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العدد 5

متثّل جملة «االت�صال والتنمية» ف�ضاء بحثيا لن�رش البحوث والدرا�سات الأ�صيلة واملبتكرة وامللتزمة ب�رشوط
املخ�ص�صة للن�رش الأكادميي ،وفر�ص اللقاء واحلوار بني
الكتابة العلمية .وتهدف املجلة اىل جتاوز ندرة الف�ضاءات
ّ
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:
�أن يكون البحث �أ�صيال غري من�شور �سابق ًا
�أن ي ّتبع البحث الأ�صول العلمية واملنهجية
تخ�ضع البحوث املعدة للن�رش للتحكيم .وميكن �أن ُيطلب من الباحث �إجراء التعديالت على �ضوء مالحظات املحكمني

يرفق البحث ب�سرية علمية موجزة عن كاتبه

يطبع البحث على احلا�سوب بخط  ،)Simplified arabic( 14على �أن يكون عدد الكلمات بني  4000و 7000كلمة،
مبا يف ذلك احلوا�شي واملالحق وقائمة املراجع وامل�صادر
ت�أتي امل�صادر مع الهوام�ش يف �آخر البحث.
يرفق مع البحث ملخ�ص باللّغة الثانية(العربية �أو االجنليزية) ،على �أن ال تزيد كلمات امللخ�ص عن  300كلمة.
يتم اعتماد التوثيق با�ستخدام �أ�سلوب  . APAميكن اال�سرت�شاد بالرابط التايل:
http://www.apastyle.org/index.aspx

تقبل الأبحاث باللغات الثالث :العربية ،والفرن�سية واالجنليزية.
تر�سل البحوث اىل رئا�سة التحرير على العنوان:
� mayabdallah@hotmail.comأو ittisaltanmia@gmail.com

عنوان حمور العدد القادم :االت�صال واالمناء الرتبوي

الكلمة الإفتتاحية

ومن البديهي �أن احلكومات 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.
فمنذ �سنوات كان ال�صحفي ال يكلف نف�سه حتى تعلم طباعة احلروف بل كان يكتبها بقلمه
وي�سلمها للتحرير للطباعة املتخ�ص�صة� .أما الآن فقد �أ�صبح كل م�ستخدم لالنرتنت يف اي 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 .ومع هذه التغريات �أ�صبح من ال�رضوري �أن ترتافق احلرية
ال�سيا�سية مع جمتمع متعلم مثقف مبا يكفي ،ومت�صل بكثافة كافية ليناق�ش الق�ضايا التي تق َّدم �إىل
اجلمهور.
وبع�ض امل�ؤ�رشات من دول املنطقة العربية ت�ؤكد هذه احلقيقة :فاجلمهور التون�سي الذي �أعطى
املثل الأول يف التغيري هو جمهور متعلم ،وقد كان الرئي�س ال�سابق املخلوع بورقيبة قد خ�ص�ص  ٪ 30من
ميزانية تون�س للتعليم ،مع التذكري ب�أن تون�س هي الدولة العرب ّية الأكرث تطور ًا من حيث ن�سبة التعليم
العايل ،وهي �أول دولة مغاربية تنفتح على الإجنليزية مع الفرن�سية .وما �ساعد الثورة التون�سية اي�ضا� ،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  18و� 34سنة.

العدد 5

لقد �أ�صبح من امل�ؤكد �أن 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.
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يف 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 .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.

العدد 5

ويبقى �س�ؤال يالحقنا ويق�ض م�ضاجعنا :هل �أن تقدمي الواليات املتحدة الأمريكة خلدمة الأنرتنت
للعامل ميثل هدفا ا�سرتاتيجيا لتحقيق التغيري الذي يخدم م�صاحلها وتطلعاتها الأ�سرتاتيجية يف العديد
من مناطق العامل� ،أم �أنه فقط بغر�ض التوا�صل والرتفيه و�إدارة الأعمال؟
بالطبع ال �شيء بدون مقابل بح�سب الثقافة الغربية الر�أ�سمالية ،مما يدفعنا لت�سا�ؤالت عديدة
منها �أن 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.
وقد برهن التاريخ املعا�رص �أن تكنولوجيات ال�شبكة التي ت�شكل اجلهاز الع�صبي للحياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية تقاوم عاد ًة ال�سيطرة املركزية وتعزز التحركات والأفكار غري املركزية.
هذا العدد من جملة االت�صال والتنمية ي�سلط ال�ضوء على الأحداث الأخرية التي وقعت يف املنطقة
العربية ،وعلى عوامل التغيري التي �أ ّدت اىل انقالب ال�شعوب على �أنظمتها وزعزعة الثوابت.
ويبقى ال�س�ؤال هو نف�سه الذي �سيطر على الأعداد الأخرية بحكم واقع الأحداث والتط ّورات
العرب ّية والعامل ّية :هل توفر و�سائل االت�صال والتوا�صل اجلديدة فر�صة �أمام ال�شعوب ال�ضعيفة لتتحد
وت�شكّل قوى عامل ّية جديدة تقهر ال�سيا�سات املت�سلّطة الظاملة� ،أم هي و�سيلة جديدة لدى الأقوياء ماليا
واقت�صاديا للتحكم والتالعب بال�ضعفاء؟
هل من املمكن �أن يتم ح�شد كل القوى اجلديدة خلدمة م�صالح الأ�رسة الدولية يف االرتقاء بالأمن
واالزدهار االقت�صادي وحتقيق الطموحات ال�سيا�سية الهادفة ،و�إنقاذ العامل واالن�سان من طمع الآخر
و�أنان ّيته؟
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 1ـ العوملة و�س�ؤال الثقافات
	�إن الثورة العلمية �أو ما ي�سمى بالثورة ال�صناعية الثالثة يف جمايل املعلومات واالت�صاالت� ،أبدعت يف
الواليات املتحدة الأمريكية مفهوم  Globalizationوالذي ترجم �إىل اللغة الفرن�سية با�سم ،Mondialisation
ونقل �إىل اللغة العربية ب�أ�سماء هي :الكونية ،والكوكبية ،وال�شمولية �أو ال�شوملة  ،Planétarisationوالعوملة.
هذا اال�سم الأخري الذي ذاع وانت�رش جلاذبيته اال�صطالحية التي تعني “ :جعل ال�شيء على م�ستوى عاملي،
�أي نقله من املحدود املراقب �إىل الالحمدود الذي ين�أى عن كل مراقبة ،واملحدود هنا هو �أ�سا�سا الدولة القومية
التي تتميز بحدود جغرافية ودميغرافية �صارمة حتفظ كل ما يت�صل بخ�صو�صية الدولة وتفردها ومتيزها عن
غريها� ،إ�ضافة �إىل حماية ما بداخلها من �أي خطر �أو تدخل خارجي� ،سواء تعلق الأمر باالقت�صاد �أو بال�سيا�سة
�أو بالثقافة ( خري�سان� 2001،ص . 1“)19 .وهذا ال�سياق املعريف اجلديد ،بد�أ يفر�ض وجوده لأنه مل يعد « حكرا
على و�سائل الإعالم ،وال على النخب ال�سيا�سة واملثقفة ،بل تعدتهم لتغزو خميال امل�ست�ضعفني ،وتف�رس واقعهم،
وتربز و�ضعهم ،وم�ستقبلهم«  ،خا�صة بعدما حتول امل�صطلح �إىل « مادة لال�ستهالك اجلماهريي الوا�سع �أ�صبح
حممال ب�أكرث مما يطيق و�ضاقت به �إمكانية اجلمع بني الأمر ونقي�ضه ،بني ال�شيء وغرميه لدرجة قد ي�صدق معها
القول ،و�إىل حد بعيد� ،إن لكل عوملته يجد فيها �ضالته ومبتغاه (اليحياوي� 1999،ص ، 2 «)10.9،فهذا ي�ؤيدها
وينا�رصها ،وذا ي�شكك يف قيمتها ،ويحتج على حمتواها« ،فما هي العوملة التي تثري هذا القدر من االنتقادات ومن
املديح يف �آن واحد ؟ �إنها بالأ�سا�س ذلك االندماج الأوثق بني البلدان و�شعوب العامل ،الذي حتقق من جهة ،ب�سبب
االنخفا�ض الكبري يف كلفة النقل واالت�صاالت ،ومن جهة �أخرى ،ب�سبب �إزالة احلواجز امل�صطنعة من �أمام الأموال
واخلدمات والر�ساميل ،واملعارف والأ�شخا�ص (بقدر �أدنى) عرب احلدود «(�ستيغليتز�،2003،ص  ، 3)31.وهذه

العدد 5

قد تعود فل�سفة التغيري اىل الفيل�سوف اليوناين هريقليط�س و هو الذي ا�شتهر بجملته  « :ال ينبغي �أن
ن�ستحم يف النهر مرتني »  ،و هذه ال�صريورة هي من �صميم تاريخ الفل�سفة لأن كل فل�سفة جديدة تعمل على جتاوز
الفل�سفة القدمية  ،و لعل الإهتمام بعامل الغد �أو فل�سفة الغدية ين�سجم مع هذه الر�ؤية التجديدية التي جتاوزت
الت�صورات التقليدية ملقولتي الزمان و املكان بثورة املعلومات و الإت�صاالت .
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العدد 5

