرتونية ،ومتابعة ق�ضاياهم.
وت�شكل ال�صحف الإلكرتونية التي لي�س لها �أ�صل ورقي اجلزء الرئي�س يف ظاهرة ال�صحافة الإلكرتوين
وتك�شف نتائج الدرا�سة بالن�سبة ملتغري التخ�ص�ص الدرا�سي ب�أن عدد ال�صحفيني احلائزين على تخ�ص�ص
ال�صحافة والإعالم بلغ  39وبن�سبة  %39.40من جمموع العينة ،واحتلوا املرتبة الأوىل ،و بلغ عدد ال�صحفيني
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%

%

%

65.66

34.34

100

1.01

1.01

2.02

30.31

15.15

45.46

18.18

13.13

31.31

12.12

5.05

17.17

4.04

0

4.04

امل�ستوى التعليمي
�أقل من الثانوي
ثانوي

0

0

0

8.08

2.02

10.10

الإت�صال والتنمية

اخل�صائ�ص الأ�سا�سية
الن�سبة
املجموع
العمر
�أقل من � 20سنه
من �30 -21سنه
من � 40 -31سنه
من � 50 -41سنه
من � 50سنه ف�أكرث

ذكور

�إناث

املجموع

57

جدول رقم 1
التوزيع الن�سبي للم�ستجيبني من ال�صحفيني ح�سب بع�ض اخل�صائ�ص الأ�سا�سية

العدد 4

احلائزين على تخ�ص�ص اللغة االنكليزية  ، 12واحتلوا املرتبة الثانية وبن�سبة  ،%12.12وبلغ عدد ال�صحفيني
احلائزين على تخ�ص�ص لغة عربية  9واحتلوا املرتبة الثالثة وبن�سبة  ،%9,09وبلغ عدد ال�صحفيني احلائزين
على تخ�ص�ص علوم �سيا�سية  7واحتلوا املرتبة الرابعة وبن�سبة  ،%7.07وبلغ عدد ال�صحفيني احلائزين على
تخ�ص�صي القانون واحلا�سوب  5لكل تخ�ص�ص واحتلوا املرتبة اخلام�سة بن�سبة  %5.05لكل تخ�ص�ص ،وبلغ
عدد ال�صحفيني احلائزين على تخ�ص�صات �أخرى متعددة  22وبن�سبة  22.22من ن�سبة العينة� ،أما بالن�سبة ملتغري
�سنوات اخلربة يف العمل ال�صحفي ،فقد بلغ عدد ال�صحفيني الذين لهم خم�س �سنوات خربة ف�أكرث  53واحتلوا
املرتبة الأوىل وبن�سبة  %53.54من جمموع العينة ،وبلغ عدد ال�صحفيني الذين لهم من �سنة �إىل �سنتني خربة
 ،18واحتلوا املرتبة الثانية وبن�سبة  ،%18.18وبلغ عدد ال�صحفيون الذين لهم من ثالث �إىل خم�س �سنوات خربة
 17واحتلوا املرتبة الثالثة وبن�سبة � ،%17.17أما ال�صحفيون الذين لهم �أقل من �سنة واحدة خربة يف العمل
ال�صحفي فقد بلغ عددهم  11واحتلوا املرتبة الرابعة وبن�سبة .%11.11
وتو�ضح نتائج الدرا�سة بالن�سبة ملتغري الع�ضوية يف نقابة ال�صحفيني الأردنيني ،ب�أن عدد ال�صحفيني امل�ستجيبني
من غري املنتمني للنقابة � 59صحفيا� ،شكلوا الن�سبة الأكرب وهي � ،%59.60أما عدد ال�صحفيني امل�ستجيبني من
الأع�ضاء يف النقابة فقد بلغ عددهم � 40صحفيا �شكلوا ن�سبة . %40.40
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دبلوم

5.05

4.04

9.09

بكالوريو�س

41.42

25.25

66.67

ماج�ستري

9.09

3.03

12.12

دكتواره

2.02

0

2.02
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التخ�ص�ص الدرا�سي

العدد 4

�صحافة و�إعالم

27.28

12.12

39.40

لغة �إنكليزية
لغة عربية
علوم �سيا�سية
قانون
حا�سوب
تخ�ص�صات �أخرى

7.07

5.05

12.12

8.08

1.01

9.09

5.05

2.02

7.07

4.04

1.01

5.05

5.05

0

5.05

9.09

13.13

22.22

�سنوات اخلربة
�أقل من �سنه

6.06

5.05

11.11

من �سنه �إىل �سنتني
من � 5 – 3سنوات
من � 5سنوات ف�أكرث

11.11

7.07

18.18

12.12

5.05

17.17

36.37

17.17

53.54

الع�ضوية يف نقابة ال�صحفيني
ع�ضو يف النقابة

33.33

7.07

40.40

غري منتمي للنقابة

32.32

27.27

59.60

احلرية وامل�س�ؤولية يف ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية
تظهر نتائج الدرا�سة �أن  %71.72من ال�صحفيني امل�ستجيبني �أفادوا ب�أن ال�صحافة الإلكرتونية يف الأردن
تتمتع بحرية ن�سبية ،و�أفاد  %16.16منهم ب�أنها تتمتع بحرية مطلقة ،و�أفاد  %5.05ب�أنها ال تتمتع باحلرية،
بينما �أفاد  %7.07ب�أنه ال يعرف�(.أنظر جدول رقم .)2
جدول رقم 2
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16

71

5

7

% 16.16

% 71.72

% 5.05

% 7.07

جدول رقم 3
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن قراءة قانون املطبوعات والن�رش الأردين
قراءة قانون املطبوعات والن�شر

نعم

ال

املجموع

68

31

الن�سبة

%68.69

%31.31

وتك�شف �إجابات امل�ستجيبني من ال�صحفيني� ،إن ن�سبة  %49.50من ال�صحفيني ترى �أن ال�صحافة الإلكرتونية
الأردنية تعتمد نظرية امل�س�ؤولية االجتماعية ،ون�سبة  %27.27يرون �أنها تعتمد النظرية الليربالية ون�سبة
 %18.18يرون �أنها تعتمد نظرية ال�سلطة ،ون�سبة  %5.05ال يعرفون �أي نظرية تعتمد ال�صحافة الإلكرتونية،
وي�ستدل من اجلدول رقم � ،3أن نحو ن�صف العاملني يف ال�صحافة الإلكرتونية ال يعرفون �أية نظرية تعتمدها
ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية و�أية نظرية ينبغي �أن تعتمد ال�صحافة يف القرن احلادي والع�رشين وذلك ب�سب
عدم الدرا�سة الأكادميية املتخ�ص�صة يف ال�صحافة والإعالم (انظر جدول رقم .)4
جدول رقم 4
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن النظرية الإعالمية التي تعتمدها ال�صحافة الإلكرتونية
الأردنية يف �أداء ر�سالتها

العدد 4

تعترب الت�رشيعات الإعالمية الناظم الأ�سا�سي للعمل ال�صحفي ومراعاتها ي�صب يف التطبيق ال�سليم للمعايري
املهنية ،و�أظهرت النتائج �أن ن�سبة  %68.69من ال�صحفيني امل�ستجيبني وعددهم  ،68اطلعوا على قانون
املطبوعات والن�رش مقابل ن�سبة  % 31.31منهم مل يطلعوا على القانون وعددهم  ،31مما يفيد ب�أن ن�سبة كبرية
منهم على دراية بالت�رشيعات الناظمة للن�رش وللعمل ال�صحفي�( .أنظر جدول رقم .)3
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مدى احلرية
املجموع
الن�سبة

حرية مطلقة

حرية حمدودة ن�سبيا

ال تتمتع باحلرية

ال �أعرف

الإت�صال والتنمية

التوزيع الن�سبي لر�أي امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن مدى احلرية التي تتمتع بها ال�صحافة الإلكرتونية
الأردنية
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النظرية الإعالمية

ال�سلطة

الليربالية

امل�س�ؤولية االجتماعية

ال �أعرف

60

املجموع

18

27

49

5

الن�سبة

%18.18

%27.27

%49.50

%5.05

العدد 4

وتك�شف �إجابات امل�ستجيبني من ال�صحفيني يف اجلدول رقم � 5أن ن�سبة  %38.39مما ين�رش يف ال�صحافة
الإلكرتونية غري متوافق مع قانون املطبوعات والن�رش والت�رشيعات القانونية ،وهي الن�سبة الأعلى ،و�أن ن�سبة
 %35.35ال تعرف هل ما ين�رش متوافق �أم ال بينما ترى ن�سبة  %26.26من امل�ستجيبني �أن ما ين�رش متوافق مع
قانون املطبوعات والن�رش.
جدول رقم 5
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن مدى توافق ما ين�رش من �أخبار يف ال�صحافة الإلكرتونية
الأردنية مع قانون املطبوعات والن�رش والت�رشيعات القانونية
املو�ضوع

غري متوافق

متوافق

ال �أعرف

املجموع

26

38

35

الن�سبة

%26.26

%38.39

%35.35

ويالحظ يف بيانات اجلدول رقم � 6أن ن�سبة  %40.41من �إجابات ال�صحفيني امل�ستجيبني تفيد ب�أن ما ين�رش يف
ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية يراعي العادات والتقاليد والقيم ال�سائدة يف املجتمع الأردين ،و�أن ن�سبة %32.32
من امل�ستجيبني حمايد ،بينما ن�سبة  %20.20منهم ترى �أنه ال يراعي العادات والتقاليد والقيم ال�سائدة يف املجتمع
الأردين ،ون�سبة  %6.06ترى �أنه يراعي ب�شدة ون�سبة  %1.01ترى �أنه ال يراعي �إطالقا.
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جدول رقم 6
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن مدى مراعاة ما ين�رش يف ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية
مع العادات والتقاليد والقيم ال�سائدة يف املجتمع الأردين مدى تطبيق ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية للمعايري
املهنية (املو�ضوعية ،الدقة ،امل�صداقية واحلياد)
يراعي

حمايد

ال يراعي

ال يراعي �إطالقا

61

32

20

1

%32.32

%20.20

%1.01

العدد 4

املو�ضوع

يراعي ب�شدة

املجموع

6

40

الن�سبة

%6.06

%40.41

يو�ضح اجلدول رقم  7ب�أن ن�سبة  %41.42من ال�صحفيني امل�ستجيبني كانت حمايدة عن اعتماد
ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية معيار املو�ضوعية يف ما تن�رشه ،بينما �أفاد  %33.33من امل�ستجيبني ب�أن ال�صحافة
الإلكرتونية الأردنية تعتمد معيار املو�ضوعية فيما تن�رشه ،ويرى � %23.23أن ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية ال
تعتمد معيار املو�ضوعية فيما تن�رشه ،ويرى � %2.02أنها تعتمد معيار املو�ضوعية ب�شدة(.انظر جدول رقم .)7
جدول رقم 7
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن اعتماد ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية معيار املو�ضوعية
يف ما تن�رشه
املو�ضوع

تعتمد ب�شدة

تعتمد

حمايد

ال تعتمد

ال تعتمد �إطالقا

املجموع

2

33

41

23

0

الن�سبة

%2.02

%33.33

%41.42

%23.23

%0

يالحظ يف بيانات اجلدول رقم  8ب�أن ن�سبة  %56.57من ال�صحفيني امل�ستجيبني ترى �إن ما ين�رش يف ال�صحافة
الإلكرتونية الأردنية من �أخبار ومعلومات يخ�ضع �أحيانا للبحث والتق�صي للتحقق من م�صداقيته ،بينما �أفاد
 %23.23من امل�ستجيبني ب�أن ما ين�رش يف ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية من �أخبار ومعلومات يخ�ضع �أحيانا
للبحث والتق�صي للتحقق من م�صداقيته ،ويرى � %12.12أن ما ين�رش نادرا ما يخ�ضع للبحث والتق�صي للتحقق
من م�صداقيته ،ويرى � %6.06أن ما ين�رش يخ�ضع دائما للبحث والتق�صي للتحقق من م�صداقيته ،بينما �أفاد
 %2.02ب�أن ما ين�رش ال يخ�ضع �إطالقا للبحث والتق�صي للتحقق من م�صداقيته.
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جدول رقم 8
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن �إخ�ضاع ما ين�رش من �أخبار ومعلومات يف ال�صحافة
الإلكرتونية الأردنية للبحث والتق�صي للتحقق من م�صداقيته

62
العدد 4

املو�ضوع

يخ�ضع دائما

املجموع

6

23

الن�سبة

%6.06

%23.23

نادرا ما يخ�ضع

ال يخ�ضع �إطالقا

يخ�ضع غالبا يخ�ضع �أحيانا
56

12

2

%56.57

%12.12

%2.02

وتك�شف �إجابات امل�ستجيبني من ال�صحفيني يف اجلدول رقم  9ب�أن ن�سبة  %44.45منهم ترى �أن ال�صحف
الإلكرتونية الأردنية تذكر �أحيانا م�صادر الأخبار التي تن�رشها ،بينما �أفاد  %25.25من امل�ستجيبني ب�أن ال�صحف
الإلكرتونية الأردنية تذكر غالبا م�صادر الأخبار التي تن�رشها ،ويرى  %21.21ب�أن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية
نادرا ما تذكر م�صادر الأخبار التي تن�رشها ،ويرى � %8.08أن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية تذكر دائما م�صادر
الأخبار التي تن�رشها ،بينما �أفاد  %1.01ب�أنها ال تذكر �إطالقا م�صادر الأخبار التي تن�رشها.
جدول رقم 9
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن ذكر ال�صحف الإلكرتونية الأردنية م�صادر الأخبار التي
تن�رشها
املو�ضوع

تذكر دائما

تذكر غالبا

تذكر �أحيانا

نادرا ما تذكر

ال تذكر �إطالقا

املجموع

8

25

44

21

1

الن�سبة

%8.08

%25.25

%44.45

%21.21

%1.01

ويو�ضح جدول رقم 10ب�أن ن�سبة %57.58من ال�صحفيني امل�ستجيبني ترى �إن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية
تقوم بحذف بع�ض الأخبار �أحيانا من موقعها ب�سبب عدم �صحتها ،بينما �أفاد  %29.29من امل�ستجيبني ب�أن ال�صحف
الإلكرتونيةالأردنيةتقومغالبابحذفبع�ضالأخبار�أحيانامنموقعهاب�سببعدم�صحتها،ويرى%8.08ب�أنال�صحف
الإلكرتونية الأردنية نادرا ما حتذف بع�ض الأخبار من موقعها ب�سبب عدم �صحتها ،ون�سبة  %3.03ترى �أن ال�صحف
الإلكرتونية الأردنية ال حتذف �إطالقا بع�ض الأخبار من موقعها ب�سبب عدم �صحتها ،بينما �أفاد  %2.02ب�أنها حتذف
دائما بع�ض الأخبار من موقعها ب�سبب عدم �صحتها( .انظر جدول رقم .)10
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الن�سبة

%2.02

%29.29

%57.58

%8.08

%3.03

ويالحظ يف بيانات اجلدول رقم  11ب�أن ن�سبة  %46.47من ال�صحفيني امل�ستجيبني ترى �أن ال�صحف
الإلكرتونية الأردنية تلتزم �أحيانا بقواعد التحرير ال�صحفي وعدم اخللط بني اخلرب والتقرير واملقال ،ون�سبة
 %32.32منهم ترى �أن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية تلتزم غالبا بقواعد التحرير ال�صحفي وعدم اخللط بني
اخلرب والتقرير واملقال ،بينما �أفاد  %13.13من امل�ستجيبني ب�أن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية نادرا ما تلتزم
بقواعد التحرير ال�صحفي ،ويرى  %7.07ب�أنها تلتزم دائما بقواعد التحرير ال�صحفي ،ويرى � %1.01إن
ال�صحف الإلكرتونية الأردنية ال تلتزم �إطالقا بقواعد التحرير ال�صحفي (�أنظر جدول رقم .) 11
جدول رقم 11
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن مدى التزام ال�صحف الإلكرتونية الأردنية بقواعد
التحرير ال�صحفي وعدم اخللط بني اخلرب والتقرير واملقال
ال تلتزم �إطالقا

املو�ضوع

تلتزم دائما

تلتزم غالبا

تلتزم �أحيانا

نادرا ما تلتزم

املجموع

7

32

46

13

1

الن�سبة

%7.07

%32.32

%46.47

%13.13

%1.01

وتك�شف �إجابات امل�ستجيبني من ال�صحفيني يف اجلدول رقم  12ب�أن ن�سبة  %47.48منهم ترى �أن
ال�صحف الإلكرتونية الأردنية تن�رش �أحيانا ما ي�شكل انتهاكا للحرية ال�شخ�صية �أو القذف �أو الت�شهري ،و�أفاد
 %18.18من امل�ستجيبني ب�أن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية تن�رش غالبا ما ي�شكل انتهاكا للحرية ال�شخ�صية �أو

العدد 4

املجموع

2

29

57

8

3

63

املو�ضوع

حتذف دائما

حتذف غالبا

حتذف �أحيانا

نادرا ما حتذف

ال حتذف �إطالقا

الإت�صال والتنمية

جدول رقم 10
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن قيام بع�ض ال�صحف الإلكرتونية الأردنية بحذف بع�ض
الأخبار من موقعها ب�سبب عدم �صحتها
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القذف �أو الت�شهري ،ويرى � %18.18أي�ضا ب�أن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية نادرا ما تن�رش ما ي�شكل انتهاكا
للحرية ال�شخ�صية �أو القذف �أو الت�شهري ،و�أجاب � %8.08أن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية ال تن�رش �إطالقا ما
ي�شكل انتهاكا للحرية ال�شخ�صية �أو القذف �أو الت�شهري ،بينما �أفاد  %7.07ب�أنها تن�رش دائما ما ي�شكل انتهاكا
للحرية ال�شخ�صية �أو القذف �أو الت�شهري ،وقدر رف�ض  %2.02الإجابة على ال�س�ؤال (انظر جدول رقم .)12

64
العدد 4

جدول رقم 12
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن ن�رش ال�صحف الإلكرتونية الأردنية ما ي�شكل انتهاكا
للحرية ال�شخ�صية �أو القذف �أو الت�شهري
املو�ضوع

تن�شر
دائما

تن�شر
غالبا

تن�شر
�أحيانا

نادرا
ما تن�شر

ال تن�شر
�إطالقا

رف�ض
الإجابة

املجموع

6

18

47

18

8

2

الن�سبة

%6.06

%18.18

%47.48

%18.18

%8.08

%2.02

ويو�ضح جدول رقم  13ب�أن ن�سبة  %39.40من ال�صحفيني امل�ستجيبني ترى �إن ال�صحف الإلكرتونية
الأردنية تن�سب غالبا ما تن�رشه من �أخبار وتقارير �إىل م�صادر غري ُم َعرفة بو�ضوح �أو مبهمة ،بينما �أفاد %38.38
من امل�ستجيبني ب�أن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية تن�سب �أحيانا ما تن�رشه من �أخبار وتقارير �إىل م�صادر غري
ُم َعرفة بو�ضوح �أو مبهمة ،ويرى  %11.11ب�أن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية تن�سب دائما ما تن�رشه من �أخبار
وتقارير �إىل م�صادر غري ُم َعرفة بو�ضوح �أو مبهمة ،وكذلك ن�سبة  %11.11من امل�ستجيبني �أي�ضا ترى �أن ال�صحف
الإلكرتونية الأردنية نادرا ما تن�رش �أخبار ًا وتقارير تن�سب �إىل م�صادر غري ُم َعرفة بو�ضوح �أو مبهمة ،بينما كانت
ن�سبة ال تن�سب �إطالقا �صفر�( .%أنظر جدول رقم .)13
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جدول رقم 13
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن هل تن�سب ال�صحف الإلكرتونية الأردنية ما تن�رشه
من �أخبار وتقارير �إىل م�صادر غري ُم َعرفة بو�ضوح �أو مبهمة مثل قالت م�صادر عليمة ،م�صادر مطلعة ،ذكر
مراقبني

65

املجموع

11

39

38

11

0

الن�سبة

%11.11

%39.40

%38.38

%11.11

%0

ويالحظ يف بيانات اجلدول رقم  14ب�أن ن�سبة  %46.47من ال�صحفيني امل�ستجيبني ترى �أن ال�صحف
الإلكرتونية الأردنية تن�رش �أحيانا ما يت�ضمن اتهامات دون توافر الأدلة الكافية ،ون�سبة  %28.28منهم ترى �أن
ال�صحف الإلكرتونية الأردنية تن�رش غالبا ما يت�ضمن اتهامات دون توافر الأدلة الكافية ،بينما �أفاد %15.15
من امل�ستجيبني ب�أن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية نادرا ما تن�رش ما يت�ضمن اتهامات دون توافر الأدلة الكافية،
ويرى  %5.05ب�أنها تن�رش دائما ما يت�ضمن اتهامات دون توافر الأدلة الكافية ،وكذلك ن�سبة  %5.05من
امل�ستجيبني �أي�ضا ترى �أن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية ال تن�رش �إطالقا ما يت�ضمن اتهامات دون توافر الأدلة
الكافية (�أنظر جدول رقم .)14
جدول رقم 14
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن هل تن�رش ال�صحف الإلكرتونية الأردنية ما يت�ضمن
اتهامات دون توافر الأدلة الكافية
املو�ضوع

تن�شر دائما

تن�شر غالبا

تن�شر �أحيانا

نادرا ما تن�شر

ال تن�شر �إطالقا

املجموع

5

28

46

15

5

الن�سبة

%5.05

%28.28

%46.47

%15.15

%5.05

وتك�شف �إجابات امل�ستجيبني من ال�صحفيني يف اجلدول رقم  15ب�أن ن�سبة  %47.48منهم ترى �أن
ال�صحف الإلكرتونية الأردنية تعتمد �أحيانا التوازن واحلياد دون االنحياز لطرف على ح�ساب طرف �آخر فيما

العدد 4

املو�ضوع

تن�سب دائما

تن�سب غالبا

تن�سب �أحيانا

نادرا ما تن�سب

ال تن�سب �إطالقا
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تن�رشه ،بينما �أفاد  %24.24من امل�ستجيبني ب�أن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية تعتمد غالبا التوازن واحلياد،
وكذلك ن�سبة  %24.24من امل�ستجيبني �أي�ضا ترى �أن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية نادرا ما تعتمد التوازن
واحلياد ،و ن�سبة  %2.02من امل�ستجيبني يرى �أن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية تعتمد دائما التوازن واحلياد،
وكذلك ن�سبة  %2.02من امل�ستجيبني �أي�ضا يرى �أن ال�صحف الإلكرتونية الأردنية ال تعتمد �إطالقا التوازن
واحلياد فيما تن�رشه( .انظر جدول رقم .)15

العدد 4

جدول رقم 15
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن هل يعتمد ما ين�رش يف ال�صحف الإلكرتونية الأردنية
التوازن واحلياد دون االنحياز لطرف على ح�ساب طرف �آخر
املو�ضوع

يعتمد دائما

يعتمد غالبا

يعتمد �أحيانا

نادرا ما يعتمد

ال يعتمد �إطالقا

املجموع

2

24

47

24

2

الن�سبة

%2.02

%24.24

%47.48

%24.24

%2.02

ويالحظ يف بيانات اجلدول رقم  16ب�أن ن�سبة  %34.35من ال�صحفيني امل�ستجيبني ترى �أن ال�صحف
الإلكرتونية الأردنية تتيح غالبا حق الرد والت�صويب عما تن�رشه ،ون�سبة  %32.32منهم ترى �أن ال�صحف
الإلكرتونية الأردنية تتيح �أحيانا حق الرد والت�صويب عما تن�رشه ،بينما �أفاد  %18.18من امل�ستجيبني ب�أن
ال�صحف الإلكرتونية الأردنية تتيح دائما حق الرد والت�صويب عما تن�رشه ،ويرى  %14.14ب�أنها نادرا ما تتيح
دائما حق الرد والت�صويب عما تن�رشه ،و�إن ن�سبة  %1.01من امل�ستجيبني ترى �أنها ال تتيح �إطالقا حق الرد
والت�صويب �أنظر رقم .)16
جدول رقم 16
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن هل تتيح ال�صحف الإلكرتونية الأردنية حق الرد
والت�صويب عما تن�رشه العوامل امل�ؤثرة على تطبيق املعايري املهنية
املو�ضوع
املجموع
الن�سبة

تتيح دائما
18
%18.18

تتيح غالبا
34
%34.35

تتيح �أحيانا
32
%32.32

نادرا ما تتيح
14
%14.14

ال تتيح �إطالقا
1
%1.01
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التكرار

الن�سبة

ال�سعي لتحقيق ال�سبق ال�صحفي دون مراعاة قواعد تدقيق الأخبار

76

%76.76

جماراة التناف�س مع ال�صحف الأخرى للح�صول على الإعالنات

63

%63.63

�سعي القائمني على ال�صحيفة الإلكرتونية لتحقيق م�صالح خا�صة

58

%58.58

نقل الأخبار من �صحف ومواقع على الإنرتنت دون تدقيقها

54

%54.54

هيمنة التوجهات ال�سيا�سية والفكرية على �سيا�سة ال�صحيفة التحريرية

49

%49.49

االعتماد على معلومات القراء ومرا�سالتهم وتعقيباتهم التفاعلية

49

%49.49

ا�ستخدام �أ�ساليب دعائية للت�أثري على الر�أي العام الأردين

48

%48.48

�ضعف مهارات التحرير لدى العاملني يف ال�صحافة الإلكرتونية

47

%47.47

قلة عدد العاملني واملرا�سلني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص

45

%45.45

قلة اخلربة يف تطبيق املعايري املهنية يف العمل ال�صحفي

41

%41.41

عدم الإملام بالوظيفة الأ�سا�سية لل�صحافة يف خدمة الإن�سان واملجتمع

33

%33.33
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العامل
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جدول رقم 17
التوزيع الن�سبي لإجابة ال�صحفيني امل�ستجيبني عن العوامل امل�ؤثرة على تطبيق املعايري املهنية

الإت�صال والتنمية

تك�شف �إجابات امل�ستجيبني من ال�صحفيني يف اجلدول رقم  17عن العوامل امل�ؤثرة على تطبيق املعايري
املهنية يف ال�صحف الإلكرتونية الأردنية مرتبة تنازليا �أنظر (جدول رقم  )17و�أنظر �أي�ضا �شكل رقم  2مرتبة فيه
العوامل ت�صاعديا).
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�شكل رقم 2
التوزيع الن�سبي لإجابة ال�صحفيني امل�ستجيبني عن العوامل امل�ؤثرة على تطبيق املعايري املهنية
ت�أثريات �ضعف اعتماد املعايري املهنية يف ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية
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يالحظ يف بيانات اجلدول رقم  18ب�أن ن�سبة  %78.79من ال�صحفيني امل�ستجيبني يرى �أن هناك �ضعفا باعتماد
املعايري املهنية يف ال�صحف الإلكرتونية الأردنية ،مقابل ن�سبة  %19.19ال يرى هناك �ضعفا باعتماد املعايري
املهنية يف ال�صحف الإلكرتونية الأردنية ،و�أن ن�سبة � %2.02أجاب ال �أعرف (�أنظر جدول رقم .)18
جدول رقم 18
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن هل هناك �ضعفٌ باعتماد املعايري املهنية يف ال�صحف
الإلكرتونية الأردنية
نعم

78
%78.79

ال

19
%19.19

ال اعرف
2
%2.02
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نوع الت�أثري
ت�أثريات �سيا�سية واقت�صادية

53

% 53.54

ت�أثريات على م�صداقية و�سائل الإعالم
ت�أثريات اجتماعية
ت�أثريات على الأمن واال�ستقرار الوطني

51
48

% 51.51
% 48.48

47

% 47.47

تك�شف �إجابات ال�صحفيني امل�ستجيبني يف اجلدول رقم  ،20ب�أن ن�سبة  %50.51يرى هناك حاجة ما�سة �إىل
تر�سيخ قواعد جديدة للعمل الإعالمي تركز على �أداء ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية لر�سالتها وفقا ملعايري مهنية
�سليمة ،ون�سبة  % 29.29يرى هناك حاجة �إىل تر�سيخ قواعد جديدة للعمل الإعالمي ون�سبة  %17كانت �إجابتهم
حمايد ،بينما يرى � %3.03إنها لي�ست بحاجة �إىل تر�سيخ قواعد جديدة (�أنظر جدول رقم .)20
جدول رقم 20
التوزيع الن�سبي لإجابة ال�صحفيني امل�ستجيبني عن مدى احلاجة �إىل تر�سيخ قواعد جديدة للعمل الإعالمي تركز
على �أداء ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية لر�سالتها وفقا ملعايري مهنية �سليمة
املو�ضوع