الر�ؤية ت�ؤكد على �أهمية البحث يف املو�ضوع الذي �أنتج خطابا �إ�شهاريا قد ال يتنا�سب مع وجوده ،لأن العوملة قد ال
ت�ؤهل كل الثقافات لإعادة بناء ذاتها وفق الإمكانيات العلمية والتكنولوجية اجلديدة ،لأن خلفيتها الفل�سفية تخدم
م�صالح امل�رشوع الغربي الذي بد�أ بعد نهاية احلرب العاملية الثانية بظهور م�ؤ�س�سات دولية ذات طابع اقت�صادي
و�سيا�سي ،مل ت�شارك الدول امل�ستعمرة يف بناء �إ�سرتاتيجيتها ،بل ابتعدت تلك امل�ؤ�س�سات عن �أهداف وجودها،
ف�صندوق النقد الدويل مل يعد بنكا مركزيا عامليا له ر�صيده ال�ضخم من العمالت ال�صعبة لي�سهل القرو�ض بفوائد
منخف�ضة لتمويل امل�شاريع االجتماعية التي ال تقبل على متويلها عادة �أ�سواق ر�أ�س املال اخلا�صة ،كما كان يعتقد
عامل االقت�صاد جون كينز ( ،)1946-1883خا�صة و�أن �شعاره الذي كتب على الباحة الداخلية ملقره املركزي
بوا�شنطن هو « :حلمنا :عامل بال فقر« ،يبدو متناق�ضا مع �إح�صائيات البنك الدويل التي ت�ؤكد على تفاقم الفقر
والتفاوت االقت�صادي بني الدول �إىل درجة �أن العوملة بدت « �سيئة بالن�سبة �إىل فقراء العامل ،و�سيئة بالن�سبة �إىل
البيئة ،و�سيئة بالن�سبة �إىل ا�ستقرار االقت�صاد العاملي .والتحول من ال�شيوعية �إىل اقت�صاد ال�سوق قد جرى يف كل
مكان ب�صورة �سيئة – ماعدا يف ال�صني وفيتنام ويف ب�ضعة بلدان قليلة من �أوروبا ال�رشقية – �إىل حد جعل الفقر
يزداد ب�رسعة واملداخيل تنهار (�ستيغليتز.املرجع نف�سه � .ص ، 4»)255.ورغم �إدعاءات االنفتاح وال�شفافية،
مازال �صندوق النقد الدويل « ال يعرتف ر�سميا باحلق يف املعرفة ،هذه احلرية الأ�سا�سية للمواطن ،لي�س هناك
من قانون حلرية املعرفة ميكن �أن ي�ستند �إليه �أمريكي �أو مواطن بلد �آخر كي يكت�شف ما تقوم به م�ؤ�س�سة دولية
عامة« (5املرجع نف�سه� ،ص  .)73ويف هذا ال�سياق النقدي �أ�صدرت اليون�سكو دفرتا عام  ،2004مو�ضوعه:
الثقافة على حمك العوملة ،ا�شتمل على �إ�شارات وتنبيهات ـ باملعنى ال�سينوي �أو ن�سبة البن �سيناـ لعوملة الثقافة،
وثقافة العوملة ،باعتبار �أن الو�صف الأول �أي عوملة الثقافة � ،أخذ معاين �سلبية من خالل التفاوت االجتماعي
واالقت�صادي بني الدول الغنية والدول الفقرية ،وتنامي ظاهرة البطالة يف املجتمعات ال�صناعية بعد �إعادة انت�شار
ال�رشكات يف الدول التي ت�شمل على يد عاملة غري مكلفة ،و�إنتاج الأزمات االجتماعية واالقت�صادية يف الدول
النامية ،من خالل تخفي�ض قيمة العمالت الوطنية ،وامل�ضاربات املالية التي ت�صور تلك الأزمات كقوة قاهرة �أو
كوارث طبيعية ال ميكن مواجهتها ،لأن «م�سريي ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات يلزمون الأفراد والدول على تبني
6
ح�سابات ملعدل النمو الأكرث عفوية وع�شوائية كقاعدة عمل و�أ�سلوب حياة لت�صبح قانونا يف العالقات الدولية
( ، «)12.p,2004.Poulainب ّوجه العقليات والعادات الفكرية والقيم املنظمة لل�سلوك ،لأن املرجعية ال�رشعية
للدميقراطية مل تعد الأمم وال�شعوب املنتخبة ،باعتبارها امل�س�ؤولة على �صياغة القوانني ومراقبتها ،و�إمنا قوانني
ال�سوق و�سيا�سات البور�صات واعتبارات الإنتاجية ومعدل املبيعات والأ�سواق الدولية � .أما الو�صف الثاين
�أي ثقافة العوملة ،فقد ا�شتمل على معانٍ �إيجابية باعتبار �أن الثورة املعلوماتية هي �أقوى الثورات العلمية من
حيث الت�أثري والفعالية يف �أيامنا ،باملقارنة مع ثورة املنطق الأر�سطي الذي انتظر عقودا من الزمن بني الرتحال
واالنتقال من العامل الإغريقي – الروماين �إىل العامل العربي – الإ�سالمي ،ليكت�شف يف القرن الثالث ع�رش
امليالدي ،في�ساهم يف النه�ضة الغربية احلديثة؛ �أو الثورة العلمية مع كوبرنيكو�س وغاليلي يف القرن ال�ساد�س
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ع�رش امليالدي عندما جتاوزت املنظومة الأر�سطية بتبني املالحظة والتجربة ف�أعادت بذلك االعتبار للإبداع
الإن�ساين الذي حترر تدريجيا من الطبيعة� ،إال �أن هذا التحرر قد بلغ مداه ،بعد تطور �أنظمة االت�صاالت التي
ح ّولت يقظانية الإن�سان �أو روبن�صادته �إىل العاملية والوجود الكوين .وبالتايل ،مل تعد يوتوبيا مدينة الإن�سان حلما
من �أحالم الفال�سفة على طريقة جمهورية �أفالطون �أو مدن الفارابي �أو �أوغ�سطني وكامبانيال ،بل هاج�سا قائما
ي�ؤمن بوحدة الب�رشية ورفاهيتها ،منذ �أن حتدث مار�شال ماك لوهان عن القرية املعوملة �أو الكوكبية Global
 ،Villageلأن اجلغرافية الإلكرتونية االفرتا�ضية انت�رصت على جغرافيا املكان ،ف�صارت دميقراطية املعرفة
معاملة يومية ،كما يبدو من ا�ستعمال و�سائل االت�صال الإلكرتونية التي ت�ؤهل الأفراد يف ا�ستقبال �أو �إر�سال
املعلومات دون رقابة ،غري �أن هذا الت�صور اجلديد للثقافة كمح�صلة للمعارف“ التي ت�شكل نوعية التفكري،
والقيم احلافزة لل�سلوك ،وتكوين الإن�سان الذي ي�ستطيع� ،أوال ي�ستطيع ،اكت�ساب املعارف والقدرات النافعة
واالندماج يف عامل اليوم �أو الوقوف على �أبوابه املو�صدة دونه (�أومليل�.2005،ص  ، »7) 99 :لأن العوملة قد
تكون نزعة كو�سموبولتية (املواطنة العاملية) تعمل من �أجل الهيمنة وال�سيطرة على الثقافات القومية با�سم
وحدة اجلن�س الب�رشي ،خا�صة و�أن فكرها كان متهما قبل �إعالن مبادئها ومفاهيمها ،وقد جتلى ذلك يف نقد ثقافة
اال�ستهالك ،ويف البحث يف حدود الإقليمية والت�ضامن العاملي ،ويف االنتقال من ليربالية املزاحمة �إىل االقت�صاد
العاملي ،لأن مهمة الإن�سان ح�سب فيل�سوف ال�شخ�صانية الإ�سالمية حممد عزيز احلبابي(1923ـ « )1993يف
العامل ال تقت�رص على جمرد الإنتاج واال�ستهالك فح�سب ،بل تكمن �أي�ضا يف حتقيق ذاته بوا�سطة ن�شاطات �أخرى
متنوعة :جت�سيد القيم ،والتجدد الداخلي امل�ستمر جتددا يتجاوز الذات يف توتر الآخر (احلبابي� ، 1991 ،1ص
 ، »8)151 :لأن حمرك التاريخ عندنا ،قد ال يكون ال�رصاع الطبقي والبنية التحتية واالقت�صاد ،و�إمنا التحرر
الوطني ،وال�رصاع من �أجل �أن يعرتف بهم الآخر ك�أ�شخا�ص ذوي كرامة وكيانات م�ستقلة ،فهل العوملة حتقق
هذه املعاين؟
 2ـ �أزمة القيم يف فل�سفة احلبابي :
يف ختام �أطروحته من الكائن �إىل ال�شخ�ص ،يت�ساءل احلبابي عن طبيعة املبادئ الأخالقية التي تك ّون
ال�شخ�صانية الواقعية ،و�إن �أ�شار �إىل بع�ض عنا�رصها ،ف�إن الأمر يظل قائما من �أجل بناء منظومة جتنبنا خطيئة
نر�سي�س الأوىل  “ :النظر يف الذات بدل العي�ش” (  ،9 )348.Lahbabi,pومن خالل هذه الأولوية الفل�سفية،
كانت “ م�شكلة التملك ال تتعلق بالنظام االقت�صادي فح�سب ،بل �إن معنى الإن�سان وم�صريه ،وحترره ،كل ذلك
يوجد �ضمنيا يف م�شكل التملك“ (احلبابي � ،2ص  .10)133فماذا �أملك خارج هذه الذات ؟ �أال ي�ؤثر بال�رضورة
عليها ؟ وللإجابة على مثل هذه الأ�سئلة يفكر احلبابي يف دفاتر غدوية يف �أزمة القيم من خالل الذات الإ�سالمية وما
متتلكه من فعالية جتعل « املوقف الروحي ال يعادي التقدم ،ولي�س حمايدا بالن�سبة للو�ضع الب�رشي� ،إنه ينطلق
من االقتناع بكرامة الإن�سان و�رضورة الدفاع عن حقوق الإن�سان «(احلبابي ، 3د.ت � ،ص  .11)74 :وميكن
اكت�شاف قيمة ح�ضورها التاريخي ،عندما نقارنها بنماذج فل�سفية ،ظلت ت�ؤثر يف الفكر الغربي وتوجهه ،مثل
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الفل�سفة الأفالطونية التي كانت تقول �أنه ال يجوز لأحد �أن ميلك �شيئا خا�صا به �إال �إذا كان �رضوريا ،وطبق هذا
املبد�أ على حرا�س املدينة دون غريهم من الطبقات املنتجة ،يف حني اعرتفت الفل�سفة الأر�سطية بامللكية ال�شخ�صية،
دون �أي ح�رص� ،إىل درجة اعتبار الأرقاء جمرد �آالت حية ،وهذا ما يتناق�ض مع الطرح ال�سوف�سوطائي والرواقي
يف احرتمهما للطبيعة الإن�سانية.
يبدو �أن احلبابي اختار النزعة الإن�سانية املفتوحة على املعاين الوجودية والفل�سفية والعلمية،
فرتاه يحاور ال�شخ�صيات الرتاثية ،ويف الوقت ذاته يبحث مو�ضوع التقنية والآلية والتكنولوجيا ،ويف �إطار
هذا التوازن الفكري اعترب كل نظام �إنتاج ال ي�ستند على مبادئ �أخالقية « مثل العدالة والت�ضامن ،ومادامت
العالقات االقت�صادية تف�ضل الأ�شياء املكت�سبة والتي ميكن اكت�سابها على الأ�شخا�ص ،ف�إن احل�ضارة �ست�سمر
تعاك�س �أن�سنة العامل و�أن�سنة �أجهزتها« (احلبابي � ،2ص  .12)141-140 :وعلى هذا الأ�سا�س دعا احلبابي
�إىل ح�ضارة �أ�سا�سها العمل ،لأن كل عمل لي�س �إال « جهازا للعالقات الب�رشية� ،أي االجنذاب والتنافر ،فالكائن
الب�رشي مدفوع ،ع�ضويا� ،إىل متلك الأ�شياء �أو الكائنات التي يحاول عن طريق العمل� ،أن يغريها �أو ي�صوغها،
�إمنا تكمل وجوده «(احلبابي� ،1973، 4ص  ، 13)111 :الذي يرافع عن النزعة الإن�سانية كن�سخة ثابتة للن�سخة
الأ�صلية احلية التي قدمها الفكر الإ�سالمي ،وما �أنتجه من قيم خالدة يف نزوعها الإن�ساين ،جتمع بني الأهداف
املثالية والواقعية العقالنية ،لأن امل�سلم « رجل يجعل من �إميانه التزاما اجتماعيا ،يعي�شه يف نف�سه ،ويف عالقاته
بالنا�س»(احلبابي � ،1984 ،5ص  .14)48:وهذا االختيار العملي يهدف �أول ما يهدف �إىل جتاوز تناق�ضات
الواقع ،عندما ال تن�سج العقيدة باحلياة ،وال ي�ساهم العمل يف ت�أكيد الكينونة الب�رشية وقدرتها على احلركة
والتغري ،ولأن « الفيل�سوف مدفوع لأن يهتم بالبحث عن الو�سائل الأكرث فعالية وجنوعا ،كي ي�ستفيد من التقدم
املادي جمموع النوع الب�رشي ،وي�ستعني كل واحد منا على حتقيق التفتح الكلي ل�شخ�صيته« (احلبابي�. 2ص
 ، 15)143-142خا�صة عندما �صارت تلك الو�سائل حم�صورة بني طريقني� :إما حترير الإن�سان عن طريق التقدم
العلمي ،ليكون ل�صالح النوع الب�رشي� ،أو ا�ستخدام التقدم ال�ستغالل اخلريات الطبيعية والإن�سانية لفائدة
جمموعة حمدودة .لقد �أدرك الفيل�سوف « بتحليله احلياة ،و�رشحه وو�صفه ملا هو كائن ،وملا ينبغي لنا عمله،
�إمنا ي�صاع ويت�صارع يف حركة انعتاق الإن�سان وخال�صه ،يف معركته �ضد املادة ،و�ضد كل ما يف طبيعتنا من
انحرافات«(احلبابي �.2ص  ، 16) 63:وعلى هذا الأ�سا�س بدا كال الطريقني يف �أزمة ،لأنه « مل يتحقق بعد الأمل
يف الو�صول �إىل ربط وثيق بني ما للمرء من جتارب ومعارف ،وبني واجباته كمواطن و�إن�سان ،فالتقدم العلمي
والتقني م�ضطر �إىل �أن ي�صحب بتنمية الوعي املجتمعي لتحقيق مفاهيم العدل وامل�ساواة واحلرية ،نعني �أن
احل�ضارة ال تتم �إال �إذا ا�ستهدفت التعمق فيما ي�ؤن�سن من حيث �أبعاده كلها ،االمتدادية والعميقة «(احلبابي�.4ص
 ،17 )43:ويف هذا ال�سياق املناه�ض للنزعة العلمية �أو العلموية �أو بعبارة احلبابي االرجتال العلمي املتطرف،
ميكن فهم مرجعيته الربغ�سونية ال باعتبارها مدافعة عن احلياة الروحية ،و�إمنا ملراجعتها حلقيقة الإن�سانية
التي �صارت على حد تعبري برغ�سون « :تئن ! فالتقدم الذي �أحرزت عليه يكاد ي�سحقها� ،إنها مل تع متام الوعي
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�أن امل�ستقبل يتوقف على �إرادتها .فالأمر يرجع �إليها� ،أوال و�أخريا  ..غري �أن الكون ،وبخا�صة منذ مطلع القرن
الع�رشين ،مل يعد يتجلى ك�آلة ل�صنع الآلهة ،بل كعامل �أم�ست معايريه الأوىل هي العمليات البنكية ،واملزاحمات
التجارية ،حيث حتبك الأزمات ،وت�شن احلروب اال�ستعمارية  -الإمربيالية ،واحلروب الأهلية ،وحروب الإق�صاء
والنفوذ « (احلبابي � . 4ص  .18)48:وبالتايل ،ال ميكن �أن نقول �أن احلبابي كان �ضد برغ�سون ،بل كان معه يف
�إثارة �أخطر م�شاكل الإن�سانية كق�ضايا احلرب والأ�سلحة املدمرة ،ولأن ال�شخ�ص « يحيا دوما دياليكتيك املعية
والت�أين ،يف تطور تاريخي« (احلبابي� . 2ص  ،19 )46فقد اعترب « املعية قاعدة الت�شخ�صن :الفرد ال يتجاوز
فرديته نحو ال�شخ�ص �إال مع الآخرين  ..فال�شخ�ص هو الفرد الواعي لوجوده ،املادي والوجداين والتاريخي:
�إنه �أفعال ال معطيات«(احلبابي� . 2ص  .20)48فواقعية احلبابي ال تكرر برغ�سون عندما يعترب العامل الداخلي
هو �أ�صل « كينونة الإن�سان ،ومن ثم ال�سقوط يف ثنائية �أنطولوجية تقييم تعار�ضا بني ذلك الأنا الداخلي والأنا
اخلارجي«(�سامل يفوت �.1996.ص  ،21)86لأنها تعمل مببد�أ �أن برغ�سون �صديق ،واحلق �صديق ،ولكن احلبابي
ي�ؤثر احلق على برغ�سون ،لأن احلقيقة هي بنت النقا�ش ولي�س بنت التعاطف .وبهذا املوقف ،فهو يتفق معه يف
مبد�أ �إزالة �أ�سباب احلرب ،كواجب �أخالقي للق�ضاء عليها ،ويعرت�ض على تف�سري هذه الأ�سباب التي تنح�رص يف
« اال�ست�سالم لغريزة التنا�سل لأكرث خطرا منه يف �أي ميدان �آخر .لقد فهمت ذلك امليثولوجيا القدمية جدا لأنها
كانت تقرن �إلهة احلب ب�إله احلرب« (احلبابي� . 2ص .22)147
	�إن هذه الفكرة الربغ�سونية تقرر �أن احلرب م�س�ألة حتمية :حتت ت�أثري النظريات املالتو�سية -الداروينية
التي قالت ب�أن املزاحمة احليوية ت�ضمن البقاء ملن هم �أكرث كفاءة من الناحية اجل�سمية ،يف حني وجدنا يف تطور
علم االقت�صاد ال�سيا�سي ما ي�ؤكد �أن « الطبيعة الب�رشية ال جتعل من احلرب �رضورة ،ولكن البنية املجتمعية يف
نظام املزاحمة احلرة ،هي التي ت�ؤدي �إىل احلرب  ..وهذه احلرب تنعك�س على النف�س الب�رشية وتنتزع منها ما
ي�ؤن�سنها« (احلبابي� . 2ص  ،23 )149عندما ترف�ض الكائنات الب�رشية التق�سيم العادل لرثوات الطبيعية ومنتجات
العمل .ي�صبح اجلميع « يعمل على تباعد بع�ض عن بع�ض مع االحتقار والطمع ،دون انقطاع� :إنهم ،ب�رصاعهم
وت�سابقهم على الأ�سواق يحققون ،عمليا ،فكرة هوبز التي خل�صها يف عبارته ال�شهرية « :الإن�سان ذئب بالن�سبة
للإن�سان« (احلبابي� .4ص  .24)149غري �أن الفكر الفل�سفي الذي عمل من �أجل رفع القيمة الإن�سانية ،بحيث تكون
الفردية مرتبطة بال�شمول ،خا�ضعة مبح�ض �إراداتها� ،إىل نظام حمكم �أ�سا�سه احلق واخلري� ،سيقرتح �إعالنا من
�أجل الوجود الإن�ساين مفاده� « :إما �أن نغري العامل والإن�سان ،و�إما �أن تندثر« ،بعد �أن �صار ذاك الوجود بني
اختيارين� « :إمام �أن ت�ستمر القنبلة الذرية م�سيطرة على م�صرينا ،و�إما �أن تتوفر ثقافاتنا على الوعي الكايف
لتعترب ال�سالم وا�ستقرار الإن�سانية جمعاء هدفا ميكن حتقيقه ،فت�سخر كل �إمكانياتها من �أجل ذلك« (احلبابي.4
�ص  .25)290 :خا�صة اال�سرتقاقية والإقطاعية ،وحترير الوجود الإن�ساين من عوائق طبيعية ،واالرتفاع به �إىل
م�ستوى اجتناب الآالم وال�رشور ،لأننا ال ميكننا « �أن نعي�ش يف �سلم واحلال �أننا من�ضوون يف ا�شتباكات جهنمية،
حيث ت�سود معايري املنفعة وحدها كهدف موجه ل�سلوك الإن�سانية ؟ «(احلبابي� . 2ص .26)150وبالتايل ،كان
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تف�سري احلرب بظهور امللكية الفردية هو �أقرب �إىل حقيقة الوجود الإن�ساين و�أ�ساطريه التي حدثتنا عن احلروب،
و�إن كان احلبابي يتفق مع برغ�سون يف هذا الأ�سا�س االقت�صادي للحرب ،فهو مييز بني « امللكية اخلا�صة التي
تزكيها �أخالق املناف�سة ال�سليمة والت�ضامن ،وبني امللكية التي ال تعرتف �إال بقانون املزاحمة« ( احلبابي. 2
�ص ، 27)151لأن ال�شخ�صانية الواقعية اعتربت التملك عن�رصا م�ؤثرا يف �شخ�صنة الرثوة ،التي جتعل الكائن
الب�رشي يت�ضامن مع غريه يف نطاق احلرية ،ومن هذا املنطلق الإيجابي يناق�ش احلبابي الأفكار الربغ�سونية
عندما تتغافل عن الف�صل بني امللكية الفردية وامللكية اجلماعية ،ودور امل�صالح املتعار�ضة يف عامل ت�سود �أخالق
الأنانية يف حتمية احلرب ،وغياب هذا الوجود احلتمي يف عامل ي�صري كل النا�س �رشكاء ،وال تتعار�ض م�صاحلهم.
لقد ظل الهاج�س االجتهادي لدى احلبابي ،مركزيا يف الفكر االقت�صادي �سواء ب�إبداع مفاهيم العندية،
واملزاحمة؛ �أو بدعوته �إىل « ت�أن�سن علم االقت�صاد« (احلبابي� . 2ص ، 28)153حتى ي�صبح علما حقيقا يعك�س
ب�صدق تغريات الواقع ون�سبيته ،يجب �أن يخ�ضع ل�صالح جمموع الإن�سانية .فال هو يف اجتاهه الليربايل �أو تياره
اال�شرتاكي� ،إلتزام باملجتمع العادل واملنفتح وامل�ؤن�سن ،لأن االجتاه الأول رغم دوره الإيجابي يف التقدم العلمي
والتقني ،فقد �أنتج ظواهر اال�ستغالل ،واال�ستعمار ،والعن�رصية ،يف حني �أن التيار الثاين ،رغم قيم الإ�صالح
والعدل والتعاون وال�سالم التي عمل على ن�رشها ،فقد التزم بكل ما يناه�ض الإن�سان يف « �سبرييا القار�سة،
و�سعري الغوالغ مدرجا بالرباءة امل�شنوقة والإخوة املزورة « ،وانق�سم �إىل « �أ�صليني ومنحرفني ،فكانت معارك
داخلية متنوعة عرفت العنف وتفرقة ال�صفوف« (احلبابي� . 3ص ، 29)34وبالتايل ر�أى احلبابي �أنه ميكن �أن
جند « �أمناط ًا خارجة ،يف �آن واحد ،عن نظام االقت�صاد املوجه وعن نظام االقت�صاد احلر ،يتوافر فيها �إر�ضاء
حاجاتنا ،وت�صان فيها كرامة الإن�سان «(احلبابي� . 2ص ،30 )152بحيث يكون علم االقت�صاد « فل�سفة علمية،
ويت�رشب ،حتى �أعماقه بنزعة �إن�سانية منفتحة واقعية« (احلبابي� .2ص .31)153وهذا الطريق الثالث ،ال يرف�ض
امللكية اخلا�صة ،ومع ذلك يتجاوز مبد�أ املزاحمة �أو يرف�ضه ،ويفتح املجال لأجهزة اقت�صادية تعيد �إىل املجتمع
الرثوات التي ت�ستغلها الأقلية على ح�ساب جهود الأغلبية ،قد يبدو موقفا تركيبيا ،ولكنه على الأقل ال ي�شكك
يف قيمة االخرتاع ال�صناعي ودور الآلة للتخل�ص من �رضورات الطبيعة ،خا�صة عندما ت�سخر « خلدمة الإن�سان،
جتد نف�سها خا�ضعة لقانون العمل املمتاز باعتباره جتليا عمليا للخالفة« ( احلبابي� . 5ص ،32 )49عك�س
ر�أي برغ�سون الذي بدا مت�شائما من قدرة الت�صنيع والآلية يف حتقيق �سعادة اجلن�س الب�رشي ،يف حني وجدنا
�شخ�صانية مونييه ذات منحى �إيجابي عندما تبذل جهدها للق�ضاء على خملفات نظام املزاحمة االقت�صادية،
باالعتماد على مبادئ �أخالقية جديدة � ،أ�سا�سها �أ�سبقية العمل على ر�أ�س املال ،وامل�س�ؤولية ال�شخ�صية على
الأجهزة املغلقة ،والتنظيم على الآلية ،دون �أن تنفي هذه الأ�سبقية التوازن االقت�صادي �أو التفاهم الإن�ساين
القائم على �أن�سنة العالقات االقت�صادية ،وهذا الإطار الفل�سفي ين�سجم مع فكر احلبابي الذي اعترب �أن « النزعة
الإن�سانية عند امل�سلم هي �أن يحقق م�صريه كعبد هلل ،ف�إن من �صفات اهلل اخلري ،والرحمة ،الطيبوبة ،ويريد �أن
يكون عباده خريين ،رحماء ،طيبني« (احلبابي� . 6ص ،33 )131لأن تعميم نقائ�ض هذه القيم ي�ؤدي �إىل م� ٍآ�س
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�إن�سانية ،كما بينّ ابن خلدون يف ف�صل من مقدمته مو�ضوعه « :الظلم م�ؤذن بخراب العمران «(احلبابي.2
�ص .34)170وهذا االنحراف الأخالقي ا�شرتك فيه االجتاه الليربايل والتيار اال�شرتاكي ،عندما تخلفا « جتاه
الإن�سان امل�ستعمر ،وهكذا تنحرف وحدة الإن�سانية «(مالك بن نبي � .ص  ،35)66لأن العالقات التي كانت
مفرو�ضة بالقوة بني املجموعة امل�ستع َمرة ،واملجموعة امل�ستع ِمرة ،حتولت �إىل عالقات جديدة بني املتقدمني
واملتخلفني �صناعيا ،وهذا ما يف�رس غياب نظرية اقت�صادية متميزة يف العامل الإ�سالمي ،لأن حمرك التاريخ
بالن�سبة لوجوده الإن�ساين ،يظل « ال�رصاع من �أجل التحرر الوطني كم�صطلح �سيا�سي ،وال�رصاع من �أجل
�أن يعرتف بهم الآخر ك�أ�شخا�ص ذوي كرامة وكيانات م�ستقلة« (احلبابي� . 1ص ، 36)151كما يبدو من �أ�سئلة
الفكر العربي املعا�رص « :كيف ميكن �إعادة اال�ستقالل التاريخي للذات العربية ؟ كيف ميكن جعل الفكر العربي
قادرا على الإبداع ،على الإنتاج �إنتاجا يت�صف يف �آن واحد باجلدة والأ�صالة ؟« (اجلابري �.1989.ص ،37 )65
�إنها ق�ضية �إعادة بناء الذات� ،سواء �أخذت �أبعادا متو�سطية �أو غدية لتجديد الواقع ب�أدوات فكرية معا�رصة ،لأن
ال�شخ�صانية الواقعية �أرادت لنف�سها « �أن تكون موقفا دائم التفتح على احلياة ،وعلى امل�ستقبل ،م�ستهدفة جتاوز
التعدد العرقي واالختالفات الدينية واملذهبية .فاختارت �أن تتجاوز كل املعار�ضات والتناق�ضات كما ت�ساعد على
الو�صول �إىل ما بني الكائنات الب�رشية من وحدة نوعية« (احلبابي� . 2ص .38)218ويف هذا ال�سياق الإن�ساين،
اعرتف احلبابي ب�أن فل�سفته ما هي �إال ح�صيلة تفاعل بني الثقافة الإ�سالمية والثقافة الغربية ،لأنها انبثقت عن «
قلق مزدوج :رغبة ملحة يف امل�ساهمة يف بعث وتنمية التفكري الواقعي والتفكري الرتكيبي ،لدى العامل العربي ،من
جهة ،ومن جهة �أخرى امل�ساهمة يف �إثارة تيار نحو الـ» نحن «حيث الـ »�أنا « يتجاوز ذاته ،دون �أن تقف حركة
ت�شخ�صنه« (احلبابي� .2ص  .39)221وبهذا بدا ك�إ�ضافة عميقة جلهود الفكر العربي العربي -الإ�سالمي التي
عملت وتعمل من �أجل فكر جديد ال يراهن عن نظريات ومناهج الغري ،رغم اعرتافه بقيمته ،وا�ستثماره من �أجل
نه�ضته ،بقدر ما ي�سعى للم�شاركة الإبداعية يف الع�رص.
من �أجل التغيري ل�صالح العامل الثالث* :
يرى �سامل يفوت �أنه يف الوقت الذي « ركن فيه املرحوم عثمان �أمني �إىل اجلوانية ،و�شعر بنوع من
الراحة الفكرية فيها ،ويف الوقت الذي اعتقد فيه زكي جنيب حممود �أنه وجد �ضالته يف الو�ضعانية املنطقية ،وظن
عبد الرحمن بدوي �أن الوجودية والقول بالزمان الوجودي هما قدر الفكر العربي  ..مل يركب فيل�سوفنا دفاعه
ويتم�سك بال�شخ�صانية� ،إميانا منه �أن الفل�سفة احلقة هي التي تنتقد نف�سها ،و�أن الفال�سفة احلقيقيني هم الذين
ينتقدون �أنف�سهم «(�سامل يفوت �.1993.ص  ، 40)367وقد بدا ذلك وا�ضحا من م�شاركة احلبابي عام 1982م،
يف ندوة  :فال�سفة ينتقدون فل�سفاتهم ،من تنظيم الفيدرالية العاملية للجمعيات الفل�سفية ،حيث اقرتح بيانات
غدوية :فل�سفة يف م�ستوى طموح الثالثيني� ،أعلن فيها « :با�سم كرامة ال�شخ�ص وبا�سم الواقعية ،يجب �أن تت�ساءل
ال�شخ�صانية عن واقعها و�أو�ضاعها من �أجل التجاوز ،اقتناعا ب�أن احلا�رض غري ثابت ،و�أنه ال يتغري من مثيل
�إىل مثيل ،بل يتطلب التجاوز امل�ستمر ،فمن ال�رضوري والبديهي �أن يح�صل انتقال من عامل اال�ستعمار -اجلديد
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احلايل واالن�ضمام �إىل امل�سار الذي يرت�سم يف اجتاه الغد« (احلبابي� 1991، 7ص ،41 )180.وبالتايل ن�ستطيع
�أن نقول :ال معنى لإثارة �أ�سئلة مزيفة ،مثل :متى يعود زمن الإبداع الفل�سفي ؟ وكيف نواجه ثقافة الع�رص ؟ لأن
طبيعة الإن�سان تفر�ض �أن�سنة وجوده التاريخي ،لتكون �أبعاد الزمان الثالثة :املا�ضي ،واحلا�رض ،وامل�ستقبل،
يف تكامل يجنبنا القراءات الأحادية �أو اجلزئية للواقع ،لأن « الكائن الب�رشي حمدد ،زمانيا ومكانيا ،بو�صفه
عن�رصا م�ستمرا يف التاريخ ،يجد نف�سه ملزما ب�أن ي�صنع تاريخ اال�ستمرار ويعيه« (احلبابي �.2ص .42)209:
وهذا ما �أدركه احلبابي عندما ميز بني مقوالت وقيم الأ�صوات املتعددة التي �شوه اال�ستعمار لغتها وتاريخها،
وفكك حينونتها ،وقد ق�صد باحلينونة تداخل �أمناط الزمان� ،إذ ال توجد قطيعة بينهم ،لأن املا�ضي ال يتحدد �إال
بالن�سبة للحا�رض� ،أما احلا�رض فاهتمام ببناء امل�ستقبل؛ ومدى « الإ�سهام يف تطور هذه الإن�سانية من خالل معرفة
�أوثق بتاريخها وحا�رضها ،مبيادينه وجوانبه املتعددة ،ويقوم ذلك الإ�سهام من خالل ت�أكيد وتعزيز كل ما يحقق
�إن�سانية الإن�سان والإن�سانية وحقهما يف احلياة والتقدم �إىل ما ال نهاية ،و�أن ندين ونف�ضح ،دون مواربة ،ما
43
مينع �أو يعرقل م�سرية الإن�سان والإن�سانية .هو ذا م�رشوع الفل�سفة يف زمننا الراهن« (جود�.1981.ص)10.
 ،وبالتايل ،ال يجب االرتكاز على الأن�ساق الفل�سفية �إال لتنفتح على امل�ستقبل ،لأن الوعي النقدي ال يرتبط بتجربة
�إن�سانية يف فرتة تاريخية معينة ،بل باحلياة الواقعية للإن�سان� ،سواء يف �أبعادها ال�شخ�صية كما تظهر يف حياته
الذاتية اخلا�صة� ،أو �أبعادها االجتماعية التي تقرن بوجوده التاريخي الذي قد يختلف بحكم التطور من مرحلة
تاريخية �إىل �أخرى ،ولكن جوهر م�أ�ساته يظل هو نف�سه.
لقد كان امل�رشوع الفل�سفي عند احلبابي ير�سم �أهداف ال�سيا�سة التي ال تنعزل على التاريخ ،فيدعو
�إىل �أن�سنتها باعتبارها « علما ميرن امل�س�ؤولني يف الدولة ليغدوا قادرين على �صيانة �إن�سانية الإن�سان «(احلبابي
�.2ص ، 44)34:ووفق مبد�أ تكامل املعرفة يحدد مهام ال�سيا�سي ،وواجبه يف معرفة الإن�سان« باملو�ضوعية
والأرقام ،وبالتعاطف واحلب كذلك .فالأرقام تقربه من معطيات الواقع املح�سو�س ،و�أما احلب فينفتح له
الأفق على �أبعاد الإن�سان املعقولة والالمعقولة ،وعلى ال�رشوط الأ�سا�سية التي يقت�ضيها وجود الإن�سان لتتحقق
�إن�سانيته «.
�إن هذه الإ�سرتاتيجية ،ال تراهن على تف�سري الوجود الإن�ساين �إال بقدر ما ت�ساهم يف فهمه وت�أويله على نحو
�أقرب �إىل احلقيقة ،بحيث يكون للفل�سفة دور يف تدعيم ال�سيا�سة « بالنظريات املر�شحة للفعل ،وان تعمل على
توعية ال�سيا�سي توعية ت�ؤكد له مفهوم �إن�سان ،الإن�سان -الكل ،وجتعله �أكرث ح�سا�سية مب�س�ؤولياته «(احلبابي
�.2ص ،45)35:من جهة ،ومن جهة �أخرى ترحب باحتكاك ال�سيا�سي بالفل�سفة لي�ستمد منها الفكر النظري
والأخالقي ،لأن املهم هو « �أن نعرف ما يجب عمله من �أجل الإن�سان يف �رصاعاته �ضد ال�رش ،ذلك هدف ال�سيا�سة:
الق�ضاء على �رش التخلف االقت�صادي والفكري وعلى �رش احلرب ،و�رش االنحالل الأخالقي .فال�سيا�سة بهذا
املفهوم ،منبع التحرير «(احلبابي �.2ص  ،46 )36:وبهذا املعنى الإيجابي للقول ال�سيا�سي ،يجب �أن نقف عندما
يوجد يف �أعماق الب�رش من مناحي اخلري والتعاطف ،ميكن ا�ستثمارها �ضد �إهانة ال�ضعفاء ،و�ضد احلروب،
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وما يهدد الوجود الإن�ساين ،لأننا مطالبني �إما �أن نغيرّ �أو نتغيرّ  ،فالتحدي هو م�سند جوهري لل�سلم ،لأن «
النا�س اليوم غري م�ستعدين ل�سياحة �أطول و�أدق ،يف معا�رصة تن�سلخ تدريجيا وبال انقطاع ،عما ي�ؤن�سن العامل
«(احلبابي� . 3ص ،47 )39ولعل هذا الوعي الوجودي هو الذي �أيقظ حماور البحث الفل�سفي عند احلبابي كرئي�س
للجمعية الفل�سفية ،عمل �أع�ضا�ؤها من �أجل التفكري يف »الإن�سان والبحر ،و�إىل �أين ت�سري الفيزياء ؟ و�إىل �أين ت�سري
الإعالميات ؟ �إىل غري ذلك ( « ..احلبابي �. 8ص ،48 )198من املناظرات التي تعاونت من �أجل �إبداع ثقافات
للإنقاذ ،باعتباره « �إحلاح تفر�ضه املحبة والإخوة ،وميثل يف نف�س الآن املعنى احلقيق للكرامة الإن�سانية� .إذا مل
ت�ستهدف الفل�سفة والعلم جتاوز التقنية �أ�صبح �إفال�س احل�ضارة حتميا« (احلبابي�. 8ص ،49 )207وهذا القلق
بامل�صري الإن�ساين ،ميكن حتديد معامله من خالل قناعات احلبابي بقيم املحبة والتوا�صل والتعاون واالنفتاح،
والعقالنية والتحرر ،ودور املثقف والبعد الديني يف احلياة « ،وبقطع النظر على امل�ضامني العينية لتلك القناعات
وعما يتخللها من مثالية وتناق�ض �أحيانا ،ف�إنها هي التي ت�ضفي على الفكر الفل�سفي م�سحته الن�ضالية اخلا�صة،
ولكن املنا�ضل هنا يوجد يف عزلة موح�شة :فال حزب وال �أ�شياع حقيقيني وال منابر ،كما �أن الق�ضية املنا�ضل
من �أجلها ال يبدو يف الأفق �أنها �ستنتهي �إىل حل« (عبد الرزاق الداواي� 1996 .ص 50)81غري �أن هذا التقييم
لفل�سفة احلبابي ،و�إن كان �صحيحا يف بع�ض جوانبه ،فهو ال ي�أخذ بعني االعتبار دور الفيل�سوف يف « �إعادة تقييم
الإن�سان م�ستقال عن االعتبارات القومية ،واجلن�سية ،والدينية ،بحيث ،عندما تتحدث الأجيال املقبلة عن ع�رصنا،
ع�رص ازدهار ال�صناعة ،وال�رسعة  ،واملخرتعات التقنية ،وال�صواريخ واالقت�صاد املوجه ،ميكنها �أن ت�ضيف:
لقد كان ،كذلك عهد نزعة �إن�سانية جديدة «(احلبابي� ،1973، 4ص 51 )290 :؛ وم�س�ؤولية الثقافية يف الت�أ�سي�س
لتقاليد عامل الأفكار ،الذي يذكر الفرد بالتزاماته االجتماعية ،بحيث تكون �سيا�سته تهدف �إىل خدمة ال�سلم احلق
الذي ينبثق عن �إرادة ال�شعوب « ،بعد �أن حتر�ض الثقافات القومية وعي الر�أي العام على ما ين�سج من �أخطار
حول الإن�سانية� .إن عملية التحري�ض تلك ،هي من مهام املثقفني امللتزمني ،وااللتزام ال�صادق املجدي هو ما
يكون التزاما من �أجل جتنيد ال�شعوب يف �سبيل التفاهم والتعاون ،ولي�س من �أجل التواجد ال�سلمي الذي راج يف
ال�سيا�سة العاملية من خالل قرارات جمعية الأمم ،وجمل�س الأمن التي تظل « جمرد متمنيات ،عن مل يكن مراوغات
ودمياغوجية وثقافة« (احلبابي� ، 9،1972ص .52)245:
وهذا التحديد لاللتزام الثقايف �أو فل�سفة الواجب ،يدفع احلبابي �إىل نقل القلق الوجودي �إىل الآخر،
لأن احلقائق ال تلقن ،بل « تكت�سب باجلهد املتوا�صل ،ومبحبة احلقيقة لذاتها« (احلبابي� ،1971، 10ص )97:
 53لعله وع�ساه ينخرط يف املراجعة والنقد ،والت�سا�ؤل وجر�أة االقرتاح ،لأن « املفكر عندنا تنق�صه ال�شجاعة...
يخاف �أن ينتقد ،مف�ضال املجاملة على املجابهة ،ويخاف �أن ينتقد لأنه ال يريد �أن يرى نف�سه كما يراه الغري ،وكما
هو يف واقعه� ،إننا �أعداء النقد الذاتي ،نرتاح « �إىل ال�صمت مع اخلنوع ،و�إىل ال�صمت مع االهانات « ،عو�ضا من
املواقف التي تفر�ضها م�س�ؤولية التوجيه ،والتنبيه ،والتحذير ،لأن املفكر امل�صلح الأ�صيل البد « �أن يكون عارفا
ب�أو�ضاع املجتمع الذي يرمي �إىل �إ�صالحه ،وقادرا على بلورة ال�رشوط والطرق التي تخول الأفراد وجودا
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د .يامـني بودهان

20

ق�سم علوم الإعالم واالت�صال ،جامعة �سطيف

العدد 5

Abstract :
The following study is trying to review the controversial relationship link
between the written press and political power since the adoption of multimedia regim in Algeria , so I will seek through this study to detect trends
and ideology of political power towards the media institutions , whether
these trends characterized by neutrality and objectivity, or tended to
prejudice, to try to impose control and exploitation, the study also will
review what the Algerian journalists lived  these attempts to muzzle their
mouths, by the other side also I will highlight what they have achieved from
the gains and successes.

مقدمــــة

اال�ستعمال ال�سيا�سي لل�صحافة ،مل يكن دائما فعال �أو ن�شاطا توا�صليا حمايدا  .حتولت ال�صحف
يف �أحيان كثرية �إىل �أدوات للتعبئة �أكرث منها قنوات للإخبار و الإعالم ،بل حتولت يف �أغلب الأحيان �إىل �أدوات
ت�سعى �إىل جعل رجال ال�سيا�سة يحتلون كل الف�ضاء ال�سيا�سي والذهني  .وذلك بجعل التعبئة وراء �شخ�ص
احلاكم و�سيا�ساته وقراراته طق�سا يوميا 1)7.p ,1985 ,Lenain( .فلكي ي�ضمن رجل ال�سيا�سة القبول
ال�شعبي الالزم ل�رشعنة احتكاره لل�سلطة  ،مل يعد ب�إمكانه االكتفاء بتعبئة املوارد ال�سيا�سية و االقت�صادية  ،بل
يلج�أ �إىل ا�ستغالل املوارد الرمزية حل�شد املجموع الرمزي والتخيلي اجلماعي  ،وتعبئة اجلماهري .
ا�ستثمار ال�صحافة يف ال�سيا�سة لي�س �سلوكا خا�صا بدولة بعينها  ،بل كل حكومات العامل املتقدمة منها
واملتخلفة حتاول ا�ستغالل ال�صحافة ك�أدوات للتعبري ال�سيا�سي و حماولة �إبعادها عن �أيدي املعار�ضة ومنتقدي
النظام ؛ مع التفاوت طبعا بني الأنظمة يف درجة اال�ستثمار و م�ستوى هام�ش احلرية املتاح �أمام ال�صحافة .
�صريورة العالقة بني ال�سيا�سيني والإعالميني يف اجلزائر مل تخرج عن نطاق ما ا�ستخل�صاه �أعاله ،
فمنذ ا�ستقالل البلد عام � 1962إىل غاية اليوم و العالقة بني الطرفني تعي�ش جوا من التكهرب وعدم الود  ،ففي
فرتة ما قبل التعددية الإعالمية�»  أي قبل عام «  1990كان ينظر لل�صحفي على �أنه منا�ضل يف احلزب احلاكم
و وظيفته الأ�سا�سية تتلخ�ص يف التعبئة اجلماهريية وفقا لعقيدة احلزب الواحد � ،أما يف فرتة ما بعد التعددية
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�أهمية الدرا�ســـة
يتمثل الهدف الأ�سا�سي لهذه الدرا�سة يف ر�صد تطور التجربة الإعالمية اجلزائرية يف �شقها املكتوب
 ،منذ بداية عهد التعددية الإعالمية  ،مع ظهور �أول قانون للإعالم عام  1990الذي �أقر حرية �إ�صدار ال�صحف
والن�رشيات من قبل اخلوا�ص  ،و�صوال �إىل وقتنا احلايل �أين ازدانت ال�ساحة الإعالمية اجلزائرية ب�صدور �أكرث
من �ستني جريدة يومية و ع�رشات اجلرائد واملجالت الأ�سبوعية وال�شهرية  ،العامة واملتخ�ص�صة .
حتاول الدرا�سة �أي�ضا ا�ستعرا�ض العالقة اجلدلية الرابطة بني ال�صحافة املكتوبة وال�سلطة ال�سيا�سية طيلة تلك
الفرتة مبا �صاحبها من جتاذبات و �شد وجذب � ،ساعية للك�شف عن توجهات و�إيديولوجية ال�سلطة ال�سيا�سية
نحو امل�ؤ�س�سات الإعالمية � ،سواء ات�سمت تلك التوجهات باحليادية و املو�ضوعية �أو اجتهت للتحيز وحماولة
فر�ض ال�سيطرة واال�ستغالل � ،ست�ستعر�ض الدرا�سة �أي�ضا ما عاي�شه ال�صحفيون اجلزائريون من حماوالت
لتكميم �أفواههم  ،من جانب �آخر �ستربز �أي�ضا ما حققوه من مكا�سب وجناحات .
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الإعالمية ف�أتيح له نزر ي�سري من حرية التعبري  ،لكن تلك احلرية قيدت بعقال قوانني العقوبات  ،و بعوائق �أخرى
كديون الطباعة  ،امل�ساعدات التي متنحها الدولة �،إعالن امل�ؤ�س�سات العمومية � ،إذ متنح هذه االمتيازات فقط
لل�صحف التي تدخل بيت الطاعة .
ولد التعامل املزدوج لل�سلطة ال�سيا�سية نحو اجلرائد �صنفني من ال�صحفيني  ،ال�صنف الأول تخندق
مع ال�سلطة ممن ورث العقلية الن�ضالية من عهد احلزب اال�شرتاكي  ،ه�ؤالء ال�صحفيون ال يزالون ي�ستفيدون
من ريع النظام وم�ساعدات الدولة  ،فتمنح لهم الإعالنات اال�شهارية العمومية  ،ويطبعون مبطابع الدولة � ،أما
ال�صنف الثاين فهم من ال�صحفيني املتحم�سني للدفاع عن حرية التعبري ،فتجد كتاباتهم ال�صحفية تت�سم بالنقد
والتحليل و تغطية ملفات الف�ساد ال�سيا�سي والإداري و التحقيق يف التجاوزات واالختالالت يف �سري هياكل
الدولة واملجتمع  .لكن عادة ما تعاقب ال�سلطة ه�ؤالء ال�صحفيني فتحاول احتواءهم يف البداية  ،و�إن عجزت ت�ضع
�أمامها حواجز متنعها للو�صول مل�صادر اخلرب وحترمها من امل�ساعدات واملنح  ،وجتفف عنها م�صادر التمويل
بدء ًا بالإ�شهار ثم التوزيع والطبع.
الدرا�سة التالية �سنحاول الت�سا�ؤل عن طبيعة العالقة بني ال�سيا�سي والإعالمي يف اجلزائر  ،حماولني
�إثارة �أ�سئلة عديدة  ،م�ستثنني بطبيعة احلال ال�صحافة املكتوبة  ،كون و�سائل الإعالم ال�سمعية الب�رصية الزالت
حمتكرة من طرف النظام  ،الذي �أعلن �رصاحة �أنه لن يفتح التلفزيون و الإذاعة �أمام اخلوا�ص.
كيف تطورت جتربة املمار�سة الإعالمية يف اجلزائر يف ظل املواجهة بني ال�سيا�سيني والإعالميني ؟
ما ت�أثري �سلطتي املال والنظام يف �صنع ال�سيا�سات الإعالمية لل�صحف؟
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منهج الدرا�سة
ت�صنف هذه الدرا�سة �ضمن البحوث الو�صفية  ،التي تركز على و�صف جتربة املمار�سة الإعالمية
امل�ستقلة يف اجلزائر  ،و التعر�ض بالتحليل لظاهرة تطور ال�صحافة املكتوبة طيلة ع�رشين عاما  ،عمر التجربة
التعددية الإعالمية � ،ست�صف الدرا�سة و �ستف�رس من خالل عر�ض هذه التجربة حماوالت ال�سلطة الد�ؤوبة للحد
من حرية تعبري ال�صحفيني  ،و�ستك�شف م�ساعيها املتوا�صلة لتوظيف مهنة ال�صحافة لت�سويق اخلطاب ال�سيا�سي
للنظام احلاكم .

العدد 5

ال�صحــافة  :حمكمة الر�أي العـام
يق�صد بحرية الإعالم وال�صحافة وفق ما يراه فران�سي�س بال «» Francis Balleاحلق املكفول لأي
�شخ�ص يف �أن ي�ستخدم �أية و�سيلة ات�صال يراها منا�سبة للتعبري عن ر�أيه بكل حرية  ،وتعني �أي�ضا حقه يف
احل�صول على املعلومات املتعلقة ب�ش�ؤون املجتمع العامة لإعالم الآخرين و�إخبارهم دون �أي تقييد � ،إال فيما
حدده القانون( .2)2009 ,Tiao
تعرف حرية ال�صحافة �أي�ضا ب�أنها حق الو�صول للأخبار ونقل املعلومات من �أي م�صدر وتبادلها
واحلق يف ن�رش الأفكار والآراء وتبادلها دون قيود  ،واحلق يف �إ�صدار ال�صحف  ،وعدم فر�ض رقابة م�سبقة على
ما تقدمه و�سائل الإعالم �إال يف �أ�ضيق احلدود وفيما يت�صل بالأمن القومي  ،والأمور الع�سكرية وما يت�صل بحرمة
الآداب العامة.
�ضمان احلرية يف التعبري وال�صحافة مرتبط بجملة من العوامل نوجزها فيما ي�أتي :
حق الأفراد واجلماعات يف �إ�صدار ال�صحف والدوريات وخمتلف و�سائل الإعالم املكتوبة وامل�سموعة واملرئية ،
وكذا مواقع االنرتنيت دون اعرتا�ض ال�سلطة.
 -2حق الأفراد الذين ميار�سون مهنة ال�صحافة يف �أال يكونوا عر�ضة لأي تهديد يف �أرواحهم �أو ممتلكاتهم �أثناء
�أدائهم ملهامهم.
 -2حرية و�سائل الإعالم يف ا�ستقاء الأنباء من م�صادرها الأ�صلية  ،ونقلها و�إي�صالها للجمهور.
 -3عدم خ�ضوع و�سائل الإعالم لرقابة م�سبقة �أو بعدية من طرف ال�سلطة  ،وال تقبل هذه الرقابة يف جميع
الأحوال حتى يف الظروف اال�ستثنائية كحاالت احلرب والطوارئ �إال على م�ض�ض ويف �أ�ضيق احلدود.
-4تقييد (قدر الإمكان) املجال الذي يكون يف و�سع امل�رشع فيه �إيراد ت�رشيعات جترم ما ال ي�ستلزم �صالح
املجتمع جترميه ،وهذا يعني �أن احلرية املعرتف بها للفرد لي�ست مطلقة و�إمنا حتددها القوانني القائمة والتي
يعد الفرد �إذا انتهكها م�س�ؤوال مدنيا وجنائيا.
تفرت�ض حرية ال�صحافة والإعالم �أن ترتك قنوات االت�صال مفتوحة بني م�صادر اخلرب وبني اجلماهري وال تغ ّيب
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املعلومات عن ال�صحفي � ،أو حتتكر مل�صلحة و�سائل �إعالم على ح�ساب �أخرى ،و تتطلب حرية التعبري �أي�ضا
�أن ترفع الو�صاية عن القارئ �أو امل�ستمع �أو امل�شاهد  ،ولترتك له حرية الو�صول �إىل الر�أي بنف�سه  ،و�أن تتجه
ال�صحافة للرتكيز على دائرة امل�شاركة ال�سيا�سية ،و�أن متنح لها ا�ستقاللية كاملة عن احلكومات (ملكية �،إدارة
3
 ،وتوجها)  ،بحيث متار�س دورها النقابي على ال�سلطة ل�صالح الر�أي العام ( .ب�سيوين � ،1995 ،ص )48.
	�إذا ما منحت ال�صحافة حريتها وترك املجال �أمام ال�صحفي لتق�صي الأخبار ونقلها للر�أي العام دون
�ضغوط �أو تقييد � ،ستمار�س دورها النقابي على ال�سلطة لفائدة اجلماهري بامتياز ،فقد تتحقق بذلك الدميقراطية
امل�أمولة على حد تعبري ولرت ليبمان ( ، )Walter Lippmanلأن ال�صحافة ح�سب ليبمان «هي حمكمة الر�أي
العام مفتوحة ليال و نهارا  ،وهي ك�شعاع النور الك�شاف الذي ال يفت�أ يتحرك هنا وهناك  ،كا�شفا للعيان حديثا
4
تلو احلديث من غياهب الظالم»( .ليبمان � ،1997 ،ص) 65 .
ال�صحافة هي ع�صب احلياة االجتماعية  ،التي حتافظ على الرباط االجتماعي بف�ضل خدمتها العمومية
يف املجتمع على حد تعبري فيلوم لوران�س( ، )Villoum Lourenceوهي من ي�سعى �إىل �إثبات امل�صلحة
العمومية  ،و تغذية املعارف املدنية و �ضمان النقا�ش ال�سيا�سي )ب�سيوين  ،( 1994 ،و�إذا ما حو�رصت ال�صحافة
وقو�ضت �سلطتها ف�سينف�صم ذلك الرباط االجتماعي  ،و�سيغرق املجتمع يف ال ات�صال �أو ال تفاهم� ،أو ما �أطلق عليه
عامل ال�سيربنطيقا نوربرت ويرن («5) Norbert Wiennerاالنرتوبيا � « Entropieأي « حالة الفو�ضى
االجتماعية» .
	ال ميكن ت�صور وجود حكم دميقراطي يف �أي بلد من بلدان العامل دون فتح املجال �أمام حرية التعبري
والفكر  ،حيث ي�ستطيع النا�س عن طريق املناف�سة احلرة و االطالع على الأخبار و الأحداث �أن ميار�سوا الت�أثري
6
و الرقابة على احلكومة  ،هذا الأمر هو الكفيل ب�إيجاد دميقراطية فعالة ون�شطة( .مريتان � ،1951 ،ص) 84.
ال�صحافة احلرة هي القوة ال�ضاغطة على احلكام �إذا ما �أرادوا �أن ينحرفوا عما يريده الر�أي العام  ،تكون
�ضمانا من �ضمانات عدم االنحراف بال�سلطة و �إ�ساءة توظيفها  ،هي ال تكون حرة �إذا كانت بوقا للحكام ال تعبريا
عن الر�أي العام  ،و من خالل ال�صحافة احلرة يعرب الر�أي العام عن نف�سه  ،و ي�ؤثر على احلاكمني و يوجههم،
و ينتقدهم  .وال�صحف واملجالت هي غذاء الر�أي العام  ،و املادة التي يعتمد عليها يف تكوين معلوماته و �آرائه
�سواء منها الداخلية �أو اخلارجية .
يعتقد عامل االت�صال هارولد ال�سويل ( � ) Harold Lasswellأن تطور الر�أي العام امل�ستنري و الذي له م�صلحة
بال�سيا�سات العامة �أمر يهم ال�صحفيني  ،و الزعماء الذين يقودون اجلماعات غري احلكومية  ،و ممثلي الهيئات
النيابية و موظفي احلكومة(� ,1971 ,Dragnich &Walhlkeص 7) .513.كل هذا يبني �أنه ال غنى عن
ال�صحافة املكتوبة �سواء للر�أي العام �أو ال�سيا�سيني  ،التي تعد بحق من �أهم و �أجنع �أنظمة االت�صال ال�سيا�سي .
تكمن قوة ال�صحافة يف قوة �إقناعها للر�أي العام وكونها الأداة الرئي�سية يف �صنع اجتاهاتهم وبناء ت�صوراتهم
اجتاه ما يحيط بهم من مواقف  ،وكم من ق�ضايا �أثارتها ال�صحف ا�ستطاعت �أن ت�سقط بها حكومات و�أنظمة ،
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مثلما حدث يف �أمريكا حني �أثار الإعالم ق�ضية ووترغيت ف�أطاح برئي�س �أمريكي من على �سدة احلكم  ،وكما يقول
« جون ماري كوتري «  «  :ف�إذا مل تت�سبب افتتاحية �صحيفة ما يوميا يف �إ�سقاط وزارة ف�إن احلكومات ت�ضع يف
8
ح�سبانها هذا الأمر)1970 ,Cotteret(» .
ما يعزز �أي�ضا م�س�ألة قوة ال�صحافة  ،وقدرتها على �إحداث انقالبات يف الأفكار والآراء ما قاله الرئي�س
ال�سوفييتي ال�سابق «خرو�شوف»� « :إن ال�صحافة هي �سالحنا الفكري الإيديولوجي الرئي�سي ،ونحن نوجب
عليها �أن تنكل بخ�صوم الطبقة العاملة  ،و �أعداء العاملني جميعا يف املجتمع ال�شيوعي (.»)1970 ,Cotteret
وقد �أكد �أي�ضا افرتا�ض قوة ال�صحافة ثيودور وايت ( )Theodor Whiteيف كتابه « �صناعة الرئي�سThe  
 ، 1972،»Making of presidentبقوله� « :أن قوة ال�صحافة هي قوة �أ�سا�سية  ،فهي ت�ضع برامج املناق�شة
العامة  ،وهي ما حتدد ما �سيتحدث عنه النا�س وما �سيفكرون فيه �،إنها �سلطة يحتفظ بها يف الأمم الأخرى للطغاة
والكهنة والأحزاب وكبار املوظفني ( ليبمان � ،1997 ،ص» .) 48.
تعد ال�صحافة بحق منربا مهما للر�أي العام يف النظم الدميقراطية  ،ومن �أقدر الو�سائل على بلورته ،
وتبقى �أي�ضا جزء ًا مهما يف اجلهاز ال�سيا�سي لكل دولة  ،ت�ستخدمها لت�شكيل وتوعية هذا الر�أي �سيا�سيا  ،بحيث
جتعل منه ر�أيا فاعال ون�شطا قادرا على امل�شاركة ال�سيا�سية االيجابية � ،إذا ما فتح املجال �أمام ال�صحافة ملمار�سة
ن�شاطها بكل حرية ودميقراطية » ،فحرية ال�صحافة قبل كل �شيء هي �صورة من �صور حرية الر�أي والتفكري
عموما  ،وهذه بدورها من احلريات العامة التي يقوم عليها النظام ال�سيا�سي  ،وبالتايل فحرية ال�صحافة ال
تنف�صل عن الدميقراطية ،بل هي من احلريات العامة التي يقوم عليها النظام الدميقراطي  ،واعتربت يف ر�أي
البع�ض �أ�سا�س جميع احلريات الأخرى( بن خرف اهلل � ، 1996 ،ص».9) 105 .
مـا قبل التعدديـة الإعالميـــة وان�سداد حريـات العمل ال�صحفي
كانت ال�صحافة اجلزائرية يف مرحلة ما قبل التعددية الإعالمية تن�شط يف الإطار الإيديولوجي للحزب
الواحد احلاكم للبالد (جبهة التحرير الوطني)  ،فاعتربت ال�صحافة جهازا تابعا للنظام ال�سيا�سي احلاكم ،
وال�سلطة ال�سيا�سية يف اجلزائر كانت هي الوحيدة التي حتدد ال�سيا�سة الإعالمية  ،حمكمة بذلك قب�ضة االحتكار
على ال�صحافة ال�سمعية الب�رصية منها واملكتوبة  ،لذلك فال�صحفيون وعموم املواطنني مل يكونوا م�س�ؤولني عن
الو�ضعية التي كان يتواجد فيها الإعالم( � ,1990 ,Brahimiص.10 )287 .
« لقد عمل الإطار الإيديولوجي و ال�سيا�سي و الثقايف الذي كان �سائدا على ان�سداد ( ) Blocage
الإبداع الثقايف و ان�سداد احلريات العامة يف اجلزائر و كان امل�س�ؤولون يف الدولة حني ذاك يربرون التوجه نحو
احتكار و�سائل الإعالم با�سم ال�رشعية التاريخية التي كانوا يتمتعون بها  ،و بذلك يربرون توجههم هذا عمال
على احلفاظ على كيان احلزب الواحد من الأخطار التي كانت تهدده ال�سيما �أن اجلزائر كانت بلدا حديث العهد
باال�ستقالل (� ,1990 ,Brahimiص» . )287 .
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كانت و�سائل الإعالم يف الأ�سا�س توجه لتحقيق العملية التنموية  ،كما اعترب ال�صحفي موظفا كباقي
املوظفني يف م�ؤ�س�سات الدولة على حد تعبري الأ�ستاذ براهيم براهيمي  ،وميكن وفق ذلك تق�سيم تاريخ ال�صحافة
اجلزائرية يف عالقتها بال�سلطة ال�سيا�سية �إىل ثالث مراحل :
فرتة من (� 1962إىل � : ) 1965شهدت هذه الفرتة مرحلة تخل�ص اجلزائر من نري اال�ستعمار
الفرن�سي و الدخول يف مرحلة اال�ستقالل � ،أي ورثت بع�ض املن�ش�آت الإعالمية كم�ؤ�س�سة التلفزيون  ،الإذاعة
وبع�ض ال�صحف  ،و لكن الدولة اجلزائرية �صادفت عراقيل جمة يف ت�سيري و �إدارة هذه املن�ش�آت بعد رحيل
ال�صحفيني و الإطارات الفرن�سية ،هذا ما حتم على امل�سئولني يف الدولة امل�سارعة يف �إعطاء الأولوية الق�صوى
لتدارك هذا النق�ص و تكوين ال�صحفيني  ،خا�صة على توظيف اللغة العربية ،كما كانت الأولوية الأخرى التي
�أخذ ه�ؤالء امل�سئولون على عاتقهم مهمة ال�سعي لتحقيقها هي توعية و حت�سي�س املواطنني ب�رضورة تكثيف
اجلهود و ال�سعي لبناء الدولة الفتية التي ا�سرتجعت ا�ستقاللها من فرتة ق�صرية  ،و قد �أ�شار برنامج طرابل�س
(  ) Programme tripoliيف هذا الإطار �أنه ال ي�سمح بالنقا�ش احلر و النقد احلر �إال يف �إطار احلزب ( جبهة
التحرير الوطني )  ،و الدميقراطية هي خا�صية التعبري اجلماعي عن امل�س�ؤولية اجلماعية (,1990 ,Brahimi
�ص. )287 .
لذا كانت و�سائل الإعالم و على ر�أ�سها ال�صحف تنحو يف هذا املنحى  ،فكانت هي الوا�سطة يف االت�صال
ال�سيا�سي بني الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة و املحكومني  ،و املناط بها مهمة �إي�صال �أفكار و مواقف و قرارات
احلكام �إىل ال�شعب الذي كان �أميا يف ن�سبته الكبرية ( �أكرث من  7ماليني �أمي ) ،لهذا ال�سبب ركزت احلكومة
�أكرث على الإعالم ال�سمعي الب�رصي الذي ال يتطلب م�ستوى درا�سي ًا معين ًا كو�سيلة �أ�سا�سية لتثقيف املواطنني
وتطويرهم .
 – 2فرتة (� 1962إىل  : ) 1965متيزت هذه الفرتة على اخل�صو�ص بعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي حيث �شهدت
انقالب  1965الذي قام به هواري بومدين �ضد حكومة ابن بلة  ،و ال�صحافة بدورها عا�شت الالا�ستقرار
ت�أثرا بهذه التغيريات ال�سيا�سية املتالحقة  ،و نتيجة كذلك لغياب الإطار القانوين املنظم للعمل ال�صحفي
ماعدا ميثاق  1976الذي �أقر احلق يف الإعالم  ،و متت امل�صادقة على بنود هذا امليثاق بعد املناق�شة ال�شعبية
يف �شهر ماي من نف�س ال�سنة  ،املناق�شة التي متحورت حول حق املواطن يف احل�صول على املعلومات  ،و كانت
الر�سائل املفتوحة يف ال�صحف هي التي لعبت دورا �أ�سا�سيا يف �إثارة هذا النقا�ش ح�سب الأ�ستاذ م�صطفاوي
بلقا�سم  ،الذي �أ�شار �إىل �أن من بني  860ر�سالة من�شورة من طرف �أربع يوميات ،هناك  145ر�سالة نادت �إىل
11
حرية التعبري)1982 ,Moustefaoui (.
 – 3فرتة (� 1976إىل  : ) 1988متيزت هذه املرحلة مب�ساعي ال�سلطة امل�ستمرة جلعل ال�صحافة ت�ساهم يف
العملية التنموية  ،لذا كانت تتعر�ض ل�ضغوط متوا�صلة جعلتها ال متار�س وظيفتها بحرية  ،و �أدت �سيا�سة
هذه ال�سلطة الرامية الحتكار و�سائل الإعالم �إىل جعل املواطنني املتلقني للر�سائل الإعالمية جمرد هدف
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لالت�صال و لي�سوا �رشكاء  ،لذا مل يتحقق يف هذه الفرتة مفهوم الإعالم املتبادل بني ال�سلطة واملحكومني  ،و
« مل تكن تخ�ص�ص م�ساحات يف اجلرائد للجمهور لكي يعرب عن خمتلف اهتماماته و�أرائه جتاه ما ي�ستقبله
من ر�سائل  ،و ما تقدمه املادة الإعالمية من مو�ضوعات تهم ق�ضاياه و ان�شغاالته اليومية( ,Ihaddaden
� ,1989ص».12 )121.
ن�شري �إىل نقطة من الأهمية مبكان وهي �أن اللوائح و القوانني و املواثيق التي �صدرت قبل 1988
اكتفت فقط بالإ�شارة �إىل واجبات ال�صحفي و حقوقه و طريقة ممار�سة الن�شاط ال�صحفي  ،و» قد فقدت بعدم
تخ�صي�صها م�ساحات للجمهور دورها يف توعية املواطن و �إخباره و التعبري عن ان�شغاالته اليومية  ،عندما
�أ�صبحت تربر �سلوك و مواقف امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني فح�سب ،و تقوم فقط ب�إي�صال خطاب القمة �إىل القاعدة،
13
الأمر الذي �أدى �إىل غياب ثقة املواطن يف احلاكم)مرازقة � ،1997 ،ص .(« 203
	�أول وثيقة ر�سمية �أ�صدرتها الدولة لتنظيم املمار�سة الإعالمية يف اجلزائر هي الئحة الإعالم ال�صادرة
عن امل�ؤمتر الرابع حلزب جبهة التحرير الوطني �سنة  ، 1979و قد اعتربت هذه الوثيقة الإعالم قطاعا ا�سرتاتيجيا
يوظف لتجنيد اجلماهري ،و �شددت على �رضورة �أن يت�صف م�ضمونه بطابع النقد البناء و احلوار املثمر  ،حتى
تعرب الر�سالة الإعالمية عن تطلعات اجلماهري ال�شعبية و توجهات القيادة ال�سيا�سية يف �آن واحد )بن بوزة ،
� ،1996ص ،14) 19.لكن مل حتدد طبيعة هذا النقد و احلوار ،و مل تقنن كيفيات م�شاركة اجلمهور يف العملية
الإعالمية� ،إال ما حدد يف عن�رص »حق الرد «.
ت�ضمن وثيقة الإعالم لعام  1979ملواد �أكدت حق الرد مل يكن كافيا لتو�ضيح عالقة اجلمهور بو�سائل
الإعالم �أو عالقة اجلمهور بال�سلطة ال�سيا�سية� ،إذ �أ�شارت الوثيقة �إىل �أن املواطن ال ميلك حق التعبري با�ستخدام
ال�صحافة �إال يف حالة تعر�ضه لل�سب �أو ن�رشت معلومات كاذبة �أو م�سيئة ل�شخ�صه ،و لي�ست يف متناوله و حتت
ت�رصفه ،يف حالة ما �إذا �أراد توجيه خطابات �أو ر�سائل حتمل التظلمات �أو ال�شكاوي �أو الطلبات �إىل امل�س�ؤولني
و ال�شخ�صيات ال�سيا�سية .
و قد خل�ص الباحث بلقا�سم م�صطفاوي يف درا�سته التي �أجراها حول بريد القراء يف �أربعة جرائد هي
ال�شعب  ،الن�رص  ،اجلمهورية � El Moudjhid ،إىل �أن العديد من القراء يعتربون �أن الر�سائل املعتادة لو�سائل
الإعالم ال ت�ستجيب للت�سا�ؤالت التي يطرحها حيال حياة البلد ،و �أن م�صطلح حرية ال�صحافة هو الأكرث تداوال
مقارنة باحلق يف الإعالم و حرية التعبري� ,1982 ,Moustefaoui ( .ص. )204
اجتهت بهذا اجلزائر كما يقول الأ�ستاذ �صالح بن بوزة �إىل ب�سط كل �سيطرتها على جمموع مكونات
العملية الإعالمية مع جتاهل �أهمية امل�شاركة الإعالمية و رجع ال�صدى و ظروف املمار�سة الإعالمية  ،و ذلك
لأنه كان مطلوبا من الإعالم يف ذلك الوقت �أن ينقل خطط التنمية و �أهدافها �إىل اجلمهور ال�ستقبالها و التعرف
على الأ�سباب و الأهداف ،لكن دون حماولة �إ�رشاك هذا اجلمهور يف احلوار و �إبداء الر�أي و النقد ،با�ستثناء
حالة واحدة فقط  ،وهي منا�سبة مناق�شة امليثاق الوطني ل�سنة � ,1982 ,Moustefaoui( 1976ص ، )204و
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ال�صحافة بني �سلطتي ال�سيا�سة واملال
	�أكد الأ�ستاذ زهري �إحدادن يف حديثه عن عالقة الإعالم اجلزائري بال�سلطة ال�سيا�سية واملجتمع ،وا�صفا
ما �أ�سفرت عنه �أحداث اخلام�س من �أكتوبر � « ، 1988أنه منذ هذا التاريخ �أ�صبحت �رضورة حترير ال�صحافة
مطلبا �شعبيا� ،أما ال�صحافة بدورها فقد بدا �أنها حتاول ا�سرتجاع دورها ب�رسعة ،لأن �أكتوبر هو دون جدال
بداية عهد جديد� ,1989 ,Ihaddaden (» .ص)127.
لقد كانت �أحداث �أكتوبر فر�صة للن�شاط ال�صحفي لتحقيق مك�سب حرية التعبري ولعب �أدوار جديدة
يف عملية تطوير املمار�سة ال�صحفية  ،بعد �أن كانت م�ؤ�س�سات الإعالم يف ال�سابق متهمة بارتباطها التام مب�صالح
ال�سلطة ال�سيا�سية على ح�ساب م�صلحة املواطنني  ،وعلى ح�ساب ك�شف احلقائق وفتح قنوات التوا�صل وتبادل
احلوار  ،لكن مع �إقرار التعددية ال�سيا�سية متبوعة بالتعددية الإعالمية مع امل�صادقة على القانون اجلديد للإعالم
رقم  07/ 90امل�ؤرخ يف � 03أفريل  ،1990و�إقدام احلكومة على خطوة جريئة متثلت يف �إ�صدار مر�سوم يدعو
ال�صحفيني �إىل التكتل يف هيئات حتريرية خللق عناوين م�ستقلة تطورت بذلك اداءات املمار�سات ال�صحفية  ،وقد
�أقدم حينها حوايل � 1800صحفي حمرتف من القطاع العمومي ومن �صحافة الأحزاب واملنظمات اجلماهريية
على «مغامرة �إعالمية» ودعامتها الوحيدة تعوي�ض راتب �سنتني مقابل التخلي عن القطاع العمومي واحل�صول
على مقرات .وبالفعل كانت هذه املغامرات الإعالمية جتارب ناجحة لعدد من ال�صحفيني الذين متكنوا من بناء