بحاجة ما�سة

املجموع

50

29

الن�سبة

%50.51

%29.29

لي�ست بحاجة

لي�ست بحاجة �إطالقا

بحاجة

حمايد

0

17

3

�صفر%

%17.17

%3.03
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التكرار

الن�سبة

العدد 4

جدول رقم 19
التوزيع الن�سبي لإجابة امل�ستجيبني من ال�صحفيني عن الت�أثريات ال�سلبية املحتملة ل�ضعف اعتماد املعايري املهنية
يف ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية احلاجة �إىل تر�سيخ قواعد جديدة لعمل ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية

69

وتك�شف �إجابات ال�صحفيني امل�ستجيبني يف اجلدول رقم  19ب�أن ن�سبة  %53.54يرى �أن ل�ضعف اعتماد
املعايري املهنية يف ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية ت�أثريات �سيا�سية واقت�صادية �سلبية حمتملة ،وتفيد �إجابات
 %51.51من ال�صحفيني امل�ستجيبني ب�أن ل�ضعف اعتماد املعايري املهنية ت�أثريات �سلبية حمتملة على م�صداقية
و�سائل الإعالم ون�سبة  %48.48منهم ترى �أن هناك ت�أثريات اجتماعية �سلبية حمتملة ب�سب �ضعف اعتماد
املعايري املهنية ،ون�سبة  %47.47منهم ترى �أن ل�ضعف اعتماد املعايري املهنية ت�أثريات �سلبية حمتملة على الأمن
واال�ستقرار الوطني (�أنظر جدول رقم .)19
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العدد 4

رابعا :اال�ستنتاجات والتو�صيات
اال�ستنتاجات
مت مناق�شة النتائج يف الدرا�سة الراهنة ح�سب �أهدافها وت�سا�ؤالتها ،و�ضمن هذا الإطار ظهرت النتائج
الآتية:
ت�شري النتائج �إىل �سعي ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية العتماد �أ�ساليب وو�سائل لتحقيق املعايري املهنية
يف ن�رش الأخبار والتقارير� ،إال �أن هناك م�آخذ عديدة على تلك الأ�ساليب والو�سائل� ،إذ تفيد النتائج �آنفا �إنها
تن�رش بع�ض الأخبار دون الت�أكد من م�صداقيتها وال تذكر با�ستمرار م�صادر �أخبارها وتقاريرها ،وحتذف بع�ض
الأخبار من مواقعها ب�سب عدم �صحتها ،وكذلك عدم التزامها �أحيانا بقواعد التحرير ال�صحفي وتن�رش �أحيانا ما
ي�شكل انتهاكا للحرية ال�شخ�صية �أو القذف �أو الت�شهري �أو ما يت�ضمن اتهامات دون توافر الأدلة الكافية ،مقابل
مراعاة ما تن�رشه للقيم والعادات والتقاليد ال�سائدة يف املجتمع الأردين.
ك�شفت نتائج الدرا�سة ومن خالل حتليل البيانات �أن هناك �ضعفا يف اعتماد ال�صحافة الإلكرتونية
الأردنية للمعايري املهنية املتمثلة باملو�ضوعية ،الدقة ،امل�صداقية ،واحلياد يف ن�رش الأخبار والتقارير.
ي�ستدل من نتائج الدرا�سة على �أهم العوامل امل�ؤثرة على تطبيق املعايري املهنية يف ال�صحف الإلكرتونية
الأردنية وهي :عامل ال�سعي لتحقيق ال�سبق ال�صحفي دون مراعاة قواعد تدقيق الأخبار وعامل جماراة التناف�س
مع ال�صحف الأخرى للح�صول على الإعالنات وعامل �سعي القائمني على ال�صحيفة الإلكرتونية لتحقيق م�صالح
خا�صة وعامل نقل الأخبار من �صحف ومواقع على الإنرتنت دون تدقيقها �إ�ضافة لعوامل �أخرى.
تبني نتائج الدرا�سة �إن �ضعف اعتماد املعايري املهنية يف ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية له ت�أثريات
�سيا�سية واقت�صادية واجتماعية �سلبية حمتملة� ،إ�ضافة �إىل ت�أثريات �سلبية حمتملة على الأمن واال�ستقرار
الوطني وكذلك ت�أثرات �سلبية على م�صداقية و�سائل الإعالم.
�أ�شارت النتائج �إىل �رضورة العمل على تر�سيخ قواعد جديدة للعمل الإعالمي تركز على �أداء ال�صحافة
الإلكرتونية الأردنية لر�سالتها وفقا ملعايري مهنية �سليمة.
التو�صيات
تعزيز اجلهد العلمي والأكادميي من خالل �إجراء درا�سات متعمقة عن ال�صحافة الإلكرتونية يف الأردن
وتوثيق ن�ش�أتها ومراحل تطورها ،وتقومي �أداء عملها و�سبل االرتقاء مب�ضمونها ،تقوم بذل اجلهد كليات و�أق�سام
الإعالم يف اجلامعات الأردنية.
قيام نقابة ال�صحفيني الأردنيني بالعمل على خلق املناخ والآليات املنا�سبة واملوارد الكافية لتعزيز �سبل
التعاون الهادفة لتطوير �أداء ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية واالرتقاء ب�أدائها املهني ،ودرا�سة �ضم العاملني
بال�صحافة الإلكرتونية الأردنية للنقابة بعد ت�أهيلهم مهنيا لأنها متثل �صحافة امل�ستقبل.
تنظيم ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية لعملها من خالل احتاد ال�صحافة الإلكرتونية الأردين وبالتن�سيق مع نقابة
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ال�صحفيني واجلهات ذات العالقة لرت�سيخ جمموعة من القيم واملبادئ املهنية والأخالقية اخلا�صة بها وفق
�أهداف ت�ؤكد �إنها و�سيلة لتقدم ورقي الإن�سان واملجتمع.
	�إ�سهام احتاد ال�صحافة الإلكرتونية الأردين بفاعلية وبالتن�سيق مع نقابة ال�صحفيني الأردنيني يف
�صياغة ميثاق �رشف تلتزم به ال�صحف الإلكرتونية الأردنية كافة لتحقيق �أهدافها يف خدمة الإن�سان واملجتمع،
و�إر�ساء مفاهيم �إدارية وحتريرية خا�صة بال�صحافة الإلكرتونية الأردنية من حيث معايري اختيار املحتوى
وتطابقه مع نظرية امل�س�ؤولية االجتماعية لل�صحافة.
تنظيم ور�شة عمل تبحث يف واقع و�آفاق تطوير ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية ،و�سبل االرتقاء بعملها
تتوىل نقابة ال�صحفيني الأردنيني الإعداد لها بالتن�سيق مع كليات و�أق�سام ال�صحافة والإعالم يف اجلامعات
الأردنية.
	�إن�شاء مركز �صحفي لتدريب العاملني يف ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية ،ت�شرتك يف دعمه ومتويله
امل�ؤ�س�سات ال�صحفية ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية واجلامعات لت�أهيل العاملني يف ال�صحافة الإلكرتونية الأردنية
ورفع كفاءة �أدائهم املهني واالرتقاء مب�ضمون ال�صحافة الإلكرتونية.
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العدد 4

متهيد:

من الثابت ،تاريخي ًا� ،أن مفهوم «الرباديغم» ( )paradigmeكلفظة يونانية امل�صدر ،مبعنى املثال
�أو النموذج الذي يحتذي يف احلرف والإنتاج� ،أول من نحت ا�ستخدامه يف فل�سفة العلم ،يف القرن الع�رشين ،هو
الفيل�سوف توما�س كون (*)( 1)Thomas Khunليف�سرّ به التحوالت والتغيرّ ات التي ع�صفت وتع�صف بالأطر
والنظريات واملفاهيم التي ت�شكل النظريات العلمية ،القادرة على فهم وتف�سري الظواهر الطبيعية ،والتاريخية
والإجتماعية والإن�سانية.
ومن هذه الزاوية ،بالذات ،يعقد كون مقارنة ،من زاوية تاريخية ،بني الثورات العلمية والثورات
ال�سيا�سية .وتك�شف مراجعة مدقّقة لأبرز نقاط الإلتقاء .يف هذه املقارنة عن تر�شيح فيل�سوف العلم الأبرز يف
القرن املا�ضي .لأن يكون ،من دون حرج �أو حتميل املوقف �أكرث مما يحتمل فيل�سوف الثورات اجلارية يف العامل
العربي:
2
 1ـ «فالثورات ال�سيا�سية تهدف �إىل تغيري امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية بو�سائل متنعها هذه امل�ؤ�س�سات ذاتها» .
 2ـ الأزمة هي ما ي�ضعف دور امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية.3
 3ـ يظهر هذا الإ�ضعاف من خالل ازدياد «عدد الأفراد الذين ي�شعرون بالإغرتاب عن احلياة ال�سيا�سية».4
 4ـ ي�سلك ه�ؤالء الأفراد «�سلوك ًا انحرافي ًا ب�صورة متزايدة».5
ويفرت�ض �سياق البحث ،على نحو تلقائي ،فح�ص املفاهيم امل�ستخدمة يف رقم ـ  1ـ :الثورات ال�سيا�سية،
الهدف :تغيري امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ،الو�سائل :ممنوعة من هذه امل�ؤ�س�سات .فالثورة ،لي�ست �إجتماعية� ،أو طبقية،
الثورة �سيا�سية متام ًا كما الثورة العلمية ،ت�سبقها �أزمة يعني �أن امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية يف املجتمع ،ال ينظر �إليها
النا�س على �أنها تعمل ل�صالح املجتمع� ،أو ل�صالح عالقات �إن�سانية ،حتفظ حقوق وم�صالح اجلماعات التي ت�شكّل
هذا املجتمع.
6
وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ،باملعنى الد�ستوري ،هي «�أمور �أقرها الإن�سان يف جمال احلياة ال�سيا�سية» .
ومبعنى �آخر ،امل�ؤ�س�سات ( )Les institutionsهي جمموع �أ�شكال و�صيغ التنظيمات االجتماعية (Les
 )organisations sicialesاملحققة بقوة القانون �أو العادة.7
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�أ ـ تون�س� :شرارة البوعزيزي:
لو كانت الثورة �صناعة ،ولو كان �أ�صحاب «احلل والربط» الثوريون �أو «املت�آمرون» �أعملوا العقل
يف اختيار املكان والزمان ،بالطبع ،ملا اختاروا تون�س ...ولكن �صريورة الأزمة ،وعوامل ال�رصاع الداخلي ،يف
مواقعه الإقليمية والدولية ،جعلت من هذا البلد ،نقطة انطالق التحوالت يف م�سرية التغيري يف العامل العربي ،عرب
الإنتفا�ضات �أو الثورات العربية.
تون�س جمهورية يف �شمال �أفريقيا ،م�ساحتها  1,054,530كلم ،2عدد �سكانها يقرتب من الع�رشة
ماليني ،الإ�سالم هو دين الدولة الر�سمي ،العربية لغتها �إىل جانب الفرن�سية والرببرية.
وتنتمي تون�س �إىل التاريخ من �أيام قرطاج �إىل «الفندال» واحلكم العربي الإ�سالمي ،و�صو ًال �إىل
اال�ستعمار الفرن�سي ،واعرتاف فرن�سا با�ستقالل تون�س مبوجب بروتوكول � 20آذار  ،1956وت�أليف حكومة
وطنية برئا�سة احلبيب بورقيبة زعيم احلزب الد�ستوري ،وت�شكُّل م�ؤ�س�سات الدولة التون�سية بعد الإ�ستقالل،
و�صعود جنم الرئي�س بورقيبة ،الذي مت َّيز بالت�سلط والنزعة الفردية ،والذي �شهد �أواخر عهده ما ُعرف بثورة
اخلبز ،قبل �أن يعفيه من مهامه زين العابدين بن علي يف  19878/11/6بالنظر �إىل تر ّدي حالته ال�صحية،
والذي �أطاحت به حركة �شعبية عرفت بثورة الأحرار التون�سية ،اندلعت يوم اجلمعة  18كانون الأول (دي�سمرب)
 ،2010ت�ضامن ًا مع ال�شاب حممد البوعزيزي ،الذي �أ�رضم النار يف ج�سده يف  17دي�سمرب ،تعبري ًا عن غ�ضبه على
البطالة وم�صادرة العربة التي كان يبيع عليها( ،تويف يف  4كانون الثاين (يناير)  2011نتيجة احلروق).

العدد 4

�أو ًال :و�صف ما جرى يف �سياق ال�سريورة التاريخية:
من زاوية منهجية ال ميكن فهم �سريورة الأحداث التي ع�صفت يف العامل العربي خارج �سياق الت�شكل
التاريخي للأنظمة العربية ،وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية التي نظمت احلياة ال�سيا�سية ،و�أظهرت عجز ًا ،عبرَّ عن نف�سه،
مرار ًا وتكرار ًا ،يف قمع التحركات ال�شعبية واملطالب ال�سيا�سية واالقت�صادية يف جمتمعاتها ،والنقطة املنهجية
الأخرى ،هي �أن نقطة البدء ترتبط بظهور ال�شخ�صيات التي �شكلت معامل الأزمة ،وطالبت التحركات ال�شعبية
ب�إ�سقاطها حتت �شعار ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام� ،أو ال�شعب يريد �إ�سقاط الرئي�س .والبحث ،من هذه الوجهة،
�سري�صد «الثورات» مبخططاتها التوجيهية يف �أنظمة �أربعة ،بتدرج يراعي تفجر الأحداث زمني ًا من تون�س �إىل
�سوريا.
ولع َّل ال�سمة العامة امل�شرتكة بالن�سبة لت�شكل امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية يف الدول امل�شمولة بهذا البحث
من دول اجلامعة العربية� ،أنها ت�شكلت بعد احلرب العاملية الثانية� ،أو بني احلربني الأوىل والثانية ،مع ت�صفية
الإمرباطورية العثمانية ،و�إنتهاء ع�رص الإنتداب �أو الع�رص الإ�ستعماري املبا�رش ،ووالدة الكتلتني الكربيني:
الواليات املتحدة الأمريكية كزعيمة للعامل الر�أ�سمايل ،الليربايل ،الغربي ،والإحتاد ال�سوفياتي �سابق ًا كزعيم
للكتلة ال�شيوعية� ،أو العامل ال�رشقي.
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رفعت حركة  18دي�سمرب ،التي خرجت ب�آالف املتظاهرين �إىل �شوارع تون�س �شعارات �ضد الف�ساد داخل النظام
احلاكم (حزب ًا وم�ؤ�س�سات وبطانة) ،واحتجاج ًا على �سقوط القتلى واجلرحى ،يف مواجهات بني ال�رشطة
واملتظاهرين� ،أ َّدت يف املح�صلة على �إجبار زين العابدين بن علي على التنحي عن ال�سلطة ومغادرة البالد يوم
اجلمعة  14كانون الثاين (يناير)  ،2011الجئ ًا �سيا�سي ًا يف اململكة العربية ال�سعودية.
يف مرحلة ما بعد الإ�ستقالل ،ت�شكلت يف اجلمهورية التون�سية ،على غرار ما ت�شكل يف عموم اجلمهوريات
العربية امل�شمولة يف هذه الدرا�سة ،د�ساتري ،ومنها الد�ستور التون�سي ،الذي يت�ضمن يف بابه الأول �إ�شارة �إىل
امل�ساواة ،وحرية الفكر والتعبري وال�صحافة والن�رش والإجتماع وت�أ�سي�س اجلمعيات وجمل�س الأمة (جمل�س
النواب) و�إناطة ال�سلطة التنفيذية برئي�س اجلمهورية ،والذي يجري اختياره من «بني الأ�شخا�ص التون�سيني
امل�سلمني البالغني �أربعني �سنة من العمر ،عن طريق االقرتاع العام واملبا�رش وال�رسي من قبل ال�شعب وملدة 5
�سنوات».9
	�أما من الناحية احلزبية ،فبقي حزب «التجمع الد�ستوري الدميقراطي» ،الذي �أ�س�سه بورقيبة عام
 ،1934يتوىل دفة احلكم ،على الرغم من �صدور قانون الأحزاب عام  ،1988حيث برزت ت�شكيالت :كاحلزب
الدميقراطي ،الإ�شرتاكي ،احلزب ال�شيوعي التون�سي ،حزب النه�ضة (حزب �إ�سالمي �أ�صويل) حركة الوحدة
احلر والإحتاد الدميقراطي الوحدوي.10
ال�شعبية ،التجمع الدميقراطي اال�شرتاكي ،احلزب االجتماعي ّ
منذ �أيام بورقيبة �إىل �أيام بن علي ،وعلى طول واليته املتجددة� ،أفرز �أداء احلكم واملمار�سة ال�سيا�سية
�أزمة ،عربت عن نف�سها بحركة االحتجاجات ال�شعبية التي كانت تقمع بقوة �ضد الت�سلط الفردي واملمار�سة
الديكتاتورية ،منذ تظاهرات الطلبة والأ�ساتذة بعد حرب حزيران عام � ،1976إىل انفجار املطالب النقابية
والإ�رضاب العام عام  ،1977و�سقوط القتلى واجلرحى و�صو ًال �إىل ثورة اخلبز عام  ،1984والثورات التي
�أطاحت ببورقيبة �أواخر العام  ،1987وجاءت على �أنقا�ض حكمه ديكتاتورية بن علي املقنعة بتب ّني املطالب
اال�صالحية و�إدخال قوانني ال�صحافة والأحزاب طوال ثالث وع�رشين �سنة قب�ض بن علي على ال�سلطة يف تون�س،
والذي اعتمد مثل �سواه من احلكام الذين تهاوت �أنظمة حكمهم ،على الأمن والبولي�س ال�سرّ ي يف تدعيم �سلطاته
وقمع معار�ضيه .لكن ثورة اليا�سمني ،يف تون�س اخل�رضاء �شاءت �أن يكون �أول الزعماء العرب الذين �أطاحت بهم
و�أ�سقطتهم الثورات العربية».11
ن�رشت �صحيفة النهار اجلمعة يف  30كانون �أول � ،2011أن �صحيفة «التامي�س» الربيطانية اختارت
«اليوم حممد البوعزيزي ،البائع املتج ّول الذي �أ�صبح م�صدر �إلهام للربيع العربي �شخ�صية العام .مل يكن
البوعزيزي ثائر ًُا لكن احتجاجه الفردي كان حمفز ًا ملوجة من الإنتفا�ضات التي �أحدثت حتو ًال يف ال�رشق
الأو�سط».12
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ب ـ م�صر� :شهادة خالد �سعيد:
ال مراء يف �أن الثورة ال�شعبية يف تون�س  ،التي �أطاحت بن علي كان لها ت�أثري كبري على �إطالق �رشارة
الغ�ضب ال�شعبي يف م�رص .وا�ستوحت «ثورة  25يناير» (ك )2011 2رمزية �شهادة ال�شاب خالد �سعيد ،وهو
مواطن من الإ�سكندرية ،قتلته ال�رشطة يف  6يونيو (حزيران)  ،2010بعد تعذيبه حتى املوت ،لإطالق ثورة
الغ�ضب يف يوم ال�رشطة ،من قبل جهات عدة� ،أبرزهم النا�شط وائل غنيم وحركة �شباب � 6أبريل (ني�سان)
احتجاج ًا على الف�ساد ،والأو�ضاع املعي�شية واالقت�صادية ال�سيئة ،ودعوة الرئي�س ح�سني مبارك �إىل التنحي،
والذي جاء �إىل رئا�سة اجلمهورية يف م�رص بعد اغتيال الرئي�س �أنور ال�سادات يف  ،1981/10/6على خلفية
اتفاقيات كمب ديفيد ،التي اعتربت يف م�رص والعامل العربي ،ب�أنها خيانة وطنية وقومية.
بعد  18يوم ًا على االنتفا�ضة ،جنحت ثورة « 25يناير» ب�إ�سقاط الرئي�س مبارك .وهي الإنتفا�ضة
ال�شعبية الأكرب يف تاريخ م�رص احلديث .ففي � 11شباط ،الذي �أطلق عليه «يوم احل�سم» ،تال نائب الرئي�س عمر
قرر
�سليمان بيان ًا ،عرب التلفزيون جاء فيه� :أيها املواطنون ،يف هذه الظروف الع�صيبة التي متر بها البالدَّ ،
الرئي�س حممد ح�سني مبارك تخليه عن من�صب رئي�س اجلمهورية ،وكلّف املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة �إدارة
�ش�ؤون البالد.13
برزت خالل حمالت الإحتجاج ،نقمة عارمة على ال�رشطة ،على نحو ما ح�صل يف تون�س .فيوم 29
يناير (كانون الثاين) ،حت ّولت �شوارع القاهرة حتى الفجر �إىل ما ي�شبه «حرب �شوارع» ،بني مئات املجتجني
وقوات الأمن التي ا�ستخدمت كل ال�سبل بغية تطويق االحتجاجات« ،من دون �أن تفلح قبل �أن تنت�رش قوات
املرحب بوجودها يف ميدان التحرير وال�شوارع املجاورة ،ليتح ّول قلب العا�صمة �إىل ما ي�شبه الثكنة
اجلي�ش َّ
14
الع�سكرية» .
تكاد الثورة امل�رصية ،التي �أطاحت مببارك كرئي�س للجمهورية� ،أن ت�شكل حدث ًا منقطع النظري يف تاريخ
م�رص احلديث ،ذلك لأن هذا البلد يحت�ضن �أكرب جتربة د�ستورية وحزبية منذ انفكاك �صلة الرحم بني تركيا التي
�ألغت اخلالفة عام  1924وم�رص التي �أ�صبحت حممية �إنكليزية من العام � 1882إىل عام  ،1956يوم � مَّأم عبد
النا�رص قناة ال�سوي�س و�أخرج الإنكليز نهائي ًا من بالده.15
يف �أقل من ثمانية ع�رش عام ًا� ،أنهت م�رص حقبة �أ�رسة ،اخلديوي حممد علي با�شا مع �إ�سقاط امللك
فاروق عرب ثورة الأحرار بقيادة جمال عبد النا�رص ،ثم حقبة جتربة االحتاد الإ�شرتاكي العربي ،التي �أن�ش�أها
نا�رص ورفاقه ،لتدخل م�رص اجلمهورية جتربة متيل �إىل النظام الر�أ�سمايل ،وتنامي الربجوازية الوطنية املرتبطة
بامل�صالح االحتكارية لل�رشكات الغربية ،على ح�ساب الإجنازات الوطنية� ،أو الإ�شرتاكية ،ذات البعد االجتماعي
للطبقات ال�شعبية ،بعد و�صول ال�سادات �إىل رئا�سة اجلمهورية ،التي �سيعقبه فيها ح�سني مبارك ،الذي كر�سه
ا�ستفتاء �شعبي عام  ،1981ثم �أعيد انتخابه عام  ،1987ثم عام  ،1993فعام  1999للمرة الرابعة وعام 2005
16
للمرة اخلام�سة .وقالت «منظمات معنية باحلقوق ومراقبون �إن االنتخابات �شابتها خمالفات»
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بدت امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية القائمة يف م�رص ،من رئا�سة اجلمهورية �إىل جمل�س ال�شعب ورئا�سة
احلكومة ،ف�ض ًال عن التعددية احلزبية ال�شكلية ،عاجزة جميعها عن بناء �أطر �سليمة لإحداث حتوالت يف �إدارة
كر�س احلق للرئي�س بالرت�شح للإنتخابات الرئا�سية
املجتمع ،ونقله من حالة �إىل حالة .مبا يف ذلك الد�ستور ،الذي َّ
مدى احلياة ،حمتفظ ًا بقدرات هائلة و�صالحيات ت�سمح له ببناء �أجهزة لل�رشطة ت�أمتر ب�أوامره ،وقدرة قمع
متنع املعار�ضة من ت�سجيل مكا�سب ،حتملها �إىل ال�سلطة.
عربت الأزمة عن نف�سها بعجز امل�ؤ�س�سات عن منع عملية التغيري .وا�ستخدمت يف ثورة  25يناير كل
الأ�شكال حتى �إ�سقاط الرئي�س ،وكل الأجهزة املرتبطة به من وزراء وحزب وم�س�ؤولني وموظفني كبار ،وبدت
�شعارات امليدان حتمل نف�س الثورة مثل «�شعب ي�ضع ن�صف ثورة يحفر قربه بيده».
تال�شت عن امل�رسح قوى قدمية وحلت حملها قوى جديدة ،وظهرت حركات �شبابية ون�سائية كانت
متنعها م�ؤ�س�سات النظام امل�أزوم وال�ساقط ،مثل «�شباب من �أجل التغيري» وكلنا خالد �سعيد» وحركة � 6أبريل،
واجلمعية الوطنية للتغيري ،و�سواها من حركات �إ�سالمية وعلمانية.
ومن مظاهر تنامي الأزمة» الفتة رفعت فوق مكان خم�ص�ص لإلقاء النفايات كتب عليها «هنا املقر
اجلديد للحزب الوطني.17
ودلَّت االنتخابات النيابية على بروز قوى جديدة ـ قدمية من البيئة الإ�سالمية كحزب «احلرية
والعدالة» الذراع ال�سيا�سة جلماعة الإخوان امل�سلمني ،وحزب النور ال�سلفي ،والكتلة امل�رصية ،التي ت�ضم
�أحزاب «امل�رصيني الأحرار» و «امل�رصي الدميقراطي» و«التجمع» ،و«احلزب القومي» ،الذي ي�صنف �أنه من
«الفلول» التي ولدت من رحم «احلزب الوطني» املنحل.18
جـ ـ ليبيا� :شرارة فتحي تربل:
بد�أت �رشارة «احلرب الأهلية الليبية» �أو الثورة الليبية �أو ثورة  17فرباير (�شباط)  ،2011بخروج
الأهايل يف مدينة بنغازي لتخلي�ص املحامي فتحي تربل من ال�رشطة التي اعتقلته يف « 15فرباير» ،تطورت يف اليوم
مقر اللجان الثورية ،ويف يوم  7فرباير» تو�سعت االحتجاجات
التايل « 16فرباير» �إىل مدينة الزنتان التي �أحرقت ّ
�إىل ما ي�شبه انتفا�ضة �شعبية يف �رشق ليبيا ،بعد �سقوط  400قتيل وجريح بر�صا�ص قوات الأمن واملرتزقة...
�سبق االنتفا�ضة �أن �أن�ش�أ النا�شط الليبي «ح�سان احلجمي» املتخ�ص�ص يف جمال املعلوماتية اجلمعة  28يناير
(كانون الثاين) �صفحة على الفاي�سبوك االجتماعي تدعو �إىل �إطالق ثورة يف كافة �أنحاء ليبيا يوم  17فرباير ،يف
ذكرى �أحداث مدينة بنغازي  ،2006وللتخل�ص من الفقر والتعبري عن حقوق ال�شعب الطبيعية»(*).
ت�أثر احلراك الليبي ،الذي بد�أ �سلمي ًا مبوجة االحتجاجات التي انطلقت يف الوطن العربي مطلع العام
 ،2011وخ�صو�ص ًا ثورتا تون�س وم�رص اللتان �أطاحتا بنب علي ومبارك .لكن تطور الأحداث وجلوء النظام
الليبي �إىل ا�ستخدام الأ�سلحة النارية الثقيلة والق�صف اجل ّوي لقمع املتظاهرين ح َّول احلركة االحتجاجية �إىل
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د ـ اليمن و�سوريا:
مل يتغيرَّ امل�شهد كثري ًا يف اليمن و�سوريا ،ما خال �أن الثورة يف كال البلدين ،مل تنجز �أهدافها بعد ،ال يف
يحرك االحتجاجات يف املطالب �إىل
�إ�سقاط الرئي�س وال يف �إقامة م�ؤ�س�سات حكم بديلة� ،إ َّال �أن امل�شهد هو نف�سه ِّ
املكا�سب ،فالأدوات ،و�إن بدا العنف يف �سوريا يقرتب �أكرث ف�أكرث من النموذج الليبي.
	�أطلق ال�شباب على ثورتهم يف اليمن 21ثورة التغيري ال�سلمية ،والتي انطلقت يف � 11شباط (فرباير)
يوم �سقوط الرئي�س امل�رصي مبارك ،يف يوم جمعة الغ�ضب ،مت�أثرة باالحتجاجات املندلعة يف طول الوطن العربي
وعر�ضه ،قوامها �شبان غا�ضبون و�أحزاب املعار�ضة للمطالبة برحيل الرئي�س علي عبد اهلل �صالح .بعد  32عام ًا
يف ال�سلطة ،ثم تو�سعت يف  18مار�س (�آذار) بان�ضمام زعماء ع�شائر وقبائل �إىل الثورة مثل اللواء علي حم�سن
الأحمر ،و�سقط جرحى بنريان «�شبيحة النظام» ،والبلطجية ،وجرى الحق ًا الإتفاق على مرحلة انتقالية ،تق�ضي
بخروج �صالح من ال�سلطة من دون �إراقة املزيد من الدماء.