العدد 5

منا�سبة مناق�شة هذا امليثاق ح�سب ت�أكيد الكثري من الباحثني كانت بحق نقطة امليالد احلقيقية لالت�صال ال�سيا�سي
املفتوح يف اجلزائر � ،أي فتح املجال للمواطنني للتعبري و�إبداء الر�أي اجتاه امليثاق الوطني عن طريق خمتلف
اجلرائد اليومية:ال�شعب ،اجلمهورية ،املجاهد.
لكن �آراء هذا اجلمهور كانت تراقب م�سبقا  ،و مل تتح له �إمكانية التعبري احلر  ،فكما يقول الأ�ستاذ
براهيم براهيمي  «:مل يكتف امل�س�ؤولون مبمار�سة الرقابة على كتابات ال�صحفيني بل عملوا على ت�صفية و مراقبة
بريد القراء و غلق �أعمدة اجلرائد يف وجه املثقفني النقديني  ،فلم يحرتموا بذلك الإجراءات املحتواة يف قانون
الإعالم  ، 1982خا�صة تلك املتعلقة بتطبيق حق الرد و حق الت�صحيح ( � ,1990 ,Brahimiص.15»)287 .
	�أول قانون �أ�صدرته ال�سلطة و كان تطبيقا ملا ورد يف امليثاق الوطني ل�سنة  1976وجاء لتكري�س حق
املواطن يف الإعالم و حتديد دور ال�صحافة هو قانون الإعالم ل�سنة  ، 1982وقد �ضيق على املواطنني حرية
التعبري و النقد �،إذ حظر يف هذا القانون ممار�سة النقد �سواء تعلق الأمر برئي�س الدولة �أو م�ؤ�س�سات الدولة و
احلزب ب�شكل عام ،و اعترب نقد هذه ال�شخ�صيات من اجلرائم التعبريية التي يعاقب عليها القانون ،و �صياغة هذا
احلق مل تكن ت�ستجيب لطموحات ال�شعب كما ي�ؤكد �صالح بن بوزة ،لأن م�ؤ�س�سات الدولة يف ذلك الوقت قد �آلت
�إىل الف�ساد و البريوقراطية و نهب �أموال ال�شعب يف مرحلة �شعارها التق�شف ،و كل ذلك كان يتم با�سم الثورة و
اال�شرتاكية و امل�صلحة العامة (بن بوزة � ،1996 ،ص.) 15.
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وت�شييد م�ؤ�س�سات �صحفية حمرتفة على غرار  ، El Watanاخلرب ... Liberté ، Le soir d’Algérie ،
لقد ج�سد قانون الإعالم اجلديد الأحكام الد�ستورية املتعلقة بحرية التعبري والتعددية يف قطاع الإعالم  ،ففتح
املجال ملختلف قنوات التعبري عن الأفكار و الآراء  ،مما نتج عنه بروز عدد معترب من ال�صحف امل�ستقلة واحلزبية
باللغتني العربية والفرن�سية ،فات�سع املجال بذلك �أمام القارئ الذي كان يتعر�ض قبل ذلك �إىل ر�سائل �صحف
القطاع العام ،التي تخدم م�صالح النظام ،والتي كانت توجه ال�سيا�سة الإعالمية لل�صحف دون مراعاة لرغبات
ومواقف املواطنني .
كانت املادة رقم  14ح�سب الأ�ستاذ براهيم براهيمي هي املادة الثورية يف القانون  ،التي غريت من
طبيعة ممار�سة العمل ال�صحفي يف اجلزائر تغيريا جذريا � ،إذ ن�صت على حرية �إ�صدار الدوريات وال�صحف ،
عك�س ما كان ين�ص عليه قانون  1982الذي يحظر على غري ال�سلطة ممار�سة هذا احلق (,1991 , Brahimi
�ص. )27.
	�إن التعددية الإعالمية فتحت قنوات وو�سائط االت�صال بال�شكل الذي ميكن املواطنني من احل�صول
على �إعالم حر  ،ومكنت هذه التعددية ال�صحافة املكتوبة بالأخ�ص من �أن تكون ناقال الهتماماتهم ومطالبهم
احلقيقية  ،حيث �سارعت ال�صحف �إىل التكفل مب�شاكل املواطنني  ،وخ�ص�صت لهذا الغر�ض �صفحات �أو �أركان ًا
خا�صة تن�رش فيها التحقيقات واال�ستطالعات والأخبار التي تنقل اهتماماتهم وتعرب عنها .
غري �أن �إقرار التعددية الإعالمية وبروز ع�رشات العناوين من ال�صحف اخلا�صة مل ي�شفع لل�صحافة
اجلزائرية ب�أن تنعم ببع�ض احلرية واال�ستقاللية  ،فقد حتالفت �سلطة النفوذ ال�سيا�سي وبارونات املال والأعمال
يف اجلزائر مرات كثرية لإخماد �أ�صوات ال�صحفيني و�ضمهم يف خانة املهادنني وامل�ؤيدين للم�رشوع ال�سيا�سي
لل�سلطة احلاكمة  ،فا�ستخدمت �سلطتا ال�سيا�سة واملال «مق�صات» عديدة لتقليم �أظافر ال�صحافة املكتوبة ،
كمق�ص تعديل قانون العقوبات  ،الذي �صدر لي�سلط على رقبة ال�صحافة ب�أكملها ،فقد �أقرت مواده �ضوابط
�صارمة على ال�صحفيني و�شددت اخلناق عليهم � ،إذ يتعر�ض لعقوبة ال�سجن بني ثالثة �أ�شهر و�سنة �أو بغرامة
مالية ترتاوح بني خم�سة ماليني �سنتيم و 25مليون �سنتيم �أو بهما معا ال�صحفي الذي ي�سيء �أو يهني �أو يقذف
رئي�س جمهورية ،عن طريق الكتابة �أو الر�سم �أو الت�رصيح �أو ب�أية و�سيلة تبث ال�صورة وال�صوت �أو �أخرى
�إلكرتونية �أو معلوماتية ،كما يعاقب باحلب�س من �شهرين �إىل �سنتني وبغرامة مالية من �ألف دينار �إىل  50مليون
�سنتيم كل من يهني قا�ضيا �أو موظفا �أو �ضابطا �أو قائدا �أو �أحد رجال القوة العمومية  ،بالقول �أو بالإ�شارة
�أو التهديد �أو �إر�سال �أو ت�سلم �أي �شيء لهم بالكتابة �أو بالر�سم ،وتبا�رش النيابة العامة يف حاالت ارتكاب هذه
16
اجلرائم �ضد رئي�س اجلمهورية �أو �ضد رموز الدين �إجراءات املتابعة ب�صورة تلقائية  (.جري )2002 ،
كما ن�صت املادة  144مكرر على �أنه حينما تقدم جريدة يومية �أو �أ�سبوعية �أو غريها على ن�رش خرب ما،
ف�إن املتابعة الق�ضائية تتخذ �ضد ال�صحفي و�ضد م�س�ؤول الن�رش ورئي�س التحرير ،وكذا اجلريدة نف�سها ،وهذا
من �ش�أنه �أن يخلق ال توازن يف ال�سيا�سة الإخبارية للجريدة  ،فم�س�ؤول الن�رش يتحول �إىل «دركي» يراقب كل
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كبرية و�صغرية ( جري  ، ) 2002 ،حتى ال يتعر�ض و م�ؤ�س�سته للتوقيف �أو التجرمي  ،وال�صحفي بدوره يراقب
نف�سه ذاتيا فال ين�رش املواد ال�صحفية التي من �ش�أنها �أن تعر�ضه للم�شاكل مع القانون.
اجتاه ال�سلطة يف اجلزائر نحو م�ضايقة ال�صحفيني الناقدين عرب فر�ض املزيد من العقوبات عليهم
و�سع الفجوة لي�س فقط بني ال�سيا�سيني والإعالميني  ،بل بني ال�سلطات اجلزائرية واملعايري الدولية حلرية
ّ
التعبري ،فقد �صدرت عدة تقارير عن منظمات دولية متخ�ص�صة يف ر�صد حريات التعبري وال�صحافة كمنظمة
«مرا�سلون بال حدود»  ،منظمة «هيومن رايت�س ووت�ش»  ،وكذا اللجنة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية
التعبري  ،هذه التقارير كلها حذرت من تراجع حريات التعبري يف اجلزائر  ،و�أ�شارت �إىل انغالق جمال املمار�سات
ال�صحفية �إىل درجة كبرية ،فقد �صنف التقرير ال�سنوي ملنظمة «مرا�سلون بال حدود» لعام  2009اجلزائر يف
املرتبة � ، 128ضمن الت�صنيف العاملي لقيا�س درجات حرية ال�صحافة الذي �ضم  169دولة ( مرا�سلون بدون
حدود .17)2010 ،
احتالل اجلزائر ملراتب مت�أخرة يف ت�صنيفات حريات التعبري يعد م�ؤ�رشا خطريا ينذر بتدهور خميف
للممار�سات ال�صحفية يف اجلزائر ،ففر�ض قدر �أكرب من الرقابة الذاتية على ال�صحفيني من خالل م�ضايقتهم
وحجب املعلومات عنهم  ،مبنعهم �أو عرقلتهم من الو�صول �إىل م�صادر اخلرب يجعل نتاج العمل ال�صحفي غري
احرتايف وال يرقى �إىل امل�ستوى املطلوب  ،و�رصف ال�صحفيني عن �إنتاج �أعمال �صحفية جادة و دفعهم لالنغما�س
يف ممار�سـات �إعالميـة منحـرفة وهجيـنة هو ما �سمـح ببـروز « ال�صحافة املبتذلة «� أو « �صحافة دفرت ال�شيكات»،
التي تكاثرت يف ال�ساحة الإعالمية اجلزائرية كالفطريات  ،و رمبا ما ن�سبته � % 90أو �أكرث من جمموع العناوين
املوجودة يف ال�سوق الإعالمية تنتمي �إىل هذا النوع من ال�صحافة � .إذ ت�شري الأرقام الر�سمية �إىل وجود �أكرث من
 78جريدة يومية وطنية  ،لكن �أقل من  10جرائد فقط حتظى مبقروئية ومتابعة من قبل القراء  ،فهذه ال�صحف
الع�رشة ت�سيطر على �أكرث من  % 90من �سوق توزيع ال�صحف  ،لكن رغم �ضعف توزيع باقي العناوين الأخرى
واكتفائها بن�سب مقروئية ال تكاد تذكر �إال �أنها ال تزال حتظى بدعم من طرف الدولة  ،وتعي�ش من ريوع الإ�شهار
العمومي الذي ي�ضمن لها البقاء واال�ستمرارية .
ت�ستخدم ال�سلطة ال�سيا�سية �صحافة دفرت ال�شيكات ك�أداة �إ�سرتاتيجية لإحداث و�ضع �إعالمي يخدم
املعار�ضة لل�صحافة املعارِ�ضة فعليا (التي ت�شكل  % 10من جمموع
م�صالح النظام احلاكم  ،فتكون كنوع من َ
العناوين  ،و % 90من جمموع املبيعات) � ،أو توظفها منا�سباتيا لدعم امل�رشوع ال�سيا�سي لل�سلطة �أثناء االنتخابات
و اال�ستفتاءات مثال  ،كما ت�ستخدمها ال�سلطة لل�ضغط على ال�صحافة اجلادة املعار�ضة  ،ذلك من خالل تق�سيم
ح�ص�ص الإ�شهار ،وتخ�صي�ص ن�سب �أعلى من اال�شهارات لل�صحف التي تدخل بيت الطاعة � ،أو ت�سليمه للتلميذ
النجيب الذي يحفظ الدرو�س – على حد تعبري �أحد ال�صحفيني-
لقد نتج عن تعامل ال�سلطة مبكيالني مع امل�ؤ�س�سات ال�صحفية �أن تكاثرت ال�صحف الطفيلية التي
تغطي على ف�ساد بارونات املال و�أطراف يف النظام احلاكم  ،م�ستمدة �أ�سباب ا�ستمراريتها وعي�شها من رعاية
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ال�سلطة لها من خالل ريوع �إ�شهار امل�ؤ�س�سات العمومية  ،وكذا اال�ستفادة من امتيازات الطبع باملجان �أو ب�أ�سعار
تفا�ضلية مبطابع الدولة  .من جهة �أخرى �أدت �سيا�سة ّيل الكاحل املمار�سة من قبل ال�سلطة على ال�صحافة اجلادة
و املعار�ضة �إىل اختفاء عدد من ال�صحف بفعل عقاب ال�سلطة لها على خطها االفتتاحي  ،حتى باتت ال�صحف التي
فلتت من احتواء ال�سلطة �شديدة احلر�ص على توازنها املايل من خالل �إيجاد م�صادر متويل �أخرى غري �إ�شهار
امل�ؤ�س�سات العمومية (بلحيمر .18) 2005 ،
الزال ينظر لل�صحافة من قبل بع�ض م�س�ؤويل النظام احلاكم يف اجلزائر بنظرة النظام الأحادي  ،الذين
ورثوا عقلية الو�صاية على و�سائل الإعالم واعتبارها �أداة �إيديولوجية لتعبئة الر�أي العام ،و الزالت بع�ض الزمر
احلاكمة تقحم ال�صحافة يف �رصاعاتها حول ال�سلطة والنفوذ  ،وقد تعودت هذه ال�سلطة الزج بال�صحفيني يف
معاركها الوهمية  ،رمت بهم يف خندقها حني كانت ت�صارع �أعداء اال�شرتاكية يف زمن الأحادية  ،وجعلتهم بني فكي
كالب حني كانت ت�صارع الإرهاب  ،فال هم �سلموا من انتقامات الإرهابيني � ،إذ دفعوا دماءهم �رضيبة ملمار�ستهم
ملهنتهم  ،وال هم �سلموا من �ضغط بع�ض الزمر النافذة اقت�صاديا و�سيا�سيا  ،التي �أرادت �أن تكبح حرية التعبري
وتدفع بال�صحفيني �إىل التغطية عن ف�سادهم وانحرافهم .
مار�ست ال�سلطات الرقابة الإعالمية على ن�شاط ال�صحافة عدة مرات طيلة ع�رشين عاما -عمر جتربة
التعددية الإعالمية يف اجلزائر – فبتاريخ  2جانفي من عام  1993اعتقل عدد من �صحفيي جريدة الوطن و�أودعوا
ال�سجن لأ�سبوعني على خلفية ن�رشهم لأخبار تك�شف تورط عنا�رص ينتمون للجي�ش الوطني يف اغتيال خم�سة
دركيني  ،وبعد ذلك �أوقفت جريدة الوطن �أي�ضا عن ال�صدور بقرار من وزارة الثقافة واالت�صال ملدة �أ�سبوعني،
بتهمة امل�سا�س بالأمن الوطني  ،ليتم الإفراج عنهم الحقا بحكم ق�ضائي اقر براءتهم  ،لتعاود ال�صحيفة ن�شاطها
19
ب�صورة اعتيادية)1998 ,FIDH (.
وقد جتلت �أي�ضا �سيا�سة رقابة ال�سلطة ال�سيا�سية اجتاه معاجلة املعلومات ال�سيا�سية والأمنية ب�صورة
وا�ضحة يف قرار بني – وزاري غريب �صدر بتاريخ  7جوان  ، 1994حمل توقيع وزارتي الداخلية واالت�صال،
ووجه مبا�رشة ملديري وم�س�ؤويل ال�صحف الوطنية � ،إذ ت�ضمن هذا القرار اخلطوط احلمراء التي ينبغي على
ال�صحف �أن تقف عندها و�أال تتجاوزها  ،موجها �أوامر �رصيحة مل�سئويل ال�صحافة الوطنية بالتعاطي فقط مع
املعلومات الأمنية املرتبطة بن�شاطات املجموعات امل�سلحة التي ت�صدرها خلية االت�صال املكلفة بالعالقات مع
ال�صحافة « cellule de communication chargée des relations avec les médias en
 » matière d’information, d’élaboration sécuritaireالتابعة لوزارة الدفاع الوطني  ،وحذر
القرار امل�ؤ�س�سات الإعالمية من التعامل مع �أية م�صادر معلومات �أخرى  ،حتى وان كانت م�صادر من داخل
هيئات نظامية كاجلي�ش والدرك الوطني ...لذا �شدد القرار على عدم ن�رش �أية �أخبار �أو معلومات مل ت�صدر ر�سميا
من لدن خلية االت�صال .
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يف بع�ض الأحيان ي�شوب غمو�ض كبري حاالت متابعات ال�صحفيني  ،فقد حدث يف حاالت كثرية توقيف
�صحفيني ومتابعتهم ق�ضائيا دون �أن يك�شف ر�سميا عن اجلهة التي رفعت الدعوى الق�ضائية ،مثلما حدث مع
جريدة ليبريتي حني ن�رش �أحد �صحفييها معلومة تفيد بتعيني جديد لأحد ال�شخ�صيات الوطنية يف من�صب وزير،
على �إثر ن�رش هذا اخلرب �أوقف مدير اجلريدة برفقة م�س�ؤول الق�سم الوطني جلريدة ليبريتي لعدة �أيام  ،والغريب
يف الأمر �أن اجلريدة ن�رشت بعد ذلك خربا مفاده عدم وجود �أية دعوة ق�ضائية حررت �ضدها نتيجة ن�رشها للخرب
ال�سابق  ،الأمر الذي �أثار جدال وا�سعا حينذاك عمن وقف وراء توقيف اجلريدة � ،إذ مل ترفع �أية دعوى ر�سمية
من قبل �أية جهة معلومة  ،هذا الت�رصف بالفعل يعزز فر�ضية حماوالت �أطراف م�سترتة يف ال�سلطة ال�سيا�سية
�إعاقة عمل ال�صحافة  ،ودفعها لال�ستقالة من احلياة العامة  ،و الت�ضييق عليها حتى ال تك�شف �ضلوع �أطراف
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ال�صحفي عر�ضة جلنــح الت�شهري الإعالمي
يعامل ال�صحفيون يف الغالب حني ارتكابهم جلنح الت�شهري الإعالمي �أو حني �إثارتهم لق�ضايا
حمرمة �سيا�سيا واجتماعيا على �أنهم جمرمون ويطبق عليهم قانون العقوبات  ،دون اعتبار لطبيعة اجلنح
املرتكبة  ،و دون تقدير �أي�ضا خل�صو�صية فعل الت�شهري �أو القذف الذي ي�صنف �ضمن خانة جنح الر�أي ال�صحفي،
يف الوقت الذي كان ينبغي �أن تراعى خ�صو�صيات هذه اجلنح املرتكبة من قبل ال�صحفي  ،وال ينظر �إليها كباقي
جنح القذف التي ميار�سها �أ�شخا�ص عاديون  .فقد ال يلحق ال�صحفي �أي �رضر مادي �أو معنوي ب�أي �شخ�ص
ما ،بل يثري فقط ق�ضايا ذات ح�سا�سية وذات �ش�أن قد مت�س ب�شخ�صيات معنوية  ،ف�صحفيو جريدة الوطن الذين
�أثاروا ق�ضية بئر احلريان يف  1994توبعوا بتهمة خيانة و جو�س�سة ملا ن�رشوا معلومات �أمنية متعلقة بن�شاط
جماعات م�سلحة (  ،20)2010,Bouzeghraneنف�س الأمر حدث ل�صحفيي جريدة اخلرب الذين ن�رشوا بيانا
حلزب اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ بعد حله � ،إذ توبعوا ق�ضائيا �أمام املحكمة الرتكابهم جرم الت�شهري حلزب حمل.