العدد 4

قرر القتال حتى اللحظة الأخرية ،و�أعلنوا قيام
ثورة م�سلحة حددت لها هدف ًا �إ�سقاط نظام معمر القذايف ،الذي َّ
املجل�س الوطني الإنتقايل لقيام اجلمهورية ،ويف  21و � 22أغ�سط�س (�آب) دخل الثوار �إىل طرابل�س ،و�سقط نظام
«باب العزيزية»(*) واختفى القذايف الأب ،وقتل بع�ض �أوالده وهرب �آخرون .ويف  ،1011/10/20متكن الثوار
من اكت�شاف خمبئه ،و�إلقاء القب�ض عليه ،وقتله يف التاريخ نف�سه� ،إيذان ًا ب�سقوط جتربة نظام حكم فريد ،يف بلد
مثل ليبيا ،يو�صف ب�أنه متجان�س� ،إثني ًا وديني ًا ،ف�أكرث �سكانه من امل�سلمني على مذهب الإمام مالك بن �أن�س.
ومع هذه ،املح�صلة� ،أنهى القذايف باملوت حكم ًا دام  42عام ًا يف ليبيا ،منذ �أن و�ضع يده على ال�سلطة
يف انقالب ع�سكري يف الأول من �شهر �أيلول عام  1969على يد «اللجنة املركزية لل�ضباط الوحدويني الأحرار»
الذين �رسيع ًا ما �سيطروا على الو�ضع معلنني «�سقوط امللكية وقيام اجلمهورية العربية الليبية حمددين �أهداف
حتركهم يف بيانهم الأول على ال�شكل التايل 1 :ـ ت�صفية كل املجال�س الت�رشيعية لنظام احلكم ال�سابق و�سحب
كافة �صالحياتها 2 .ـ اعتبار جمل�س الثورة ( 12ع�ضو ًا) الهيئة الوحيدة ذات ال�صالحية لت�سيري كافة �ش�ؤون
اجلمهورية العربية الليبية 3 .ـ العزم على بناء ليبيا �إ�شرتاكية تق ّدمية تنا�ضل �ضد اال�ستعمار 4 .ـ الإهتمام الكبري
باالحتاد مع بلدان العامل الثالث وبذل اجلهود للق�ضاء على التخلف االقت�صادي واالجتماعي 5 .ـ الإميان العميق
بحرية الدين والقيم الأخالقية املت�ضمنة يف القر�آن الكرمي.19
وب�رصف النظر عن �سياقات �أزمة نظام احلكم يف ليبيا منذ الأ�سابيع الأوىل للثورة �ضد ال�سنو�سية،
وب�رصف النظر عن الأفكار التي مل تر النور يف «الكتاب الأخ�رض»(**) ف�إن العقيد معمر القذايف كتب نهايته
«الفجيعة» بنف�سه «كمارق يف نظر �شعبه ويف نظر املجتمع الدويل ،مف�سح ًا املجال �أمام العودة �إىل النظام امللكي،
ولو على م�ستوى علم البالد ...وحت َّول «الأخ القائد» ،الذي بقي عقيد ًا طوال حياته �إىل هدف للثورة باعتباره
حتررت بالكامل..20
طاغية ،وباعتبار قتله �إيذان ًا فجر جديد لليبيا ،التي �أعلن �أم�س من بنغازي �أنها َّ
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يف �سوريا� ،شكّل حمزة اخلطيب (طفل عمره  13عام ًا) رمز ًا للحركة االحتجاجية التي انطلقت يوم
الثلثاء � 15آذار (مار�س) � 2011ضد ما �أ�سماه منظموها ،القمع والف�ساد وكبت احلريات ،وتلبية ل�صفحة:
الثورة ال�سورية �ضد ب�شار الأ�سد .على الفاي�سبوك.
�سمي
ورفعت هذه احلركة �أول الأمر �شعارات :حرية ...حرية�« ...إ�سقاط النظام» رد ًا على قمع ما ّ
«بال�شبيحة» ور َّدت ال�سلطة ال�سورية باتهام املحتجني «بالإرهاب» الهادف لزعزعة الأمن القومي.
بعد مقتل حمزة اخلطيب ،تزايدت التظاهرات ،ونزل اجلمهور يف حماه بالآالف حاملني �صورة الطفل هاتفني:
حمزة ..حمزة ،ويف حلب :اهلل �أكرب حمزة ...حمزة ،و�سجل على الفاي�سبوك � 40ألف موقف م�ؤداه :كلنا حمزة
اخلطيب.22
من مفارقات الأزمة ال�سورية �أن ال�سفري الأمريكي يف دم�شق روبرت فورد ،عندما زار مدينة حماه
يف  9متوز  ،2011نرث الورد على موكبه ،يف �أو�سع حركة احتجاج على النظام يف �سوريا ...الذي �صار نظام ًا
حزبي ًا ،يخ�ضع بعد جميء الرئي�س حافظ الأ�سد �إىل ال�سلطة يف  16ت�رشين الثاين � ،1970إىل د�ستور يف �أحد
�أبرز ن�صو�صه �أن حزب البعث العربي الإ�شرتاكي «هو احلزب امل�سيرّ للمجتمع والدولة ،فهو يقود جبهة وطنية
تق ّدمية تعمل يف �سبيل توحيد اجلماهري وو�ضعها يف خدمة �أهداف الأمة العربية».23
ورث الرئي�س ب�شار الأ�سد رئا�سة اجلمهورية ،وقيادة احلزب واجلي�ش عن والده ،عرب انتقال لل�سلطة،
غداة وفاة الأب عام  .2000و�أم�ضى والية كاملة حتى العام  ،2007وتتعرث واليته الثانية املفرت�ض ،وفق ًا للد�ستور
ال�سوري �أن ت�ستمر حتى العام  ،2014على خلفية حركة االحتجاج ،التي انتقلت �إىل املواجهة امل�سلحة ،وحرب
حي امليدان يف دم�شق �أ�سفر عن ع�رشات القتلى واجلرحى.24
التفجريات مع الإعالن عن تفجري انتحاري يف ّ
يف �شوارع املحافظات ال�سورية ي�رصخ املتظاهرون :ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام« ،نريد ر�أ�سك يا ب�شار» ،نحن
نكره احلكومة ،يف دفع ال�رصاع �إىل النهاية ،و�إيذان ًا ب�سقوط مرحلة كاملة من ال�شعارات �ضد التدخل الأجنبي �أو
من �أجل م�صالح اجلماهري ال�شعبية �أو الكادحة.
ثانياً:

ثورة �أم تغيري ،وب�أي اجتاه؟ ما الذي جرى بال�ضبط يف بلدان ما ا�صطلح على ت�سميته «بالربيع
العربي»؟ ف� ّأي حت ّول ح�صل ،يف جمرى �إعادة احلراك ال�سيا�سي �إىل تلك البلدان؟ وهل الذي جرى ،هو ثورة
�أم تغيري ،وب�أي اجتاه ،هل ال�سري نحو الدميقراطية ،التي هي طريق القرن احلادي والع�رشين� ،أم �أن ما حدث
هو �إعادة �إنتاج مناذج �سلفية عرفها العرب امل�سلمون يف تاريخهم الطويل منذ الع�رص التد�شيني (ع�رص اخللفاء
الرا�شدين) �إىل نظام الدولتني (الأموية والعبا�سية) و�صو ًال �إىل الأزمنة احلديثة؟
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الثورة يف العلم �أو ال�سيا�سة �أو الإدارة �أو حتى الأخالق ،ال ميكن �أن حتدث �إ َّال بعد �أزمة .تظهر الأزمة يف
�أن النظام القائم بكل �أ�شكاله و�أنظمته و�أ�شخا�صه وقوانينه ود�ستوره ي�صبح عاجز ًا عن تلبية حاجات اجلمهور،
ت�شعر الغالبية من النا�س باالغرتاب عن احلياة ال�سيا�سية .وهذا ال�شعور ،ينمو با�ضطراد ،كما الحظ توما�س
كون .وتهتف النا�س �ضد نظام مل يعد �أحد منهم ي�شعر ب�أنه ميثلها .وهذا امل�سار �أزمة ¬ احتجاجات ¬ ثورة �أو
انتفا�ضة ¬ نظام جديد ،د�ستور جديد� ،أحزاب جديدة ...بدا جلي ًا يف جمرى الثورات العربية...
مل ِ
يكتف النا�س ب�إعالن املعار�ضة ،بل راحوا يت�رصفون ،بطريقة «منحرفة» ع َّما هو م�ألوف .فمحمد بو
عزيزي حرق نف�سه احتجاج ًا ،وخالد �سعيد واجه ال�رشطة يف م�رص ،وكان �أعزل �إ َّال من اقتناعه بحقه يف مواجهة
القمع ،والطفل حمزة اخلطيب ،ترك املدر�سة وان�ضم �إىل التظاهرات االحتجاجية ،ومع الوقت تزايدت حركات
الإحتجاج ،وانخرط فيها الع�رشات واملئات وع�رشات الألوف �إىل املاليني.
وهنا ي�صبح من الوا�ضح �أن ر�ؤ�ساء تلك الأنظمة ،و�أدواتها الأ�سا�سية (الد�ساتري) مل تعد �صاحلة حلكم
املجتمع ،ومل تعد �صاحلة لتفر�ض �رشوط وجودها على املجتمع كقانون �سائد.
يالحظ روجه �أوين(*) �أنه ما من نظام عربي ظهر يف فرتة ما بعد اال�ستعمار جنح يف احت�ضان غالبية
اجليل ال�شاب يف البالد� .أما النتيجة ،فتبلورت على �شكل ح�شد هائل من ال�شباب ال�ساخطني الذين باتوا الآن
م�رصين على تدمري جميع مظاهر الإدارة الديكتاتورية كلما �سمحت لهم الفر�صة لذلك ،مبا ي�شمل اجلهات
ّ
()25
احلكومية و�سائل الإعالم التي تديرها احلكومة ومراكز ال�رشطة وال�سجالت» .
من ا�ستعرا�ض القوى التي �شاركت يف الإنتفا�ضات العربية ،تبينَّ �أن الكتلة ال�شعبية الكبرية من
احتادات العمال �إىل الأحزاب العلمانية والأحزاب الإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب والطالب والعاطلني عن العمل
تكر�س النظرية القائلة ب�أن ما حدث ثورة بكل معنى الكلمة ،و�إن مل تكن ثمة طبقة بعينها حتاول �أو
واملنفينيّ ،
حاولت قلب طبقة �أخرى م�سيطرة يف الدولة واملجتمع .فالثورة الربيطانية عام  1682كانت �ضد امللك ،والثورة
الفرن�سية �أنهت النظام القدمي املتمثل ب�سلطة الإقطاع والإكلريو�س والعائالت الأر�ستقراطية املخالفة مع امللك
لوي�س بونابرت� ،إىل الثورة البل�شفية عام  ،1917التي �أنهت نظام القيا�رصة املخالفة مع كبار املالكني (الكوالك)
والربوليتاريا النا�شئة يف املدن املتحالفة مع الفالحني واجلنود.
بهذا املعنى ،مل تكن الثورات العربية طبقية ،املفهوم التاريخي لكلمة طبقة ،كما فهمت يف الأدبيات
الكال�سيكية املارك�سية ،وال هي عودة من اال�شرتاكية �إىل الر�أ�سمالية وال حاجة للخو�ض يف مثل هذا النوع
حترك لإنهاء �أ�شكال مرذولة من احلكم يف م�ستهل القرن احلادي
من الت�صنيفات ،فالذي ح�صل �أن «املجتمع ّ
والع�رشين ،كالتفرد يف ال�سلطة ،والتع ّدي على حقوق الإن�سان ،ونبذ العقل الإ�ستبدادي ،والأحادية احلزبية،
والدعوة �إىل التعددية احلزبية ،و�إقامة الإنفاق املايل على ال�شفافية من زاوية امل�شاركة وتداول ال�سلطة ،من زاوية
امل�شاركة يف الت�سمية و�إعادة البناء.
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فثمة �شبه بني الربيع العربي ،الذي �أزاح جمموعة من الديكتاتوريات العربية يف تون�س وم�رص وليبيا،
و�أظهرت امل�شاركات احلما�سية التي �أبداها املتظاهرون ،يف ميدان احلرية يف م�رص �إىل �سائر امليادين الأخرى
مي ًال هائ ًال للحريات ال�شخ�صية ،من النوع الذي الحظه روجه �أوين� ...إننا نرى �شبه ًا منه يف �أجزاء من العامل
احلديث ،كما ح�صل يف مدن �أوروبا خالل ربيع باري�س عام � ،1968أو يف �أوروبا ال�رشقية عند انتهاء احلكم
ال�شيوعي الرو�سي .26الذي حدث يف بلدان الربيع العربي� ،أن املواطن �ألقى جانب ًا كل ما حيك عن «الفوبيا» من
الأنظمة احلاكمة ،والك�سل اجل�سدي والعقلي والنف�سي ،ليعيد االعتبار �إىل الكرامة االن�سانية ،ويك�رس تخلف
«الأفكار املعلبة» والإيديولوجيات ال�ضمنية ،وا�ضع ًا حد ًا ل�سنوات من القهر والتخلف ،وم�ساهم ًا يف «قيادة العامل
على طريق القرن احلادي والع�رشين ليكون �أكرث دميقراطية مع �أنه �أحيان ًا �أكرث خطورة :على ح ّد تعبري جملة
التامي الأمريكية التي اختارت املتظاهر ب�شخ�صية العام  ،2011يغطي و�شاح فمه و�أنفه فيما تخفي قلن�سو ٌة
�شعره.27
�شكل الربيع العربي مفاج�أة املفاج�آت ،التي ب َّدلت النظرة �إىل الإن�سان العربي ،الذي بدا �أنه فاحت
ع�رص املجهول ،بحث ًا عن عامل تتعاي�ش فيه الدميقراطية الغربية مع الدميقراطيات الإ�سالمية ،خارج ال�سياق
الكال�سيكي للأدبيات الإ�سالمية ،التي تتقاطع مع القامو�س الليربايل من الثورة الفرن�سية �إىل �أيامنا هذه.
ثالثاً:

براديغمات الثورات العربية� :أ ـ �شكلت ثورة اليا�سمني يف تون�س �أول حماولة جريئة وعملية لإعادة
النظر يف «براديغم» الثورات ال�شهرية يف التاريخ .فما ح�صل ال ي�شبه �أي منوذج �أو مثال يحتذي ،ال يف الثورة
الفرن�سية التي كان لها رجالها وكتابها وفال�سفتها� ،أو الثورة الرو�سية التي كان لها قائدها (لينني) وحزبها
(البل�شفي) و�صحافتها ،ونظريتها ،و�أدواتها ف�أطوارها ،و«الثورة الإ�سالمية يف طهران عام  ،»1979التي قادها
الإمام اخلميني ،و�شكلت �أوجه �شبه مع بع�ض الربيع العربي ،جلهة �إجبار احلاكم على التنحي..
عبرَّ ت االنتفا�ضة يف تون�س عن براديغم جديد يف احلركات ال�شعبية� ،سواء عرب حتويل احلركة
االحتجاجية �إىل انتفا�ضة ،والإبتعاد عن العنف منذ اللحظة الأوىل ،ورفع �شعارات ،مثل ال�شعب يريد �إ�سقاط
النظام ،و�شعارات �إرحل ،ف�ض ًال عن التعبئة الإعالمية� ،سواء عرب مواقع الفاي�سبوك �أو الف�ضائيات العربية ،ال
�س ّيما قناتي «اجلزيرة» و «العربية».
	�أثبت الإمنوذج التون�سي �أن اال�سرتاتيجية التي اتبعها ال�شباب ،والقائمة على منوذج مبدع ومرن
من املقاومة غري امل�سلحة كانت يف حملّها .فنظام بن علي كان الأ�رسع يف الإنهيار على الرغم من امتالكه �آلة قمع
كبرية ،لكن الثابت �أن هذا النظام مل يكن لديه القدرة ملواجهة �أول اختبار فعلي «على يد مقاومة �شعبية متنا�سقة،
ومنت�رشة يف �أرجاء البالد ،كما نعلم مدى �صعوبة �إ�سقاط �أنظمة برمتها من دون دعم اجلي�ش ،ولو مب�ساعدة قوى
خارجية قوية كالواليات املتحدة.28
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املحررة� ،أو املنطقة العازلة� ،أي القاعدة ال�رضورية لبناء م�ؤ�س�سات الثورة.
 1ـ املنطقة َّ
 2ـ احلماية الدولية ،عرب قرار �صدر عن جمل�س الأمن الدويل ،ويق�ضي بحظر الطريان فوق بنغازي ،ومناطق
ليبية �أخرى.
 3ـ اعتماد العنف امل�سلَّح املدعوم من �أنظمة عربية ،وتركيا ،وفرن�سا وبريطانيا والواليات املتحدة ،واملجموعة
الأوروبية ككل ،وفرت املال وال�سالح ،و�شكلت الداعم ال�سيا�سي للثورة...
 4ـ حر�صت الثورة الليبية ،عرب املجل�س الوطني االنتقايل ،الذي ي�شكل حكومة ،وعهد �إىل جلان علمية و�ضع
د�ستور جديد� ،إىل �أن تنزع االعرتاف تلو االعرتاف بها ،فكان احل�صار الدبلوما�سي �أو العزلة الدولية عام ًال من
عوامل الإمنوذج الليبي يف �إ�سقاط �أعتى �سلطة حكمت �أربعة عقود كاملة ،من دون د�ستور �أو م�ؤ�س�سات.
حتولت ال�شعارات �أيام اجلمعة �إىل عنا�رص ح�شد و�شحذ للهمم ،و�شكلت �أجندات جتمع اجلمهور ،وحت ّدد
اخلطوات املقبلة يف عملية ال�ضغط على الأنظمة ،ور�سم معامل �سري الإنتفا�ضات �أو الثورات ،فمن «جمعة �إرحل
يف تون�س �إىل جمعة الغ�ضب يف م�رص �إىل جمعة التدويل مطلبنا �أو جمعة اجلامعة العربية تقتلنا يف �سوريا ولعبت
و�سائل الإعالم والإت�صال دور ًا حا�سم ًا يف تنمية مقاربة «و�ضع الأجندة» ( )Agendasettingويف هذا اليوم
بالذات ،يف التعبئة اجلماهريية ،عرب نقل �شعارات �أيام اجلمعة يف البلدان التي �شهدت ثورات .ومن الثابت �أن
منوذج و�ضع الأجندة ي�ؤكد على وجود عالقة �إيجابية بني ما ت�ؤكّده و�سائل الإعالم يف ر�سائلها وما يراه اجلمهور
هام ًا� ،أي �أن دور و�سائل الإعالم والإت�صال ي�سهم يف ترتيب الأولويات عند اجلمهور.30
وكما تبني التجربة ،ف�إن �صالة اجلمعة «تعد ال�سالح الأقوى» 31يف تعبئة اجلماهري ملتابعة الإنتفا�ضة �أو الثورة
�ضد رئي�س النظام يف هذا البلد �أو ذاك.
د ـ من الرباديغمات اجلديدة ت�أ�صيل معنى الثورة ،مبعنى الدورة� ،أي تتايل احللقات واملراحل ،ال باملعنى الذي
عرفته الثورات الكربى يف العاملني اجلديد والقدمي� 32أو الثورة البل�شفية� 33ضد القي�رص ،التي �أحلت قوى جديدة
حمل قوى قدمية.
هـ حفل «الربيع العربي» وهو التعبري �أو املفهوم الذي يطلق على الثورات العربية ،ب�سل�سلة من املفاهيم �أو
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وخارج الأمنوذج املارك�سي للثورة ال�شعبية الطبقية ،بدا �أن م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،يف كل من تون�س وم�رص
حافظت على نف�سها كم�ؤ�س�سة غري متورطة يف ال�رصاع ...ويف الثورة امل�رصية كان نزول اجلي�ش �إىل ال�شوارع،
واكتفا�ؤه بدور �أمني غري قمعي للمتظاهرين ي�شكّل �إ�شارة وا�ضحة ملبارك ب�أنه من غري امل�سموح له جتاوز
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.29
ب ـ �شكل «الرباديغم» الليبي� ،أي �إمنوذج �إ�سقاط نظام القذايف� ،إمنوذج ًا جديد ًا يف �شمال �أفريقيا ،متثل بنزع
ال�رشعية عن النظام� ،ضمن �سياق �إنقالبي ثوري ،جمع فكرة امل�ؤامرة �إىل النموذج ال�صيني يف حرب التحرير
الكربى �أيام «موت�سي تونغ» ،و�أ�ضحى املثال الليبي يقوم على:
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التعابري اجلديدة ،فغابت مفاهيم امللك� ،أو ال�سلطة املطلقة ،والربجوازية ،والر�أ�سمالية ،والعنف الثوري،
والطبقة الثالثة ،والربوليتاريا ،والأممية ،والإ�شرتاكية الدميقراطية ،والفو�ضوية ،والي�سار ،والطفويل ،و�سوى
ذلك حتفل به �أدبيات الثورات القدمية واحلديثة ،لتحل مكانها عبارات �أخرى :ال�شعب �إ�سقاط ،الرئي�س ،النظام،
الف�ساد ،الدميقراطية ،تداول ال�سلطة ،التع ّددية ،الق�ضاء العادل ،دولة القانون ،ال�شفافية.
وهذا التح ُّول يف «الرباديغمات الثورية يعك�س حتوالً» يف م�ضمون الثورات ،ودعوتها �إىل اعتبار احلكم مداولة،
والتغيري بوا�سطة االنتخابات� .صحيح �أن بع�ض الثورات العربية �أمعن يف ا�ستخدام القوة ،فذلك عائد �إىل
ا�ستخدام قوى ال�سلطة� ،أو الأنظمة اال�ستبدادية والدكتاتورية ،عرب «ال�شبيحة� ،أو البلطجية �أدوات العنف �ضد
املتظاهرين ،ويف حماولة لقمع االحتجاجات...
وبرز ال�شباب كقوة هائلة يف حتريك عمليات الإحتجاج .و�شكلت القطيعة بني «اخلطابات املحنطة» ولغة الع�رص
�أول الغيث ،يف البحث عن طرائق جديدة للثورة ،يالحظ روجه �أوين �أن من البواعث التي حتث ال�شباب على
التظاهر عدم الإ�صغاء �أو ت�صديق اخلطابات التي يلقيها الثوريون املعمرون لأنها مل تعد تعني لل�شباب ـ �شيئ ًا على
الإطالق« .فالإ�ستماع �إىل اخلطابات امل�شتتة التي �ألقاها الزعيم الليبي معمر القذايف يف الأ�سابيع الأخرية ،والذي
باي من�صب رئا�سي ،يك�شف النقاب عن تقطع الأو�صال التامة بني اللغة ال�سيا�سية والو�ضع
يقول �أنه ال يتمتع ّ
ال�سيا�سي».34
رابعاً:

قنوات االت�صال وت�شك ُّل الوعي اجلديد :فر�ضت الثورات العربية م�سالة دور الإعالم الف�ضائي بقوة
على ب�ساط النظر ال�سيا�سي والدعائي والإعالمي باملعنى العام .و�صارت املحطة الف�ضائية هدف ًا مبا�رش ًا يف
ال�رصاع ،تتعر�ض ما يتعر�ض له املت�صارعون� ،سواء اجلماهري �أو ال�سلطة.
و�أ�ضحى من اخلط�أ الفادح الذهول عن دور التكنولوجيا املتط ّورة يف عمليات الإت�صال والتوا�صل
االجتماعي ،فقد كان للقنوات التلفزيونية ،الف�ضائية ،الدور الأكرب يف التعبئة ،وو�ضع الأجندة ،و�إعالن ف�شل
�سيا�سات الأنظمة.
	�أطلق على جيل ال�شباب ،الذي �أح�سن ا�ستخدام «الفاي�سبوك» و«التويرت» جيل الفاي�سبوك ،والذي
�أطلق �رشارة انتفا�ضات متتالية من �أجل حتقيق الدميقراطية يف تون�س وم�رص والبحرين واليمن وليبيا وغريها
من البلدان العربية.35
ثمة �إتفاق لدى خرباء الإعالم والإت�صال� ،أن الف�ضائيات العربية ،كاجلزيرة ،والعربية ،و�سواها،
�إن مل تكن ال�سبب وراء �إندالع الثورات العربية� ،إ ّال �أن من ال�صعب تط ّور حدوثها (�أي الثورات) من دون
تلك الف�ضائيات التي �ساهمت يف بلورة وعي ال�شباب العربي ،وحتذير انت�سابه �إىل حتركات تهدف �إىل املطالبة
باحلريات ،والكرامة الإن�سانية ،وحماربة الف�ساد ،م�ستفيدة من تكنولوجيا الإعالم والإت�صاالت و�إن �سار كل يف
طريقه اخلا�ص».36
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و�أدت ثورة الإت�صاالت والأنرتنت وامليديا االجتماعية وظائف عدة من �أجل:
 1ـ توفري القدرة للنا�س ملقارنة� ،أو�ضاعهم والتوا�صل مع بع�ضهم البع�ض...
 2ـ �إ�سقاط حاجز اخلوف ،مع انهيار نظام بن علي ،وهربه خارج البالد ،مما وفَّر االقتناع لل�شباب العربي يف
�أقطار �أخرى ،على الت�شجع له ّز �أع�صاب احلكام يف دول �أخرى.
 3ـ �أ ّدت ال�صور والتعليقات والأخبار على توليد االح�سا�س بالغ�ضب الطارد للخوف من القب�ضة الأمنية ،والتجر�ؤ
على رفع �شعارات مثل ال�شعب يريد �إ�سقاط النظام.
 4ـ غيرَّ ت و�سائل االت�صال احلديثة نظرة ال�شعوب �إىل حكامها .فحاجز التخويف الذي �سقط ،مع تطور الأحداث
املنقولة من قطر �إىل قطر ،مل يكن وحده العن�رص احلا�سم يف ت�شكل الوعي اجلديد ،بل �إن الرغبة اجلاحمة يف
هم لهم �سوى البقاء على
التغيري ،بدلّت النظرة �أي�ض ًا �إىل احلكام الذين يت�سببون بالبطالة والفقر والأزمات .وال ّ
الكر�سي.
 5ـ و�ساهمت و�سائل االت�صال احلديثة �أي�ض ًا يف �سقوط �شعارات و�أو�ضاع ،كمثل قبول القمع ،والإ�ستمرار يف
ال�سلطة ،حتت ذريعة �أن الق�ضية الفل�سطينية حتتاج �إىل ا�ستقرار ،وقائد ،ووحدة قرار �إىل �آخر املعزوفة املعروفة
يف العداء الإ�رسائيلي والواليات املتحدة ،و�صو ًال �إىل التالعب يف الق�ضية الوطنية ،وت�شتيت الأنظار عن الأزمات
االجتماعية واالقت�صادية.
نتيجة البحث� :ساهمت و�سائل االت�صال على نطاق حيوي يف �إطالق «بروباغندا» ثورية انقالبية ،فعالة
و�رسيعة� ،أح�سنت بكل املقايي�س يف توظيف القوانني الإداركية يف عملية �إعادة بناء الوعي اجلديد ،حول جملة من
املفاهيم «كقوة ال�شعب و�إرادته ،واملطالب املرفوعة ب�إ�سقاط النظام ورف�ض الت�سويات ،وال�سري باملواجهة حتى
النهاية ،لإحداث حت ّول يف �إدارة البالد ،يف �إعادة بناء م�ؤ�س�سات جديدة ،و�إنتهاج مقاربات وحتالفات و�سيا�سة
جديدة �أي�ض ًا.
من الرباديغمات اجلديدة� ،صيحات «اهلل �أكرب» يف التظاهرات ويف �صلوات اجلمعة واخلطب احلما�سية.
تلب�ست الثورات العربية روح الإ�سالم ،فبقيت روح اجلماعة حمرك ًا فعلي ًا للأحداث ،واحتل امل�سجد دور ًا حا�سم ًا

العدد 4

مر يف منت البحث� ،سواء عرب دور وائل غنيم يف
ومن الثابت �أن مواقع التوا�صل االجتماعي ،كما َّ
م�رص� ،أو رفاقه يف الأقطار الأخرى ،يف حتريك الثورات العربية ،جلهة جمع ال�صفوف وتنظيم �أجندة التظاهرات
وت�رسيع وترية الأحداث ،وهو زمن مل نكن نتخيل �أنه �سيحدث يوم ًا ...فاملواقع االجتماعية �ساهمت يف �إطالق
الثورات ....التي مل تكن لتحدث لوالها ،رغم كل اجلهود لتعطيل قدرة النا�س على ا�ستخدام الأنرتنت...37
وبالعودة �إىل فاي�سبوك وتويرت ونوافذ التوا�صل االجتماعية على �شبكة الأنرتنت ،ف�إن تلك النوافذ �أ�صبحت الآلية
اجلديدة لتدبري عمليات االنقالب والتمرد ال�شعبي ،بد�أت يف ثمانيات القرن املا�ضي ال�سقاط النظمة ال�شمولية يف
�أوروبا �إىل البلدان العربية يف العام .2011
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يف عمليات التعبئة واحل�شد للثورة ،عق ًال وتنظيم ًا وقيادة ف�ض ًال عن يوم اجلمعة ،الذي كان ذا ت�أثري هائل يف جمع
النا�س ،وحتريك ال�شارع ،من زاوية مفهوم «الأمة» امل�ؤ�س�س لدميقراطية ال�شورى يف الإ�سالم.
من الرباديغمات ذات الداللة يف معارك التغيري العربي� ،إخراج اجلي�ش �أو امل�ؤ�س�سة الع�سكرية النظامية
يف دائرة الت�صنيف ك�أداة من �أدوات القمع .فاجلي�ش يف حلظة الغليان انف�صل عن حماية النظام و�أ�شخا�صه،
فجرت الثورة من القمع
وخالف ذلك ،وفر احلماية لن�شاط تعبوي وحتري�ضي جلماهري ال�شعب املنتف�ضةَّ ،
املبا�رش ...وبرزت على ال�سطح قوى قمع جديدة من ال�رشطة ال�رسية �إىل ال�رشطة العلنية ،وزبانية الأنظمة من
«البلطجية �إىل ال�شبيحة».
وهكذا ،جنحت «الربوباغندا» الثورية عرب و�سائل االت�صال اجلديد ،والتقليدي كافة ،مع ت�سجيل
اجلريدة اليومية ،التي كانت ال�رشارة بالن�سبة لثورة لينني عام  ،1917يف تكوين وعي� ،أو ت�أهيل ثقافة ،عرب
عنا�رص الإثارة املتك ّونة من ال�صورة واخلرب والتعليق ،والإ�ستجابة ،التي تلم�س بالعيان ،عرب الإ�رضاب
والتظاهر وال�صدام يف ال�شارع.
وحافظ قانون التكرار ك�أحد �أهم قوانني الإدراك على جاذبيته ،وحيويته ،مع ا�ستعادة العر�ض� ،أو
جذب الإنتباه بـ «خرب عاجل» على ال�رشيط املتحرك ،على ال�شا�شات ال�صغرية.
كما جنحت الربوباغندا الثورية ،يف ا�ستخدام رفيع الأداء لقانون الأولوية من خالل �ضخ املعلومات
�أول ب�أول يف �أذهان امل�شاهدين ،فيما تغرق �أجهزة النظام ،حتى الإعالمية منها ،يف رتابة وروتني �إداري ال ي�صح
لأيام الإ�ستقرار ،فكيف ب�أيام الأزمة.
يف الطريق لبناء �أنظمة جديدة ،مع التحوالت الدميقراطية يف دول الربيع العربي ،انتخب التون�سيون
جمل�س ًا ت�أ�سي�س ًا وكذلك امل�رصيون برملان ًا ،كما �شكلت ثورة ليبيا �أجهزة بديلة :جمل�س انتقايل وطني ،حكومة
�إعداد د�ستور جديد ،م�ؤ�س�سات ق�ضائية ،متهيد ًا للإنتخابات.
ومهما تعددت الإنتقادات للثورات العربية ،من �أنها مل تتخل�ص كفاية من بقايا الأنظمة البائدة،
ومل حتدث نقلة نوعية يف البنى ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،ف�إن الذي حدث ي�شكّل تغيري ًا جذري ًا يف
براديغمات الثورات ،والقوانني الإدراكية للمفاهيم اجلديدة ،مع التحوالت املت�سارعة� ،سواء يف قنوات الإت�صال
�أو املفاهيم� ،أو املناهج والنظريات.
يف عاملنا هذا ،الغارق حتى �أذنيه يف التعقيد والأ�سئلة امللتب�سة ،عن الغد وامل�ستقبل ،وم�صائر الأجنا�س
الب�رشية ،والثقافات والرخاء يف الفقر وفر�ص العمل ،يف عاملنا هذا ،الذي يكاد ي�ضيق ب�سكانه ،ي�شكل الربيع
العربي ،مفارقة الأحداث العاملية يف فاحتة العقد الثاين ،من القرن احلايل ،مك ّون ًا �أخطر حت ّول من حتوالت العامل
منذ نهاية احلرب الكوينية الثانية �إىل بدايات العام  ،1990املوعد التاريخي النهيار االحتاد ال�سوفياتي ،ومعه
املنظومة الإ�شرتاكية ،التي كانت تدور يف فلك �سيا�ساته ...ومع هذه النتائج يتقدم الإ�سالم ل�صياغة براديغمات
معا�رصة ،ت�سمح بفهم الثورات العربية ،وحتديث املجتمعات العربية ،من زاوية الهوية املت�أ�صلة بثقافة الإ�سالم،
املنفتح على الع�رص وثقافاته ودميقراطية جمتمعات احلداثة الغربية ،وما بعدها ،يف �إعادة نظر م�ؤكدة يف حتوالت
االجتماع ،و�سريورة التاريخ� ،إن كان انتهى �أو جت َّدد...
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�	.32أو ثورة �أوكرب الإ�شرتاكية العظمى عام .1917
� .33أوين .روجه ،در�س من الثورات ال�شعبية العربية ،م�.س.
 .34زويل �أحمد ،ثورة العرب القادمة ،يف جملة معلومات ،بريوت ،العدد التا�سع والثمانون ـ ني�سان /ابريل.2011 ،
� .35شعبان ،عبد احل�سني� ،سورية :هل مازال طريق الت�سوية التاريخية �سالك ًا ،امل�ستقبل العربي ،بريوت ،مركز درا�سات الوحدة
العربية ،العدد  ،392ت�رشين �أول �أوكترب � .2011/10ص  139ـ .143
 .36مايرز ،فران مقابلة يف جريدة ال�رشق الأو�سط اللندنية ،اخلمي�س  ،2011 /6/2العدد .11874

(*) توما�س كون ( 1922( )Thomas Khunـ  :)1996فيل�سوف وعامل �أمريكي� ،أ�ستاذ تاريخ العلم يف جامعة هارفارد.
ا�شتهر بكتابه «بنية الثورات العلمية».
 )*( .1مقر �إقامة القذايف يف طرابل�س.
� )**( .2ألّفه القذايف كدليل على نظرية ثالثةـ ال هي ر�أ�سمالية وال هي ا�شرتاكية� ،أو ما يعرف بنظرية «ع�رص اجلماهري» وعلى
�أ�سا�سه �أعلن «الثورة ال�شعبية الثقافية يف عام  ،1973ووزع ال�سالح على اجلماهري داعي ًا للزحف الأخ�رض ،للق�ضاء على
�أعداء الثورة.
� )*( .3أكادميي ،بريطاين ـ يف جامعة هارفارد.
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املقدمة :
	�أدى التطور الهائل احلا�صل يف خمتلف تقنيات الت�سيري والإدارة �إىل ا�شتداد املناف�سة بني ال�رشكات
االقت�صادية .وهو املعطى الذي دفع بالتنظيمات �إىل البحث عن قيم جديدة تفريقية لل�سلع واخلدمات التي متيزها
عن مثيالتها يف ال�سوق ولدى امل�ستهلكني واملتعاملني ،وهذا باعتماد وترقية معايري جديدة غري املو�ضوعية
الكال�سيكية من جودة� ،سعر وا�ستعمال ( )1993 : Brochand et Lendrevie
تتمثل هذه العنا�رص �أ�سا�سا يف قيم رمزية وعاطفية ترفق بامل�ؤ�س�سة املنتجة �أو ال�سلعة كاالجتاه،
ال�صورة وال�سمعة� )1991 : Gherin( .أملت هذه التغيرّ ات يف العوامل املحددة ل�سلوك ال�رشاء والتعامل
�إىل تفعيل الوظيفة االت�صالية يف امل�ؤ�س�سة ب�إعطائها مكانة مرموقة يف الهرم التنظيمي و�أهمية تطبيقية.
( )2001 : et Charvin et Marhuenda 1990 : Schneiderحيث �أ�صبحت ترافق وت�ساهم بفعالية يف
حتقيق ا�سرتاجتيات التنظيم ك�رشكة اقت�صادية �أو هيئة �إدارية .مل تت�أتى هذه الأهداف لدى الغرب �إ ّال بتطوير
الن�شاط االت�صايل والرفع به �إىل �صف املهنة املنظمة ،حيث متار�س بكل احرتافية وت�سخّ ر لها الإمكانات املادية،
املالية والب�رشية)Beau 1992 : et Daudel( .
و�إذا عدنا �إىل اجلزائر  ،ف�إننا جند �أن ات�صال امل�ؤ�س�سة ظل يف املرحلة اجلنينية واملمار�سة الهاوية .وهذا
رغم تخ�صي�ص هيئة مكلفة مبهام االت�صال يف �أغلبية امل�ؤ�س�سات .يف�رس هذا امل�ستوى املحدود بطبيعة الت�سيري
والتي مل جتعل من التناف�سية و�إر�ضاء الرفقاء من م�ستهلكني ومتعاملني �أهدافا حيوية لها .وبالتايل يتم ّيز
االت�صال املمار�س بغياب املعايري واملقايي�س االحرتافية ويطغى عليها طابع االرجتالية والهام�شية .وتتلخ�ص
ن�شاطاتها االت�صالية يف بع�ض الر�سائل والأفعال الظرفية والتي متيل �أكرث �إىل عمل الإدارة والتوثيق وبعيدة عن
املعطيات امليدانية .ومبعنى �آخر �أن االت�صال يف اجلزائر مل يتح ّول بعد �إىل وظيفة م�ستقلة ومعرتف بها وبدورها،
وهذا على الأقل يف القطاعات التي تعرف بع�ض م�ؤ�رشات املناف�سة وت�شبع ال�سوق .فرغم وعي امل�س�ؤولني بالأهمية
العملية الت�صال امل�ؤ�س�سة خا�صة يف حميط م�ستمر التغيرّ  ،جندهم مل يهتموا به كثريا و�صنفوه يف خانة الن�شاطات
�أو امل�صالح الثانوية�( .سامل عطية)20. 00 :
يف هذا املقال نلخ�ص نتائج الدرا�سة اال�ستك�شافية التي �أجزناها حول نوع تطبيقي الت�صال امل�ؤ�س�سة
يهتم بالبور�صة امل�ساهمني� ،أي االت�صال املايل الذي يعني �أ�سا�سا امل�ؤ�س�سات امل�سعرة يف البور�صة: Guimard( .
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 )1998انطلقنا يف البحث بافرتا�ض �أن الوظيفة االت�صالية يف امل�ؤ�س�سات امل�سعرة يف البور�صة مل تكن يف و�ضعية
�أف�ضل من امل�ؤ�س�سات الأخرى غري امل�سعرة.
احلر �أهمها
يالحظ املتتبع مل�سار ال ّتح ّوالت االقت�صادية يف اجلزائر ظهور بع�ض م�ؤ�شرّ ات االقت�صاد ّ
فتح �سوق البور�صة ،حيث يعد �إن�شا�ؤها من �أهم القرارات التي اتخذتها ال�سلطات لتج�سيد هذه الإ�صالحات
ك�أح�سن طريقة للخو�ص�صة اجلزئية وو�سيلة لتنويع ال�سوق املالية .لكن بعد فرتة من بداية ن�شاطها الفعلي
ات�ضح �أنها مل حتقق الأهداف املرجوة بجعلها مركزا لال�ستثمار والتمويل ،وهذا بالنظر �إىل وترية عملها البطيئة.
فقد ظل التداول فيها �ضعيفا �إن مل نقل متوقّفا وحجم عمليات ال ّت�سعري فيها حمدودا.
وعند مقارنة بور�صة اجلزائر مبثيلتيها التون�س ّية واملغرب ّية املحدثتني تقريبا يف نف�س الفرتة ،نك�شف
عن الت�أخر الكبري الذي يحول دون حت ّولها �إىل �سوق ت�ستقطب امل�ؤ�س�سات وامل�ستثمرين( .جبار ) 1999 :
وال�سندات �أثناء االكتتابات الأ ّولية وال ّتي كانت كلها ناجحة� ،إ ّال �أن
فبالرغم من تهافت املواطنني على الأ�سهم ّ
ا�ستقر مع ّدل �أ�سعارها ملدة طويلة يف م�ستوى
الإقبال عليها قد انخف�ض مبا�رشة بعد ح�ص�ص ال ّتداول الأوىل .حيث
ّ
�سعر الإ�صدار ثم انخف�ض بكثري.
لكن امل�س�ألة املحرية تكمن يف ازدياد رغبة امل�ساهمني يف ت�صفية �أ�سهمهم وا�سرتجاع �أموالهم ولو ب�أقل
من �سعر الإ�صدار .فبعد ت�سعريات معدودات فقط ،يالحظ � ّأن عرو�ض البيع جتاوزت وبكثري طلبات ال�شرّ اء،
وهذا رغم كون ك ّل ال�شرّ كات امل�سعرة متلك من ال�شرّ وط واملعايري البور�صية واالقت�صادية ما يجعلها مو�ضعا
�آمنا لال�ستثمار املربح .فنتائجها املالية وجناح م�شاريعها اال�ستثمارية هي �ضمانات كافية لطم�أنة م�ساهميها
ومتعامليها .ذلك �أن �أرباح الأ�سهم املو ّزعة �سنويا على حامليها تفوق بكثري ن�سبة فوائد اال ّدخار.
يعالج مقالنا �إذن م�شكلة الركود املزمن لن�شاط بور�صة اجلزائر نتيجة عدم �إقبال املواطنني على
الأ�سهم املعرو�ضة فيها رغم كل الأوراق الرابحة التي تزخر بها امل�ؤ�س�سات احلاملة لها .وهذا ما جعلنا نبحث
عن الأ�سباب التي �أدت �إىل هذه الو�ضعية .و�سنحاول �أن نقارب امل�س�ألة من زاوية �أخرى غري االقت�صاد واملالية:
ات�صال امل�ؤ�س�سة .وقد مكنتنا اال�ستطالعات التي قمنا بها يف امليدان �أن ن�ستخل�ص �أن �أغلب امل�ستجوبني ال يفهمون
�آليات عملها بل �أن الكثري منهم يجهل �أ�صال وجودها .مما يعني �أن هناك م�شكال كبريا يف االت�صال .ويف هذا املجال
ن�شري �إىل �أن االت�صال املايل يف الدول املتقدمة قد عرف تطورا كبريا وبلغ درجة عالية من االحرتافية يف املمار�سة
واملردودية.
وقد �أثبتت الدرا�سة �أن التجربة اجلزائرية حمدودة� ،إذ �سجلت املعطيات امل�ستقاة من امليدان م�ؤ�رشات
�سلبية ك�شفت عن �ضعف الثقافة البور�صية لدى امل�ساهمني وعدم �إعطاء الأهمية لالت�صال املايل من طرف
ال�رشكات امل�سعرة ،مما جعل ت�أثري الر�سائل على امل�ساهمني الفعليني واملحتملني حمدودا.
فبالرغم من �أهمية وظيفة ات�صال امل�ؤ�س�سة بالن�سبة لها ال�سيما مع تط ّور فرع االت�صال املايل،
( .)1992 : Saulquinف�إننا نكت�شف �أن هذه امل�ؤ�س�سات مل ترافق ان�ضمامها �إىل البور�صة بن�شاط ات�صايل
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كاف ،ف ّعال ومالئم للتعريف بامل�ساهمة كقطاع ادخار وا�ستثمار وللإ�شهار بالأ�سهم لإثارة اهتمام اجلمهور بها
و�إقناعهم ب�رشائها .متثل هذه املعطيات م�ؤ�رشات كافية لنفرت�ض �أن اخللل قد يعود �إىل االت�صال املايل املنتهج من
طرف امل�ؤ�س�سات التي مل تعرف كيف متار�سه ميدانيا.
ي�ص ّنف املو�ضوع �ضمن الأبحاث التطبيقية الت�صال امل�ؤ�س�سة )1993 : Lemoine(،وهو الن�شاط
الذي حت ّول �إىل وظيفة �أ�سا�سية يف ال�رشكات املحرتفة امل�س ّعرة املعنية بتطبيق االت�صال املايل ،وهذا لكونها ملزمة
قانونا باالت�صال مبتعامليها وم�ساهميها ق�صد �إعالمهم� ،إقناعهم وترقية �صورتها كم�ؤ�س�سة ناجحة يوثق فيها
كم�صدر للربح)1990: Doyen( .للإ�شارة ف�إننا ال ن�سعى من خالل هذا البحث �إىل ت�أكيد �أهمية االت�صال املايل
يف القطاع� ،إذ تعد هذه الوظيفة من بديهيات عمل البور�صة ومن �أبجديات تنظيمها ومراقبتها وهي �أي�ضا �أح�سن
و�سيلة �إ�شهار للم�ؤ�س�سة والأ�سهم ،بل �سنحاول درا�سة التجربة اجلزائرية يف امليدان وخا�صة معرفة هل �أن
�سبب ركود بور�صة اجلزائر يعود �إىل طريقة وم�ستوى ممار�سة االت�صال املايل للم�ؤ�س�سات امل�س ّعرة .وهذا
اعتقادا منا(بعد مالحظته ،و�صفه ومقارنته) ب�أنه مل ي�ستطع تكوين �إجتاه ايجابي نحوها لدى م�ساهميها ولدى
اجلمهور الوا�سع كم�ساهمني حمتملني.
وهذا ما نحاول الك�شف عنه من خالل درا�سة تطبيقية يف جمال االت�صال املايل مل�ؤ�س�سة اقت�صادية
جت�سد حالة
م�سعرة يف البور�صة هي جم ّمع «الريا�ض �سطيف» لل�صناعات الغذائية من احلبوب وم�شتقاتهاّ .
الدرا�سة ،باعتبارها ال�رشكة الأوىل امل�سعرة وخا�صة النموذجية بنجاحها اقت�صاديا وماليا� ،أح�سن مثال م ّعرب
عن و�ضعية البور�صة وعن م�ستوى االت�صال املايل الذي متار�سه امل�ؤ�س�سات.
الإ�شكالية:
الركود الّتي عرفتها بور�صة اجلزائر املهتمني بهذا املجال �إىل ال ّت�سا�ؤل والبحث عن �أ�سباب
دفع طول فرتة ّ
ال�سلبي للمواطنني نحو عرو�ض �أ�سهم و�سندات امل� ّؤ�س�سات
هذه الو�ضعية .يرى بع�ض املحلّلني منهم � ّأن االجتاه ّ
ال ّداخلة يف البور�صة ال ميكن تف�سريه اقت�صاديا .ومبعنى �آخر؛ �أن ك ّل ال�شرّ وط واملعايري املو�ضوعية املعمول بها
�صحة
ال�ساحات املالية العاملية متوفرة :تتمتع امل� ّؤ�س�سات امل�س ّعرة يف ّ
لإجناح ال ّن�شاط وال ّتداول يف البور�صة ويف ّ
يخ�ص �إ ّال
ج ّيدة وحتقق نتائج �إيجابية وم�شاريعها ناجحة .علما �أن اخلو�ص�صة بالتنازل اجلزئي عن الأ�سهم «ال ّ
ال�رشكات الرابحة والتي تتمتع ب�سوق هامة لال�ستهالك وبقدرات كافية لتكون �أطرافا اقت�صادية هامة: Piul( ».
 )2000كما حتقّق هذه ال�رشكات �أرباحا مل�ساهميها �أعلى وبكثري من ن�سبة الفوائد يف البنوك .وهذا ما ت�ؤكّده �أي�ضا
الربحية الأكيدة يف اال�ستثمار يف البور�صة .كما �أن ال ّتحاليل نف�سها
حتاليل الو�سطاء واملحلّلني املاليني بالرتكيز على ّ
أ�سا�سي يف طم�أنة امل�ساهمني ،وهو انخفا�ض تقديرات اخلطر يف ال�سوق الثانوية اجلزائرية.
تلح على توفّر معيار �
ّ
ّ
وهذا نظرا العتماد ال�رصامة من طرف م�رشعي القوانني امل�سرية للقطاع من حيث املراقبة يف احل�سابات وال ّت�أكيد
ال�صغار .عالوة عن ذلك ،فالإعالم املايل الّذي تن�رشه هذه امل� ّؤ�س�سات خا�ضع ل�سلطة
على �ضمان م�صالح امل�ساهمني ّ
ال�صحيحة وال ّدقيقة� (.شمعون )1999:
جلنة مراقبة عمليات البور�صة وهذا ما ي�ضمن ّ
بث املعلومات ّ
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ي�ؤكد املحللون �أي�ضا على عامل ا�ستثمار العديد من امل� ّؤ�س�سات املالية يف ر�أ�سمال ال�شرّ كات امل�س ّعرة �إىل
جانب امل�ساهمني اخلوا�ص .حيث تعطي م�ساهمة ه�ؤالء امل�ستثمرين امل�ؤ�س�ساتيني من بنوك جتارية و�صناديق
ال�صغار ،وهذا ما يطمئنهم ويجعلهم يثقون يف �أ�سهم و�سندات هذه
ال ّت�أمني الثّقة وامل�صداقية �أكرث للم�ساهمني ّ
امل�ؤ�س�سات)1999: Mair et Rivière( .
يتفق املخت�صون �أن نف�س هذه املعطيات ميكن �أن ت�ضمن احلركية وال ّن�شاط يف �أ ّية �سوق ثانوية ،وهذا
ما يدفعنا �إىل ال ّتفكري وال ّت�سا�ؤل عن �سبب �أو �أ�سباب عدم توفّرها يف بور�صة اجلزائر .انطالقا من هذه املعطيات
املتناق�ضة؛ بني توفر املعايري املو�ضوعية من جهة واملالحظات امليدانية املخ ّيبة من جهة �أخرى ،نحاول تف�سري
«الريا�ض �سطيف»
عدم �إقبال املواطنني على �رشاء الأ�سهم باالهتمام بوظيفة االت�صال املايل .فم� ّؤ�س�سة مثل جم ّمع ّ
لها من الإمكانات االقت�صادية واملالية ما يجعلها من �أجنح ال�رشكات الوطنية ،لكونها تتم ّتع ب�أوراق رابحة
ال�سوق ،الإنتاج ،اال�ستهالك ال ّدائم والوا�سع ،حتقيق �أرباح مالية �إيجابية
يف ن�شاطها الإنتاجي والبور�صيّ :
لل�رشكة الأم وال�شرّ كات ال ّتابعة و�أرباحا هامة مل�ساهميها بن�سبة �أكرث من  .%14وت�ؤكّد ال ّتحاليل وال ّدرا�سات على
�صحة ج ّيدة �إنتاجيا وجتاريا وخا�صة ماليا.
�أنها يف ّ
«الريا�ض �سطيف» وجتاوز عرو�ض البيع عن طلب
	�أن �ضعف �إقبال املواطنني على �رشاء �أ�سهم ّ
ال�رشاء( )2001: 43 ,La bourse d’Algerال ميكن �إرجاعهما �إىل العوامل املتعارف عليها �أي �أرباح الأ�سهم،
فوائد البنوك ،تقديرات اخلطر ونتائج و�صورة امل� ّؤ�س�سة .فامل�ساهم الّذي يبيع �أ�سهمه رغم ربح ّيتها ب�أق ّل من
�سعر ال�شرّ اء قد يعني عدم اقتناعه باال�ستثمار البور�صي �أو حمدودية معلوماته وكذلك الأمر بالن�سبة للم�ستثمر
الذي يغامر ب�أمواله يف م�شاريع غري م�ضمونة يف الوقت الذي كان ب�إمكانه حتقيق ا�ستثما ٍر �آمنٍ
ومربح ب�رشاء
ٍ
الأ�سهم وال�سندات يف البور�صة.
وقد �أثبتت املالحظات واملعطيات امليدانية �أن امل�شكلة تكمن يف االت�صال املنتهج ،ذلك �أن ركود الأ�سهم
و�ضعف التداول يعود �إىل م�شكل يف االت�صال مبختلف �أنواعه وتطبيقاته ال�سيما الفرع الّذي يهتم �أ�سا�سا
بالبور�صة وامل�ساهمني .قد زاد غياب تقاليد وثقافة البور�صة يف �أو�ساط املواطنني كم�ستثمرين �أو كمدخرين من
تعقيد هذه الو�ضعية�( .شمعون)1999:
علما �أن االت�صال املايل يلعب دورا حيويا يف �إجناح الن�شاط البور�صي للم�ؤ�س�سات امل�سعرة .وهذا ما ذهب
�إليه �أي�ضا الباحث جبار يف درا�سته «الت�سيري وخو�ص�صة امل�ؤ�س�سات( .جبار )1999:كما �شخ�صت جلنة تنظيم
ومراقبة عمليات البور�صة اخللل يف االت�صال حيث يعرتف �أحد م�س�ؤوليها « :كان لغياب الإعالم من جانب امل�ؤ�س�سة
�سلبي يف حجم الطلب والإقبال .وهذا يف الوقت
امل�صدرة جتاه م�ساهميهاٌ � )2000 :45 La bourse d’Alger( ».أثر ٌّ
للرفع من قيمتها اال�سمية يف
تطالب امل�ؤ�س�سة «ببذل جهود كربى بتقوية �سمعتها وم�ضاعفة ح�صتها يف ال�سوق وهذا ّ
البور�صة )2000: 27 ,La bourse d’Alger(».وبالرغم من تكثيف م� ّؤ�س�سة الريا�ض �سطيف لرباجمها و�أفعالها
االت�صالية لل ّتعريف ب�أ�سهمها والإ�شهار لها ،يبدو �أنها مل ت�ستطع حتقيق الإقبال املنتظر على �أ�سهمها.
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الفر�ضية ال ّثالثة:
الر�سائل الهتمامات
يعود �ضعف متابعة لالت�صال املايل املنتهج من طرف امل� ّؤ�س�سة �إىل عدم مراعاة مع ّدي ّ
اجلمهور امل�ستهدف وعدم الأخذ بعني االعتبار خ�صائ�صهم و�إنتظاراتهم.
جاءت هذه الإ�شكالية بعد ال ّدرا�سة اال�ستطالعية الّتي قمنا بها يف امل� ّؤ�س�سة وبالرتكيز على �سيا�سة ات�صالها
ال�شامل ب�صفة عامة ّثم على ات�صالها املايل على وجه اخل�صو�ص .وقد انطلقنا من املعاينة امليدانية ودر�سنا عن
ّ
قرب عمل الهيئة املكلّفة باالت�صال� ،إ�ضافة �إىل خمتلف ر�سائلها و�أفعالها االت�صالية الداخلة �ضمن االت�صال املايل
وانطلقنا من �أدبيات البور�صة لتوفري املعلومات ال ّنظرية ومن جتارب امل� ّؤ�س�سات الغربية ق�صد احل�صول على
املعطيات امليدانية ال�رضورية للبحث.
ال�سببية �أو العلية
بعد ال ّدرا�سة الو�صفية للظاهرة ق�صد حتليلها ّثم تف�سريها ،حاولنا �إيجاد العالقات ّ
املوجودة بني املتغيرّ ات املتمثّلة يف عنا�رص وحلقات العملية االت�صالية .وذلك انطالقا من �أن اال ّت�صال عملية معقّدة
بالرجوع �إىل خمطط االت�صال ،ودرا�ستها يف �إطارها احلقيقي كن�سق جزئي �ضمن الن�سق العام :االت�صال
يجب تفكيكها ّ
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الفر�ضية الأوىل:
املوجه
يعود �ضعف �إقبال امل�ساهمني على �رشاء �أ�سهم «الريا�ض �سطيف» �إىل حمدودية فعالية االت�صال املايل ّ
�إليهم.
الفر�ضية ال ّثانية:
للر�سائل املوجهة �إليهم من طرف
تعود حمدودية فعالية االت�صال املايل ّ
املوجه �إىل امل�ساهمني �إىل �ضعف متابعتهم ّ
جممع «الريا�ض �سطيف».