العدد 5

كما دعت وزارتا الداخلية واالت�صال ال�صحافة املكتوبة مثلما جتلى يف القرار للم�ساهمة بفعالية يف
ك�شف فظاعة جرائم اجلماعات امل�سلحة وال �إن�سانيتها  ،وباملقابل امل�ساهمة بايجابية يف حت�سني �صورة قوات
الأمن والإ�شادة باجنازاتها وبطوالتها.
الغريب يف �أمر هذا القرار �أنه مل ين�رش �إطالقا يف اجلريدة الر�سمية بعد ذلك  ،وبقي يف طي الكتمان � ،إىل �أن مت
التغا�ضي عنه بعد ذلك  ،لكن ما يثري اال�ستغراب �أنه من حيث املبد�أ يعد القرار توجيها �رصيحا لل�صحفي وتطاوال
على حرية التعبري  ،فال يجوز ب�أي حال من الأحوال حتديد م�صدر معني لل�صحفي حتى يتح�صل على �أخباره ،
كما ال يجوز �أي�ضا �أن متار�س عليه الو�صاية وي�ؤمر �أن يلمع �صورة قوات الأمن و�أن ي�ؤمر ب�أن يك�شف جرائم
الإرهابيني  ،انه لي�س بالقا�رص حتى متلى عليه �أفعاله ،بل �ضمريه املهني والتزامه هو ما يدفعه لقول احلقيقة ،
وحني مينح حريته �سيك�شف حتما احلقائق كما هي  ،دون و�صاية عليه � ،أو زجر وردع .
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لها م�صالح معينة يف ق�ضايا ف�ساد وانحرافات  ،وذلك عن طريق املتابعات املتكررة وزج ال�صحفيني با�ستمرار يف
ال�سجون .
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لكن رغم تربئتهم الحقا فالتوقيف امل�ستمر لهم وترددهم على �أبواب املحاكم يحبط نف�سياتهم ويجعل
الكثري منهم ين�أى بنف�سه عن املالحقات الق�ضائية والتوقيفات  ،فتجده يهادن بعد ذلك و ال يجعل نف�سه عر�ضة
للمتابعة  ،الأمر الذي ي�شكل تهديدا فعليا ملبادئ مهنة ال�صحافة  ،املهنة التي ي�ؤمل منها �أن تقوم مبهمة خلق
الوعي بالق�ضايا العامة التي تواجه املجتمع  ،و�أن حتر�ص على م�صالح اجلماهري وتك�شف لهم خبايا ن�شاط
الزمر الفا�سدة التي تقو�ض البلد اقت�صاديا و�سيا�سيا  ،وتغتني با�ستنزافها خلريات البلد ،على ح�ساب ماليني
الب�سطاء الذين يعي�شون يف �شظف من العي�ش.
ال�صحافة �أمام مواجهة �أوامر اال�ستدعاءات الق�ضائية
	�إن التهديد �ضد حرية ال�صحافة ال ي�أخذ �أ�شكاال بعينها كالتوقيف واملتابعات القانونية �أو الرقابة
امل�سبقة والبعدية على امل�ضامني الإعالمية  ،بل قد ت�ضم هذه الأ�شكال �أي�ضا ا�ستدعاءات ال�صحفيني للمحاكم
كم�صدر للح�صول على الأدلة يف بع�ض اجلرائم  ،فال�صحفيون وامل�صورون قد يح�صلون على حقائق ال يتو�صل
�إليها وكيل النيابة  ،لكن هذه املواد التي جمعوها مل تن�رش وبقيت حتت �أيديهم  ،يف هذه احلالة ف�إن ال�سلطات
حت�صل عادة على �أمر ق�ضائي يطالب ال�صحفي �أو امل�صور بت�سليم مادته �أو �صوره التي التقطها  .وعادة ما تلج�أ
ال�سلطات �إىل ا�ست�صدار �أي�ضا �إذن ق�ضائي يخولها حق التفتي�ش يف قاعات حترير ال�صحيفة للح�صول على الدليل
الذي تطلبه يف �إحدى الق�ضايا يف حال رف�ض املحرر ت�سليمه طواعية .
	�إلزام ال�صحفي بتقدمي مادته وملفاته ال�صحفية للعدالة � ،أو ا�ست�صدار �أوامر بتفتي�ش قاعات ومكاتب
التحرير يتنافى كلية مع مبادئ حرية ال�صحافة  ،بل هي ممار�سات بولي�سية خطرية جترب ال�صحفي على �أن
يكون �رشيكا لل�سلطة الق�ضائية يف الوقت الذي ينبغي �أن ت�ستقل كلتا ال�سلطتني عن بع�ضها البع�ض  ،يف �أحيان
كثرية يرف�ض ال�صحفيون الذي تلقوا �أوامر ق�ضائية �أن ي�سلموا مذكراتهم ،حينها يجدون �أنف�سهم حتت طائلة
القانون وتوجه �إليهم تهم احتقار املحكمة وي�صدر احلكم عليهم بال�سجن بدال عن اخل�ضوع لأوامر املحكمة.
الواليات املتحدة الأمريكية مثال عاجلت منذ عام  1980م�س�ألة وجوب عدم �إجبار ال�صحفيني على تقدمي
مذكراتهم القانونية بخ�صو�ص ق�ضايا تهم الق�ضاء � ،إذ �صادق الكونغر�س على م�رشوع قانون يحمي نتاج عمل
ال�صحفي  ،مبا يف ذلك مذكراته و�أفالم و�رشائط الت�سجيل  ،وحمايته كذلك من حمالت التفتي�ش املفاجئة من قبل
ال�سلطات الأمنية � ،إال �إذا كان ال�صحفي م�شتبه ًا فيه الرتكاب �إحدى اجلرائم .
	�أما فيما يتعلق بتعاطي امل�رشع اجلزائري مع هذه امل�س�ألة فلم تتطرق مواد قانون الإعالم لعام 1990
وال القوانني واملواثيق ال�سابقة  ،ب�صورة وا�ضحة لوجوب �إجبار ال�صحفي على تقدمي مذكراته للق�ضاء يف حال
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ما يتوفر من ن�صو�ص قانونية تتعلق رمبا بهذه امل�س�ألة ما �أدرجه امل�رشع يف قانون الإعالم 07/90
يف باب ممار�سة مهنة ال�صحفي � ،إذ ن�صت املادة  37على حق ال�صحفي �أن يحافظ على �رسه املهني ( مبا يف ذلك
م�صادر �أخباره وملفاته ال�صحفية )  ،وجاء يف ن�ص املادة ما يلي :
ال�رس املهني حق لل�صحفيني اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون وواجب عليهم  ،وال ميكن �أن يتذرع بال�رس املهني
على ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة يف احلاالت الآتية :
جمال ال�رس االقت�صادي اال�سرتاتيجي
الإعالم الذي مي�س امن الدولة م�سا�سا وا�ضحا
الإعالم الذي يعني الأطفال �أو املراهقني
الإعالم الذي ميتد �إىل التحقيق والبحث الق�ضائيني
يت�ضح من ن�ص املادة �أعاله �أن من حق ال�صحفي �أن يحافظ على �رسه املهني فيما يرتبط مب�صادر �أخباره وكيفيات
حتريره ملواده املن�شورة  ،غري �أن هذا احلق يفقده فيما ميتد �إىل التحقيق والبحث الق�ضائيني � ،أي �أن ال�صحفي
يجرب على ك�شف �رسه املهني حني ي�ستدعى للق�ضاء يف حال ن�رشه ملعلومات متعقلة بق�ضايا الق�ضاء قد يكون هو
طرفا فيها �أو حني ي�ستدعى ك�شاهد .
كما يحرر مدير اجلريدة وال�صحفي من �إلزامية ال�رس املهني حني توقيع ال�صحفي با�سم م�ستعار
وهو يف حال املتابعة الق�ضائية � ،إذ يلزم بك�شف ا�سمه احلقيقي بناء على طلب ال�سلطات املخت�صة كما ن�صت على
ذلك املادة  39من قانون الإعالم  ,1990و�إذا ما حرر ال�صحفي من حق ال�رس املهني يجرب على تقدمي معلوماته
بخ�صو�ص املعلومات التي ا�ستدعي لأجلها � ،سواء كان هو املتهم الرئي�سي يف الق�ضية �أو ي�ستدعى ك�شاهد على
ق�ضية ق�ضائية معينة .
ما ي�ؤخذ على مواد هذا القانون بر�أينا �أنها تلزم ال�صحفي على �أن يكون �رشيكا جلهاز العدالة ويقحم
كطرف يف ق�ضايا تهم الق�ضاء  ،من املنطقي �أن ي�ستدعى ال�صحفي ويلزم على ك�شف م�صادر خربه ،ويطلب منه �أن
يقدم الأدلة وامللفات التي بحوزته حني يكون هو املتهم يف ق�ضايا تخ�ص القذف �أو الت�شهري �أو اتهامات بالف�ساد
على �سبيل املثال  ،لكن من غري املعقول �أن ي�ستدعى ال�صحفي يف كل مرة للإدالء ب�شهادته يف ق�ضايا معينة تخ�ص
ال�سلطات الق�ضائية  ،وي�سقط عنه ال�رس املهني – كما ن�صت على ذلك مواد القانون – ويجرب على تقدمي ما لديه
من مواد وملفات تتعلق ب�إحدى الق�ضايا ،ذلك يتعار�ض كلية ح�سب ر�أينا مع مبادئ حرية التعبري ال�صحفي .
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ا�ستدعائه  ،وال توجد مواد قانونية �أي�ضا حتميه من امل�سائلة �أو املتابعة الق�ضائية � ،أو حتميه �أي�ضا من حمالت
التفتي�ش واملداهمات التي تقوم بها م�صالح الأمن من حني لآخر على مقرات ال�صحف وقاعات التحرير.
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خامتــــة
	�إن ال�صحفيني اجلزائريني يعون متاما �أن عليهم التزاما ب�رضورة الدفاع عن حرية ال�صحافة عندما
تتعر�ض هذه ال�صحافة للهجوم وامل�ساومة  ،لكن الوفاء بهذا االلتزام يكلفهم �أحيانا غاليا  ،فقد ي�ؤدي �إىل عواقب
وخيمة لي�س بالن�سبة لهم ك�صحفيني فقط بل �أي�ضا بالن�سبة للجريدة ذاتها  ،فكثريا ما تكون �رضيبة احلرية
التوقيف والتعليق � ،أو ت�صنيفهم و�إدراجهم �ضمن قائمة ال�صحافة املغ�ضوب عليها من قبل ال�سلطات ،فيحدث
�أن حترم اجلريدة من ح�ص�ص الإ�شهار التي توزعها ال�سلطات العمومية على ال�صحافة الوطنية �،أو ي�سلط عليها
�سيف ديون املطابع العمومية فيتوقف طبع اجلريدة بني الفينة والأخرى بحجة عدم الوفاء بديونها اجتاه
املطبعة.
كما متار�س ال�سلطات العمومية على ال�صحفيني يف �أحيان كثرية �سيا�سات تخويف وترهيب ترمي �إىل
تكميم �أفواههم �أو حرمانهم من التو�صل �إىل م�صادر اخلرب  ،فيحدث غالبا �أن يحرم �صحفيون من تغطية ن�شاطات
حكومية معينة � ،أو يتم جتاهل �أ�سئلتهم �أثناء امل�ؤمترات ال�صحف  ،ويتم الرد على بع�ض �أ�سئلتهم ب�أ�سلوب
ا�ستفزازي تخويفي ك�إ�سرتاتيجية تتبناها �أطراف يف ال�سلطة احلاكمة ال�ستعرا�ض قوتها �أمام ال�صحفيني.
لكن كثريا ما تبوء حماوالت �إذالل ال�صحفيني وتخويفهم بالف�شل  ،لأن قوة ال�صحافة تكمن يف امتالكها ل�سالح
الك�شف عن هذه التهديدات يف ال�صحف فتثري الر�أي العام عن طريق التغطيات ال�صحفية املتوا�صلة � ،سيما
مع وجود زمالء يف و�سائل الإعالم الأخرى ي�ؤيدون ق�ضاياهم ويت�ضامنون معهم للرد على م�ساعي �إذالل
ال�صحفيني.
غري �أن اال�ستجداء دائما بالر�أي العام ك�إ�سرتاتيجية حلماية حرية ال�صحافة وك�سالح يف وجه من
ي�سعى الغت�صاب حرية التعبري غري حمبذ كثريا  ،ورمبا �ست�رض هذه الإ�سرتاتيجية بال�صحفي �أكرث مما تنفعه ،
ذلك يعطي مربرا لكثري من ال�صحفيني للمبالغة يف ممار�سة احلرية املتاحة لهم  ،فرمبا يثريون مبقاالتهم موا�ضيع
تدخل يف خانة املحرمات امنيا واجتماعيا و�سيا�سيا  ،وقد يتعر�ضون ل�سمعة �أ�شخا�ص بامل�س والقذف ثم بعد ذلك
يحتمون وراء الر�أي العام ك�سالح حلمايتهم من املالحقات القانونية .
وملنع حدوث �أي ت�آكل �آخر يف دور ال�صحافة  ،ف�إن ال�صحفيني ور�ؤ�ساء التحرير يجب �أن ميتنعوا عن
اللجوء �إىل الر�أي العام حلماية حرية ال�صحافة �أكرث مما يجب � ،أو يف احلاالت التي ال تدعو �إىل ذلك � ،إن رفع
�شعار حرية ال�صحافة يف كل مرة �سي�رض بق�ضية ال�صحافة وحدها .
�إن ال�صحافة مثلها مثل �أية م�ؤ�س�سات اجتماعية و�سيا�سية �أخرى يف املجتمع معر�ضة حلق النقد ال�رشعي لأدائها،
ويجب على ال�صحافة �أال ت�ستخدم �صيحة « �أغيثوين من الذئب» �إال عندما يكون اخلطر حقيقيا وهناك ذئب فعال
يحاول �إلتهام حرية ال�صحافة .
ن�صل يف نهاية الدرا�سة �إىل ا�ستنتاج �أن ال�صحافة اجلزائرية وجدت نف�سها بعد جتربة تعددية جتاوزت
الع�رشين �سنة يف كثري من احلاالت عر�ضة للإخ�ضاع و اال�ستغالل  ،فال�سلطة قد حاولت مرارا ا�ستخدام هذه
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ال�صحافة يف مراحل معينة ك�أداة لتلميع �صورتها يف الداخل و اخلارج ،وفك احل�صار املطبق حولها على ال�صعيد
الدويل يف الع�رشية ال�سوداء الأوىل  ،لكن مبجرد انفراج الأو�ضاع يف الع�رشية الثانية ،ا�ستعملت هذه ال�سلطة �شتى
الو�سائل خلنق هذه ال�صحافة والت�ضييق عليها  .من خالل احتكار ال�سلطات للمطابع والإ�شهار وم�صادر اخلرب
�إىل جانب فر�ض عقوبات تت�ضمن �سجن ال�صحفي وتغرميه  ،الأمر الذي �ساهم يف احلد من حرية ممار�سة املهنة،
يف ظل متاطل ال�سلطة الدائم يف تعديل قانون الإعالم  ،وعدم وفائها بوعودها بتح�سني الو�ضعية االجتماعية
واملهنية لل�صحفيني رغم مرور ع�رشين عاما على ميالد تعددية الإعالم بالبالد.
لكن من جانب �آخر  ،ال يجب �أن ننكر مكا�سب جتربة الإعالم املكتوب يف اجلزائر على الرغم من ق�رص
عمرها ،وتعر�ضها املتوا�صل ملحاوالت و�أدها  ،لكن ن�ضال بع�ض الأقالم ال�صحفية امللتزمة وا�ستماتتها يف الدفاع
عن حرية ال�صحافة وا�ستقالليتها واحرتافيتها هو ما مكن من �صنع جتربة �إعالمية عربية متميزة ا�ستطاعت
فعال �أن تكون �صوتا حقيقيا للمعار�ضة ال�سيا�سية  ،الثقافية  ،واالقت�صادية  ،بعدما غلقت منابر و�سائل الإعالم
الثقيلة و على ر�أ�سها التلفزيون اجلزائري .
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جامعة الدمام
Abstract:
To explore the level of employees’ satisfaction relating to their job is considered
an important element which develops performance, as awareness of employees’
needs; then fulfills theses needs, in healthy atmosphere could reflect positively
on their attitude, products and performance.
Therefore; this research comes to spell out confidence, requirements and needs
of Charities Societies’ employees in Bahrain, as a pre-step to strengthen their
job loyalty, and stability, which increases performance, and consider as good
supporter of developing products, through analysing major aspects that form
employees’ satisfaction to reach highest levels of performance.
Researcher based mainly on social survey employed a sample from Bahraini
charities, through a questioner which has been designed for this purpose related
to employees’ satisfaction in Charitable Societies. Statically research use (SPSS)
to find out results and percentage.
This research aims mainly to discover the employees’ opinion in Bahraini charitable
societies regarding their job satisfaction, as a new field of public opinion polls in
the King Dom of Bahrain.
In regard to the employees’ opinion in charitable charities’ job satisfaction, the theme of the research as pointed out in the title has raised a
number of questions. First, to what extent was the employees’ opinion in
charitable society’s regard job satisfaction? Second, to what extent were
rules, regulations, and building fulfil charities’ requirements?
The study has concluded the following; there is Job satisfaction, however it is
varied: The highest was percentage (42.2%) given to personal satisfaction; the
second highest percentage (22.2%) was given to teamwork and environment
satisfaction; the Lowest percentage (6.7%) was given to the satisfaction related
to building, rules and regulations of the society itself.
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مقدمة:
	�أ�صبحت ا�ستطالعات الر�أي �أداة �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية ،ت�ستخدم يف كل مناحي احلياة وهي
لي�ست جمرد �أداة بحثية ي�ستخدمها الباحثون يف املجال الأكادميي ،بل يتم تطبيقها مبيادين خمتلفة؛ ولعل من
التطبيقات احلديثة ال�ستطالعات الر�أي العام هو ا�ستخدامها يف العمل اخلريي.
يعد ا�ستخدام ا�ستطالعات الر�أي العام يف العامل العربي ويف الدول النامية من الأمور احلديثة ن�سبي ًا،
وهي لي�ست معروفة على نطاق وا�سع ،وال زالت مراكز ا�ستطالعات الر�أي تعاين بع�ض ما عانته مثيالتها يف
الغرب منذ بدايات القرن الع�رشين ،مما ي�ستوجب على الباحثني يف جمال ا�ستطالعات الر�أي العام� ،إبراز نقاط
القوة يف ا�ستخدامه بهدف زيادة الثقة والقناعة باال�ستطالعات يف كل املجاالت ومنها العمل اخلريي ،الذي تكرث
احلاجة �إليه يف دول العامل الثالث عموم ًا .لأن ا�ستخدام ا�ستطالع الر�أي العام يف العمل اخلريي ما زال حديث ًا
وغري م�ستخدم ب�شكل كبري .وهو ما �سيحاول هذا البحث تناوله ،وبيان �أهمية ا�ستطالع الر�أي العام يف العمل
اخلريي ،الذي يع ُّد جزء ًا من العمل الدعوي الديني ،وذلك با�ستخدام نتائج ا�ستطالع ر�أي العاملني يف املجال
اخلريي يف مملكة البحرين.
مفهوم العمل اخلريي:
لعل مفهوم اخلري �شيء متعارف عليه لدى النا�س ب�شكل عام ،وهو التقدمي والبذل والعطاء دون النظر
�إىل مردود مادي حم�سو�س �أو ملمو�س ،لأن العمل اخلريي هو عمل غري ربحي كبقية الأعمال التي نقوم بها
يف حياتنا اليومية ،وهو �أقرب ما يكون مبواثيق ال�رشف يف العمل الإعالمي ،يلتزم بها القائمون بالعمل دون
وجود �سلطة خارجية تفر�ض عليهم القيام بهذا الأمر ،ولكن لل�سمو واالرتقاء ب�أنف�سهم �إىل م�ستويات الكمال �أو
املثال ،ولذلك يقومون بالعمل الذي ي�سمى ب�أنه عمل غري ربحي ،فقط لتقدمي م�ساعدة �أو خدمة للآخرين ،حيث
يبتغي القائمون على العمل �أن يعود الربح املعنوي على نف�سيتهم وعلى م�ستقبلهم وم�ستقبل �أبنائهم ولي�س على
�أر�صدتهم يف البنوك.
يعد العمل اخلريي �أحد اال�سرتاتيجيات الهامة املوجهة حلل امل�شكالت االجتماعية ب�شكل خا�ص،
و�أحد �آليات التخفيف من معاناة الآخرين الذين ي�شكون احلرمان من �أمر ما ،وميكن معرفة هذا العمل من
خالل الوظائف التي ي�ؤديها يف خمتلف املجتمعات ،ولذلك ف�إنه ميثل �أحد �آليات حتقيق اال�ستقرار االجتماعي
واالقت�صادي وحتى ال�سيا�سي يف املجتمعات الإن�سانية(.)2009 ,Eikenberry, & Nickel
يتناول العمل اخلريي يف هذا البحث املفهوم العام للخري وهو قطاع العمل التطوعي غري احلكومي،
وغري الهادف للربح يف الوقت نف�سه الذي ي�شمل كل �أنواع عمل اخلري مثل :الإغاثة ،وامل�ساعدة ،ون�رش اخلري،
واحلماية االجتماعية ،جماالت اخلدمات ال�صحية ،ومكافحة املخدرات وامل�شاركة يف حماية البيئة وخدمة املجتمع
وم�ساعدة ورعاية الأيتام والأرامل .وكل ما قد يعود مبردود معنوي جيد على القائمني بالعمل اخلريي وبالتايل
على متلقي اخلدمة� ،أي هو قطاع من الأعمال املوجهة لل�صالح العام �أو النفع العام دون ربح مادي.
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كما يعد الر�ضا الوظيفي �أحد املداخل املهمة يف دار�سات القائم باالت�صال ،حيث يعنى بالك�شف عن
�أحا�سي�س القائمني باالت�صال وم�شاعرهم جتاه ممار�سة مهنتهم ،والناجتة عن عوامل ومتغريات مادية ومعنوية.
ويحدد الكثري من الباحثني �أبعاد الر�ضا الوظيفي يف عدة نقاط منها :الأجر ،والفر�ص املتاحة ،واالن�سجام مع
الزمالء ،واملزايا املتحققة ،وكذلك املكانة �أو املركز االجتماعي .وال يخفى على �أحد انعكا�سات الر�ضا الوظيفي
لدى القائم باالت�صال على كفاءة الأداء ،واحلفز على الإجادة ،وحتقيق االنتماء واالقتناع بالعمل.
ن�ش�أة اجلمعيات اخلريية يف مملكة البحرين:
بد�أ الن�شاط اخلريي والتطوعي يف البالد العربية مع بداية ع�رشينيات القرن املا�ضي يتخذ �شكل
تنظيمات وجمعيات خريية بدافع اخلري والإح�سان وا�ستجابة لظروف حملية و�إقليمية حيث �ساهمت هذه
املنظمات يف تقدمي م�ساعدات اجتماعية و�صحية و�إن�سانية .ويف �ستينيات القرن املا�ضي بد�أت املنظمات غري
احلكومية تلعب دور ًا بارز ًا يف احلياة االجتماعية والثقافية والإن�سانية ،وتطورت من حيث اخلدمات التي تقدمها
واملجاالت التي تعمل بها.
عرف العمل الأهلي يف البلدان العربية تو�سع ًا كبري ًا وازدهار ًا مع نهاية القرن املا�ضي نتيجة للتغريات
ال�سيا�سية واالقت�صادية التي عرفتها املنطقة العربية والإ�سالمية و�ساهم هذا العمل بتحمل جزء من �أعباء الدولة
وم�س�ؤولياتها االجتماعية يف جماالت عديدة كالت�أهيل والتدريب ومكافحة الفقر ورعاية الأ�رسة والطفولة ورعاية
امل�سنني وامل�رشدين �إ�ضافة �إىل تنمية املجتمعات املحلية وحت�سني البنية التحتية والإغاثة( نا�رص� ،2002 ،ص
.)27
ن�ش�أت اجلمعيات الأهلية يف دول اخلليج العربي مثل البحرين والكويت يف فرتة ما بني اخلم�سينيات
وال�ستينيات و ُتع ُّد احلقبة املمتدة ما بني عامي 1968م وعام 1985م هي الفرتة التي �شهدت ن�ش�أة معظم اجلمعيات
الأهلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة ُعمان واململكة العربية ال�سعودية وجمعية الهالل الأحمر
بفرعها الن�سوي يف قطر وبع�ض اجلمعيات املهنية يف البحرين وكذلك بقية اجلمعيات الأهلية يف الكويت(النجار،
1408هـ ،العمل االجتماعي التطوعي يف الدول العربية اخلليجية العدد .)11
تقدم اجلمعيات اخلريية خدمات متنوعة يف جماالت عديدة بدوافع دينية واجتماعية ووطنية وهي
كذلك تواجه �صعوبات تعيق م�سريتها يف حتقيق دورها بال�شكل الذي وجدت من �أجله ولأ�سباب متعددة رمبا
من �أبرزها جهل الأهايل بطبيعة اخلدمات والأن�شطة التي تقدمها اجلمعيات و�أحيان ًا ب�سبب قلة الدعم املادي
�أو املعنوي ،وهناك �أ�سباب تعود لو�سائل الإعالم و�ضعف التعريف باجلمعيات و�أهميتها(عبد العزيز،1992،
�ص.)56
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اال�ستفادة من ا�ستطالع �آراء العاملني يف م�ؤ�س�سات العمل اخلريي:
يعد اهتمام �أي م�ؤ�س�سة بجمهورها الداخلي من الو�سائل الناجعة يف حتقيق �أهدافها ،واعتبار املوظفني
والعاملني يف امل�ؤ�س�سة �رشكاء ال �أُجراء يعطي دفعة قوية للم�ؤ�س�سة ،ويجعل املوظفني �أقدر على العطاء و�أكرث
انتماء مل�ؤ�س�ستهم على اعتبار �أنهم �رشكاء يف النجاح كذلك ،كما تعترب امل�ؤ�س�سات واملنظمات التي يتميز موظفوها
بالر�ضا والدافعية وااللتزام والتدريب واملهنية العالية م�ؤ�س�سات ناجحة.