العدد 4

فالإ�شكالية الّتي نطرحها هي :هل يعود �ضعف �إقبال املواطنني على �رشاء �أ�سهم «الريا�ض �سطيف» �إىل
عدم لعب االت�صال املايل املنتهج لدوره يف االت�صال بامل�ساهمني ؟
ومبعنى �آخر ،ملاذا مل ي�ستطع االت�صال املايل املمار�س من طرف جممع «الريا�ض �سطيف» املوجه �إىل امل�ساهمني
�أن يحقق لديهم �إجتاها ايجابيا نحو �أ�سهمها؟
للإجابة على �إ�شكالية البحث ،طرحنا الفر�ضية الرئي�سية التالية :يعود عدم �إقبال املواطنني على �رشاء
�أ�سهم «الريا�ض �سطيف» �إىل عدم لعب االت�صال املايل املمار�س لدوره يف االت�صال بامل�ساهمني واملتمثل يف تك ّون
وترقية اجتاه ايجابي نحوها.
وقد عمدنا �إىل تفكيكها �إىل ثالث فر�ضيات جزئية ،وهذا ق�صد الإحاطة باملو�ضوع وللتعر�ض �إىل
العوامل املحيطة بالفعل االت�صايل واملتدخلة فيه .ترتكز الفر�ضيات على نتائج نظريتي الت�أثري املحدود والن�سقية
يف االت�صال يف املنظمة.
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ال�شامل واملايل للم� ّؤ�س�سة ،اجلماهري امل�ستهدفة (املبا�رشة والو�سيطة) ،املحيط االقت�صادي واملايل (...الخ).
ّ
متغريات الدرا�سة :انطالقا من الإ�شكالية املطروحة ،الفر�ضية الرئي�سية والفر�ضيات اجلزئية
واملتمحورة �أ�سا�سا حول العالقة املوجودة بني االت�صال املايل املنتهج من طرف جممع «الريا�ض �سطيف» واجتاه
امل�ساهمني نحو �أ�سهمه ،وللإحاطة مبختلف جوانب املو�ضوع ركزنا على ثالث متغريات �أ�سا�سية نراها قادرة
على ت�أكيد وتف�سري هذه العالقة .ن�شري هنا اىل ال�صعوبة يف الف�صل بني هذه املتغريات لكون الظاهرة االت�صالية
دائما معقدة وتتدخل فيها العديد من املتغريات.

العدد 4

�أ .االت�صال املايل:
وهو متغري م�ستقل ويق�صد به الر�سائل والأفعال االت�صالية الداخلة �ضمن تطبيق االت�صال املايل ،وذلك من حيث
ثالثة م�ؤ�رشات:الفعالية يف الت�أثري على امل�ساهمني ،اجتاه امل�ساهمني نحو االت�صال املايل املبث ونوعية االت�صال
املايل املنتهج)1990 :Doyen( .
ب.االجتاه نحو الأ�سهم:
ويق�صد به التقييمات التي يدرك بها امل�ساهمون �أ�سهم «الريا�ض �سطيف» ويربز ذلك من خالل م�ؤ�رشات:
االجتاه نحو املجمع من حيث االقتناع بربحية امل�ساهمة فيه بقيا�س معايري تقييم املكونات املعرفية لالجتاه،
املكونات العاطفية ،املكونات ال�سلوكية( بوجالل.)1991 :10،
ج.تكيف االت�صال :
�أي مدى تكيف ر�سائل االت�صال املايل وخ�صائ�ص امل�ساهمني .وهذا من حيث م�ؤ�رشات  :ا�ستيعاب حمتوى
الر�سائل ،الو�صول �إىل املعلومة ومدى اال�ستجابة الهتمامات امل�ساهمني.
الإطار املنهجي:
حالة وعينة الدرا�سة :نظرا ل�صعوبة درا�سة خمتلف احلاالت املتمثلة يف ال�رشكات االقت�صادية امل�سعرة ونظرا
لت�شابه ظروف وعوامل ن�شاطها ،اخرتنا م�ؤ�س�سة واحدة وهي جممع «الريا�ض �سطيف» ل�صناعات الغذائية من
احلبوب وم�شتقاتها .وهي �رشكة م�ساهمة خمو�ص�صة بن�سبة  %20وذلك بوا�سطة اللجوء �إىل االدخار ب�إ�صدار
مليون �سهم متنازل عنه للجمهور.
	�أما بالن�سبة ملجتمع البحث و�أفراد العينة ،فقد كانت رغبتنا �أن ن�ضبط عينة جزئية متثيلية وفق مبادئ
منهجية و�إح�صائية� ،أي ب�أن نعطي الفر�صة بالت�ساوي جلميع امل�ساهمني ومبختلف الفئات .لكن �صعوبات تقنية
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منهج الدرا�سة:
دفعنا هدف تف�سري العالقات ال�سببية بني متغريات الظاهرة �إىل اعتماد الدرا�سة الو�صفية والتحليلية لالت�صال
املايل املنتهج من طرف املجمع وتقييم اجتاهات امل�ساهمني نحو �أ�سهمه� .أدت جمموعة من العوامل املو�ضوعية
املتعلقة بالدرا�سة من حيث املجال ،املو�ضوع ،الإ�شكالية ،الفر�ضيات والأهداف �إىل انتهاج منهج يعتمد يف
الوقت نف�سه على امل�سح ،الو�صف ،التحليل والتف�سري ال�سببي .كما �أن تعقّد املو�ضوع جعلنا نختار منهجا
متعدد التقنيات والأدوات .نظرا لكل هذه املعطيات واخل�صائ�ص اعتمدنا املنهج الذي ر�أيناه الأن�سب وهو منهج
درا�سة احلالة .يقوم هذا الأخري �أ ّوال على الإحاطة ال�شاملة لوحدة �أو حالة الدرا�سة بامل�سح الكلي لكل ما يت�صل
بالظاهرة املعاجلة .ثانيا يقوم على الو�صف املف�صل للعنا�رص امل�شكلة لها .ثالثا و�أخريا التعمق �أكرث بغية التمكن
من فهم �صريورتها و�آليات عملها وت�شخي�ص العالقات ال�سببية املوجودة بني العنا�رص �أو املتغريات التي تتدخل
يف الظاهرة وحتددها .يهدف منهج درا�سة احلالة «�إ ّما �إىل حتديد خمتلف العوامل التي ت�ؤثر يف الوحدة �أو
الك�شف عن العالقات ال�سببية بني �أجزاء الظاهرة(».ح�سن )9631: 294-293 ،فالباحث ال يكتفي بالو�صف
اخلارجي للظاهرة وحتليلها بل يتوخى تف�سريها تف�سريا �سببيا بت�شخي�ص وقيا�س عالقات الت�أثري ،الرتابط
والتفاعل بني العنا�رص امل�شكلة لها .ميتاز هذا املنهج بعدة خ�صائ�ص مالئمة ملو�ضوع وحالة الدرا�سة� :أوال،
اعتماده على طريقة التحليل الكيفي للظواهر(بوحو�ش )1995 :125،وهو ال�شيء الذي ي�ساعدنا هنا �أكرث لكون
ميدان الدرا�سة(ات�صال ،ت�سويق و�إ�شهار) معروف �أ�صال بالبحوث والدرا�سات الكيفية .ثانيا ،كونه منهجا
م�سحيا وو�صفيا ذا حالة واحدة .ثالثا ،االكتفاء بدرا�سة حالة واحدة لتعميمها على الوحدات �أو احلاالت
الأخرى امل�شابهة .رابعا� ،إمكانية ا�ستعمال العديد من �أ�ساليب(م�سح ،و�صف ،حتليل وتف�سري علي) و�أدوات
البحث(البحث التوثيقي ،املالحظة ،املقابلة مبختلف �أنواعها واال�ستبيان).
يعتمد هذا املنهج «ببحث عدد من احلاالت ودرا�ستها درا�سة معمقة وتفيد يف الدرا�سات اال�ستطالعية
ويف الدرا�سات التي تخترب الفر�ضيات(».احمد� )1983:180،أ�ضف �إىل ذلك فهو(منهج درا�سة احلالة) ي�سمح
بتطبيق مبادئ درا�سات ال�سوق و�سلوك امل�ستهلكني حيث جاءت الدرا�سة كيفية وكمية .كيفية لكونها تهدف �إىل
تقييم وتف�سري معمقني ملحفزات وعوائق االت�صال املايل التي تتدخل يف حتديد االجتاه .وكمية من حيث �سعيها �إىل
الو�صول �إىل تقييمات ميدانية �إح�صائية لقيا�س اجتاه امل�ستهلك �إزاء امل�ؤ�س�سة �أو الأ�سهم وعوامل ات�صالية �أخرى
كدرجات ال�سمعة ،املعرفة وال�صورة.

الإت�صال والتنمية

قاهرة مل ت�سمح لنا بذلك .حيث ي�ستحيل الو�صول �إىل كل عنا�رص جمتمع البحث الكلي واملتكون من �أكرث من
 5000م�ساهم مبعرثين يف كل نقاط الوطن وقابلني للتجديد �أ�سبوعيا يف كل جل�سة تداول .ولذا كانت الأ�شخا�ص
املبحوثة م�شكلة �أ�سا�سا من امل�ساهمني احلا�رضين يف اجلمعيات العامة والذين مل يتجاوز عددهم يف كل اجتماع
املئة م�ساهم .وكان االختيار ق�صديا حيث ف�ضلنا امل�ساهمني الذين �أبدوا جتاوبا ايجابيا والرغبة يف التعاون.
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�أدوات الدرا�سة:
ا�ستعملنا يف درا�ستنا عدة �أدوات وو�سائل بحث وكان اختيارها مربرا منهجيا وعمليا �أي وفق الفر�ضيات
املطروحة ،نوعية الدرا�سة والأهداف املنتظرة.
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.1الأداة التوثيقية:
«البحث التوثيقي هي طريقة فح�ص وا�ستك�شاف ل�صياغة م�شكل البحث,Laramée et Vallée( ».
)1991: 235
«وهذا لو�ضعه يف �إطاره النظري العام )170 ,Ibid(».وبالتايل قمنا باالحاطة بكل ما له عالقة
مبو�ضوع الدرا�سة �سواء من اجلانب النظري �أو املنهجي بوا�سطة جمموعة من القراءات .امل�سعى من ذلك هو
�أوال؛ حتديد معنى الظاهرة االت�صالية وعنا�رصها ابتدءا من الرتاث الأدبي الذي نظّ ر مليدان االت�صال التنظيمي
ب�صفة عامة واالت�صال املايل مل�ؤ�س�سة م�سعرة خا�صة .هنا و�صفنا الظاهرة ب�إعطاء املفاهيم والدالالت نظريا كما
هو متعارف عليه يف الكتب امل�صدرية ،والتي كانت يف الوقت نف�سه مرجعا تطبيقيا للقائمني به يف امل�ؤ�س�سات
امل�سعرة .كما �سمحت لنا هذه القراءات باختيار �أجنع الأدوات واملقاربات املنا�سبة والأكرث ت�أقلما مبو�ضوع
البحث)1994 : Charron(.
.2املالحظة:
تعترب املالحظة من �أهم الأدوات امل�ستعملة يف الدرا�سات امليدانية جلمع املعلومات والتعرف على الظاهرة مبا�رشة
كما هي يف الواقع وهذا خا�صة يف الدرا�سات الكيفية )1997 :73 ,Giannellone ,Vernette (.مالحظتنا
كانت غري مبا�رشة حيث اكتفينا بالتقرب من الظاهرة ومالحظتها دون امل�شاركة �أو التدخل فيها .متثّلت مالحظتنا
يف متابعة العمل اليومي العادي للقائمني لالت�صال املايل يف الهيئات املكلفة بذلك� ،أي هيئتي االت�صال والبور�صة
يف املجمع .هدفنا من املالحظة هو و�صف واقع ممار�سة االت�صال من حيث طريقة العمل والتقنيات امل�ستعملة
ثم التعرف على امل�ستوى الذي و�صلت �إليه جتربة «الريا�ض �سطيف» .كما اعتمدنا على املالحظة عند انعقاد
اجلمعيات العامة العادية وغري العادية للم�ساهمني ملعرفة �سلوكات ،ردود �أفعال وتدخالت امل�ساهمني.الهدف من
احل�ضور هو اكت�شاف مواقفهم واجتاهاتكم وحماولة تف�سريها فيما بعد.
.3املقابلة:
تعد املقابلة �أداة فعالة جلمع املعلومات واملعطيات الالزمة عن املو�ضوع� .سمحت لنا هذه الأداة بالو�صول �إىل
تو�ضيحات وتف�سريات ي�صعب بلوغها باملالحظة �أو التوثيق �أو اال�ستمارة .كما اعتمدنا على املقابالت نظرا
لنوعية الدرا�سة التي �سبق �أن قلنا �أنها كيفية)1997 : François et Pellemans (.كانت املقابالت على �شكل
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.4اال�ستمارة:
بعد الدرا�سة اال�ستطالعية والتقرب �إىل املو�ضوع �أكرث ونظرا لطبيعة الدرا�سة واملعطيات املراد الو�صول �إليها
وجدنا �أن اال�ستبيان هو �أداة �رضورية ومنا�سبة للبحث .قمنا بتوزيع �أكرث من خم�سني ا�ستمارة على امل�ساهمني
احلا�رضين يف كل جمعية عامة خالل عدة �سنوات .ن�شري �إىل �أننا لأ�سباب قاهرة مل ن�ستطع جمعها كلها .تتكون
اال�ستمارة من �أربعة حماور �أ�سا�سية:
	�أوردنا يف املحور الأول جمموعة من الأ�سئلة التي تبحث فعالية االت�صال املايل على امل�ساهمني� ،أي
معرفة اجتاههم نحو املجمع و�أ�سهمه .توخينا هنا معرفة ما �إذا كان الأثر احلا�صل لديهم كافي ًا لتك ّون اجتاه
ايجابي �إزاء الأ�سهم.
يت�ضمن املحور الثاين جمموعة من الأ�سئلة التي تهدف �إىل احل�صول على معلومات عن مدى متابعة
امل�ساهمني لالت�صال املايل املوجه �إليهم �سواء من طرف جممع «الريا�ض» �أو امل�ؤثرين من �صحافة ،و�سطاء
وبنوك� .سعينا بهذه الأ�سئلة �إىل معرفة م�صادر املعلومات عن امل�ؤ�س�سة والأ�سهم وتقاليد املتابعة وا�ستهالك
الر�سائل.
ي�شم ُل املحور الثالث �أ�سئلة عن ظروف وعادات ا�ستهالك الر�سائل وانتظارات اجلمهور منه .ق�صدنا
هنا معرفة العوائق التي تعرقل االت�صال وامل�صادر والدعائم املف�ضلة لديهم للح�صول على املعلومات.
�أما املحور الرابع والأخري في�ضم الأ�سئلة البيانية ال�شخ�صية لتحديد خ�صائ�ص امل�ساهم والتي تربز دور
املتغريات الفردية يف االجتاه نحو الأ�سهم واالت�صال املايل.

العدد 4

ا�ستجوابات موجهة �أ�سا�سا للك�شف عن انتظارات واهتمامات امل�ساهمني والتي حددت اجتاهاتهم و�سلوكاتهم.
	�أجرينا عدة مقابالت مع القائمني باالت�صال لكونهم املكلفني بالعالقات مع امل�ساهمني و�أمور
البور�صة .متحورت �أ�سئلتنا على نظرتهم لالت�صال والأهمية املعطاة له يف امليدان ،وتف�سريهم لالجتاه ال�سلبي
للمواطنني نحو الأ�سهم واالت�صال املايل .ا�ستخدامنا للمقابلة مبختلف �أنواعها ال�سيما الو�صفية والت�شخي�صية
كان �أي�ضا مربرا بنوعية الدرا�سة ،حيث تعترب الأحاديث املبا�رشة واملعمقة عماد الدرا�سات الكيفية والو�سيلة
املنا�سبة لتف�سري االجتاهات وفهم املحفزات والعوائق التي ت�ؤثر يف االت�صال واالجتاه .كما قمنا باالت�صال مبمثلة
امل�ساهمني ال�صغار كناطق ر�سمي با�سمهم ولكونها تتحكم �أكرث يف مواقف امل�ساهمني .كما �أجرينا العديد من
املقابالت الفردية واجلماعية مع امل�ساهمني� .سعينا بهذه املقابالت التي كانت معمقة ومطولة �إىل التو�صل �إىل
فهم اجتاهاتهم بت�شخي�ص املحفزات واملعوقات التي كانت املحددة لطبيعة االجتاه نحو الأ�سهم .كما جل�أنا �إىل
التحاور مع امل�ساهمني نظرا لعدم متكّن �أ�سئلة اال�ستمارة من الو�صول �إىل بع�ض املعلومات والتف�سريات.

املالية
ات�صال امل�ؤ�س�سة ّ

الإت�صال والتنمية

98
العدد 4

النظرية:
يعتمد طرحنا على مقاربتني �أ�سا�سيتني يف ميدان االت�صال والّتي �أثبتت الدرا�سات امليدانية جناعتهما و قدرتهما
على حتليل وفهم الفعل االت�صايل :الت�أثري املحدود لالت�صال والن�سقية يف ات�صال امل�ؤ�س�سة .يف�سرّ هذا الطرح
اعتبارا �أن امل�ؤ�س�سة �أو التنظيم ي�شكل �أهم ميدان لدرا�سة االت�صال مبعناه الوا�سع والطبيعي .فال�رشكة كن�سق
مركب (بنية اجتماعية ،قانونية ،اقت�صادية )...تظهر وتن�شط بال�رضورة �ضمن الن�سق العام املعقّد :املجتمع.
الأمر الذي يفر�ض عليها التفتح على حميطها واالت�صال مبتعامليها ب�صفة دائمة(.بن روان )1996:231،وقد
�أملت علينا طبيعة الظاهرة االت�صالية اختيار املقاربتني الّلتني تعتربان االت�صال �سريورة طويلة ومعقّدة وتتدخل
فيها عدة عنا�رص و�أطراف متكاملة ومتعار�ضة عرب كل املراحل التي يتم فيها �إجناز وبث الر�سالة.
ترف�ض نظرية الت�أثري املحدود اعتبار الفعل الإت�صايل �سريورة خطية ،مبا�رشة ومن ّمطة .ومبعنى
للر�سالة يف الت�أثري على اجلمهور مبجرد تعر�ضه ملحتواها.
�آخر الت�شكيك يف الفعالية الأكيدة والكاملة ّ
()1997 : 117 ,Lazar
	�أك ّدت ال ّدرا�سات التطبيقية �أن جمموعة من العوامل املو�ضوعية ،الظرفية وال�سيما الذاتية تتدخل يف
العملية االت�صالية ،وهذا ما يف�رس ن�سبية ت�أثري املحتوى على اجلمهور امل�ستهدف .كما �أبرزت ال ّدرا�سات نف�سها
وجود مرحلتني �أو م�ستويني يف الفعل االت�صايل لبث و�إدراك الر�سائل .وتتمثل هذه الظاهرة يف تدخل وتداخل
�أطراف فاعلة م�صاحبة وهم قادة الر�أي �أو ما ي�سمى يف الإ�شهار واالت�صال بامل�ؤثّرين �أو اجلماهري امل�ستهدفة
الو�سيطة.
وقد �أكّدت ال ّدرا�سات احلديثة املتعلقة بالتعليمية ( )didactiqueهذه امل�س�ألة خا�صة املقاربة املعرفية
يف التعليم .حيث �أثبتت تدخّ ل املعارف وال�ضمينات ال�سابقة(ال ّتمثيليات) يف �إجناح االت�صال يف جمال التعليم.
تو�صل �إليه
وبعبارة �أو�ضح �أن مترير الر�سالة �أو ال ّدر�س يتوقف على فهم ومراعاة هذه العنا�رص .وهذا ما ّ
( )1994 : 83 ,Moles Denisيف �أبحاثه يف �أهم ّية االت�صال يف بلوغ �أهداف الفعل ال ّتعليمي.
	�أما املقاربة الن�سقية فاعتمادها يف�سرّ با�ستحالة ف�صل الفعل الإت�صايل مل�ؤ�س�سة عن حميطها اخلارجي.
«فامل�ؤ�س�سة االقت�صادية كن�سق داخل الن�سيج االجتماعي يجعلها تتفاعل مع هذا الن�سيج �أو املحيط ،وكونها ن�سق ًا
ينتمي �إىل نظّ ام معقد من العالقات املتنوعة يجعلها ت�ؤثر وتت�أثر ببق ّية العنا�رص الأخرى املك ّونة للن�سق الكلّي( ».
بن روان )1996:تعترب هذه املقاربة �أن كل درا�سة للظاهرة االت�صالية يجب �أن تكون �شاملة �أو كلية لكل عنا�رصها.
فهي ظاهرة معقدة وت�شكل ن�سقا �أو جمموعة من العنا�رص املتفاعلة بنيويا ووظيفيا,Séminaire IREM( .
 )1989 : 23-11ذلك �أن الدرا�سة الناجحة هي التي تتعر�ض �إىل كل الأطراف واملك ّونات املرتابطة وامل�شكلة للن�سق
والتي يكون لها دورا يف االت�صال ،وال يت�أتى ذلك �إ ّال بتفكيك الظاهرة االت�صالية و�إبراز اخل�صائ�ص والتبادالت
وحدود كل مك ّون .وملا كانت الدرا�سة بحثا جامعيا �أ�سا�سيا ينتمي �إىل الأبحاث امليدانية االت�صالية للم�ؤ�س�سة فقد
ا�ستفدنا من تراث ونتائج االت�صال التنظيمي خا�صة مقاربتي الن�سقية والوظيفية (.) 1994 : Charron
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يعترب تخ�صي�ص مديرية ب�أكملها لالت�صال وال�رشاكة ثورة حقيقية يف ميدان ات�صال امل�ؤ�س�سة يف
ال�رشكات االقت�صادية اجلزائرية .وهذا ما يعني نظريا �أن امل�ؤ�س�سة تع ّول كثريا على االت�صال كوظيفة �أ�سا�سية.
لكن املمار�سة االت�صالية تربز �أن �إن�شاءها مل يكن وليد درا�سة ميدانية عن واقع امل�ؤ�س�سة وال ّدور الذي قد يلعبه
االت�صال كوظيفة وهيئة �ضمن الوظائف والهيئات الأخرى .ذلك �أن قرار �إن�شاء وتخ�صي�ص هيئة يف هذه الأهمية
مل يكن ا�ستجابة حلاجة عملية بقدر ما كان قرارا �إداريا فوقيا فر�ضته ال�صفة القانونية اجلديدة للم�ؤ�س�سة.
فالأهمية واملكانة النظرية املعطاة لالت�صال �أملته الإجراءات القانونية التي جترب امل�ؤ�س�سة على �ضمان �إعالم دائم
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�أوال :تطور ات�صال امل�ؤ�س�سة يف املجتمع:
عند تر�شح املجمع ر�سميا للدخول �إىل البور�صة و�إعادة هيكلة هيئاتها الإدارية� ،أن�ش�أت الإدارة مديرية كاملة
لالت�صال وال�رشاكة .تكون هذه البنية اجلديدة مزدوجة املهام وتابعة مبا�رشة للمدير العام .يف�سرّ غياب
جهاز �إداري مكلّف باالت�صال وعدم االعرتاف �أ�صال بالوظيفة يف املجمع حتى �سنة � 1998إىل طبيعة الت�سيري
اال�شرتاكي وغياب عامل املناف�سة .حيث مل تكن ال�رشكة بحاجة �إىل االت�صال والإ�شهار باملعنى احلديث وال�شيء
نف�سه بالن�سبة للت�سويق .يعود هذا الت�أخر دون �شك �إىل االحتكار يف الن�شاط وحتى يف التوزيع وتوحيد العالمات
والأ�سعار .فالبيع م�ضمون م�سبقا كما �أن املواطن الزبون مل يكن يه ّمه البحث عن النوعية والعالمة بقدر ما كان
يبحث عن الكمية �أي انعدام تقاليد االختيار خا�صة بالن�سبة ملواد اال�ستهالك الوا�سع.

العدد 4

ممار�سة االت�صال املايل يف �شركة اقت�صادية م�سعرة يف البور�صة :
حالة جممع «الريا�ض �سطيف»
يتوخى البحث درا�سة حالة تطبيقية لالت�صال املايل يف امل�ؤ�س�سة االقت�صادية امل�س ّعرة يف بور�صة اجلزائر� .إن
الإجابة على �إ�شكالية الدرا�سة واختبار �صحة الفر�ضيات تطلب و�ضع جتربة «الريا�ض �سطيف»(حالة الدرا�سة)
يف �سياقها العام االقت�صادي واالت�صايل كمتدخل مايل يف البور�صة وكمعلن ممار�س ملختلف تطبيقات ات�صال
امل�ؤ�س�سة وباخل�صو�ص االت�صال املايل.
النتائج
�سمحت لنا الدرا�سة الو�صفية لتطور الوظيفة االت�صالية يف املجمع ولواقع ممار�ستها يف امليدان
مبالحظة ،قراءة وحتليل م�ستنداتها ومن�شوراتها بالتو�صل �إىل جمموعة من النتائج .اعتمدنا يف ذلك بالرتكيز
على كيفية تنظيم وممار�سة االت�صال يف حالة الدرا�سة وبالرتكيز على كل ما له عالقة مبا�رشة مبو�ضوع البحث.
ا�ستفدنا هنا بالت�أكيد من املالحظة بامل�شاركة حيث متكّنا من معاينة الن�شاط االت�صايل عن قرب .كما كانت الوثائق
واملعلومات التي قدمتها لنا الهيئة املكلفة باالت�صال وخلية البور�صة �أدوات �أ�سا�سية للتعرف على العمل االت�صايل
وفهم طبيعته.
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مل�ساهميها ،وهو �رشط �أ�سا�سي لالن�ضمام �إىل البور�صة .كما ميكن فهمه �أي�ضا على �أنه تقلي ٌد ملو�ضة االت�صال �أي
للظهور ك�رشكة حمرتفة وم�سرية وفق الطرق الع�رصية وال�سيما للح�صول على �شهادة مطابقة املقايي�س العاملية
( .)2000/9001.Isoميكن مالحظة الأمر ذاته يف النموذج �أو التنظيم االت�صايل املطبق� ،إذ مل ي�أت �أي�ضا نتيجة
درا�سة لأح�سن تنظيم ممكن وفعال بالن�سبة للم�ؤ�س�سة .هنا امل�شكل ال يكمن يف �إحداث مديرية خا�صة لالت�صال بل
يف عجزها عن العمل بامل�ستوى واملهنية املنتظرين من �صفة مديرية كاملة .ذلك �أن ال�س�ؤال الذي ميكن �أن يطرح يف
هذا املجال على �أي �أ�سا�س(مهني ،نظري �أو ميداين) مت اختيار �صفة مديرية كاملة لالت�صال وال�رشاكة؟ ملاذا مل
تخ�ص�ص له فقط دائرة �أو خلية مب�ستوى ن�شاطها يف امليدان؟
	�إن التطور احلا�صل يف ميدان ات�صال امل�ؤ�س�سة نظريا كما هو يف الهيكل التنظيمي مل يتبع ب�إجراءات
عملية تو�ضيحية لتحديد الوظائف ،املهام وجمال التدخل .فغياب الن�صو�ص املنظمة للمهنة على غرار املديريات
الأخرى مل ي�سمح بتو�ضيح الر�ؤية عن الأهمية املعطاة لالت�صال كوظيفة ثانوية �أو �أ�سا�سية والأهداف املنتظرة
منه� .أنتج هذا املعطى حالة غمو�ض فر�ضتها جمموعة من الأ�سئلة امل�رشوعة التي مل ترد عليها الإدارة امل�رشفة
على االت�صال ،ملاذا �إدارة مزدوجة بني االت�صال وال�رشاكة؟ ما هي الأهداف العملية املرجوة من االت�صال يف
خمتلف التطبيقات من ات�صال ت�سويقي ،داخلي ،م�ؤ�س�ساتي ومايل ؟ يد ّل غياب الن�صو�ص التنظيمية والأ�سا�سية
امل�سيرّ ة لن�شاط مديرية االت�صال وال�رشاكة على �أن �إدارة املجمع مل ِ
تعط �أهمية للوظيفة االت�صالية رغم مكانتها
الهامة و�صفتها يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة .عرفيا متلك كل الوظائف ال�سيما امل�صنفة بالرئي�سية مواثيق
املهنة �أو العمل لتو�ضيح تنظيم الوظيفة ولتحديد املهام ،الأهداف ،املجال والعالقات مع الإدارة العامة وهيئات
امل�ؤ�س�سة .ت�ؤكّد هذه الو�ضعية النتيجة امل�ستخل�صة �سابقا �أي �أن ال�صفة والأهمية املعطاة نظريا لالت�صال هو
يف احلقيقة قرار �إداري ا ّتخذ بطريقة اعتباطية� .إن ما ي�ؤكد هذه امل�س�ألة هو عدم الإ�شارة على الأقل �إىل م�صطلح
ال�رشاكة يف ملحق االت�صال� .أي ما املق�صود بها؟ هل العالقات مع العمال �أو املتعاملني �أو امل�ساهمني ؟ ثم ملاذا
�إدارة (ات�صال) مزدوجة املهام والن�شاط وبالتحديد مع ال�رشاكة ولي�س مع الت�سويق �أو املوارد الب�رشية؟
نالحظ �أي�ضا �أن الرتكيبة امل�صلحية والب�رشية للمديرية امل�رشفة على االت�صال مل حتدد بال�شكل الكايف.
حيث من املعروف عن املديريات كجهاز �إداري �أنها مكونة من عدة م�صالح وهيئات �إدارية ،و�أن كل واحدة
مب�س�ؤولياتها ومهامها وهذا ما ال جنده يف مديرية االت�صال وال�رشاكة للمجمع .كما �أن غياب الن�صو�ص املنظمة
للمهنة والهيئة املكلفة باالت�صال مل يعرف طبيعة عالقات العمل ال�سائدة بني امل�صالح والقائمني بالوظيفة االت�صالية
مبختلف تطبيقاته� .أ�ضف �إىل ذلك ف�إدارة ات�صال املجمع مل ت�ستعمل على الإطالق الت�سميات وامل�صطلحات املهينة
للمجال ال�سيما امل�ستخدمة يف ات�صال امل�ؤ�س�سة .وهذا ما يعني غياب التخ�ص�ص وتق�سيم املهام كما هو متعارف
عليه مهنيا.
	�إن غياب الن�صو�ص املنظمة لوظيفة االت�صال �أنتجت و�ضعية �سلبية �أخرى تتمثل يف عدم حتديد الهيئات
امل�شكلة لإدارة مديرية االت�صال وال�رشاكة .علما �أن كل مديرية من عدة م�صالح وهياكل :الت�سيري ،التخطيط،
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التنفيذ ،املتابعة واملراقبة...الخ .ال�شيء الذي ال جنده يف مديرية االت�صال يف املجمع .كما �أن عدم ذكر خمتلف
التطبيقات االت�صالية �أو حتى وجودها يعني �أن الإدارة العامة مل تعط يف احلقيقة �أية �أهمية لالت�صال بدليل
�أنه ظل وظيفة مبهمة وغري حمددة املعامل واملهام .مبعنى انه لو كانت هناك احلاجة فعال �إىل االت�صال باملعنى
االحرتايف ،لقامت امل�ؤ�س�سة مبتابعة و�إمتام قرارها(يف ت�صنيف االت�صال يف مكانة مديرية) بتدابري ون�صو�ص
عملية لتج�سيده يف امليدان ك�إدارة هامة ،كمهمة وو�سيلة لبلوغ الأهداف .نالحظ �أن �إدارة امل�ؤ�س�سة تلح و»تتباهى»
�أكرث بامليزانية املعطاة لالت�صال كرقم بالرتكيز على قيمتها ،والتي تعتربها �ضخمة� ،أكرث من توزيعها على
الأنواع االت�صالية كر�سائل وك�أفعال هادفة تريد القيام بها .فمن جهة مت حتديد امليزانية بدقة ومن �أخرى �ضلت
الن�شاطات والأهداف عمومية وغري عملية �سواء من حيث الأثر املنتظر منه �أو من حيث التكاليف .بدون �شك غاية
امل�ؤ�س�سة هنا لي�س يف البحث عن �أح�سن ا�ستغالل للميزانية بقدر ما هو يف �إنفاقها ،وهذا ما يتناق�ض مع املفهوم
الأ�صلي للميزانية واال�سرتاتيجية .كما �أن املجمع ي�شري �إىل امليزانية املخ�ص�صة الت�صال ال�رشكة الأم وال�رشكات
التابعة دون حتديد ما �إذا كانت براجمها االت�صالية داخلة �ضمن ن�شاط ات�صال كل املجمع وحتت �إدارته �أم هناك
ا�ستقاللية.
ال متلك �إدارة االت�صال خمططا كامال لالت�صال ال�شامل واملايل .الوثيقة الوحيدة التي ميكن اعتبارها
برنامج الن�شاط ال�سنوي هي ملحق عمل «االت�صال» املقرر يف جمل�س الإدارة .كانت الوثيقة غري دقيقة حيث
متتاز بالعمومية وعدم الو�ضوح �سواء يف طبيعة الأفعال والر�سائل االت�صالية املربجمة �أو يف رزنامتها الزمنية
الغائبة متاما .مما يعني �أن الوثيقة متثل اخلطوط العري�ضة للعمل ولي�س الربنامج امل�سطر كتوزيع زمني مدرو�س
للر�سائل على مدى �سنة الن�شاط االت�صايل.
املهمة الأ�سا�سية والوحيدة املوكلة �إىل القائمني باالت�صال هي التنفيذ .حيث مل تورد على الإطالق
املهام والن�شاطات االت�صالية الأخرى �سواء يف وثيقة العمل �أو يف املمار�سة .يبدو القائمون باالت�صال مطبقني
فقط� ،أي غري معنيني بالتخطيط ،الإجناز ،الدرا�سات ،التقييم وامل�شاركة يف اتخاذ القرار.
تنعدم دعيمة العمل ال�سنوي لالت�صال �إىل �أب�سط معايري املهنية يف امليدان ،خري دليل على ذلك هو انعدام
امل�صطلحات واملفاهيم االت�صالية املتعارف عليها .كما يعني عدم �إعداد املجمع ملخطط االت�صال ال�شامل وخمتلف
الربامج االت�صالية �أنه مل يجعل من االت�صال وظيفة �إ�سرتاجتية .مما يعني �أنه جمرد ن�شاط ثانوي ال ي�ستدعي
التخطيط له وال برجمة حمتوياته و�أدواته يف الزمن واملكان .ذلك �أن مديرية االت�صال(الكاملة) مل ت�سطّ ر
�إ�سرتاجتية ات�صال امل�ؤ�س�سة رغم �أهمية موقعها يف هرم ال�رشكة وك�سائر الوظائف الرئي�سية كالإنتاج والتجارة.
كما �أن الهيئة املكلفة باالت�صال مل ت�ستعمل �أ�صال هذا امل�صطلح .يدل هذا املعطى ب�أن الأفعال والر�سائل االت�صالية
املنجزة تفر�ضها احلاجات الظرفية وتخ�ضع للمنا�سبات عك�س ما هو معمول به يف الهيئات املحرتفة� .إن الظرفية
�أو املنا�سباتية تابعتان �أ�سا�سا من غياب املمار�سة الفعلية لالت�صال واالفتقار �إىل التجربة �أي انعدام القاعدة
والتقاليد يف املمار�سة� .أ�ضف �إىل ذلك عدم و�ضوح الر�ؤية وعدم ت�شخي�ص الدور احلقيقي الذي قد يلعبه االت�صال
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يف املجمع .ت�ؤكد هذه النتيجة �أن املهمة املنوطة لهذه الإدارة ال تندرج �ضمن املهام والأهداف الأ�سا�سية املنتظرة
دور كب ٌري يف حتقيق �إ�سرتاتيجية العمل والن�شاط العامة لل�رشكة.
يف ال�سنة ،كما �أنها لي�ست فاعلة ولي�س لها ٌ
	�إذا عدنا �إىل املهام والوظائف املوكلة �إىل القائمني باالت�صال يف املجمع جندها فقط حمددة يف التنفيذ.
�أي �أنهم جمرد منجزين لأفعال ور�سائل ات�صالية مقررة من طرف �إدارات �أخرى غري املكلفة باالت�صال .كما �أن
ح�رص املهام يف التنفيذ يدل على حمدودية جمال عملها من ت�صور وت�سيري العمل االت�صايل ثم يف ممار�سته� .إن
املتو�صل �إليها �سابقا .حيث �أن االت�صال املحرتف
غياب مهام القيام بالدرا�سات واملتابعة وخا�صة تقييم النتائج
ّ
يجب �أن يكون قائما على ت�صور وخمطط انطالقا من درا�سات ميدانية لواقع الن�شاط .و نعود هنا لطرح ال�س�ؤال:
كيف ميكن احلديث عن مديرية كاملة بدون ر�ؤية �إ�سرتاتيجية مدرو�سة؟ علما �أن االت�صال قبل كل �شيء هو
ا�ستثمار للم�ستقبل وعلى املدى الطويل .فكيف ميكن �أن ننتظر الكثري من �إدارة خل�ص وح�رص عملها يف تنفيذ
قرارات فوقية غري نابعة ال من الواقع وال من خمطط ا�سرتاتيجي .ف�ضال من �أن هذه القرارات تب ّناها �أفراد
من خارج الوظيفة ،اعتبارا من �أن املكلّفني باالت�صال ال ي�شاركون يف ا ّتخاذ القرار وال يف ت�سطري املخططات
واال�سرتاتيجيات.
ميكن تلخي�ص الأهداف املنتظرة من االت�صال العام وال�شامل املنتهج يف ثالثة :تدعيم ال�صورة احل�سنة،
تقوية املبيعات وترقية الأ�سهم .كما مل تقم امل�ؤ�س�سة بتحديد امل�س�ؤوليات على املهام االت�صالية املبتغاة .عالوة
عن ذلك مل تقم بتحديد الأنواع االت�صالية املكلفة بتحديد الأهداف الثالثة املذكورة .التعبري عن هذه الأهداف
كان بعبارات وا�سعة �أي بطريقة كيفية وغري دقيقة وغري عملية .كما �أن الأهداف املبتغاة كانت قائمة على نتائج
مل يثبت �أ�صال حتقيقها من قبل.
	�أما من حيث الأهداف ،فقد تكررت يف كل مرة ثالثة �أهداف �أ�سا�سية ،هذا ما جنده يف وثيقة عمل
االت�صال ويف املن�شورات التي تبثها امل�ؤ�س�سة خا�صة الن�رشية الإعالمية.نت�ساءل يف هذا املجال  :على �أي �أ�سا�س
مت هذا التحديد وما �أهميتها بالن�سبة للمجمع؟ مع التذكري ب�أن �إدارة االت�صال غري مكلفة بالدرا�سات والتخطيط،
كما هو معمول به يف ال�رشكات املحرتفة(بل و�أي�ضا منطقيا وعمليا) تكون عملية حتديد الأهداف قائمة على
الت�شخي�ص الدقيق (� ،)diagnosticأو ّال لتحديد الأهداف املراد الو�صول �إليها ودورها يف �إ�سرتاجتية املجمع
انطالقا من معطيات واقعية� ،أي الأخذ بعني االعتبار كل العنا�رص الداخلة يف العمليات االت�صالية باملعنى
املحرتف .فكيف ميكن احلديث عن �أهداف دون معرفة ما �إذا كانت �أ�صال امل�ؤ�س�سة بحاجة �إىل ذلك؟ وثانيا ملعرفة
مدى �إمكانية بلوغ هذه الأهداف املرجوة .مبعنى هل امل�ؤ�س�سة قادرة ميدانيا على حتقيقها ميدانيا ؟ كما �أن
هناك مغالطة وا�ضحة يف ا�ستعمال عبارة «�صيانة ال�صورة اجليدة للمجمع» والتي تعني �أن املجمع مت�أكد من
متتعه بهذه ال�صورة االيجابية .وقد الحظنا �أن املكلفني باالت�صال بالغوا يف �إ�صدار �أحكام وتقييم ال يعرب عنه
الواقع .فاحلديث عن �صيانة ال�صورة يعني �ضمنيا( )présupposéوجود �صورة �إيجابية مدركة م�سبقا مت
الت�أكد منها بعد الدرا�سات التقييمية� .أما من حيث التعبري عن الأهداف فلم ت�ستخدم امل�ؤ�س�سة القيا�س الكمي
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ثانيا .املمار�سة امليدانية لالت�صال املايل:
عند املعاينة امليدانية اكت�شفنا �أن الفرقة القائمة باالت�صال ال يتعدى عدد �أفرادها االثنني .وهنا يفر�ض
ال�س�ؤال نف�سه ،كيف لهذه الهيئة املحدودة �أن ت�ستجيب لكل متطلبات املهنة واملهام الكربى املوكلة �إليهما؟ بالنظر
�إىل مكانة املجمع وحجم عملياته التجارية واملالية بالت�أكيد �أن هذين املكلفني باالت�صال عاجزان على القيام بالوظيفة
االت�صالية(مبختلف الأنواع والتطبيقات) على �أح�سن حال .وهذا بالنظر اىل حجم امل�ؤ�س�سة ون�شاطاتها ،ففي
ميدان االت�صال الداخلي فقط يتجاوز عدد العمال  3000عونٍ موزعني يف املقر الرئي�سي� ،سبع مديريات ،ع�رش
�رشكات تابعة و�أكرث من مئة مركز ووحدة �أنتاج �أو تخزين ...كما تكون امل�س�ؤولية التي تقع على عاتق املوظفني
كبرية ،ال�سيما �أن ال�صفة القانونية تفر�ض عليها تكثيف ن�شاطها االت�صايل مبختلف �أنواعه اخلارجية ،التجاري،
املايل ،امل�ؤ�س�ساتي والعالقات العامة .يكت�شف املتفح�ص للممار�سة االت�صالية �أن الهوة جد �شا�سعة بني املكانة
النظرية كمديرية كاملة ووظيفية يف هيكل املجمع وبني الأهمية احلقيقية املعطاة يف امليدان .يدل هذا املعطى على
الت�أخر البائن يف م�ستوى املمار�سة والتطبيق .تربز هذه الظاهرة يف خمتلف الأنواع والتطبيقات االت�صالية مبا فيها
النوع الأ�سا�سي للم�ؤ�س�سة امل�سعرة يف البور�صة.
اكت�شفنا يف امليدان �أن الهيئة املكلفة باالت�صال وامل�صنفة كمديرية يف الهرم التنظيمي ال يتعدى عدد
�أفرادها موظفني اثنني .ف�ضال �أن هذه املديرية مكلفة بكل الأنواع والتطبيقات االت�صالية �إ�ضافة �إىل ال�رشاكة التي
مل يحدد بعد املق�صود منها .نعتقد �أن �إدارة امل�ؤ�س�سة التي تفتقر �إىل التجربة يف امليدان �أ�ساءت تقدير املهام الكثرية
واملتنوعة امل�سندة �إىل القائمني باالت�صال .ففي الوقت الذي يحتاج املجمع �إىل فريق كبري من القائمني باالت�صال،
جندها ت�شغل فقط �شخ�صني(دون ال�شك يف قدراتهما وكفاءتهما املهنية) .ميكن �أن نعزو ذلك �إىل عدم الإميان
باالت�صال كوظيفة رئي�سية يع ّول عليها يف حتقيق ا�سرتاتيجية املجمع خا�صة بعد ان�ضمامه �إىل البور�صة .كما �أنها
مل تفهم �آلية عمله واحتياجاته ال�سيما الب�رشية .فقد اكتفت الإدارة ب�إعطائه مكانة(نظرية) مرموقة يف الهيكل
الإداري كواجهة للظهور فقط .مما يعني �أنها تنظر دائما �إىل االت�صال كعبء مايل .ال �شك �أن هذه املعطيات ت�سمح
بوجود جتربة ات�صال امل�ؤ�س�سة باملعنى املهني واالحرتايف .يربز هذا الت�أخر على م�ستوى املمار�سة اليومية ،ذلك
�أن عمل الهيئة املكلفة ال يتعدى الن�شاط الروتيني الب�سيط .كما �أن مهام االبتكار من ت�ص ّور� ،إبداع� ،إجناز وحترير
تقوم بها وكاالت �إ�شهار خارجية .وتظهر هذه امل�س�ألة بو�ضوح يف غياب التخ�ص�ص وعدم توزيع املهام وتق�سيمها
ح�سب الأنواع االت�صالية .كما يعد عدم ن�رش �أية جريدة م�ؤ�س�سة من طرف �رشكة كبرية وجمربة على االت�صال،
بحجم جممع «الريا�ض �سطيف» ،نق�صا حم�سوبا عليه وعلى احرتافيته كم�ؤ�س�سة م�سعرة ال ميكن تربيره.
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الدقيق� .إن �إطالق عبارات عامة تفتقر �إىل الدقة م�صدره عدم وجود معطيات واقعية عن طبيعة ونوعية �صورة
امل�ؤ�س�سة .وال�شيء نف�سه بالن�سبة للأهداف االت�صالية الأخرى كاالجتاه ،ال�سمعة ،املبيعات ،ال ّتموقع وخا�صة
ترقية الأ�سهم.
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مل ت�ستعمل �إدارة االت�صال م�صطلح االت�صال املايل كتطبيق ات�صايل يخ�ص امل�ؤ�س�سات امل�سعرة .العبارة
املكررة ،ال�سيما يف املذكرة الإعالمية ،هي �إعالم امل�ساهمني .مما يعني �أن الوظيفة االت�صالية للمجمع جتاه م�ساهميها
تلخ�ص يف مهام الإعالم املايل القانوين .كما مل تخ�ص�ص الإدارة ذاتها هيئة مكلفة فقط مبهام االت�صال املايل،
وهذا ما يعني �أن البنية املكلفة باالت�صال ب�صفة عامة هي نف�سها املكلفة باالت�صال املايل			 .
يربر عدم ا�ستخدام املجمع مل�صطلح االت�صال املايل �أ�صال بعدم تق�سيم مهام االت�صال ح�سب الأنواع والتطبيقات
االت�صالية املتعارف عليها يف امليدان ال�سيما االت�صال املايل .مل تقم امل�ؤ�س�سة برتجمة االهتمام النظري بهذه املهام
يف الواقع ،حيث كان من الأجدر �إن�شاء الفروع االت�صالية املتخ�ص�صة �أو على الأقل تخ�صي�ص هيئة مكلفة فقط
باالت�صال والعالقات مع املتعاملني وال�رشكاء يف البور�صة .فنظرا لأهمية و�ضخامة حجم املهام والأهداف املنتظرة
من االت�صال املايل ال �شك �أن املوظفني �سيعجزان على تلبية كل متطلبات املهنة وال�صفة القانونية للم�ؤ�س�سة .يربز
غياب التخ�ص�ص �أي�ضا يف جمع كل املهام والأفعال يف يد الهيئة الوحيدة املكلفة باالت�صال ،مما يعني �أن االت�صال
املايل ك�أهم تطبيق بالن�سبة للم�ؤ�س�سة امل�سعرة حمتوى وذائب �ضمن املهام والن�شاطات العامة لإدارة االت�صال.
وبالتايل عدم �إعطائه الأولوية �أو �صفة االمتياز امل�رصح بهما نظريا .كما ميكن تف�سري تف�ضيل امل�ؤ�س�سة لت�سمية
�إعالم امل�ساهمني با�ستخدامها للعبارة الواردة يف لوائح الإعالم القانوين .عالوة عن ذلك ،ينح�رص ات�صال املجمع
يف ميدان البور�صة يف الر�سائل والأفعال الداخلة �ضمن مواد الإعالم املايل القانوين� ،أي �أن امل�ؤ�س�سة توفر احلد
الأدنى من املعلومات التي تفر�ضها مقت�ضيات التعامل يف البور�صة .يعني االكتفاء ب�شق واحد من �شقي االت�صال
املايل جتاهل ال�شق الثاين املتمثل يف االت�صال املايل اال�شهاري والذي �أكدنا على �أهميته خا�صة بالن�سبة للم�ساهمني
الأفراد وهذا بالرغم من التط ّور الكبري الذي عرفه يف ال�سنوات الأخرية .قد يف�سرّ هذا التجاهل بعدم وجود
يهم امل�ؤ�س�سة لي�س �إيجاد
اهتمام حقيقي باالت�صال ب�صفة عامة واالت�صال املايل على وجه اخل�صو�ص ،حيث �أن ما ّ
وممار�سة ات�صال مايل ف ّعال وذي مردودية بقدر ما يعنيها االحرتام احلريف للقوانني بتوفري الإعالم الإجباري.
تنظر امل�ؤ�س�سة �إىل الإعالم املايل ك�إجراء �إداري �إلزامي بدون عائد ال كو�سيلة �إ�سرتاجتية عمل لبلوغ الأهداف.
نالحظ �أن مهام �إعالم امل�ساهمني يقوم بها �أي�ضا مكتب االت�صال يف العا�صمة وخلية البور�صة .كما
�أن �إدارة امل�ؤ�س�سة مل حتدد الهيئة امل�س�ؤولة ر�سميا على �إعالم امل�ساهمني .يعني هذا املعطى تعدد قنوات الإعالم
املايل مما قد يولد م�شاكل يف التن�سيق بني الهيئات الثالث� .إن تع ّدد الإدارات التي توكل �إليها مهمة التحدث با�سم
ال�رشكة �أمر يحذر منه كل املخت�صني .حيث ين�صحون دائما بتحديد الهيئة الوحيدة املكلفة باالت�صال وحتديد
املوظف املرخ�ص له ر�سميا بالقيام بذلك .هنا نت�ساءل كيف �أن املجمع خول لثالثة هياكل للقيام مبهام �إعالم
امل�ساهمني؟ ملاذا �شتت مهام �إعالم امل�ساهمني على ثالث بنيات دون حتديد جمال و�صالحيات تدخل كل واحدة
ودون تعيني الهيئة امل�س�ؤولة كناطق ر�سمي وحيد �أو كمخرب مايل خم ّول؟ فقد ينتج من تع ّدد قنوات وم�صادر
مي�س من
املعلومات الكثري من امل�شاكل يف امليدان كنق�ص التن�سيق �أو حتى بث �أخبار وتقديرات متناق�ضة ،مما قد ّ
م�صداقية �إعالم امل�ؤ�س�سة وحتى من امكاناتها االقت�صادية .كما ت ّربر �رضورة توحيد الهيئة املكلفة باالت�صال
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املايل بطبيعة املعلومات القابلة للن�رش من حيث ح�سا�سيتها وخطورتها ،ذلك �أن �أب�سط خط�أ �أو خلل يف الإدالء �أو
البث ميكن �أن يكلّف امل�ؤ�س�سة خا�صة يف ن�شاط البور�صة املعروف بارتباطه باملعلومات وكرثة التقلبات .فكل
يف ّ
�سوء تقدير لأمر ما قد يحدث ه ّزات يف �أ�سعار الأ�سهم مما قد يهدد ا�ستقرارها املايل واالقت�صادي .عالوة عن ذلك
قد ي�ستغل تع ّدد قنوات االت�صال املايل يف بث معلومات لأطراف وم�ساهمني من ذوي االمتيازات ق�صد اال�ستفادة
منها� ،أو مبا ي�سمى بجنحة املطّ لع ب( .)délit d’initiéوهذا ما يعني عدم �ضمان امل�ساواة بني كل امل�ساهمني يف
الإعالم وعدم توفري �أعالم كامل ودقيق .فهل يح�صل كل امل�ساهمني على نف�س املعلومات ويف الوقت نف�سه؟ �أي هل
الر�سائل املالية املقدمة من طرف املجمع(�إدارة االت�صال ،خلية البور�صة ومكتب االت�صال يف العا�صمة) مت�شابهة
وحاملة لنف�س القيم الإخبارية؟ ويف حالة الإيجاب ،ملاذا مل يتم جمع كل هذه الهيئات يف �إدارة واحدة؟
اعرتاف امل�ؤ�س�سة بحق م�ساهميها يف الإعالم و�إلزامها بتوفري كل املعلومات واملعطيات املن�صو�ص عليها
يعني احرتامها للوائح الإعالم القانوين .االت�صال املمار�س املتعلق بالبور�صة مل يهتم ب�إعالم بقية الأطراف الهامة
املتدخلة يف البور�صة مثل الو�سطاء ،البنوك وخا�صة ال�صحافة .مما يعني �أن �إدارة االت�صال ركزت على قلب اجلمهور
امل�ستهدف املتمثل يف امل�ساهمني الفعليني .يفهم من اهتمام وتركيز االت�صال املايل املعتمد فقط على فئة امل�ساهمني
الفعليني ب�أن املجمع مل يثمن �أو حتى يجهل متاما الدور الذي قد تلعبه الأطراف املهنية الأخرى(و�سطاء� ،صحافة،
امل�ؤ�س�سات املالية )...يف االت�صال .فاملجمع ينظر �إليها كمتعاملني اقت�صاديني فقط ،يف الوقت الذي ب�إمكانها لعب دور
امل�ؤثرين االت�صالني .فاالت�صال املايل املحرتف هو الذي يعترب ه�ؤالء الأعوان و�سطاء يف االت�صال �أي ي�ساعدون ب�شكل
�أو ب�آخر يف بث املعلومات التي تن�رشها امل�ؤ�س�سة� ،رشحها وتب�سيطها وخا�صة تقدمي الن�صائح والتوجيهات يف عمليات
�رشاء الأ�سهم .فاملجمع مل ي�س َع �إىل ك�سب هذه الأعوان و�إ�رشاكها يف عملها االت�صايل .وقد يزداد دورهم االت�صايل
خا�صة يف الأ�سواق املالية النا�شئة ولدى امل�ساهمني ال�صغار الذين ال ميلكون ثقافة وتقاليد يف امليدان .فال�صحافة
مثال كان ب�إمكانها �أن ت�ساعد كثريا يف تكوين وترقية الثقافة البور�صية من جهة و�ضمان مواد �إعالمية دائمة(�أخبار،
تعاليق ،حتاليل و�إر�شادات اقت�صادية) من جهة �أخرى .وقد نتج من االعتناء فقط بامل�ساهمني الفعليني عدم جت ّدد
املوجه مل ي�سع �إىل البحث وك�سب امل�ساهمني اجلدد من بني اجلماهري الوا�سعة التي
هذه الفئة ،وهذا لأن االت�صال ّ
املبث مل يكن يهدف �إىل
متثل امل�ساهمني املحتملني �أو املمكن �أن يتحولوا �إىل م�ساهمني حقيقيني .ن�ستنتج �أن االت�صال ّ
�ضمان امل�ساهمني على الدوام بقدر ما كان يهدف �إىل احرتام �إجراء �إداري بحت.
	�أعطت امل�ؤ�س�سة الأولوية والأهمية يف جمال االت�صال ملهمة �إعالم امل�ساهمني .الرتكيز على مهام �إدارة
االت�صال جتاه م�ساهميها يعني �أن اهتمام امل�ؤ�س�سة مب�ساهميها الفعليني .لكن متحور وتلخي�ص هذا االهتمام
حول الإعالم املايل القانوين فقط لأدى �إىل جتاهل الأهداف الأخرى املنتظرة من االت�صال بامل�ساهمني كال�صورة
املالية وامل�ؤ�س�ساتية وربح ثقة الأعوان املالية والإعالمية .يلخّ �ص االت�صال املايل املوجه �إىل امل�ساهمني يف الإعالم
القانوين الإلزامي ،مما يعني �أن الأهداف املنتظرة من الن�شاط االت�صايل تنح�رص يف توفري املعلومات الإجبارية
للم�ساهمني واحرتام الن�صو�ص القانونية .يفهم من هذا �أن املجمع مل يهتم بالأهداف اال�شهارية والتجارية الأخرى
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امل�سندة �إىل االت�صال املايل ،والذي قلنا عنه ب�أنه يك ّمل ويف ّعل الأنواع والفروع التقليدية الت�صال امل�ؤ�س�سة� .إن
عدم االهتمام بهذه الأهداف �سوء تقدير حجم املعايري والعنا�رص اال�شهارية الذاتية يف �سريورة اتخاذ قرار �رشاء
الأ�سهم والوفاء .فاملجمع ي�ؤمن ب�أن قرار امل�ساهمة يكون دائما عقالنيا نتاج املعلومات املو�ضوعية والدقيقة ،يف
الوقت الذي �أكدت التجربة �أن اختيار الأ�سهم و�رشاءها غالبا ما يكونان خا�ضعني ملعايري غري عقالنية كال�صورة
املدركة ،ال�سمعة ،الثقة واالجتاه�...إلخ
كما كان خمطط العمل العام لالت�صال وا�سعا .حيث مل ت�ضبط الإدارة املكلفة بذلك برنامج ن�شاطات
ات�صالها املايل .وهذا رغم �سهولة و�ضح الرزنامة الزمنية لكل الر�سائل الإعالمية املالية لكونها حمددة قانونيا
وب�صفة م�سبقة( .)23يكون برنامج عمل كل تطبيق ات�صايل ،مبا فيه االت�صال املايل ،بال�رضورة �ضمن خمطط
االت�صال ال�شامل للم�ؤ�س�سة ،والذي يع ّد من طرف �إدارة االت�صال بالتن�سيق مع كل مديريات وم�صالح امل�ؤ�س�سة
وحتت رئا�سة املدير العام .لكن يف حالة الدرا�سة مديرية االت�صال غري م�س�ؤولة على مهام التخطيط والربجمة
وهذا ما الحظناه يف طريقة ممار�سة الفعل االت�صايل ميدانيا �إىل غياب املعايري واملبادئ االحرتافية واملهنية �أي
ات�صال هادف ،مدرو�س وخا�صة ك�إ�سرتاجتية .وهذا ما ي ّربر انعدام خمطط االت�صال ال�شامل باملعنى املتعارف
عليه يف املهنة� .أدى هذا املعطى �إىل العمل بدون برنامج حم ّدد(من حيث الر�سائل والزمن) وهذا ما ي ّربر اعتماد
االت�صال املنا�سباتي والظريف .جند نف�س هذه املعطيات يف ممار�سة االت�صال املايل ،حيث تكون الر�سائل والأفعال
االت�صالية مرتبطة دائما باملنا�سبات .هنا نت�ساءل عن ما ميكن �أن ننتظره من ات�صال مايل بدون خمطط وبرنامج؟
ما يعاب �أكرث على املجمع هو عدم متكنها حتى على ت�سطري خمطط للإعالم املايل رغم �سهولة �إعداده لكونه
معروفا وحمددا م�سبقا يف اللوائح ولكون امل�ؤ�س�سة مل تبادر ب�أية ر�سالة خارج الإعالم الإلزامي.
	�أما فيما يخ�ص التقنيات والدعائم االت�صالية امل�ستعملة ،جند �أن املجمع قد ا�ستعمل العديد منها
ال�سيما الداخلة يف �إطار الإعالم املايل القانوين .يغلب عليها الطابع التقني واملهني .كما متتاز حمتوياتها� ،إ�ضافة
�إىل جودتها وقيمتها الإخبارية ،باملو�ضوعية والدقة حيث تكون دائما مدعمة ومرفقة بالإح�صاءات والبيانات
وخالية من الر�سائل اال�شهارية يف �أغلب الأحيان .ن�شري �إىل �أن عمليات �إعداد هذه الدعائم التي تركّز على الإعالم
املايل القانوين وال تهتم باالت�صال املايل اال�شهاري كان نتيجة ا�ستخدام املجمع وب�شكل خا�ص الو�سائل والدعائم
تن�ص على �أية و�سيلة اختيارية �أو
االت�صالية املحد ّدة يف لوائح الهيئات الو�صية .علما �أن هذه اللوائح التنظيمية مل ّ
داخلة �ضمن االت�صال اال�شهاري وغري الإلزامي .ومن هنا جند �أن املجمع مل ي�ستخدمها كثريا با�ستثناء ر�سائل
املدير العام وبع�ض الوم�ضات التلفزيونية .وقد جاءت �أغلبية الدعائم امل�ستخدمة يف �شكل مكتوب ويعود ذلك �إىل
خ�صائ�ص الإعالم املايل الذي يعتمد كثريا على املكتوب؛ م�ستندات ،بيانات و�إعالنات �صحفية ،تقارير...الخ.
متتاز هذه الأدوات والو�سائل بالتقنية واملو�ضوعية� .أي �أن الر�سائل املبثة تكون ذات قيم �إخبارية بحتة .مما
يعني �أن الأهداف املبتغاة منها ال تتع ّدى �أهداف �إعالم امل�ساهمني واحرتام الإجراءات الإدارية .ف�إهمال االت�صال
املايل اال�شهاري �أغاب ا�ستعمال التقنيات اال�شهارية املعروفة بالإغراء ،الرتغيب وخماطبة العنا�رص الذاتية.
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االت�صال املايل للريا�ض واجتاهات م�ساهميها
باالعتماد على املعلومات امل�ستقاة بوا�سطة اال�ستمارة اال�ستبيانية وخمتلف املقابالت
		