العدد 5

�أهداف اجلمعيات اخلريية :
ت�شرتك اجلمعيات اخلريية على م�ستوى العامل بالعديد من الأهداف التي تعمل على حتقيقها(النجار،
�،1992ص ،)29يف كل جماالت احلياة وعلى كافة امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية؛ ومن �أبرز �أهداف
اجلمعيات اخلريية:
خدمة املجتمع وتقدمي �أوجه الرعاية االجتماعية لأفراده وجماعاته املحتاجة.
الإ�سهام يف رفع و�شمول م�ستوى اخلدمات الطبية وال�صحية لكل املناطق اجلغرافية.
تقدمي امل�ساعدات والدعم املايل والعيني للأ�رس الفقرية واملحتاجة.
النهو�ض باملر�أة وتطويرها من الناحيتني االجتماعية والثقافية.
االهتمام بالطفولة ورعايتها عن طريق �إن�شاء دور للح�ضانة وريا�ض الأطفال.
م�ساعدة �أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة وكبار ال�سن.
االهتمام بتطوير القدرات الفنية والعلمية للعاملني يف اجلمعيات اخلريية.
اال�ستفادة من ا�ستطالعات الر�أي يف العمل اخلريي:
يحقق ا�ستخدام ا�ستطالعات الر�أي العام يف العمل اخلريي عدة فوائد(�أبو رمان ،مايو  )2008من
�أبرزها:
ا�ستخدام نتائج اال�ستطالعات يف جميع مراحل �صنع ال�سيا�سة العامة واتخاذ القرار يف العمل اخلريي.
الك�شف عن عالقات وروابط غري متوقعة يف نتائج ا�ستطالعات الر�أي يف العمل اخلريي.
�إ�سباغ الدعم والت�أييد ل�سيا�سات وقرارات اتخذت من قبل م�ؤ�س�سات العمل اخلريي.
قيا�س القرب والبعد عن حتقيق �أهداف اجلهات اخلريية.
تقدم ا�ستطالعات الر�أي احلجم احلقيقي لكل ما يتعلق بالعمل اخلريي بالرقم وبالن�سبة.
تقيم اال�ستطالعات وزن ًا للم�شاعر والآراء.
عمل اال�ستطالعات على تثقيف الفئات املختلفة مبا ي�صب يف م�صلحة العمل اخلريي.
تنمية وتفعيل احلوار يف جماالت العمل اخلريي.
التوعية باملخاطر والأزمات.
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يقوم ا�ستطالع �آراء املوارد الب�رشية بالدور التكاملي يف امل�ؤ�س�سات اخلريية؛ يف اقت�صاد املعرفة (knowledge-
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 .)based economyحيث مل تعد امل�صادر املتعلقة باملال والتكنولوجيا هي التي تفيد يف النجاح فقط؛ فهذه
عوامل تقليدية معروفة وموجودة لدى اجلميع ،ولكن حتتاج �إىل قدرة املوظفني يف ا�ستخدام هذه امل�صادر لتوليد
وابتكار �أفكار ومنتجات جديدة تقدم �إ�ضافة حقيقية للم�ؤ�س�سة ( .) 2007 AAPOR Conference
يقي�س ا�ستطالع ر�أي املوارد الب�رشية (العاملني يف م�ؤ�س�سات العمل اخلريي) اجتاهات و�سلوك املوظفني ،مما
ي�ساعد الإدارة على فهم �سلوك املوظفني و�إيجاد الآليات املنا�سبة للتعامل مع هذا ال�سلوك� ،أو تغيريه بال�شكل
الأن�سب لتعزيز الإنتاجية وجناح امل�ؤ�س�سة اخلريية (.)337-325 pp 2009 .Smyth, Et
�أخذت املنظمات احلكومية واخلا�صة حتر�ص على معرفة �آراء عامليها مثل حر�صها على ر�أي الزبائن اخلارجيني
وامل�ساهمني وال�صحافة .ولذلك يعد احلديث عن �أهمية ا�ستخدام �أداة ا�ستطالع �آراء العاملني يف العمل اخلريي،
واالهتمام بالعاملني يف هذا القطاع جزئي ًة هامة يف بحث يتناول ا�ستخدام ا�ستطالعات الر�أي يف العمل اخلريي،
ومن هذا املنطلق ف�إن اجلهات اخلريية قد حتقق جملة من الفوائد با�ستطالع �آراء موظفيها(,Lawrence
 .)24.pg 2007ومن �أبرز هذه الفوائد:
املحافظة على املوارد الب�رشية الكفوءة :من العاملني واملتطوعني والتقليل من ن�سبة تركهم للعمل ُيعد من �أهم
�أ�سباب النجاح والتخطيط اال�سرتاتيجي.
بروز بع�ض الأفكار الهامة من امليدان التي قد تتفتق لدى العاملني واملمار�سني للعمل اخلريي ب�شكل يومي ر�ؤى
و�أفكار من امليدان ت�صب يف م�صلحة العمل ال تكون موجودة عند املنظرين.
ت�ستطيع م�ؤ�س�سات العمل اخلريي التعرف على مقرتحات و�آراء الذين عاي�شوا الواقع من خالل ا�ستطالعات
الر�أي)23 .pg , 2004 ,Hari( ،
ت�ساعد نتائج ا�ستطالعات ر�أي العاملني واملتطوعني على �أن يكونوا حلفاء يف حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة اخلريية
وزيادة الإح�سا�س بامل�شاركة.
تعد ا�ستطالعات الر�أي من �أهم الطرق يف حتفيز املوظفني على العمل ،لأنهم ي�شعرون بوزن �آرائهم يف العمل الذي
يقومون به.
�أنواع ا�ستطالعات الر�أي العام:
تتمتع ا�ستطالعات الر�أي العام يف الوقت احلا�رض ب�أهمية بالغة يف �شتى مناحي احلياة فقد �أ�صبحت ت�ستخدم
من قبل كل املهتمني بتطوير �أعمالهم وم�ؤ�س�ساتهم ،ومعرفة �صورتهم لدى النا�س� ،أو ر�أي الآخرين فيهم،
ولكن بو�سائل علمية ،وبدرا�سات ونتائج ميكن بها االعتماد عليها ،ومن �أبرز املجاالت التي تظهر فيها �أهمية
ا�ستطالعات الر�أي:
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ثالثاً :ا�ستطالعات الر�أي يف املجال التجاري واالقت�صادي:
تزداد ا�ستطالعات �آراء العمالء يف ال�سلع واخلدمات املقدمة لهم وحتقق ال�رشكات الكربى يف
ا�ستطالعات الر�أي مئات املاليني من الدنانري من خالل تنفيذ العديد من هذه اال�ستطالعات (@Available
 .)www.ipososna.com/newsولعل اال�ستطالعات يف املجال االقت�صادي من �أبرز �أنواع اال�ستطالع،
�إذ ميكن ترجمة نتائجه اال�ستطالع �إىل ( ،)CASH MONEYكما وميكن ت�صنيع �سلعة وفق ًا لرغبات اجلمهور،
بحيث تلبي احتياجاتهم ،ولذلك يدفع املعلنون و�أ�صحاب امل�صالح االقت�صادية الكربى مبالغ كبرية لإجراء
ا�ستطالع ر�أي مو�ضوعي وحقيقي.

العدد 5

ثانياً :ا�ستطالعات الر�أي يف املجال ال�سيا�سي:
يجري االهتمام با�ستطالعات الر�أي يف الدول الغربية من جميع الطبقات ال�سيا�سية ،ففي الواليات
املتحدة على �سبيل املثال يتم تنفيذ ا�ستطالعات للر�أي العام الأمريكي حتت �إ�رشاف البيت الأبي�ض ومنذ عهد
الرئي�س كندي ( .)17-86.pp , 2006 ,Giuseppeوقد ازدادت اال�ستخدامات ال�سيا�سية ال�ستطالعات
الر�أي العام يف العقود الأخرية حتى �أ�صبحت بت�سارعها ك�سباق اخليول وفق ًا لر�أي «�ألربت كانرتل» وبخا�صة يف
الأحداث الهامة كاالنتخابات (� .)16-15.pp 2001 ,Manaza & Lonaxإذ ت�ؤثر ا�ستطالعات الر�أي يف
العملية االنتخابية ،وعلى وجه اخل�صو�ص الذين ي�سمون بالناخبني غري املقررين(� ، )Undecided Votersأو
الذين مل يحزموا �أمرهم ملن �سي�صوتون ،وت�ساعد يف حتديد مواقف النا�س نحو املر�شحني املتناف�سني ،واتخاذ
قرارات.
وعلى �سبيل املثال فقد قامت �إحدى مر�شحات انتخابات الرئا�سة الفرن�سية ال�سابقة «راويال» بتغيري رئي�س
حملتها يف االنتخابات اعتماد ًا على نتائج ا�ستطالعات الر�أي العام التي تقول �أنه لي�س ال�شخ�ص املنا�سب الذي
قد يخدمها يف حملتها ب�شكل �إيجابي .ويف فرن�سا كذلك مينع ن�رش نتائج ا�ستطالعات الر�أي قبل �أ�سبوعني من
االنتخابات ،وكذلك احلال يف م�رص مينع ن�رش النتائج قبل � 7أيام من يوم االقرتاع( كر�سبي� 1998 ،ص  )9ملا
لها من �أهمية يف توجيه ر�أي الناخبني� ،أو الت�أثري يف قراراتهم.

43

�أوال :ا�ستطالعات الر�أي يف املجال العلمي والأكادميي:
تقوم ا�ستطالعات الر�أي يف الع�رص احلديث على مبد�أ ا�ستخراج ومعرفة �آراء النا�س احلقيقية،
بخطوات علمية دقيقة ،ويف هذا حت ٍد ،لأن �إقناع النا�س يف �أن يقتطعوا جزء ًا من وقتهم ويدلوا مبعلومات حقيقية
لن يكون مبقدور كل الباحثني القيام به ،فهو يحتاج �إىل مهارات �إ�ضافية ،وتدريب متوا�صل ،ولهذا ف�إن تنفيذ
اال�ستطالع ال يتم ب�سهولة ورمبا ،بل ويجب �أن يتم تدريب فريق العمل للقيام باملهمة يف كل ا�ستطالع حتى يتم
على �أكمل وجه (.)474-454 .pp ,1992 ,Sanchez, & Morchio
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رابعاً :ا�ستطالعات الر�أي يف املجال الإعالمي:
لعل من �أو�سع جماالت ا�ستطالعات الر�أي العام هو جمال الإعالم حيث ميكن للقارئ �أو امل�شاهد ملواقع
و�سائل الإعالم �أن يرى ا�ستطالعات ر�أي �سواء حول م�ستوى �أدائها كو�سيلة� ،أو عن املو�ضوعات االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية وحتى الدينية التي تن�رشها ،مبا يف ذلك العمل اخلريي .و�أ�صبحت كلمة
“ا�ستطالع” تقتحم و�سائل الإعالم املختلفة؛ ففي �إح�صائية يوم االنتخابات الأمريكية عام  2004وردت كلمة
“ا�ستطالع” ( )11327مرة يف ال�صحف واملجالت ويف حمطة ( ،)CNNوالتلفزيونات الرئي�سة يف الواليات
املتحدة
()Available@www.ipososna.com/news
خام�ساً :ا�ستطالعات الر�أي يف املجال الإداري:
دخلت ا�ستطالعات الر�أي يف معايري التقييم الإدارية ويف متطلبات الفوز بجوائز �إدارية ،و�أ�صبح هناك ترابط
وثيق بني اال�ستطالعات وال�سيا�سات العامة واتخاذ القرارات ،وغدا ا�ستطالع �آراء املوارد الب�رشية �أداة �إدارية
ال ي�ستهان بها يف الكثري من املنظمات احلكومية واخلا�صة ملعرفة �آراء متلقي اخلدمة فيما يقدم لهم من خدمات،
والتعرف على �آرائهم يف الكيفية التي ميكن �أن تب�سط الإجراءات وتخفيف الروتني يف معامالتهم.
�ساد�ساً :ا�ستطالعات الر�أي يف املجال االجتماعي:
يعرف نوع من اال�ستطالعات يف جمال العمل االجتماعي ي�سمى با�ستطالعات الباروميرت
( )Barometerالتي تعد من �أف�ضل الو�سائل لفهم املجتمعات وقيا�س مدى بروز �أي ق�ضية �أو اختفائها بتنفيذ
ا�ستطالعات الر�أي العام حول الق�ضايا االجتماعية.
�سابعاً :ا�ستطالعات الر�أي يف املجال القانوين:
دخلت ا�ستطالعات الر�أي حتى املجال القانوين حيث ت�سعى احلكومات يف بلدان خمتلفة ملعرفة �آراء
اجلماهري يف بع�ض الت�رشيعات القانونية التي �ست�صدرها� ،أو حتى التي �أ�صدرتها م�سبق ًا ،يف الأردن على �سبيل
املثال �أدت ا�ستطالعات الر�أي �إىل �إعادة النظر يف قانون ال�سري الذي كان مقرتح ًا من قبل احلكومة يف عام ،2008
وقد مت �إلغا�ؤه ملا قيل فيه من �أنه جمحف بحق ال�سائقني .ميكن �أن ن�صل �إىل نتيجة مفادها �أن االهتمام بنتائج
منحى جديد ًا يف كل �أنحاء العامل.
اال�ستطالع �أ�صبح ي�أخذ ً
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الدرا�سات ال�سابقة:
(املنيف )1999 ،تقومي الدور الرتبوي للجمعيات اخلريية الن�سائية يف اململكة العربية ال�سعودية ،ر�سالة
ماج�ستري ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض.
هدفت درا�سة ح�صة املنيف �إىل التعرف على واقع الربامج واخلدمات الرتبوية ،وحتديد مدى فاعلية
الدور الرتبوي للجمعيات اخلريية الن�سائية يف اململكة العربية ال�سعودية من حيث التخطيط والإدارة وتنفيذ
براجمها الرتبوية .وكذلك هدفت �إىل الوقوف على �أهم املعوقات التي حتول دون فاعلية هذا الدور الرتبوي
للجمعيات اخلريية الن�سائية يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد اعتمدت الباحثة يف درا�ستها على املنهج الو�صفي
التحليلي ،وا�شتملت عينة درا�ستها على جميع قيادات اجلمعيات اخلريية الن�سائية وعددهن ت�سع ع�رشة قيادة
موزعة على مناطق اململكة العربية ال�سعودية ،وا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة للدار�سة.
تو�صلت درا�سة املنيف �إىل عدة نتائج من �أبرزها �أن هـناك �إجماع ًا من قبل قيادات اجلمعيات اخلرييـة
الن�سائية على �أهمية الدور الرتبوي يف اجلمعيات .و�أنه يوجد هناك اهتمام كبري من قبل اجلمعيات اخلريية
الن�سائية برعاية الطفولة من خالل دور احل�ضانة وريا�ض الأطفال.
	�أما �أبرز املعوقات التي حتول دون فاعلية الدور الرتبوي للجمعيات اخلريية الن�سائية يف اململكة فقد
متثلت يف االفتقار �إىل اجلهود التطوعية املنا�سبة لأداء املهام الرتبوية .ويف عدم توافر الدعم املادي والتمويل
الالزم للأن�شطة الرتبوية .وكذلك يف ارتفاع تكلفة اخلدمات الرتبوية ،مما يقلل من حجم وم�ستوى تلك اخلدمات.
ويف قلة وجود الن�شاط الإعالمي املنا�سب خلدمة الأغرا�ض الرتبوية.
ثم �أو�صت املنيف يف درا�ستها ب�رضورة توفري الدعم املادي والتمويل الالزم للأن�شطة الرتبوية،
و�إف�ساح املجال �أمام اجلهود التطوعية املنا�سبة لأداء املهام الرتبوية وتطوير �أدائها.
( �آل تومي1417،هـ) ،ن�شاطات العالقات العامة يف امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية الدولية العاملة يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،كلية الدعوة والإعالم،
ق�سم الإعالم.
هدف �آل تومي يف درا�سته �إىل التعرف على ن�شاطات �أجهزة العالقات العامة يف امل�ؤ�س�سات اخلريية
وتنظيماتها ،وم�ستويات االت�صال باجلمهور وقنواته .وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي .ومن �أهم النتائج
التي تو�صلت لها الدرا�سة؛ الت�أكيد على �أن �إدارات العالقات العامة يف امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية الدولية العاملة يف
اململكة العربية ال�سعودية متار�س �ست وظائف رئي�سة هي :وظيفة ال�ش�ؤون العامة والوظيفة النوعية اخلا�صة
بامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية ،والوظيفة الإعالمية ،والوظيفة االت�صالية ،ووظيفة التخطيط ،والوظيفة اال�ست�شارية.
ٍ
ن�شاطات �أخرى لها
كما �أكدت الدرا�سة ارتفاع ن�سبة االهتمام بوظيفة ال�ش�ؤون العامة ،مما �أثر على
�أهميتها ،مثل ن�شاطات الوظيفة اال�ست�شارية ،واالت�صالية ،والإعالمية .وكذلك �إبراز �أن �أجهزة العالقات يف
امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية تقوم بوظيفة نوعية خا�صة تنا�سب طبيعة ن�شاطات امل�ؤ�س�سة ،وتتمثل ن�شاطات هذه الوظيفة

القائمون باالت�صال

الإت�صال والتنمية

46
العدد 5

يف احلث على التربع للم�رشوعات اخلريية وتن�سيق عمل املتطوعني .و�أن اهتمام امل�ؤ�س�سات اخلريية ب�إقامة املعار�ض
وا�ضح يف اال�ستفادة من و�سائل
�أو امل�شاركة فيها للو�صول �إىل اجلمهور ،عرب �أ�ساليب وطرق متعددة مع ق�صور
ٍ
الإعالم� .أو�صى»�آل تومي» يف درا�سته ب�رضورة التو�سع يف ا�ستخدام �أ�ساليب وطرق �أخرى متعددة للو�صول �إىل
اجلماهري واال�ستفادة من و�سائل الإعالم ب�شكل �أكرب يتجاوز ما هو واقع وقت تنفيذ الر�سالة.
(املطوع 1425هـ) ،اجلهود الدعوية للم�ؤ�س�سات اخلريية يف اململكة العربية ال�سعودية  ،درا�سة و�صفية تقوميية،
ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،كلية الدعوة والإعالم ،ق�سم الدعوة.
هدف املطوع من درا�سته وب�شكل رئي�س �إىل بيان اجلهود التي تبذلها امل�ؤ�س�سات اخلريية ،و�أهدافها
وبراجمها ومنجزاتها يف خدمة الدعوة وتقدمي اخلري للنا�س ،فهي تبذل جهودا جليلة وعظيمة يف ن�رش العقيدة
ال�صحيحة وتعليم �أحكام الدين ،وتقدمي امل�ساعدات املادية ،وحتر�ص �أي�ضا على العناية ال�صحية باملحتاجني عن
طريق �إن�شاء املراكز ال�صحية ،و�إقامة املخيمات الطبية يف املناطق املت�رضرة ،كما �أنها ت�سهم يف �إغاثة املناطق
املت�رضرة عن طريق بع�ض �أعمال الرب والإغاثة املتنوعة.
تو�صلت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج املهمة ،من �أبرزها� :إن مفهوم العمل اخلريي الذي حث عليه
الإ�سالم وا�سع ،فمنه ما يقت�رص على فاعله ،ومنه ما يكون متعديا ،وهو �أف�ضل من الأول لكون �أثره ي�صل �إىل
الآخرين ،وقد َر َّت َب الدين احلنيف على القيام بهذه الأعمال �أجور ًا عظيمة .كما تبني �أن الآثار االجتماعية عديدة؛
فمنها :ما يعود بالنفع واخلري على املجتمع عامة؛ ومنها ما يعود بالأثر الطيب على امل�ستفيدين من براجمه
و�أعماله املتنوعة ،ومنها ما يعود ب�آثار جليلة على القائمني به ،وهذا مما ي�ؤكد ف�ضله و�أهميته.
كما �إن هناك نوع ًا من التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات اخلريية يف جمال تق�سيم مناطق جمع التربعات يف بع�ض املدن،
خ�صو�صا يف مدينة الريا�ض .والت�أكيد على �أهمية التخطيط والتن�سيق يف عملية ا�ستقطاب املتربعني .وقد متيزت
اجلهود التي تبذلها امل�ؤ�س�سات اخلريية يف ن�رش القيم الإ�سالمية وتعليمها للنا�س ،وتك�شف عن تقدم امل�ستوى
التنظيمي وامل�ؤ�س�سي الذي و�صلت �إليه م�ؤ�س�سات العمل اخلريي يف املجتمع ال�سعودي.
�أو�صت درا�سة املطوع ب�أهمية تفعيل العالقة بني اجلمعيات اخلريية واجلماهري التي تتعامل معها لإيجاد نوع من
التوا�صل الوثيق بني االثنني لتحقيق الأهداف امل�شرتكة بينهما ،وتو�ضيح الربامج والأن�شطة التي تقوم بها تلك
اجلمعيات حتى يتعرف عليها النا�س ب�شكل �أكرب.
(�أ�شرف1408 ،هـ) ،امل�شاركة التطوعية للمر�أة يف اجلمعيات اخلريية :درا�سة و�صفية مطبقة على اجلمعيات
اخلريية الن�سائية مبدينة الريا�ض ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شوره ،املعهد العايل للخدمة االجتماعية للنبات
الريا�ض.
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على الدور الذي تقوم به املر�أة ال�سعودية عرب امل�شاركة التطوعية يف اجلمعيات
اخلريية والعوامل املختلفة التي ت�ساعد املر�أة على هذه امل�شاركة ،وكذلك �إىل درا�سة العوامل التي ت�ؤدي �إىل

القائمون باالت�صال

الإت�صال والتنمية

ثمة غياب وا�ضح يف النماذج وامل�ؤ�رشات واملعلومات التي تك�شف عن حالة الر�ضا الوظيفي للقائمني باالت�صال
يف اجلمعيات اخلريية ،وكذلك قلة يف الدرا�سات التي تعني مبعرفة هذه احلالة لدى القائمني باالت�صال وخا�صة يف
اجلمعيات اخلريية يف مملكة البحرين ،ولذا فقد تبلور �إح�سا�س لدى الباحث ب�رضورة قيا�س هذه احلالة لدى العاملني يف
جمال ات�صايل مبا�رش مع متلقي اخلدمة يف قطاع العمل اخلريي.
تتج�سد م�شكلة هذا البحث يف حماولة التعرف على ر�أي القائمني باالت�صال يف العمل اخلريي (اجلمعيات اخلريية)،
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�إحجام املر�أة عن هذه امل�شاركة.
ا�ستخدمت الباحثة منهج امل�سح االجتماعي بطريقة احل�رص ال�شامل للجمعيات اخلريية الن�سائية مبدينة الريا�ض
وللع�ضوات املتطوعات واملقيدات ب�سجالت اجلمعيات ،كما ا�ستعانت الباحثة باملقابالت �شبه املقننة وا�ستمارة
البحث يف �إجراء درا�ستها� .أما �أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة فهي :و�ضع �إطار مقرتح لدور تنظيم
املجتمع يف ا�ستثارة امل�شاركة التطوعية يف اجلمعيات اخلريية يف املجتمع ال�سعودي يف �ضوء �إمكاناته وظروفه
وقيمه وعاداته واحتياجاته .و�أو�صت الدرا�سة ب�أهمية �إتاحة الفر�صة �أمام املر�أة لزيادة وتفعيل دورها داخل
اجلمعيات اخلريية ،و�أن يتزامن ذلك مع تذليل ال�صعاب التي تواجهها املر�أة �إزاء امل�شاركة التطوعية يف �أعمال
اجلمعيات.
(الباز 1997م)  ،املنظمات الأهلية العربية على م�شارف القرن احلادي والع�رشين :حمددات الواقع و�آفاق
امل�ستقبل  ،القاهرة  ،جلنة املتابعة مل�ؤمتر املنظمات الأهلية العربية.
�أجريت الدرا�سة على املنظمات الأهلية يف بع�ض الأقطار العربية وهي( تون�س ،املغرب ،فل�سطني،
البحرين ،الإمارات ،الكويت ،عمان ،م�رص) ،وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف على البناء امل�ؤ�س�سي للمنظمات
الأهلية ،و�إىل الك�شف عن امل�شكالت واملعوقات التي تواجه املنظمات الأهلية يف عملها واالحتياجات التي ميكن
�أن ت�سهم يف تطويرها وحت�سني �أدائها .وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي املقارن ،واعتمدت
الدرا�سة يف جمع البيانات امليدانية على ا�ستبيان ًا موحد ًا لكل الأقطار.
	�أما �أبرز النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة فهي :بعد املنظمات العربية عن الدور التنموي الذي تتطلبه
الظروف احلالية و�إن كانت هناك م�ؤ�رشات على ظهور منظمات عربية تقرتب يف ن�شاطها من الدور التنموي
املطلوب .و�إن العالقة بني املنظمات الأهلية العربية والفئات امل�ستفيدة تت�سم بالو�صاية ،حيث يتم جعل الفئات
امل�ستهدفة �ضعيفة وم�ستحقة للرعاية �أكرث منها طرف ًا م�شارك ًا.
ويف تو�صياتها دعت درا�سة �شهيدة الباز املنظمات العربية �إىل �أن تعي �أهمية الدور التنموي املطلوب منها ت�أديته
على الوجه الأكمل ،و�أال يقت�رص دورها على جمرد عقد االجتماعات وامل�ؤمترات مع �أهمية �إتاحة الفر�صة �أمام
الفئات امل�ستفيدة من املنظمات للم�شاركة الفعلية يف �سيا�ستها وخريطة �أعمالها ،وعدم معاملتها كفئة م�ستفيدة
و�إمنا ك�رشيك فاعل.
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ومدى ر�ضاهم عما يقومون به من عمل �أثناء توا�صلهم مع متلقي اخلدمة .وتقدمي منوذج عن الر�ضا الوظيفي� .إذ �أن
املمار�سة املهنية تت�أثر بالعديد من العوامل مثل :التنظيم الإداري يف امل�ؤ�س�سة ،و�سيلة االت�صال امل�ستخدم ،الت�أهيل العملي
واملهني ،العالقات الوظيفية واالجتماعية بني امل�ستويات املختلفة وبني الزمالء ،وجميعها ت�ؤثر يف م�ستوى الر�ضا ،من
خالل تطبيق هذا البحث على القائمني باالت�صال يف اجلمعيات اخلريية يف مملكة البحرين.
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�أهمية البحث:
تنعك�س �أهمية ا�ستخدام ا�ستطالع الر�أي العام على هذا البحث وتبدو الأهمية �أكرب كونه يبحث يف
العمل اخلريي الذي يعترب من املو�ضوعات احلديثة والبالغة الأهمية يف العامل �أجمع .ولذلك ف�إن تطبيق منوذج
ا�ستخدام العمل اخلريي على عينة من العاملني يف العمل اخلريي يف مملكة البحرين ،يعد من املو�ضوعات الهامة،
التي تربز �أهمية البحث .وتعد النقاط التالية من م�س ّوغات �إجرائه:
حداثة وجدة ا�ستخدام ا�ستطالعات الر�أي العام يف العمل اخلريي ب�شكل عام ويف العمل الإ�سالمي على وجه
اخل�صو�ص.
�إلقاء ال�ضوء على ا�ستخدامات ا�ستطالع الر�أي العام يف العمل اخلريي ،واملمار�سة العملية له.
ا�ستخدام ا�ستطالع الر�أي يف مو�ضوعات ع�رصية لها عالقة بالنواحي الدينية فيما يت�صل بحياة النا�س اليومية
وهو مو�ضوع �أكرث حداثة وجدة يف العمل الإ�سالمي.
حاجة �صناع القرار يف منظمات العمل اخلريي �إىل معلومات دقيقة ومو�ضوعية ت�ساعدهم يف ر�سم اخلطط،
وترتيب الأن�شطة ،واتخاذ القرار املنا�سب.
تـقدمي درا�سة علمية جديدة يف جمال الدرا�سات الإعالمية تتناول ا�ستطالعات الر�أي العام حيث تقدم هذه الدرا�سة
�إ�ضافة �إىل املكتبة الإعالمية يف جمال العمل اخلريي واجلمعيات اخلريية وفق ًا للأ�س�س العلمية.
ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة بكونها ُتع ُّد �إ�سهام ًا جديد ًا كونها تربز جزء ًا مل يتم تناوله من واقع الدرا�سات ال�سابقة
«جانب الر�ضا الوظيفي للعاملني يف اجلمعيات اخلريية» ،وهو عن�رص جديد مل يتم بحثه من قبل بح�سب علم
الباحث.
�أهداف البحث:

ي�سعى الباحث �إىل ا�ستق�صاء قناعة ومتطلبات واحتياجات املوظفني يف العمل اخلريي للقيام بعملهم على �أعلى م�ستويات
من الأداء ،وذلك من خالل حتقيق الأهداف ،التالية:
معرفة مدى الر�ضا ال�شخ�صي للعاملني يف العمل اخلريي عن املهنة التي يقومون بها ،وعن االمتيازات التي يح�صلون
عليها؟
معرفة مدى ر�ضا العاملني يف اجلمعيات اخلريية عن التفاعل مع زمالء املهنة (فريق العمل)؟
معرفة مدى مالءمة القوانني والتعليمات الناظمة ومباين اجلمعيات اخلريية يف مملكة البحرين للعمل اخلريي.
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منهج البحث:
اعتمد الباحث على املنهج امل�سحي لإجراء هذا البحث؛ وذلك ب�إجراء درا�سة ميدانية على عينة من
العاملني يف جمال العمل اخلريي يف مملكة البحرين .ويرى الباحث �أن هذا املنهج يتنا�سب مع طبيعة البحث
والبيانات املراد احل�صول عليها .وهو املنهج الأكرث تعبري ًا عما يرمي �إليه البحث يف ك�شف النقاب عن الكيفية التي
تتعامل بها منظمات العمل اخلريي يف مملكة البحرين ،مع موظفيها ،ومع ممار�سي العمل اخلريي فهو منهج
ي�صف الظاهرة عن طريق جمع املعلومات �أو البيانات الالزمة ،ويتعدى الو�صف وجمع املعلومات والبيانات �إىل
ت�صنيفها وتنظيمها والتعبري عنها كمي ًا وكيفي ًا ،ثم حتليلها للو�صول �إىل ا�ستنتاجات ت�سهم يف فهم الواقع ب�شكل
دقيق من �أجل تطويره وحت�سينه( عبيدات ،و�أبو ال�سميد � 2002ص.)54
مت اختيار عينة من العاملني يف العمل اخلريي (اجلمعيات اخلريية) لتطبيق اال�ستبانة عليهم وا�ستخراج
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نوع البحث:
ينتمي هذا البحث �إىل نوعية الدرا�سات امليدانية التي تهتم با�ستطالع وا�ستك�شاف مدى الر�ضا الوظيفي للعاملني
يف اجلمعيات اخلريية يف مملكة البحرين .وي�سعى �إىل و�صف مدى ر�ضاهم عن ظروف العمل التي يقومون بها،
وعن توا�صلهم وتعاونهم كفريق عمل يف اجلمعيات اخلريية ،وكذلك مالءمة القوانني والتعليمات والأبنية
اخلا�صة باجلمعيات للعمل اخلريي.