واحلوارات مع امل�ساهمني ،اكت�شفنا طبيعة اجتاه امل�ساهمني نحو الأ�سهم وعالقته باالت�صال املايل كتطبيق
ات�صايل للم�ؤ�س�سة� ،أي الإجابة على الإ�شكالية والفر�ضيات املطروحة .فقد قمنا بتقييم االت�صال املايل املنتهج من
املتو�صل �إليها يف االت�صال من حيث ف ّعالية و�أثر الر�سائل املبثة مبقارنتها مع
طرف املجمع بالنظر �إىل النتائج
ّ
النتائج املنتظرة وعالقة ذلك بنوعية اجتاهات امل�ساهمني �إزاء �أ�سهم م�ؤ�س�ستهم .للإ�شارة ف�إن املعيار االت�صايل
واال�شهاري املعتمد يف التقييم هو االجتاه كمقيا�س ي�شمل الأهداف واملعايري االت�صالية الأخرى ،وذلك من خالل
درا�سة و�صفية كيفية بالتع ّمق يف املحف ّزات واملعوقات امل�ؤثّرة فيه .وهذا يعني �أ ّننا �سرنكّز على حتليل طبيعة
االجتاه ،حتديد خ�صائ�صه وتف�سريه باالت�صال املايل .فقد قمنا بتقييم االجتاه بو�ضع الثنائية االت�صال املايل/
جمهور امل�ساهمني يف ال�س ّياق العام املركب انطالقا من �أن كل فعل ات�صايل عملية معقدة يجب درا�ستها كممار�سة
ميدانية وانطالقا من �إطارها الواقعي..
للتذكري كانت الدرا�سة �أ�سا�سا كيفية نتيجة �صعوبة تطبيق ك ّل املبادئ املنهجية ،الإح�صائية والريا�ضية التي
تبنى عليها الدرا�سات الكمية .لذا مل يكن ا�ستعمالنا للأرقام والن�سب يف مناق�شة وتف�سري �إجابات املبحوثني
والأ�شخا�ص املقابلة كنتائج ح�سابية متثيلية بقدر ما كان كم�ؤ�رشات تقديرية دالّة.

العدد 4

املوجه �إليها مل يراع
وبخ�صو�ص اجلماهري امل�ستهدفة ،فهي كثرية خمتلفة .لكن االت�صال املايل ّ
االختالفات املوجودة بينها �سواء من حيث الأهداف املتوخاة منها �أو انتظاراتها من االت�صال والتي �سبق و�أن
�أظهرنا اختالفها وتباينها .يعترب توجيه نف�س الر�سائل �إىل كل اجلماهري املبا�رشة والو�سيطة ،دون الأخذ بعني
االعتبار هذه التباينات واالختالفات ،نق�صا كبريا وخط�أ يف اال�ستهداف .وعو�ض �أن تعمل امل�ؤ�س�سة على تنويع،
تكييف وزيادة عدد الر�سائل والأفعال االت�صالية ق�صد الو�صول �إىل كل اجلماهري املعنية مراعية خ�صائ�صها
الت�صنيفية ،جندها تن�رش دعائم موجهة �إىل اجلميع وك�أن اجلماهري مت�شابهة ومتجان�سة يف الأهداف ،االنتظارات
واخل�صائ�ص االجتماعية والثقافية .ال �شك �أن �سوء اال�ستهداف ي�ؤدي �إىل نق�ص فعالية الر�سائل يف الت�أثري على
اجلمهور وبالتايل تقلي�ص حظوظ بلوغ الغايات والأهداف املرج ّوة  ،ال�سيما لدى امل�ساهمني ال�صغار .وهذا ما
يف�رس حمدودية ت�أثري الر�سائل على هذه الفئة احليوية رغم اعتبارها مركز وغاية كل عمل ات�صايل مايل .يعود
هذا املعطى �إىل خ�صائ�ص امل�ساهم الفرد الذي يعرف �أ�سا�سا بقلة اهتمامه بالر�سائل التقنية ،و�أي�ضا بكونه
عاجز ًا يف �أغلب الأحيان عن فهم كل حمتوى هذه الر�سائل املهنية والتي تتطلب م�ستوى عاليا يف ميدان املالية
والبور�صة� .إن الرتكيز على البعد الإعالمي و�إهمال االت�صال اال�شهاري بالن�سبة للم�ساهمني الأفراد يف قرار
امل�ساهمة والتعامل البور�صي قد قلل من فعالية اال�ستهداف والتكييف.

املالية
ات�صال امل�ؤ�س�سة ّ
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تقييم ت�أثري ر�سائل االت�صال املايل على امل�ساهمني
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�أوال :الإجتاه نحو الأ�سهم:
من خالل �أجوبة امل�ستجوبني عن �أ�سئلة املحور الأول من الإ�ستمارة ،ن�ستنتج �أن االجتاه العام للم�ساهمني
نحو املجمع و�أ�سهمه مييل �أكرث �إىل ال�سلب .حيث مل يكن يف امل�ستوى الذي من املنتظر �أن يظهر عليه .كانت
�أغلب املعايري اال�شهارية امل�شكلة لالجتاه واملبتغاة بلوغها لدى امل�ساهمني �سالبة �سواء كانت العاطفية ،العقلية
وال�سلوكية .فرغم البث الكثيف للر�سائل والأفعال االت�صالية �إال �أن النتائج والإنتظارات املتعارف عليها نظريا
ك�أهداف �أ�سا�سية لالت�صال املايل لدى امل�ؤ�س�سات امل�سعرة املحرتفة ( �أي ال�سمعة ،املعرفة ،ال�صورة ،النية،
الإنخراط ،الثقة والوفاء واالجتاه) جندها غري حمققة .تدل هذه املردودية ال�ضعيفة على حمدودية ت�أثري الر�سائل
املبثة ،حيث مل ت�ستطع حتقيق الغر�ض الأول والنهائي لكل ات�صال وهو �إحداث الأثر �أو االنطباع الإيجابي لدى
اجلمهور (هنا امل�ساهمون) جتاه مو�ضوع املجمع و�أ�سهمه.
ال�سمعة:
كانت تقييمات ال�سمعة التلقائية للمجمع يف ميدان ن�شاطه غري كافية .وال�شيء نف�سه تقريبا يف قيا�س ال�سمعة
املن ّبهة .حيث كانت �سالبة رغم اقرتاح ا�سم املجمع يف ال�س�ؤال وتكراره يف منا�سبة االلتقاء بامل�ساهمني .ويف قيا�س
ال�سمعة املنبهة يف ميدان البور�صة تبني �أن �سمعة «�سونطراك» تتجاوز وبكثري �سمعة املجمع .تدل هذه النتائج
على �أن ر�سائل املجمع رغم كرثتها مل ت�ستطع فر�ض ت�سمية «الريا�ض �سطيف» يف �أذهان م�ساهميه .هنا يفر�ض
ال�س�ؤال نف�سه ف�إذا كان امل�ساهمون الفعليون مل يذكروا ا�سم املجمع يف املرتبة الأوىل ،فما بالك باملواطن العادي
( �أي امل�ساهم املحتمل)؟
ال�صورة:
ت�شري �أجوبة املبحوثني �أن ال�صور ( امل�ؤ�س�ساتية واملالية) املراد بلوغها لدى امل�ساهمني مل تتحقق ،لأن ن�سبة
قليلة فقط من امل�ستجوبني ( 32باملئة) تدرك املجمع كم�ؤ�س�سة ناجحة .كما مل يتحقق �أي�ضا هدف ترقية �صورة
امل�ؤ�س�سة من حيث نوعية منتجاتها .كما نالحظ اقرتاح �أفكار (�صور) رمزية �أ�صال مل يق�صدها ات�صال املجمع.
مما يعني �أن ر�سائل و�إ�شهاره مل يفر�ضا ال�صور التي يريد الظهور بها ومل يغريا ال�صورة ( الفلكلورية) املل�صقة
به .كما مل يدرك م�ساهمو «الريا�ض» م�ؤ�س�ستهم بقوة �صورتها املالية رغم كونها من �أهم الأهداف املتوخاة
باالت�صال املايل ،حيث  32باملئة فقط منهم يرون �أنها جيدة� .أما الن�سب الباقية فهي معربة عن تقييمات كلها
�سالبة.
الثقة:
نالحظ �أن  50باملئة فقط من امل�ستجوبني �أجابت �أنها تثق يف املجمع ،وهي طبعا ن�سبة �سالبة  .ت�ؤكد هذه
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املنا�صرة:
وعن ال�س�ؤال الذي يهدف �إىل تقييم منا�رصة امل�ستجوبني مل�ؤ�س�ستهم ،كانت الإجابات �سلبية ،حيث 30
باملئة فقط منهم �سبق لهم �أن ن�صحوا �شخ�صا ب�رشاء �أ�سهم الريا�ض .ت�ؤكد هذه النتيجة قلة انخراط املبحوثني
مع �سيا�سة امل�ؤ�س�سة �أي حمدودية االقتناع بها ،مما مل يكن لديهم احلما�س الكايف للإ�شهار لها ولإقناع الغري بها
بن�رش املعلومات الإيجابية عنها وم�ساندتها .كان على امل�ساهمني الأجراء واالطارات البنكية القيام مبنا�رصة
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االنخراط:
ب�ش�أن عامل االنخراط  26باملئة فقط �أجابوا بالإيجاب� .أما الباقي �أي (  52و  22باملئة) كانت تقييماتهم للمعيار
�سالبة .يعرتف امل�ستجوبون ب�أنهم ال ي�شعرون فعال ب�صفتهم ك�رشكاء معنيني وم�س�ؤولني عن �أمور و�أحوال
املجمع .غالبا ما يتحول �ضعف االنخراط �إىل م�شكل يف حالة الأزمات �أو االنهيارات البور�صية ،وهذا ما يح�صل
خا�صة يف الغرب �أي ي�رسع امل�ساهمون �إىل ت�صفية �أ�سهمهم .يف البداية قد يفهم من �سلبية االنخراط وجود
معار�ضة يف �سيا�سة الت�سيري ،لكنه يف احلقيقة يعود �إىل حمدودية ال�سريورة االقناعية لالت�صال املوجه �إىل
امل�ساهمني والتي مل ت�ستطع جر هم يف خطابها وم�رشوعها مل�ساندتها.

العدد 4

املعرفة:
هنا ن�ست�شهد بالعبارة ال�شهرية يف االت�صال «ال اقتناع مبجهول» .من حيث مدى امل�ساهمني مل�ؤ�س�ستهم ،جند 10
باملئة فقط من املبحوثني تعرف جيدا املجمع .وهي ن�سبة غري كافية لتكون وتفعل عامل املعرفة يف ت�شكل االجتاه
املوجب ،لأن امل�ساهمة ك�رشاء واع ومكلف يحتاج دائما �إىل االقتناع مو�ضوعيا وعقليا .كما �أن هذه الن�سبة زهيدة
جدا مقارنة بالتقييم االيجابي املتعارف عليه مهنيا� ،أين يعلم امل�ساهم بكل كبرية و�صغرية عن م�ؤ�س�سته .تعرب
�أي�ضا الن�سبتان الباقيتان عن تقييم �سلبي ،لأن « املعرفة احل�سنة �أو املحدودة» غري كافيتني القتناع امل�ساهم
بامل�ؤ�س�سة و�أ�سهمها .وهذا ما جنده فعال حيث �أن �سلبية عامل املعرفة ( عدم متكن �أغلب امل�ساهمني من اكت�ساب
احلجم الكايف من املعلومات عن املجمع) مل ي�ساعد على تك ّون وتطوير املعايري الأخرى .بدون �شك امل�شكل يكون
يف االت�صال الذي مل ي�ستطع الرفع من م�ستوى معرفة امل�ساهم مل�ؤ�س�سته.
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املالحظة على حمدودية عامل الثقة .لأن امل�ساهمة ك�سلوك �رشاء مكلف ي�ستلزم قبليا توفر هذا العامل االقناعي
الذي حتدثه املعلومات املبثة حول امل�ؤ�س�سة امل�سعرة و�أ�سهمها .كما �أن العبارة الوا�سعة �إىل حد ما تعني وجود
حدود لهذه الثقة .لأن ال�شك �أو الرتدد يف الثقة يعني انعدامها .ففي ق�ضية ح�سا�سة كالثقة وجتاه مو�ضوع مكلف
كامل�ساهمة ال جمال للأجوبة الو�سطى .ي�ؤدي انعدام �أو فقدان الثقة �إىل عدم طم�أنة امل�ساهمني يف تعاملهم مع
املجمع .املعطى الذي قد يتحول �إىل �سلوك �سلبي جتاه الأ�سهم من تخفي�ض �أو ت�صفية.
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املجمع يف حميطهم .وهذا لكونهم ينقلون ال�صورة الداخلية �أو احلقيقية للم�ؤ�س�سة و�أي�ضا باعتبارهم قادة ر�أي
ب�إمكانهم لعب دو ٍر ها ٍم يف االت�صال ال�شفوي.
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دافع امل�ساهمة:
�أما عن �سبب اختيار امل�ساهمة يف جممع «الريا�ض» ،ورغم اقرتاح عدة دوافع مو�ضوعية جند �أن امل�ساهمني
�أجابوا بدوافع بعيدة عن املعايري املتعارف عليها يف البور�صة .حيث كانت م�ساهمتهم �إما بال�صدفة لكون املجمع
�أول م�ؤ�س�سة م�سعرة يف اجلزائر( 44باملئة) �أو لأنهم عما ٌل يف امل�ؤ�س�سة ( 26باملئة) مما يعني �أنه لي�س هناك
بال�رضورة اقتناع م�سبق� .أما الدوافع املو�ضوعية الثالثة الأخرى ( ال�صورة املالية ،الأرباح والنتائج) التي كان
على االت�صال املايل �أن يطورها ،جندها حمدودة بل �ضعيفة ،حيث مل تكن �أ�سبابا للم�ساهمة �إال ب 30باملئة .وهي
الدوافع التي ي�سعى �إىل ترقيتها وفر�ضها ات�صال املجمع ل�ضمان الإقبال على الأ�سهم و�أح�سن تداول لها.
االرتياح :يف ما يخ�ص عامل االرتياح �أو الر�ضا 22 ،باملئة فقط من امل�ستجوبني قالوا ب�أنهم را�ضون على
م�ساهمتهم يف املجمع مقابل ن�سبة �سالبة تقارب ال  80باملئة .ت�شكل قلة االرتياح عيبا كبريا بالن�سبة الت�صال
املجمع ،وهذا نظرا �إىل �أهمية هذا املكون العاطفي لالجتاه والذي ميثل املحدد الأ�سا�سي لنوعية ال�سلوك الذي
�سيتخذه امل�ساهم .حيث �أن تدهوره ي�ؤدي �إىل التذمر وبالتايل تكون اجتاه �سالب مكلل ب�سلوك �سلبي �إزاء املجمع
وخا�صة �أ�سهمه.
النية جتاه الأ�سهم:
جاءت كل �أجوبة املبحوثني عن �س�ؤال حول نية �سلوك ال�رشاء لت�ؤكد على وجود ميل عام �سلبي جتاه �أ�سهم املجمع
تتجاوز ن�سبته ال  50باملئة .وهذا مقابل  10باملئة فقط ذكروا ب�أنهم �سي�سلكون �سلوكا موجبا .فيما يخ�ص
نواياهم امل�ستقبلية �إذن ،يجمعون �إما على تخفي�ض عددها �أو حتى ت�صفيتها �أو �رشاء �أ�سهم م�ؤ�س�سات �أخرى.
وهذا ما يعني �أن معيار الوفاء غائب� .أما الذين يريدون احلفاظ على نف�س عددها فهم يف �أغلبهم م�ساهمون �أجراء.
ت�سمح هذه النتيجة �أي �سلبية املكون ال�سلوكي لالجتاه بتف�سري ظاهرة ارتفاع حجم عرو�ض بيع الأ�سهم.
ت�ؤكد حمدودية ،بل �سلبية ،املعايري االت�صالية �أو اال�شهارية (ال�سمعة ،املعرفة ،ال�صورة ،االنخراط ،الثقة،
املنا�رصة ،النية والوفاء) امل�شكلة لالجتاه على عدم مردودية االت�صال املوجه �إليهم كجمهور م�ستهدف �أولوي.
مما يعني �أن االت�صال املايل مل يحقق �أهدافه وبالتايل مل يلعب دوره كما ينبغي� .إذن ن�ستنتج وجود عالقة طردية
بني الت�أثري املحدود للر�سائل املبثة يف �إطار االت�صال املايل للمجمع واالجتاهات ال�سالبة مل�ساهميها �إزاء الأ�سهم.
يف احلقيقة هذه النتائج ال�سالبة والتي ت�ؤكد حمدودية �أو عدم فعالية الر�سائل كانت مرتقبة ومنطقية .وهذا نظرا
لنوعية وظروف االت�صال املمار�س من طرف املجمع التي و�صفناه بالبعيد عن املمار�سة االحرتافية .كما �أن تراكم
وا�ستمرار هذه املعطيات وامل�ؤ�رشات قد تتحول �إىل معرقالت لت�شكّل االجتاهات ال�سلبية �إزاء الأ�سهم.
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طلب املعلومات:
يت�أكد هذا االجتاه ال�سلبي نحو االت�صال خا�صة يف �س�ؤال حول طلب املعلومة حيث �أن نتائجه تدل على �أن فئة
حمدودة فقط من امل�ساهمني تتحرك وتبذل جهدا للح�صول على املعلومات وهذا رغم جمانيتها و�سهولة احل�صول
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حجم االهتمام واملتابعة:
ت�شري نتائج �أجوبة �س�ؤال حول االهتمام ب�أن معدل حجم متابعة امل�ساهمني لالت�صال ي�ضل �ضعيفا .مما يعني
�أن الكثري من الر�سائل املبثة ال�سيما املكتوبة منها ال ت�ستهلك لعدم �إقبال جمهور امل�ساهمني عليها رغم تعر�ضهم
لها .تدل ا�ستقراءات جدول ال�س�ؤال مدعمة ب�رشوح امل�ستجوبني ( 31من � )50أن احلا�صل العام ( 52 +23
باملئة ) للعبارات ال�سالبة «نادرا و�أحيانا» التي يق ّيم بها امل�ساهمون عادات ا�ستهالكهم للر�سائل مييل كثريا �إىل
ال�سلبية امل�شبعة .كما �أن هذا اال�ستهالك غالبا ما يكون بال�صدفة واملنا�سبة� .أي ال يهدف �إىل ممار�سة حق الإعالم
ك�رشكاء� .أما الفئة التي كانت متابعتها دائمة ومنتظمة ( النموذجية كقلب جمهور م�ستهدف) فهي حمدودة
حيث ال تتعدى ( 25باملئة).
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االهتمام بالر�سائل ومتابعتها:
تو�ضح �أجوبة �أغلبية امل�ساهمني ( 62باملئة ) ب�أنها تهتم وتتابع الر�سائل االت�صالية املوجهة �إليها من طرف
املجمع يف �إطار االت�صال املايل .لكن تبقى هذه الن�سبة غري مر�ضية .فمن املفرو�ض �أن تكون �أعلى .وهذا لكون
امل�ساهمني �رشكاء يف امل�ؤ�س�سة ويتلقون باملجان وب�شكل دائم وم�ستمر عددا كبريا من الر�سائل مبختلف �أنواعها
وم�ستوياتها.

العدد 4

ثانيا :اجتاه امل�ساهمني نحو االت�صال املايل
التعرف عن اجتاه امل�ساهمني كجمهور م�ستهدف نحو االت�صال املايل املوجه �إليهم� .أي
ن�سعى هنا �إىل ّ
مدى اهتمامهم ومتابعتهم بالر�سائل والأفعال االت�صالية الداخلة يف �إطار االت�صال املايل .كما نبحث عن امل�صادر
والتقنيات التي يعتمدون عليها للح�صول على املعلومات .ب ّينت نتائج جمموعة الأ�سئلة امل�شكلة للمحور الثاين
من اال�ستمارة �أن االجتاه العام للم�ساهمني نحو االت�صال املوجه �إليهم مييل �أكرث �إىل ال�سلب .مما يعني �أنهم ال
يهتمون كثريا بالر�سائل التي ت�ستهدفهم وال يتابعونها بال�شكل واحلجم الكافيني .وهذا ما مل ي�ساعد على �إحداث
الأثر املنتظر منها كر�سائل هادفة وبالتايل حمدودية مردوديتها .كما �أكدت �أجوبتهم على وجود عالقة طردية
متينة بني نوعية االجتاه نحو االت�صال واالجتاه نحو الأ�سهم .وهذا ما يربز جليا لدى فئة املهتمني باالت�صال
(املحدودة) التي تك ّون لديها اجتاه ايجابي �أكرث ت�شبعا نحو الأ�سهم ،مقابل الفئة الأخرى من غري املهتمني
(الأغلبية) والتي عك�س الأوىل ت�شكل لديها اجتاه �سلبي.
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عليها .كان من املنتظر �أن تكون هذه الن�سبة �أعلى.
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م�صادر املعلومات:
ب�ش�أن م�صادر احل�صول على املعلومات ،ت�شري �أجوبة امل�ساهمني ( 42باملئة) �إىل �أنهم يعتمدون �أكرث يف �إعالمهم
على التقنيات ال�شفوية واملبا�رشة� ،أي الزيارة والهاتف .بالتم ّعن يف الن�سب املمثلة للر�سائل املكتوبة مبختلف
�أنواعها ودعائمها ،يتجلى �أن امل�ساهم ال يعتمد عليها وهذا رغم كونها امل�صدر الأ�سا�سي والر�سمي للمعلومات.
مما يعني �أن ات�صالها املكتوب امل�شكل لأغلب الر�سائل البور�صية مل ي�ستطع �أن يكون الناطق با�سم املجمع .ينتج
هذا املعطى من �ضعف اجتاه امل�ساهمني نحو ات�صال املجمع .كما �أن اجلماهري الو�سطية� ،صحافة ،بنوك وحمللي
البور�صة) مل تكن كذلك م�صادر يعتمد عليهم يف الإعالم .تعترب الفئة املعتمدة على م�صدر �آخر( �أ�سا�سا على
�إطارات املجمع) على ن�سبة دالة على فعالية االت�صال ال�شخ�صي وال�شفوي.
دافع ح�ضور اجلمعية العامة:
يت�ضح من خالل نتائج �س�ؤال حول اجلمعيات العامة �أن امل�ساهمني مل ينتهزوا هذه املنا�سبة للح�صول على
املعلومات وطلب التف�سريات كما هو منتظر .حيث �رصح احلا�رضون امل�ستجوبون �أن دوافع امل�شاركة كانت غري
تلك التي من �أجلها عقدت اجلمعية �أي التكثيف من االت�صال بتحويل املنا�سبة �إىل حدث �إعالمي.
على االت�صال املبا�رش:
ت�ؤكد �أجوبة امل�ستجوبني �أن الزيارة والهاتف ميثالن �أهم التقنيات االت�صالية التي يعتمد عليها امل�ساهمون
للح�صول على �أجوبة لت�سا�ؤالتهم .حيث تعرتف �أغلبيتهم ال�ساحقة ( 92باملئة) ب�أنها �سبق لها �أن زارت املجمع �أو
�أت�صلت به هاتفيا .كما يدل تكرار مثل هذه العمليات االت�صالية( �أكرث من  65باملئة قاموا بذلك عدة مرات) التي
تتطلب بذل جهد وم�صاريف على وجود اجتاه ايجابي بائن نحو االت�صال ال�شخ�صي وال�شفوي .وهي النتيجة
التي يلح عليها �أي�ضا املبحوثون حيث يعرتفون ب�أنهم ي�شعرون �أكرث ارتياح ًا ،بالثقة وتدريجيا باالنخراط.
االجتاه ال�سلبي نحو طلب املعلومات :ن�ستنتج هنا �أن �أ�سباب زيارة املجمع �أو االت�صال هاتفيا لي�ست بغر�ض
احل�صول على املعلومات كما هو احلال يف الغريب .فبالرغم من تكرر زياراتهم و مكاملاتهم للم�ؤ�س�سة ورغم كون
الو�سيلتني من �أهم امل�صادر لبث وا�ستقبال املعلومات �إال �أن امل�ساهمني مل يطلبوها .وهذا ما يدل على االجتاه
ال�سلبي نحو طلب املعلومات رغم وجود اجتاه ايجابي نحو الو�سيلتني .مما ي�ؤكد قلة االهتمام ب�أخبار و�أمور
املجمع.
ت�ؤكد نتائج �أ�سئلة املحور الثاين �أن االجتاه العام للم�ساهمني نحو االت�صال املايل املوجه �إليهم مييل
ال�سلبية �أكرث يف �ضعف حجم ا�ستهالك الر�سائل والأفعال االت�صالية ومتابعتها ،عدم بذل جهد لطلب املعلومات
وحمدودية ا�ستهالك الر�سائل خا�صة الدعائم املكتوبة  .ثم وبالرغم من تردد امل�ساهمني املكثف على املجمع
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احل�صول على املعلومات:
ترى �أغلبية امل�ساهمني ( �أي  25- 30باملئة) �أن احل�صول على املعلومات لي�س بالأمر ال�سهل .مما ال�شك فيه �أن
تفاعل هذه ال�صعوبة مع العوائق الأخرى ال�سابق ذكرها خا�صة عدم بذل اجلهد يف طلبها ،قد ينتج م�شكال حقيقيا
يف ن�رش الر�سائل وبثها .ي�شكل هذا العائق نق�صا فادحا يف ال�سا�سة االت�صالية للم�ؤ�س�سة  ،وهذا لعدم متكنها من
�ضمان حق امل�ساهمني يف الإعالم ومن ت�سهيل وتفعيل تنقل املعلومات لدى اجلمهور امل�ستهدف الأ�سا�سي.
الثقة يف االعالم:
تبني الن�سبة الإجمالية لأجوبة املبحوثني الذين مل يجيبوا بالعبارة «نعم �أثق يف املعلومات التي يبثها املجمع»
وجود اجتاه �سلبي نحو الر�سائل كمحتوى .نف�س امليل مل�سناه �أكرث �أثناء احلديث �إىل امل�ساهمني .حيث يرون �أن
الر�سائل والأفعال االت�صالية ما هي �إىل ا�شهارا لإغرائهم وتغليطهم .ي�شكل ال�شك يف م�صداقية املعلومات عائقا
كبريا لت�أثري االت�صال لكونه يقلل من الت�أثري على اجلمهور .كما �أن ازدياد ال�شك قد يحد من ا�ستهالك الر�سائل.
دعم امل�ستجوبون موقفهم ال�سلبي من حمتوى الر�سائل ب�أمثلة واقعية اعتربوها �أدلة على عدم م�صداقيتها
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ثالثا :انتظارات امل�ساهمني من االت�صال املايل
نهدف بهذا املبحث �إىل ت�شخي�ص العوامل الداخلة وامل�ؤثرة �إيجابا �أو �سلبا يف عمليات االت�صال املايل،
�أي �سواء كانت املحفزات �أو الكوابح الداخلة يف عملية احل�صول على املعلومات .كما نقوم بالرتكيز على انتظارات
امل�ساهمني من االت�صال املايل والذي يريدون �أن يكون �أكرث مالءم ًة وتكيفا مع خ�صائ�صهم واهتماماتهم.
وهذا ب�إبراز العوامل االت�صالية واملتغريات ال�شخ�صية للم�ساهمني وتف�سري عالقاتها باجتاههم نحو الأ�سهم.
ت�سمح �أجوبة �أ�سئلة املحور الثالث من اال�ستمارة بت�أكيد وتوطيد النتيجة املتو�صل �إليها يف املبحث ال�سابق،
�أي وجود اجتاه �سلبي قوي نحو االت�صال املايل .وهذا ما يت�ضح �أكرث بتفح�ص انتقادات امل�ساهمني للر�سائل
�شكال وم�ضمونا .حيث �أحلوا كثريا على العديد من العوامل التي اعتربوها عوائق يف العمليات االت�صالية .كما
�شخ�صوا احلواجز الكابحة بل واملنفرة يف عدم اال�ستجابة النتظاراتهم وعدم الأخذ باحل�سبان خ�صائ�صهم
واهتماماتهم االجتماعية واملهنية ال�سيما امل�ستوى املعريف .وباملقابل عربوا عن تف�ضيلهم الت�صال مكيف ،مب�سط
وخا�صة م�شخ�ص .وهذا ما يربز جليا بالتمعن يف االرتباط الوثيق املوجود بني طبيعة وحجم ا�ستهالك الر�سائل
واملغريات الفردية للم�ساهمني.
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بالزيارة �أو املكاملة ( �أي ت�شكل نوع من االجتاه املوجب نحو هاتني التقنيتني لالت�صال املايل الزيارة والهاتف)،
�إال �أنهم ال يهتمون باملعلومات وال يطلبونها.
�إذن تعود حمدودية ت�أثري ر�سائل و�أفعال االت�صال املايل على جمهور امل�ساهمني �إىل وجود اجتاه �سلبي نحوها.
مما يعني �ضعف ا�ستهالكهم واهتماماتهم بالر�سائل.
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واملتمثلة يف امل�شاريع املعلن عنها يف خمتلف الر�سائل منذ �سنوات والتي مل تتحقق بعد يف انتاج حليب الر�ضع
وتطبيق املحا�سبة التحليلية
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ا�ستيعاب الر�سائل:
ن�ستنتج �أن عامل ،بل �رشط ،فهم حمتوى الر�سائل غري متوفر يف العملية االت�صالية .مما �شكل عائقا اخر �أمام
جمهور امل�ساهمني يف ا�ستهالك الر�سائل وعيبا ل�سيا�سة الهيئة املكلفة بوظيفة االت�صال املايل .ا�ستمرار هذا
املعطى رغم وعي الإدارة بامل�شكل يدفع بكل مهتم �إىل الت�سا�ؤل عن جدوى بث م�ضامني (يف دعائم مكلفة) ال
يفهمها امل�ستقبل ويف جمتمع يفتقد حتى اليجابيات التعامل البور�صي.
م�ستوى املعلومات� :سمحت لنا الدرا�سة بالتو�صل �إىل نتيجة دالة �أ�سا�سية وهي تف�ضيل امل�ساهمني للمعلومات
امللخ�صة وخا�صة املب�سطة .كان تف�ضيلهم هذا منطقيا لكونهم �سبق لهم �أن ا�شتكوا من م�شكل املعلومات التقنية
التي ي�صعب فهمها.
بعد التعمق يف حالة الدرا�سة بغية معرفة العوامل التي مل ت�سمح بت�شكّل االجتاه االيجابي لدى
امل�ساهمني وبالتقرب منهم باال�ستمارة واحلديث املط ّول معهم ،اكت�شفنا �أن ،رغم تعر�ضهم للر�سائل والأفعال
االت�صالية التي يبثها املجمع واملوجهة �إىل امل�ساهمني والتي كانت هادفة �إىل ك�سبهم واقناعهم ،ت�أثريها عليهم
كان حمدودا .حيث �أن املعايري اال�شهارية واالت�صالية التقييمية لأثر الر�سائل كانت يف جمملها �سالبة .وكان من
الطبيعي �أن تنتج هذه املحدودية يف الت�أثري اجتاها �سالبا مت�شبعا مبختلف مكوناته املعرفية ،العاطفية وال�سلوكية.
املبث فعال لدى اجلمهور امل�ستهدف .مما يعني
وهنا يكمن اخللل حيث مل حتقق الأغرا�ض املتوخاة من االت�صال ّ
�أن هنا م�شكال حقيقيا يف عادات ا�ستهالك الر�سائل من حيث االهتمام ،املتابعة وطلبها .وبف�ضل احلديث املط ّول
مع العديد من امل�ساهمني ت�أكد �أن �إجتاههم نحو الر�سائل كان �أي�ضا �سالبا .حيث �إما ال يهتمون بها ،ال يتابعونها
و�إما ال ي�صدقونها .وهي كلّها عوامل �سالبة ال ت�شكل �إال االجتاه ال�سالب .ف�إذا كان امل�ساهم ال ي�ؤمن بها �أ�صال
فكيف �أن ت�ؤثر فيه م�ضامينه �إيجابا� .أما الأ�سباب التي �أنتجت هذا االجتاه ال�سلبي نحو االت�صال ،كل املعطيات
امليدانية كانت كافية لإرجاعها �إىل عدم مالءمة العوامل املحددة وامل�ؤثرة يف مترير وفعالية الر�سائل وحتقيق
املردودية؛ من و�سيلة ،خ�صائ�ص امل�ستقبل وحمتوى وم�ستوى الر�سالة .حت ّول هذا الأثر ال�سلبي لهذه النقائ�ص
املرتاكمة من معوقات يف الت�أثري �إىل مقاومة ورف�ض لها .تتمثل �أول العيوب املهنية يف عدم الأخذ بعني االعتبار
خ�صائ�ص واهتمامات امل�ساهمني كجمهور م�ستهدف هجني الت�شكيلة لكن �أولوي الك�سب .حيث مل يتم تثمني
املحفزات التي قد ت�ساعد على ك�سبهم وتفادي املعرقالت التي قد تعيق ذلك .فقبل كل �شيء امل�ساهمة هي ق�ضية
�أرباح وطم�أنينية .فالر�سائل التي تهمه �أكرث هي التي حتدثه عن م�صاحله وفوائده .لكون الإن�سان �أ�صال ال يهتم
�إال مبا يعنيه ويهمه وما يعني له مك�سبا ما .حيث ال تهمه نتائج و�إجنازات الريا�ض بقدر ما تهمه م�صلحته من
كل هذا كم�ساهم مدخر �أو م�ستثمر.
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تعود �أ�صال حيوية ات�صال امل�ؤ�س�سة وباخل�صو�ص املايل بالن�سبة لهذه الفئة من ال�رشكات �إىل �إلزامها
قانونا والتزامها ر�سميا بتطبيق كل اللوائح اخلا�صة بالإعالم املايل والعالقات مع امل�ساهمني .يعترب ن�رش
املعلومات املتعلقة بامل�ؤ�س�سة والأ�سهم من �أهم ال�رشوط القبلية والتنظيمية لآليات عمل البور�صة ،والتي توافق
عليها امل�ؤ�س�سة املرت�شحة للت�سجيل يف البور�صة وتتعهد ب�ضمانها ب�شكل دائم وم�ستمر� .أي �أنها جمربة بالإت�صال
بغ�ض النظر عن الأهداف اال�شهارية التقليدية االختيارية .وق�صد �ضمان �إقبال ايجابي على �أ�سهمها املعرو�ضة
للتنازل الأويل ثم للتداول الأ�سبوعي.
كان على هذه امل�ؤ�س�سات التكثيف من براجمها االت�صالية .فالأ�سهم قبل كل �شيء هي �سلع حاملة
لإ�سم امل�ؤ�س�سة خا�ضعة �أي�ضا لقانون ال�سوق �أي العر�ض والطلب و بحاجة �آلية للإ�شهار وللتعريف بها واقناع
املواطن على �رشائها وكذلك االحتقاظ بها لأطول مدة ممكنة� .أي �إما لك�سب امل�ساهمني اجلدد �أو �ضمان وفائهم.
وهذا ما يت�أتى بتن�شيط الوظيفة وتطويرها خا�صة الفرع االت�صايل اجلديد الذي فر�ضت عليها ممار�سته واملتمثل
يف االت�صال املايل بنوعيه االعالمي والإ�شهاري.
بالعودة املتمعنة �إىل و�ضعية الركود املزمن التي تعرفها بور�صة اجلزائر وبالدرا�سة املدققة والتقييمية
مل�ستوى وظروف املمار�سة امليدانية للفرع االت�صايل البور�صي ملجمع «الريا�ض �سطيف» ،ا�ستنتجنا �أن االت�صال
املنتهج واملوجه �إىل جمهور امل�ساهمني مل ي�ستطع لعب دوره يف تقوية الإقبال على الأ�سهم وبالتايل مل يف ّعل
تداولها .يعرب هذا العجز عن عدم متكن الر�سائل من الت�أثري االيجابي على اجلمهور امل�ستهدف وت�شكيل �إجتاه
موجب لديهم �إزاء امل�ؤ�س�سة و�أ�سهمها  .وقد اخرتنا قيا�س االجتاه كمعيار ات�صايل هام لكونه ي�شمل ويتقاطع
مع عدة معايري بور�صية و�إ�شهارية �أخرى .وجدنا بعد الدرا�سة �أن هذا االجتاه مت�شب ٌع �سلبا لدى قلب اجلمهور
املنتمني �إىل فئة ال�رشكاء املقربني .متثل ظاهرة �سلبية هذا املعيار احل�سا�س واملحدد لل�سلوك امل�ستقبلي للم�ساهم
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ومن حيث املحتوى دائما يعترب اختيار امل�ساهمني الر�سائل ال�سهلة ،املب�سطة و املوجزة �أمرا طبيعيا
لأنهم معروفون �أ�صال بعدم بذل جهد لطلب املعلومة فما بالك ببذل جهود لفهمها وا�ستيعابها.فتقدمي الر�سائل
مل�ضامني تقنية �صعبة ولي�ست يف متناول اجلميع ميثل معرقال كبريا يف حجم املتابعة وخا�صة املقروئية .وخا�صة
�أن الو�سائل والتقنيات التي ا�ستخدمتها �أكرث هيئة االت�صال كانت الدعائم املكتوبة .وهذا طبعا ما جعلهم يف�ضلون
�أكرث التقنيات املبا�رشة وال�شخ�صية من هاتف وزيارة .هنا القائمون رغم وعيهم باملو�ضوع �إال �أنهم مل يقوموا
بتغيري �سيا�ستهم االت�صالية .حيث جند نف�س الر�سالة التقنية موجهة اىل جميع اجلماهري املهنية �أو الوا�سعة� ،أي
بدون ح�سبان الفوارق الفئوية وتباين امل�صالح ومنطق ردود فعل كل جمهور ح�سب خ�صائ�صه .فلرتقية االجتاه
كان على املجمع �أن يهتم �أكرث يف ر�سائله على املكون العاطفي بتكثيف الر�سائل املبا�رشة وال�شفوية كالزيارات
والهاتف الأخ�رض.
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حالة مقلقة ال�سيما للقائمني باالت�صال .وهذا لكون غاية االت�صال �أ�صال هي عك�س ما عبرّ عنه اجلمهور .هنا
يفر�ض ال�س�ؤال نف�سه ف�إذا كان امل�ساهمون الفعليون غري مقتنعني وغري را�ضني فما بالك باجلمهور الوا�سع �أو
امل�ساهمني املحتملني.
ميكن تعميم نتائج درا�سة حالة جممع «الريا�ض �سطيف» على ممار�سات امل�ؤ�س�سات الثالث الأخرى
لكونها تعرف نف�س الأو�ضاع البور�صية وتو�صف بنف�س التقييمات .كما �أنها تن�شط وتتعامل مع نف�س املتعاملني
ويف �سياق اقت�صادي واحد .هنا جتدر الإ�شارة �إىل �أننا ال ن ّدعي الإملام بامل�شكل ب�إرجاعه كليا وفقط �إىل االت�صال
املايل املمار�س .حيث ال ميكن جتاهل وجود عنا�رص ن�سقية �أخرى .كما ي�صعب قيا�س حدود وت�أثري كل واحدة على
الو�ضعية.
ويف الأخري كان على املكلفني باالت�صال املايل تخطيط وو�ضع �إ�سرتاجتية ات�صال مدرو�سة وخا�صة
مكيفة ح�سب املعطيات امليدانية ملحيط امل�ساهمة وكل الأطراف املتدخلة فيها ال�سيما فئة امل�ساهمني .وتكون هذه
الإ�سرتاجتية اجلزئية �ضمن الإ�سرتاجتية العامة ملخطط االت�صال ال�شامل والتي تهدف �إىل مرافقة وحتقيق
الأهداف الإ�سرتاجتية للم�ؤ�س�سة الإنتاجية والبور�صية .وهذا ما ال يت�أتى �إال بالقيام بدرا�سة تدقيقية تقييمية
لواقع املمار�سة احلالية ب�إبراز نقاط ال�ضعف وحماولة معاجلتها وت�شخي�ص اجلماهري امل�ستهدفة خا�صة قلب
اجلمهور فئويا ق�صد التعرف على خ�صائ�صهم و�إنتظاراتهم من امل�ساهمة يف ر�أ�س مال امل�ؤ�س�سة و�أي�ضا من
�إت�صالها .كما �أن الوظيفة رغم �ش�ساعة جمال تدخلها مل تقحم اجلماهري الو�سيطة �أو امل�ؤثرة يف العملية االت�صالية
من بنوك وو�سطاء وخا�صة ال�صحافة ال�شاملة.
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« 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’està-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
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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 métadiscours 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).

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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Une fenêtre semble cependant s’ouvrir de la part des acteurs sociaux,
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.
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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

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 surreprésentée (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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et autre Institut des sciences de la presse. Dans le même temps, en élevant ce
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).
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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

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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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).

4 العدد

constitué par le journalisme peut se présenter insaisissable, hétérogène dans ses
compositions et, de ce fait, plus complexe à contrôler (Ruellan, 2007).
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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 euxmêmes, 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

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 « cyberrévolution », 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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d’analyse. Par exemple, l’Égyptien Wael Ghonim, auteur de la page Facebook
« 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.
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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 rendezvous 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, ceuxci 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

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).
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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).

4 العدد

captation a quant à lui été tout aussi évident autour de l’image symbolique forte
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.
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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

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.
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le flux continu d’une radio communautaire depuis la place Tahrir, renouvelant
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 ».
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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 contrepartie, 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 SudSud (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 »

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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cinq ans après sa création en 1996, Al Jazeera avait définitivement gagné ses
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.
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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.

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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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).
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Une distanciation salutaire à l’égard des déterminismes en sciences
humaines et sociales
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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.

4 العدد

138

الإت�صال والتنمية

Nouveaux Médias
et Révolutions Arabes

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

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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Amer en Égypte, Tal al-Mallouhi en Syrie et Ali Abduleman, avec quelque 230
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).
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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’entresoi » (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

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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presse, pour rappeler que de nombreux mouvements sociaux se sont développés,
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.
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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

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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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.
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the emergence of such new kinds of citizens and networks over the next decades,
not in terms of institutional political changes over months or years.” (Lynch,
2009).
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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,
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يقرتب الربيع العربي من عامه الأول ،وهو اليزال يف حراكه املتنامي .يتمدد لي�شمل املنطقة،
ورمبا يتجاوزها اىل مدى �أرحب �إذا دعت احلاجة و�ساعدت الظروف ،حيث ُتنتق�ص احلرية ،وتنتهك
حقوق الإن�سان ،ويحرم من التمثيل ال�سيا�سي ال�صحيح ومن حقه يف واردات الأر�ض التي يعي�ش
عليها.
فهل حقق الربيع العربي طموحات النا�س التاريخية يف احلرية والعي�ش الكرمي؟ وهل
ا�ستطاع �أن يهدم اجلدار الذي �سور احلياة وخنق احلريات وراكم تال ًال من امل�شاكل حتتاج اىل
جهود �أجيال لإزالة روا�سبها والتخل�ص من تبعاتها .هل �سقط حق ًا النظام العربي ب�صورته
التقليدية؟ �أم �أنه قد ي�ستعيد عافيته مب�ساهمات خارجية ليعيد قب�ضته على الواقع العربي لت�أبيد
امل�شهد العربي املعا�رص ،و�إعادة انتاج �سلطة جديدة �أكرث مرونة و�أكرث قابلية للتعاطي مع الواقعني
الإقليمي والدويل.
تبدو الثورات العربية الراهنة يف العمق �إنفجار ًا جماهريي ًا عفوي ًا يف وجه �أنظمة حكم قب�ضت
على املجتمعات العربية لعقود عدة .وهي الت�شبه الثورات الكربى يف الع�رص احلديث ،كالثورة
الأمريكية يف القرن الثامن ع�رش ،والثورة الفرن�سية يف نهاية القرن نف�سه ،والثورة الرو�سية يف
بدايات القرن املا�ضي .وهي غريبة عن ال�سياق الذي عرفته املنطقة منذ ظهور الإ�سالم وحتى ثورة
 23يوليو عام  52يف م�رص والتي بد�أت بانقالب ع�سكري �أ�س�س للع�سكريتاريا العربية التي تتداعى
اليوم .فهذه الثورات تبدو للبع�ض في�ضانا جماهرييا عفوي ًا ،دون خط فكري او ايديولوجي وا�ضح،
ودون قيادة او تنظيم �سيا�سي ،ميتلك خطابا حتري�ضيا قادرا على التعبئة ور�سم اخلطوات وحتديد
الأهداف.
	�أن غياب القيادة باملعنى الفردي او التنظيمي ال يلغي احل�ضور الإيديولوجي او الفكري
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غري �أن الف�شل الذي �أ�صاب الدولة القطرية منذ ن�ش�أتها ا�ستمرفاع ًال يف كيانها منذ خروج
الإ�ستعمار بدا ف�ش ًال يف �إر�ساء قواعد احلكم على �أ�س�س دميقراطية وف�ش ًال فا�ضح ًا يف معاجلة امل�س�ألة
القومية والق�ضية الفل�سطينية وال�رصاع العربي الإ�رسائيلي وبدا الف�شل �أي�ض ًا يف �سلوك طريق
التنمية وحتديث املجتمع وبناء املواطن وتعزيز مفهوم املواطنة بالإنتماء فكانت الهزائم املتكررة
نتيجة هذا الف�شل الذي �أنتج النظام الأمني وكر�س ثقافة الهزمية فبات على الدولة واملواطن خدمة
النظام ولي�س العك�س وبد�أت الهوة تكرب مابني الدولة والنظام الذي �صحر احلياة ال�سيا�سية و�صادر
احلياة الثقافية وقد ت�سببت هذه ال�صيغة يف �إ�ضعاف مفهوم الدولة و�إق�صائه عن احلياة ال�سيا�سية
و�أفرزت عو�ض ًا عنه �أنظمة �إت�سمت بالإ�ستبداد املطلق والإ�ستهتار بحياة النا�س وحقوقهم وقد
حكمت هذه الأنظمة النا�س باخلوف ولي�س بالقانون لذلك طال ا�ستبدادها كل �شيء مبا يف ذلك احلق
يف احلياة والعي�ش الكرمي.
عندما ننظر اىل الربيع العربي على خلفية ماذكرناه يبدو لنا اجلانب الثوري يف �صورته
الوا�ضحة وجتلياته فالذي يح�صل يف �ساحات العرب اليوم هو ثورة للتحرر والإنعتاق من �ضيق

العدد 4

فلي�س من املنطقي �أن تتحرك ماليني من الب�رش لتملأ ال�ساحات حتت �شعارات متواترة وممنهجة
وب�شكل �أ�سبوعي ويومي يف غياب حمرك فكري جماعي له القدرة على احداث هذا الت�أثري على
الوعي اجلمعي للنا�س �إال �إذا اعتقدنا �أن احلرية هي فطرة ان�سانية و�أن الإ�ستبداد هو طبع ب�رشي
تعمل على تظهريه ظروف اجتماعية و�سيا�سية و�أن ال�رصاع بينهما هو �أحد حمركات التاريخ.
فامل�سار العام لهذه الأحداث ميكن و�صفه بالثورة باملعنى احلقيقي للكلمة .وقد �أملته
ظروف الإ�ستبداد الذي مار�سته �أنظمة قمعية على �شعوبها بعد �أن مت م�صادرة دور النخب الثقافية
وال�سيا�سية والتي نا�ضلت لعقود م�ضت حتت لواء �أحزاب وهيئ�آت مدنية لتطوير املجتمعات العربية
وحتريرها من قيود التخلف والتبعية والإ�ستعمار والدخول بها �إىل ف�ضاء احلدائة واحل�ضور
الإن�ساين النوعي بني الأمم.
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النظام ال�سيا�سي وع�سفه �إىل رحاب الدولة حيث �رضورة القانون و�إمكانية حتقيق التحرر.
وقد يبدو �سقف تطلعاتنا اعلى من القدرات التنظيمية للثوار باملقارنة مع طموحاتنا
و�أحالمنا امل�رشوعة ومع افتقادهم لقيادة موحدة يف خمتلف امليادين .كما يبدو �أن الأمر يتطلب
الدخول �إىل عمق احلدث امل�ستجد كلي ًا فما يحدث يكتنفه �شيء من الغمو�ض ورمبا كانت �آلياتنا
لقراءة احلدث تعتمد مقاربات تقليدية الت�سمح باكت�شاف حقيقة املتغيريات والعوامل احلقيقية
الفاعلة يف �صريورة احلدث الثوري امل�ستجد على ال�ساحة العربية.
والإعتقاد ب�أن احلدث الثوري يف الربيع العربي الميلك �سوابق تاريخية قد ال يكون يف
دائرة ال�صحة .فال�رصاع على ال�سلطة قدمي بني النظام واملعار�ضة يف الواقع العربي ،و�إذا كانت
املعار�ضة يف و�ضع الي�سمح لها بت�سجيل ح�ضور بارز يف ال�سابق فهي مار�ست ح�ضور ًا ملفت ًا خالل
ال�سنوات الع�رش الأخرية يف م�رص وهي ملأت ال�ساحات باملليونيات وهي يف اليمن طيلة ال�شهور
الع�رشة املا�ضية تقاوم بعناد وال تلني يف دعوة �سلمية تتجنب الإنزالق للعنف واحلرب الأهلية يف
بلد يعترب فيه ال�سالح زينة الرجال .خا�صة عندما نتذكر ب�أن جماهري اليمن م�سلحة وتعاين الفقر
وتنتمي اىل تركيبة قبلية ذات ب�أ�س �شديد .ويف ال�سياق نف�سه يخرج املتظاهرون يومي ًا يف �سوريا
ب�صدور عارية �أمام �آلة القتل غري عابئني بالنتائج ومع هذا ي�ستمر الإ�رصار على �سلمية الثورة.
ويف مقاربتنا ملو�ضوع الربيع العربي ميكننا القول �إن ال�شعوب العربية التي قامت فيها
�إنتفا�ضات ثورية �أثبتت مبا اليقبل ال�شك رغبتها ال�شديدة وامللحة يف التحرر من القيود التي فر�ضها
عليها الإ�ستبداد ال�سيا�سي والدليل على ذلك كل حماوالت املقاومة وظواهر الإحتجاج التي قامت
يف البالد العربية قبل ا�شتعال الثورة احلالية والتي تك�شف عن حدود الوعي ال�سيا�سي الكامن
لدى اجلماهري ومدى �إ�رصارها على طلب احلرية .فقبل  25يناير كانت حركات املعار�ضة يف م�رص
كحركة كفاية و�6إبريل واحلركات النقابية قادرة على �إظهار مقدرتها يف تعبئة ال�شارع امل�رصي وكان
الإعالم ي�ستفيد من هام�ش احلرية الإعالمية الب�سيط لتوجيه النقد لنظام مبارك .وقد �شكلت هذه
احلقبة مرحلة اختبار واختمار للثورة وقد كانت م�ؤ�رش ًا على حيوية جماهريية الت�صقت فيما بعد
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بطليعة ال�شباب الثائر يف ميدان التحرير والذين �شكلوا ع�صب الثورة بعيد ًا عن تقاليد الإيديولوجيا
و�آليات الأحزاب التقليدية التي باتت يف مواقع ذيلية ت�سعى حلجز �أماكن لها يف احلراك ال�شعبي
حتى اليفوتها قطار التغيري.
و�إذا كانت الإنتخابات يف تون�س وم�رص قد ظهرت ح�ضور ًا بارز ًا للتيارات الإ�سالمية
وتوج�س ًا من و�صول الإ�سالميني اىل ال�سلطة ف�إن منو الإ�سالم ال�سيا�سي مرتبط مبمار�سة الإ�ستبداد
ذلك �أن التدين هو فطرة يف النا�س ومالذ لها يف ال�شدائد وهذا ما �أدى اىل ح�ضور امل�ساجد يف احلراك
الثوري القائم غري �أن ت�سيي�س هذا التدين �ساهمت فيه ال�سلطة نف�سها والنموذج اجلزائري خري
دليل على ذلك .واخلطاب ال�سيا�سي الديني هو اليوم يف حالة �إختبار حلدود فهمه للآخر وقدرته على
تطبيق الدميقراطية وفق هذا الفهم وقبوله بالتعددية يف احلكم وامل�ساواة والإ�ستفادة من درو�س
التجربة الرتكية املاثلة �أمامه وهو �أحوج اىل فهم ذلك بعد معاناته ال�سابقة يف ظل الإ�ستبداد.
	�إنه زمن الت�سا�ؤالت فاحلراك الثوري يف العامل العربي اليزال قيد الت�شكيل وال �أعتقد ب�أن
�أحدنا ميتلك من الإجابات ما ي�شفي غليل ال�سائل غري �أن الإعتقاد الأقرب اىل الواقع �أن جدار النظام
التقليدي العربي قد انهار وانهارت معه عقدة اخلوف داخل الإن�سان العربي و�أن امل�ستقبل مفتوح
على الإحتماالت و�أن املواطن العربي ال يحتاج لدرو�س يف احلرية والدميقراطية كما يعتقد الغرب
فقد �سطر درو�س ًا وقدم وال يزال جتارب حية حتتذى.
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متثّل جملة "االت�صال والتنمية" ف�ضاء بحثيا لن�رش البحوث والدرا�سات الأ�صيلة واملبتكرة وامللتزمة
املخ�ص�صة للن�رش الأكادميي ،وفر�ص اللقاء
ب�رشوط الكتابة العلمية .وتهدف املجلة اىل جتاوز ندرة الف�ضاءات
ّ
واحلوار بني الباحثني العرب ،وتطوير حقل الدرا�سات التي تتمحور حول االت�صال والتنمية ،وذلك من خالل
تي�سري عملية تبادل املعارف والتجارب البحثية .كما ت�سعى املجلة اىل ت�شجيع �آليات الن�رش ،مما ي�سمح بخلق
ف�ضاءات ن�رش جديدة بالن�سبة للباحثني العرب ،والتعريف ببحوثهم و�إ�سهاماتهم يف جمال الدرا�سات االت�صالية
والتنموية لدى الأو�ساط الأكادميية يف جمال العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،والأو�ساط املهتمة ب�إ�شكاليات
االت�صال والتنمية.

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