العدد 5

فر�ضيات البحث:
الفر�ضية الأوىل :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني القائمني باالت�صال يف اجلمعيات اخلريية �إزاء م�ستويات ر�ضاهم
ال�شخ�صي.
الفر�ضية الثانية :« :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني القائمني باالت�صال يف اجلمعيات اخلريية �إزاء م�ستويات
ر�ضاهم االجتماعي
الفر�ضية الثالثة :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني القائمني باالت�صال يف اجلمعيات اخلريية �إزاء م�ستويات ر�ضاهم
العام عن بيئة العمل.
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�أ�سئلة البحث:
ي�سعى البحث �إىل الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
ما مدى الر�ضا ال�شخ�صي للعاملني يف العمل اخلريي عن املهنة التي يقومون بها ،وعن االمتيازات التي يح�صلون عليها؟
ما مدى ر�ضا العاملني يف اجلمعيات اخلريية عن التفاعل مع زمالء املهنة (فريق العمل)؟
ما مدى مالءمة القوانني والتعليمات الناظمة ومباين اجلمعيات اخلريية يف مملكة البحرين للعمل اخلريي.
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املعلومات وحتليلها� ،أمال يف الو�صول �إىل النتائج �أو حتقيق �أهداف البحث .و�سيقوم الباحث بو�صف الواقع
احلايل وحتليله كما ورد على ل�سان الأ�شخا�ص الذين مت ا�ستطالع �آرائهم ،دون التدخل فيها ويف تعبرياتها.
ويف هذا املجال يرى �سيد �أحمد عمر� :أن مفهوم البحث الو�صفي يرتبط بدرا�سة واقع الأحداث
والظواهر واملواقف والآراء وحتليلها وتف�سريها بغر�ض الو�صول �إىل ا�ستنتاجات مفيدة �إما لت�صحيح هذا
الواقع� ،أو حتديثه �أو ا�ستكماله� ،أو تطويره بحيث متثل اال�ستنتاجات فهم ًا للحا�رض ،ي�ستهدف توجيه امل�ستقبل
( ال�سيد � ،2002ص.)210:

العدد 5

�أداة البحث:
�سيتم جمع البيانات يف هذا البحث من خالل ا�ستمارة (ا�ستبانة)� ،أُعدت لهذه الغاية خ�صي�ص ًا وهي
مق�سمة �إىل ثالثة حماور عن الر�ضا الوظيفي؛ يتناول كل حمور منها جما ًال من جماالت الر�ضا الوظيفي ،وينق�سم
كل حمور �إىل (� )15س�ؤا ًال تغطي كافة اجلوانب املتعلقة باملحور ،ملحق الدرا�سة يقدم هذه اال�ستبانة.
م�صطلحات البحث:
�ستحمل الكلمات التالية املعاين املبينة �إزاء كل منها لغايات هذا البحث حتى لو كانت معاين تت�سع ملا
هو �أكرب من ذلك.
اجلمعيات اخلريية :هي املن�ش�آت غري الربحية ،التي ت�سعى �إىل تقدمي خدمات ذات قيمة لأفراد
املجتمع ،دون �أن تهدف �إىل حتقيق �أرباح ،وتقوم بتنفيذ الربامج االجتماعية التي تخدم الفئات ذات احلاجة يف
املجتمع ( الر�شيد� ،صالح بن �سليمان1427،هـ� ،ص .)21
العمل اخلريي :يق�صد بالعمل اخلريي يف هذا البحث كافة نواحي عمل اخلري الذي تقوم به املنظمات واجلمعيات
اخلريية العامة من �إغاثة ،وم�ساعدة ،وحماية ،ون�رش اخلري ،وهو ي�شمل كل العاملني يف اجلمعيات اخلريية
املوجودة يف مملكة البحرين.
الر�ضا الوظيفي :يق�صد بالر�ضا الوظيفي يف هذا البحث ،مدى ر�ضا القائمني باالت�صال (العاملني يف اجلمعيات
اخلريية) عن عملهم وعن بيئة العمل التي يعملون بها ب�شكل خا�ص.
جمتمع البحث:
يتكون جمتمع البحث من كل العاملني يف جمال اجلمعيات اخلريية يف مملكة البحرين والبالغ عددها
الإجمايل ( )94جمعية و�صندوق خريي ،منها عدد ( )18جمعية م�سجلة بالأ�صل يف وزارة التنمية االجتماعية
كجمعيات خريي ،وعدد ( )76جمعية م�سجلة ك�صناديق عمل خريي مت حتويلها جميعها مبوجب قرار وزيرة
التنمية االجتماعية رقم  109تاريخ � 2010إىل جمعيات خريية ،وال�صادر باجلريدة الر�سمية يف العدد رقم ()995
تاريخ � 14أبريل .2011
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يقدم الباحث منوذج ًا ال�ستطالع �أراء العاملني يف اجلمعيات اخلريية كتطبيق عملي على ا�ستخدامات
ا�ستطالعات الر�أي يف العمل اخلريي يف مملكة البحرين .وقد تكون جمتمع الدرا�سة من الأفراد البحرينيني
العاملني يف اجلمعيات اخلريية ،وقد بلغ العدد الكلي للجمعيات ( )72جمعية قابلة للبحث ،مبعنى �أن لديها
عنوان ًا ومقر ًا ميكن مراجعتها من خاللهما� .أما حجم العينة من هذا املجتمع فقد كان الأفراد العاملون يف ()9
جمعيات خريية ،وقد �شكلوا ( )48مفردة موزعني على هذه اجلمعيات ،ويت�ألف املقيا�س من « »45فقرة مغلقه
ذات ا�ستجابة خما�سيه لكل منها.

العدد 5

عينة البحث:
مت اختيار ( )11جمعية خريية لتطبيق اال�ستبانة على العاملني فيها .قام الباحث بتوزيع اال�ستبانة
عليها ولكن ثالث جمعيات رف�ضت التعاون بعد مناق�شات وحوار زاد عن �شهر ،وهي جمعية البحرين اخلريية،
وجمعية الآل والأ�صحاب وجمعية الزالق اخلريية ،بالرغم من �أنهم ا�ستلمت اال�ستمارات ووافقت موافقة مبدئية
على التعاون بعد ا�ست�شارتهم هاتفي ًا قبل الإر�سال� .شكلت ن�سبة اجلمعيات امل�ستجيبة لال�ستبانة ( )%12.5من
املجتمع الكلي ،كعينة لتمثيل العاملني يف العمل اخلريي يف مملكة البحرين ال�ستطالع �آرائهم عن مدى ر�ضاهم عما
يقومون به من عمل وعن مدى مالئمة البيئة التي يعملون بها للعمل اخلريي� ،أي �أن الباحث اعتمد �أ�سلوب امل�سح
بالعينة ملفردات وعنا�رص جمتمع البحث ،وقد بلغ عدد العاملني يف عينة البحث الذين جابوا اال�ستبانة ()48
مفردة ،منها ( )38مفردة من الذكور ،و( )10مفردة من الإناث .يرى حمجوب( حمجوب� ،2005 ،ص ،)114
�أن الباحث عند درا�سته ملجتمعات البحث ال ي�ستطيع �أن ي�شمل كافة الأفراد �أو املجتمع ب�أ�رسه؛ لأن هذا يتطلب
جهد ًا ووقت ًا وتكاليف مادية كبرية جد ًا؛ لهذا يختار عينة من هذا املجتمع لدرا�سته.
عر�ض وحتليل النتائج (البيانات):
ينق�سم التحليل �إىل ثالثة حماور �أ�سا�سية هي:
عر�ض الإح�صاء الو�صفي اخلا�ص بخ�صائ�ص العينة العامة ،وكذلك و�صف �أويل لإجابات املبحوثني.
اختيار �صالحية البيانات للتحليل الإح�صائي (�ألفا كرونباخ).
اختبار فر�ضيات البحث.

51

ومبراجعة ك�شوف وزارة التنمية االجتماعية تبني �أن ما جمموعه ( )6جمعيات خريية وكذلك ما
جمموعه (� )16صندوق خريي من �أ�صل ( )94م�سجلة لدى وزارة التنمية االجتماعية ،ال يوجد لها مقار �أو
عناوين وا�ضحة ت�ستقبل فيها املراجعني ،مبعنى �أن لي�س لديها عنوان م�ستقل وال مبنى متار�س �أعمالها من
خالله ،ولذلك مت ا�ستثنا�ؤها من الدرا�سة ،وعليه يبقى املجموع الكلي للجمعيات اخلريية يف مملكة البحرين ()72
جمعية خريية.
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�أو ًال :حماور اال�ستبانة:
انق�سم اال�ستطالع (اال�ستبانة) �إىل ثالثة حماور تعك�س مدى التعبري عن الر�ضا والتفاعل الوظيفي لدى العاملني
يف جمال العمل اخلريي يف مملكة البحرين وهي:
يتعلق املحور الأول بالتحقق من مدى الر�ضا ال�شخ�صي للعاملني يف العمل اخلريي عن املهنة التي يقومون بها؟
ويبني اجلدول رقم (� )3أ�سئلة هذا املحور والإجابة عليها.
يتعلق املحور الثاين بالتحقق من مدى ر�ضا العاملني يف اجلمعيات اخلريية عن التوا�صل والتفاعل مع زمالء
املهنة ؟ ويبني اجلدول رقم (� )4أ�سئلة هذا املحور والإجابة عليها.
يتعلق املحور الثالث بالتحقق من مدى مالءمة تعليمات وقوانني ومباين اجلمعيات اخلريية للعمل اخلريي.
ويبني اجلدول رقم (� )5أ�سئلة هذا املحور والإجابة عليها.
اختبار �صدق الأداة:
يعد اختبار مدى �صالحية و�صدق �أداة الدرا�سة واملتمثلة يف اال�ستبانة �أمر ًا هام ًا لكل درا�سة ،ولهذا مت ا�ستخدام
مقيا�س(  ،)Cronbach's Alphaبحيث يجب �أن ال تزيد ن�سبة �ألفا عن ( )%67كي تكون الأداة مقبولة وقادرة
على ر�صد متغريات الدرا�سة (.)311 pg 2006 ,Sekaran
اجلدول رقم (Alpha Scale[ - )1

]

عدد الأ�سئلة

ن�سبةAlpha
%70.9
%81.6

الرقم

ا�سم املحور

1
2

الر�ضا ال�شخ�صي
الر�ضا عن فريق العمل

15
15

3

الر�ضا عن بيئة العمل

15

%78.0

4

الر�ضا العام يف جميع املحاور
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%77.1

يالحظ من اجلدول ال�سابق رقم (� )1أن �إح�صائية (�ألفا كرومباخ) جلميع �أ�سئلة اال�ستبانة ولكافة املراحل
تفوق( )%67مما يعطي تطمينات � ّأن �أداة الدرا�سة امل�ستخدمة لر�صد الظاهرة هي ثابتة و�صادقة وميكن االعتماد
على البيانات املجمعة بوا�سطتها.
الإح�صاء الو�صفي لعينة الدرا�سة:
بعد �أن مت االنتهاء من املرحلة الأوىل والتي عملت على الت�أكد من �صالحية البيانات للتحليل الإح�صائي من خالل
الت�أكد من �صدق وثبات الأداة لهم �ضمن التوزيع الطبيعي ،ت�أتي املرحلة الثانية والتي يتم فيها �إلقاء ال�ضوء
على عينة الدرا�سة من خالل ا�ستطالع خ�صائ�ص العينة العامة وال�شخ�صية ،ومن ثم عر�ض �آراء عينة الدرا�سة
حول ق�ضية الدرا�سة.
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العمر

امل�ؤهل العلمي

الوظيفة

�سنوات اخلربة يف العمل
اخلريي

يتبني من قراءة اجلدول رقم ( )2املتعلق بو�صف عينة الدرا�سة ما يلي:
�أن عينة الدرا�سة توزعت بني الذكور والإناث ،بحيث �شكل الذكور ما ن�سبته ( )%79.2منها وبواقع  38ذكور،
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اجلن�س

ذكر
�أنثى
جمموع
من � 20إىل �أقل من  30عام ًا
من � 30إىل �أقل من  40عام ًا
من � 40إىل �أقل من  50عام ًا
�أكرث من  50عام ًا
جمموع
جامعي
دون اجلامعة
جمموع
مدير
موظف
جمموع
من � 1إىل �أقل من � 5سنوات
من � 5إىل �أقل من � 10سنوات
من � 10إىل �أقل من � 15سنوات
من � 15إىل �أقل من � 20سنة
جمموع

العدد 5

الو�صف

التكرار
38
10
48
18
15
12
03
48
23
25
48
08
40
48
18
09
15
06
48

الن�سبة
79.2%
20.8%
100%
37.5%
31.3%
25.0%
6.3%
100%
47.9%
51.1%
100%
16.7%
83.3%
100%
37.5%
18.8%
31.3%
12.5%
100%
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عر�ض خ�صائ�ص العينة العامة وال�شخ�صية:
�سيعر�ض اجلدول رقم ( )2خ�صائ�ص عينة الدرا�سة (البيانات ال�شخ�صية للمبحوثني) التي مت
اختيارها من العاملني يف اجلمعيات اخلريية لإجراء البحث امليداين و�إعطاء �آرائهم حول مدى ر�ضا العاملني يف
قطاع العمل اخلريي (اجلمعيات اخلريية) يف مملكة البحرين عما يقومون به من عمل:
اجلدول رقم ()2
خ�صائ�ص عينة الدرا�سة (البيانات ال�شخ�صية للمبحوثني)
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�أما الإناث فقد مثلن ( ) %20.8فقط من عينة الدرا�سة بواقع  10ن�ساء.
�أما ما يتعلق مبتغري العمر فيالحظ من اجلدول ذاته �أن الفئة العمرية الأكرث متثي ًال يف العينة هي فئة ال�شباب من
 20عام ًا �إىل �أقل من  30عام ًا ،وقد �شكلت ما ن�سبته ( )%37.5من العينة ،تليها الفئة العمرية من  30عام ًا �إىل
�أقل من  40عام ًا ،وقد �شكلت ( )%31.3من العينة ،تليها الفئة العمرية من  40عام ًا �إىل �أقل من  50عام ًا ،وقد
�شكلت (� ،)%25.0أما �أقل الفئات متثي ًال فهي الفئة العمرية� :أكرب من  50عام ًا والتي مل متثل �سواء ( )%6.3من
�إجمايل العينة املدرو�سة.
وعند البحث عن امل�ؤهل العلمي لعينة الدرا�سة يالحظ �أن غري اجلامعيني هم الأكرث متثي ًال يف عينة الدرا�سة �إذ
ي�شكلون ( ،)%52.1بينما ي�شكل احلا�صلون على م�ؤهالت جامعية ن�سبة ( ،)%47.9ويالحظ انخفا�ض ن�سبة
احلا�صلني على ت�أهيل علمي لعينة الدرا�سة مقارنة مع من هم دون اجلامعة مما ي�شري �إىل عدم حاجة العمل
اخلريي دائما لذوي م�ؤهالت علمية.
�أما عن امل�ستوى التنظيمي لعينة الدرا�سة فقد �شكل املوظفون فيها( )%83.3وهي الن�سبة الغالبة ،يليهم يف ذلك
املدراء وبن�سبة ( )%16.7مما ي�شري �إىل �أهمية �أفراد العينة وقدرتهم على الإجابة على اال�ستبانة املعدة لفح�ص
منوذج الدرا�سة.
و�أخري ًا ما يتعلق ب�سنوات اخلربة لعينة الدرا�سة يف العمل اخلريي فقد كانت غالبية �أفراد العينة ممن لديهم خربة
يف العمل اخلريي بني �سنة واحدة � 1إلـى � 5سنوات وقد �شكلوا ( )%37.5من العينة ،يليهم الفئة التي تتمتع
بخربة تزيد عن � 10سنوات �إلـى � 15سنة وبن�سبة ( ،)%31.3ثم الذين يتمتعون بخربة بني � 5سنوات �إىل 10
�سنوات وبن�سبة و�صلت ( )%18.8من �إجمايل العينة بينما مل متثل ن�سبة الذين تزيد خرباتهم عن � 15سنة �سوى
(.)%12.5
عر�ض �آراء عينة الدرا�سة حول منوذج الدرا�سة:
بعد � ْأن مت عر�ض خ�صائ�ص العينة العامة وال�شخ�صية ،يعر�ض الباحث يف ال�صفحات التالية �آراء عينة الدرا�سة
حول مدى الر�ضا الوظيفي للعاملني يف اجلمعيات اخلريية يف البحرين.
اجلدول رقم ( )3الر�ضا ال�شخ�صي للعاملني يف اجلمعيات اخلريية
رقم

درجة املوافقة على العبارة
التكرار والن�سبة

1

2

تقوم �إدارة اجلمعية ب�إجراء درا�سات
ميدانية للتعرف على ردود فعل العاملني فيها
واحتياجاتهم
متنحني الإدارة �شهادات تقدير (كتب �شكر)
مكاف�أة جلهدي

ال �أوافق 2

ال �أوافق ب�شدة 1

�أوافق 4

حيادي 3

�أوافق ب�شدة 5

تكرار

ن�سبة

تكرار

ن�سبة

تكرار

ن�سبة

تكرار

ن�سبة

تكرار

ن�سبة

6

12.5

5

10.4

11

22.9

21

43.8

5

10.4

8

16.7

10

20.8

4

8.3

23

47.9

3

6.3

القائمون باالت�صال

1

2.1

8

16.7

7

14.6

13

27.1

19

39.6

11

22.9

12

25.0

7

14.6

15

31.3

3

6.3

10

20.8

10

20.8

13

27.1

10

20.8

5

10.4

12

25.0

8

16.7

8

16.7

16

33.3

4

8.3

10

يتم دعم املوظفني فنيا ومعنويا حلثهم على اتخاذ
القرارات املتعلقة ب�أهدافهم وتطلعاتهم

2

4.2

10

20.8

7

14.6

22

45.8

7

14.6

11

يتم تفوي�ض ال�صالحيات للموظفني تبعا لقدرات
املوظف وموقعه الإداري

2

4.2

8

16.7

9

18.8

22

45.8

7

14.6

12

حتر�ص �إدارة اجلمعية على تطوير م�ستويات
املعرفة ومهارات املوظفني من خالل الدورات
التدريبية

10

20.8

11

22.9

8

16.7

15

31.3

4

8.3

13

حتر�ص �إدارة اجلمعية على �أن تكون فرتة الدوام
كافية لإجناز مهام عمل املوظفني

2

4.2

9

18.8

8

16.7

22

45.0

7

14.6

14

يتنا�سب دخلي مع م�ؤهالتي وخرباتي العملية
ويلبي احتياجاتي املادية

13

27.1

19

39.6

5

10.4

10

20.8

1

2.1

15

راتبي احلايل اقل من رواتب نظرائي يف اجلمعيات
الأخرى

13

27.1

14

29.2

7

14.6

9

18.8

5

10.5

جمموع التكرارات والن�سب

112

6

7

8

9

هنالك توا�صل دوري ذو اجتاهني بني املوظفني
و�إدارة اجلمعية لدعم �سري العمل باالجتماعات
واللقاءات
يتم منح موظفي اجلمعية زيادات �سنوية ومكاف�آت
تبعاً حل�صولهم على م�ؤهالت علمية �أو �إجنازات
جديدة
يتم تقييم املوظفني ومكاف�أتهم من قبل �إدارة
اجلمعية بح�سب متابعة �سجل �أدائهم ب�شكل
�شهري �أو دوري
تتم ترقية العاملني يف اجلمعية وفقاً مل�ؤهالتهم
وخرباتهم

120

157

79

252

اجلدول رقم ( )4الر�ضا االجتماعي للعاملني يف اجلمعيات اخلريية(فريق العمل)
رقم

1

درجة املوافقة على العبارة

ال �أوافق 2

ال �أوافق ب�شدة 1

�أوافق 4

حيادي 3

�أوافق ب�شدة 5

التكرار والن�سبة

تكرار

ن�سبة

تكرار

ن�سبة

تكرار

ن�سبة

تكرار

ن�سبة

تكرار

ن�سبة

حتر�ص �إدارة اجلمعية على قيام جميع
العاملني فيها بروح الفريق الواحد.

0

0.0

0

0.0

6

12.5

25

52.1

17

35.4

الإت�صال والتنمية

5

يتم دعم وت�شجيع جميع املوظفني يف اجلمعية
لتحقيق �أهدافهم وتطوير ن�شاطاتهم

3

6.3

6

12.5

14

2.29

20

41.7

5

10.4

55

4

جتري �إدارة اجلمعية درا�سات علمية للتعرف
على احتياجات العاملني فيها

6

12.5

17

35.5

5

10.4

18

37.7

2

4.2

العدد 5

3

تقوم �إدارة اجلمعية بعقد دورات تدريبية
ملوظفيها مبا يتنا�سب واحتياجاتهم الوظيفية

13

27.1

10

20.8

7

14.6

16

33.3

2

4.2

القائمون باالت�صال

الإت�صال والتنمية

2
3
4

56

5

العدد 5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

تلقى �أفكاري واقرتاحاتي اهتماما من قبل
زمالئي يف العمل.

2

4.2

5

10.4

8

16.7

16

33.3

17

35.4

�إدارة اجلمعية غري عادلة يف تعاملها مع جميع
العاملني.

18

37.5

9

18.8

11

22.9

7

14.6

3

6.3

حتر�ص �إدارة اجلمعية على �إبقاء العالقات
االجتماعية متينة بني موظفيها .

2

4.2

2

4.2

8

16.7

22

45.8

14

29.2

ت�شجعني طريقة عمل الزمالء وتعاونهم يف
اجلمعية على اال�ستمرار يف العمل.

3

6.3

5

10.4

7

14.6

18

37.5

15

31.3

يقوم العاملون يف اجلمعية ب�أداء واجباتهم
املهنية على �أكمل وجه

3

6.3

10

20.8

8

16.7

16

33.3

11

22.9

تقوم �إدارة اجلمعية بال�سماح بعقد رحالت
ترفيهية ملوظفيها وتعمل على دعم تلك
الرحالت.

14

29.2

9

18.8

6

12.5

16

33.3

3

6.3

احر�ص على �أن تكون �صورة زمالئي عموما
طيبة.

1

2.1

2

4.2

4

8.3

23

47.9

18

37.5

الكادر الإداري العامل يف اجلمعية كادر متميز.

3

6.3

6

12.5

10

20.8

15

31.3

14

29.2

متيز �إدارة اجلمعية بني اجلادين يف العمل
واملق�صرين.

6

12.5

6

12.5

7

14.6

19

39.8

10

20.8

ال توجد �صعوبات يف االت�صاالت بني املوظفني.

0

0.0

2

4.2

6

12.5

17

35.4

23

47.9

تعزز االت�صاالت بني الزمالء العالقات
االجتماعية.

4

8.3

2

4.2

2

4.2

18

37.5

22

45.8

�أ�شعر بالإحباط عندما تتم مكاف�أة غري اجلديرين
من املوظفني.

14

29.2

3

6.3

8

16.7

14

29.2

9

18.8

تعمل �إدارة اجلمعية على عقد ور�ش عمل
ودورات جماعية لزيادة العالقات بني موظفيها

10

20.8

14

29.2

5

10.4

14

29.2

5

10.4

حتر�ص اجلمعية على منح عالوات ومكاف�آت
عادلة و�شفافة بني املوظفني دون حتيز

13

27.1

4

8.3

5

10.4

20

41.7

6

12.5

جمموع التكرارات والن�سب

93

101

79

187

260

اجلدول رقم ( )5الر�ضا االجتماعي للعاملني يف اجلمعيات اخلريية (بيئة العمل)
رقم

درجة املوافقة على العبارة
التكرار والن�سبة

1

ال �أوافق
ب�شدة 1

حتر�ص �إدارة اجلمعية على ح�سن
�سري العمل وتطويره وب�شكل م�ستمر.

ال �أوافق 2

�أوافق 4

حيادي 3

�أوافق ب�شدة 5

تكرار

ن�سبة

تكرار

ن�سبة

تكرار

ن�سبة

تكرار

ن�سبة

تكرار

ن�سبة

2

4.2

4

8.3

5

10.4

31

64.6

6

12.5

القائمون باالت�صال

5

متتلك اجلمعية مباين خا�صة ومكاتب
وقاعات للقيام بالعمل اخلريي على
�أكمل وجه.

13

27.1

5

10.4

9

18.8

17

35.4

4

8.3

6

تقوم �إدارة اجلمعية ب�إجراء درا�سات
تقييمية لكفاية وفعالية خططها
وبراجمها.

9

18.8

6

12.5

10

20.8

20

41.7

3

6.3

7

تت�صف تعليمات العمل يف اجلمعية
باملرونة.

2

4.2

5

10.4

10

20.8

29

60.4

2

4.2

8

توفر �إدارة اجلمعية الإمكانات املادية
والب�شرية الالزمة للقيام بالعمل
اخلريي.

1

2.1

6

12.5

7

14.6

25

52.1

9

18.8

9

حتر�ص اجلمعية على اال�ستعانة
بتكنولوجيا االت�صال احلديثة.

2

4.2

2

4.2

16

33.3

23

47.9

5

10.4

10

يقت�صر ا�ستخدام التكنولوجيا على من
ي�شغلون منا�صب �إدارية فقط.

19

39.6

7

14.6

9

18.8

12

25.0

1

2.1

11

الإ�ضاءة والتهوية يف اجلمعية جيدة.

4

8.3

3

6.3

5

10.4

26

54.4

10

20.8

12

توفر �إدارة اجلمعية و�سائل الأمان
وال�صحة العامة (طفاية حريق،
�صيدلية،جهاز �إنذار.)........،

12

25.0

13

27.1

8

16.7

10

20.8

5

10.4

13

ال يتوفر لدى اجلمعية مواقف عامة
ل�سيارات املوظفني �أو متلقي اخلدمة.

12

25.0

12

25.0

5

10.4

13

27.1

6

12.5

14

تلبي �إدارة اجلمعية جميع احتياجات
العاملني فيها من �أجهزة وجتهيزات
مكتبية املالئمة.

3

6.3

1

2.1

5

10.4

34

70.8

5

10.4

15

حتر�ص �إدارة اجلمعية على توفري
بيئة خالية من التدخني

0

0.0

0

0.0

0

0.0

19

39.6

29

60.4

جمموع التكرارات والن�سب

82

75

122

344

97

الإت�صال والتنمية

4

ت�ساهم و�سائل االت�صال امل�ستخدمة
باجلمعية يف �سرعة اجناز العمل
اخلريي.

1

2.1

0

0.0

7

14.6

36

75.0

4

8.3

57

3

متتلك اجلمعية و�سائل حديثة للتوا�صل
مع امل�ستفيدين من خدماتها.

2

4.2

2

4.2

16

33.3

23

47.9

5

10.4

العدد 5

2

توفر اجلمعية و�سائل تكنولوجية
للتوا�صل مع متلقي اخلدمة والعاملني
مما ي�ساعدها يف �أداء مهامها.

0

0.0

9

18.8

10

20.8

26

54.4

3

6.3

القائمون باالت�صال
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العدد 5

اختبار فر�ضيات الدرا�سة:
يتناول هذا البحث �إىل اختبار ثالث فر�ضيات ،ويهتم هذا اجلزء بدرا�سة مدى حتقق الر�ضا الوظيفي
لدى العاملني يف اجلمعيات اخلريية يف مملكة البحرين عما يقومون به من عمل ،وقد مت ا�ستخدمت االختبارات
املعملية ( ،)Parametric Testsومنها اختبار العينة الأحادية ( ،)One Sample t-testويفيد هذا
االختبار يف اكت�شاف وجود اختالف معنوي ( )Significant Differenceملتو�سط املجتمع الذي �سحبت منه
العينة عن قيمة ثابتة (� ،)Constantإ�ضافة �إىل �إمكانية تقدير فرتة ثقة ملتو�سط املجتمع (Confidence
 ،)Intervalوي�ستخدم هذا االختبار للعينات �صغرية احلجم والتي تقل عدد م�شاهداتها عن خم�سني م�شاهدة
(زغلول.)2003 ،
يعر�ض اجلدول رقم ( ،)6اختبار العينة الأحادية للفر�ضيات الثالث املتعلقة مبدى حتقق ر�ضا العاملني يف
اجلمعيات اخلريية على م�ستوى الر�ضا ال�شخ�صي والر�ضا االجتماعي (فريق العمل) والر�ضا العام(بيئة
العمل)� .أي هي التي تفح�ص فيما �إذا كان العاملون يف اجلمعيات اخلريية يف مملكة البحرين را�ضني عن عملهم
مبتغرياته الثالثة.
جدول رقم ()6
الفر�ضيات

عدد الأ�سئلة لكل فر�ضية

H1
H2
H3

15
15
15

One Sample T-Testاختبار
T-Test
Mean
0.743
3.0924
7.342
3.579
5.502
3.453

Sig.
0.461
0.000
0.000

قيمة  Tاملجدولة عند م�ستوى ثقة  ،%95ودرجات حرية  47هي ،1.684 :حيث:
هي حجم العينة وت�ساوي  48ا�ستبانة.
م�ستوى الثقة  %95مع قبول ن�سبة خط�أ ت�صل �إىل  %5فقط.
تهتم الفر�ضية الأوىل بالر�ضا ال�شخ�صي للعاملني يف اجلمعيات اخلريية يف مملكة
اختبار الفر�ضية الأوىل:
البحرين ،وقد ثبت �صحة هذه الفر�ضية من خالل الدرا�سة العملية وهو مو�ضوع املحور الأول من هذا البحث.
]H 0 : � < 3
[ .])25([ ،حيث �ستقبل الفر�ضية العدمية �إذا كان
والتي ميكن التعبري عنها ريا�ضي ًا كما يلي:
متو�سط �إجابات املبحوثني �أقل من ( )3بداللة �إح�صائية.
نالحظ �أن الو�سط احل�سابي ( )Meanلإجابات املبحوثني عن جميع �أ�سئلة املحور الأول املتعلق بالر�ضا

القائمون باالت�صال
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اختبار الفر�ضية الثانية:
تهتم الفر�ضية الثانية بدرا�سة مدى حتقيق التفاعل والتوا�صل بني زمالء املهنة وهم فريق العمل
العاملني يف اجلمعيات اخلريية من موظفني و�إداريني ومديرين ..ومت �إثبات هذه الفر�ضية من خالل الدرا�سة
العملية وهو مو�ضوع املحور الثاين من هذا البحث.
نالحظ �أن الو�سط احل�سابي ( )Meanلإجابات املبحوثني عن جميع �أ�سئلة املحور الثاين املتعلق
بالر�ضا االجتماعي (زمالء املهنة) وهو ي�ساوي ( ،)3.580وهو مرتفع مع انحراف معياري متو�سط ي�صل
�إىل ( )0.546مما ي�شري �إىل تقارب �آراء املبحوثني حول هذه الق�ضية .وعند اختبار الفر�ضية عن مدى اختالف
�آرائهم عن رقم ( )3وهو قيمة املحايد ،نالحظ �أن (  )T Testاملح�سوبة كانت ت�ساوي ( ،)7.342وهي �أكرب من
قيمة (  )T Testاملجدولة �أي من ( ،)1.684وكذلك ف�إن الأهمية الإح�صائية لهذه الفر�ضية (،)Significance
�أو احتمالية الفر�ضية ( ،)P Valueكانت �أقل من ( )%5مما يعني �أننا نرف�ض الفر�ضية العدمية الثانية ونقبل
الفر�ضية البديلة لها ،وبالتايل ميكن القول �أن العاملني يف اجلمعيات اخلريية من�سجمون فيما بينهم كفريق عمل
ورا�ضون عما يقومون به من عمل على امل�ستوى االجتماعي �أو فريق العمل (املحور الثاين).
اختبار الفر�ضية الثالثة :تتناول الفر�ضية الثالثة املباين والقوانني والتعليمات املطبقة يف العلم اخلريي والتي قد
تكون عائق ًا �أو داعم ًا يف العمل اخلريي ،وهي تقول ب�أن »:قوانني ومباين اجلمعيات اخلريية يف مملكة البحرين
غري م�ؤهلة لإمتام العمل اخلريي فيها .ويتم �إثبات هذه الفر�ضية من خالل الدرا�سة العملية وهو مو�ضوع املحور
الثالث من هذا البحث.
نالحظ �أن الو�سط احل�سابي ( )Meanلإجابات املبحوثني عن جميع �أ�سئلة املحور الثالث املتعلق بالر�ضا عن
بيئة العمل ي�ساوي ( ،)3.453وهو مرتفع مع انحراف معياري متو�سط ي�صل �إىل ( )0.570مما ي�شري �إىل
اتفاق �آراء املبحوثني حول بيئة العمل والقوانني التعليمات املعمول بها يف اجلمعيات اخلريية .وعند اختبار
الفر�ضية عن مدى اختالف �آرائهم عن رقم ( )3وهو قيمة املحايد ،نالحظ �أن (  )T Testاملح�سوبة كانت ت�ساوي
( ،)5.502وهي �أكرب من قيمة (  )T Testاملجدولة �أي �أكرب من ( ،)1.684وكذلك ف�إن الأهمية الإح�صائية

العدد 5

ال�شخ�صي ي�ساوي ( ،)3.092وهو منخف�ض مع انحراف معياري كبري ي�صل �إىل ( )0.862مما ي�شري �إىل
اختالف �آراء املبحوثني حول هذه الق�ضية .وعند اختبار الفر�ضية الأوىل التي تبني مدى اختالف �آرائهم عن رقم
( )3وهو قيمة املحايد ،نالحظ �أن  ))T Testاملح�سوبة كانت ت�ساوي ( ،)0.743وهي �أقل من قيمة ))T Test
املجدولة �أي �أقل من ( ،)1.684وكذلك ف�إن الأهمية الإح�صائية لهذه الفر�ضية (� ،)Significanceأو احتمالية
الفر�ضية ( ،)P Valueكانت �أكرب من ( )%5مما يعني �أننا ال ن�ستطيع رف�ض الفر�ضية العدمية ،وبالتايل ميكن
القول �أن العاملني يف اجلمعيات اخلريية غري را�ضني عما يقومون به من عمل على امل�ستوى ال�شخ�صي (املحور
الأول).
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لهذه الفر�ضية (� ،)Significanceأو احتمالية الفر�ضية ( ،)P Valueكانت �أقل من ( )%5مما يعني �أننا
نقبل الفر�ضية الثالثة ،وبالتايل ميكن القول �أن العاملني يف اجلمعيات اخلريية را�ضون عن قوانني وتعليمات
اجلمعيات اخلريية التي يعملون بها على م�ستوى الر�ضا العام عن بيئة العمل (املحور الثالث).
وختاما ميكننا القول �أن هذه الدرا�سة عملت على بناء منوذج فريد من نوعه يف الر�ضا الوظيفي للعاملني
يف اجلمعيات اخلريية يف مملكة البحرين ،ثم عملت على ا�ستق�صاء مدى ر�ضا العاملني يف هذه اجلمعيات ،وخرج
البحث بنتيجة �أن العاملني يف اجلمعيات را�ضون عن �أعمالهم وعن فريق العمل الذي يتعاملون معه يومي ًا وكذلك
عن القوانني الناظمة للعمل اخلريي يف مملكة البحرين.
مما يدعو لتبني هذا النموذج على �أ�س�س وا�ضحة واالرتقاء بتطبيقه مما يحافظ على العاملني يف العمل
اخلريي وتلبية بع�ض مطالبهم واحتياجاتهم التي �أظهرها املحور الأول ب�أنها ال حتظى بدرجة القبول التي
يحظى بها فريق العمل �أو بيئة العمل.
الإجابة عن �أ�سئلة البحث:
	�أجاب البحث عن �أ�سئلة الدرا�سة التي كانت معنية با�ستجالء ر�أي القائمني باالت�صال يف اجلمعيات
اخلريية يف مملكة البحرين ،حول الر�ضا الوظيفي ،وقد كانت الإجابة على النحو الآتي:
ال�س�ؤال الأول :يتناول مدى الر�ضا ال�شخ�صي للقائمني باالت�صال يف العمل اخلريي عن املهنة التي يقومون بها،
وعن االمتيازات التي يح�صلون عليها .وقد جاءت نتائج التحليل لتقول ب�أن القائمني باالت�صال غري را�ضني وقد
كانت درجة الر�ضا الوظيفي هي الأقل يف هذا املحور مقارنة مع بقية املحاور كما بينتها اجلداول �سابق ًا.
يتناول ال�س�ؤال الثاين :الر�ضا االجتماعي للقائمني باالت�صال يف اجلمعيات اخلريية عن التفاعل مع زمالء املهنة
(فريق العمل) ،وقد حظي هذا املحور �أكرب درجات الر�ضا لدى القائمني باالت�صال يف اجلمعيات اخلريية يف مملكة
البحرين.
ال�س�ؤال الثالث :يبحث يف مدى مالءمة القوانني والتعليمات الناظمة للعمل اخلريي ،وكذلك مباين اجلمعيات
اخلريية يف مملكة البحرين ،مدى �صالحيتها وموافقتها ملمار�سة العمل اخلريي .وقد جاءت نتائج التحليل لتقول
�أن هذا املحور حظي بالدرجة الثانية من الر�ضا لدى العاملني يف اجلمعيات اخلريية.
النتائج:

خل�ص الباحث �إىل بيان �أهمية ا�ستخدام ا�ستطالعات الر�أي العام يف العمل اخلريي ،وبيان طرق
ا�ستخدام اال�ستطالعات ،احلالية وامل�ستقبلية ،و�أجاب عن �أ�سئلة البحث واخترب فر�ضياته وحقق �أهدافه� ،إذ
متت معرفة مدى ر�ضا العاملني يف اجلمعيات اخلريية عن عملهم وعن طرق التوا�صل التي ي�ستخدمها القائمون
باالت�صال يف اجلمعيات اخلريية يف التعامل ومدى التجاوب والتفاعل بينهم ،وكذلك مدى مالءمة اجلمعيات
احلالية من حيث التجهيزات والتعليمات والقوانني الناظمة للعمل اخلريي يف مملكة البحرين .وميكن �صياغة
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التو�صيات:
بناء على نتائج الدرا�سة ميكن �أن يتقدم الباحث ببع�ض التو�صيات واملقرتحات ال�ستخدام ا�ستطالعات
الر�أي يف العمل اخلريي� ،أم ًال منه �أن يفتح �آفاق ًا جديدة للجهات اخلريية يف توظيف ا�ستطالعات الر�أي مل�صلحة
العمل اخلريي وهي على النحو التايل:
تو�صي الدرا�سة ب�رضورة اهتمام امل�س�ؤولني باجلوانب املالية للموظفني وزيادة الرواتب ،وحت�سني ظروف
العمل من حيث ت�أمني �أكرث قدر من دعم املوظفني ،وتقليل �ساعات العمل ،وحتديث يف نظام الهيكل التنظيمي
للجمعيات مبا يخدم ترقيات العاملني و�رصف مكاف�آت للمجدين منهم.
�إ�رشاك العاملني يف اجلمعيات اخلريية يف عملية اتخاذ القرارات من خالل اطالعهم على �سري الأعمال و�سبب
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�أبرز النتائج التي تو�صل �إليها البحث يف النقاط الآتية:
�أن العاملني يف اجلمعيات اخلريية يف مملكة البحرين غري را�ضني عن امتيازاتهم ال�شخ�صية ،وبع�ض ظروف
العمل التي تتعلق بهم ك�أفراد ،ولذلك تباينت �إجاباتهم على �أ�سئلة املحور الأول.
�أن العاملني يف اجلمعيات اخلريية يف مملكة البحرين كانوا را�ضني متام الر�ضا عن التفاعل والتوا�صل مع فريق
العمل �أو زمالء املهنة.
�أن العاملني يف اجلمعيات اخلريية يف مملكة البحرين كانوا را�ضني �إىل درجة كبرية عن بيئة العمل ومباين
اجلمعيات ،وكذلك القوانني والتعليمات الناظمة للعمل اخلريي يف مملكة البحرين.
�أن بع�ض امتيازات وحقوق العاملني يف العمل اخلريي حتتاج �إىل مراجعة ودعم يف حماولة لت�شجيعهم على
اال�ستمرار يف جمعياتهم نظر ًا لأهمية العمل اخلريي يف حياة كل املجتمعات.
اال�ستنتاجات يف جمال نتائج الر�ضا الوظيفي:
كانت �أكرب درجة ر�ضا لدى �أفراد العينة يف جمال الر�ضا االجتماعي حيث ت�ضمن هذا ال�س�ؤال مدى ر�ضا القائمني
باالت�صال وتفاعلهم مع زمالئهم يف املهنة القائمني باالت�صال يف اجلمعية ،ي�شري �إىل وجود عالقات جيدة بني
الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني والزمالء ،حيث ت�ؤثر العالقات االجتماعية على الرتقية والرتفيع ،مما ت�ساعد على تعزيز
روح الدافعية والعمل كفريق واحد داخل اجلمعية.
كما يالحظ �أي�ض ًا ارتفاع م�ستوى الر�ضا الوظيفي يف جمال الر�ضا العام للعاملني يف اجلمعيات اخلريية ،مما
ي�شري �إىل مدى و�ضوح الأهداف وامل�س�ؤوليات واملهام الرئي�سـة للجمعية والتعليمات والإجراءات املوجودة
ومدى توفري الأدلة والن�رشات للعمل ،وحتديد امل�س�ؤوليات والواجبات املنوطة باملوظفني ،وتنا�سب ال�صالحيات
وامل�س�ؤوليات ،وامل�شاركة ،والعمل بروح الفريق ،وبذلك يت�ضح �أن هناك نقطة �إيجابية يف جمال العمل الإداري يف
اجلمعيات اخلريية تتمثل بو�ضوح ال�سيا�سات الإدارية وما يتعلق بها.
�أما �أقل درجات الر�ضا فكانت يف جمال الر�ضا ال�شخ�صي.
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اتخاذ بع�ض القرارات والتعامل معهم ب�شفافية وو�ضوح.
�أن تعمل �إدارات اجلمعيات على زيادة االجتماعات بني خمتلف امل�ستويات الإدارية والتي يتم من خاللها تو�ضيح
و�رشح �أهداف الدوائر و�سيا�ساتها و�إجراءاتها؛ لأن النتائج �أثبتت �أنه كلما زادت خربة املوظف وارتفع م�ستواه
الإ�رشايف كان �أكرث ر�ضا ،وكلما ابتعد املوظف عن مركز اتخاذ القرار كلما كان �أقل ر�ضا.
�رضورة اهتمام امل�س�ؤولني باجلوانب املالية للموظفني وال يعني ذلك بال�رضورة التوجه نحو زيادة الرواتب بل
ميكن �أن يكون بالربط ما بني �إمكانية حت�سني دخل املوظف و�إنتاجيته ب�إيجاد نظام حوافز فعال مو�ضوعي،
حيث �أظهرت النتائج �أن درجات الر�ضا كانت قليلة يف البعد املايل عن بقية الأبعاد الأخرى.
اهتمام امل�س�ؤولني بتح�سني الظروف املادية التي يعمل بها املوظفون من خالل العمل على حت�سني التهوية
والإنارة والأجهزة واملعدات والعمل على حت�سني �أو�ضاع املكاتب.
تو�صيات للعمل اخلريي ب�شكل عام:
ن�رش اال�ستطالعات التي ت�صب يف م�صلحة العمل اخلريي التي تقوم بها العديد من اجلهات واملنظمات واال�ستفادة
من نتائج ا�ستطالعات الر�أي املن�شورة واملنفذة من جهات �أخرى.
�أن تقوم م�ؤ�س�سات العمل اخلريي يف مملكة البحرين ،با�ستطالعات خا�صة بها ت�صب يف م�صلحتها اخلا�صة
وتنطلق مو�ضوعاتها من �صميم عملها.
تطوير ا�ستطالعات الر�أي العام املوجودة على املواقع الإلكرتونية والإفادة من اجلوانب التقنية ،وحتفيز ن�سبة
امل�شاركة فيها.
�إثارة روح املناف�سة بني اجلمعيات اخلريية واجلهات املتقاربة من م�ؤ�س�سات العمل اخلريي الأمر الذي من �ش�أنه
�أن يعود باخلري على العمل نف�سه.
مقرتحات:
بعد �أن و�صل البحث �إىل نهايته وقام الباحث بالإجابة عن �أ�سئلته واختبار فر�ضياته ،وتقدمي خدمة
للعمل اخلريي يف مملكة البحرين ،ف�إن الباحث يتقدم لقطاعات العمل اخلريي ببع�ض االقرتاحات ،من �أبرزها:
التو�سع يف التفكري بكيفية ا�ستخدام ا�ستطالعات الر�أي يف حتقيق �أي هدف �أو القرب منه.
�إجراء �أو تنفيذ املزيد من ا�ستطالعات الر�أي ،فرمبا تختلف �أولويات اجلهات اخلريية وطريقة عملها والفرتات
الزمنية تبع ًا للتغريات يف الآراء واالجتاهات لدى الكثري من الفئات امل�ستفيدة �أو الداعمة للعمل اخلريي.
توكيل �أمر القيام ب�إجراء ا�ستطالعات الر�أي �إىل اجلهات االحرتافية املخت�صة واال�ستعانة ببع�ض الأكادمييني
واملخت�صني واجلهات الأكادميية.
اال�ستفادة من برامج التحليل احلديثة مبعرفة �آراء كل فئة من فئات املجتمع امل�ستطلعة �آرا�ؤهم.
اعتماد وا�ستخدام ا�ستطالع �آراء العاملني يف القطاع اخلريي ك�أداة �إدارية هامة ت�سهم يف تطوير العمل اخلريي نف�سه.

5 العدد
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د.م�سعود �ضاهر

داللة ذلك �أن ر�ؤية االنتفا�ضات على �ضوء تاريخ عربي مثقل بالهزائم ال ميكن �أن يقود �إىل �إ�ستنتاجات
�سليمة.فقد قر�أ قادتها دون �شك �صفحات تاريخية بارزة من تاريخ ثورات اجلزائر،وفل�سطني،وم�رص ،
واليمن،و�سوريا ،وغريها من الدول العربية يف مواجهة قوى االحتالل،واال�ستعمار ،واالنتداب،والو�صاية،
واحلماية اخلارجية� .إال �أن االنتفا�ضات احلديثة كانت موجهة �أ�صال �ضد �أنظمة عربية حكمت دوال م�ستقلة لكنها
اتبعت �سيا�سة �إ�ستبدادية ال تقل تع�سفا عن االحتالل العثماين،واال�ستعمار الأوروبي  ،واال�ستيطان ال�صهيوين.
ف�أ�س�ست االنتفا�ضات الراهنة لنف�سها موقعا جديدا بالكامل يف تاريخ العرب املعا�رص .
_____________________
*�أوراق عمل الندوة التي �أقيمت يف  ،2011/12/13يف معر�ض بريوت الدويل للكتاب ،حول «الربيع العربي
وعوامل التغيري» ،و�شارك فيها الدكاترة مي العبد اهلل ،عدنان خوجة ،م�سعود �ضاهر ،حممد املجذوب وعبد
الغني عماد.

العدد 5

تقرتب االنتفا�ضات العربية من نهاية عامها الأول وقد جنحت يف �إ�سقاط �أربعة قادة تاريخيني يف
كل من تون�س،وم�رص ،وليبيا،واليمن.وما زالت حالة الغليان م�ستمرة يف �أكرث من بلد عربي لت�ؤكد على �أن
التغيري بات يف متناول ال�شعوب العربية،و�أن م�ستقبل العرب لن يبقى �أ�سري اجلمود التاريخي الذي طبع م�سرية
العرب منذ نهاية احلرب العاملية الثانية حتى الآن  .فاالنتفا�ضات الراهنة فتحت الباب وا�سعا لتحرير الإرادة
العربية،وال�شباب املنتف�ض الذي ملأ �ساحات احلرية وميادين التحرير لن يخرج منها �إال مبكا�سب جدية لل�شعوب
العربية.
لكن غالبية الدرا�سات،العربية منها وغري العربية،ما زالت ت�شكك بقدرتها على �إحداث �أي تغيري يف
البنى العربية التقليدية والذهنية العربية ال�سائدة .وان�شغل كثريون منهم بت�صنيف تلك االنتفا�ضات �إنطالقا من
تاريخ املجتمعات العربيية التي تعاين اجلمود وتباط�ؤ احلركة منذ قرون طويلة .مما �ساعد على توليد نخب
ثقافية �أ�صيب بع�ضها بالبالدة الذهنية لدرجة غيابها �شبه التام عن الفعل املبا�رش يف تلك االنتفا�ضات �أو حتى
�إ�ست�رشاف �إمكانية انفجارها يف �أي دولة عربية .لذلك فوجئت تلك النخب بحجم تلك االنتفا�ضات و�شمولها معظم
الدول العربي خالل ا�شهر زمنية متقاربة يف العام .2011
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العدد 5

	ال بد �إذن من ر�ؤية منهجية تاريخية جديدة ت�ؤكد على �أن االنتفا�ضات العربية الراهنة ت�ؤ�س�س لتاريخ
عربي جديد ينبني على مقوالت �إ�سقاط نظم اال�ستبداد الداخلي وقوانني الطواريء التي قمعت احلريات الفردية
واجلماعية،وفك التبعية للخارج ،ون�سف ركائز االرتهان �أواملهادنة للم�رشوع ال�صهيوين.وحني ت�ؤ�س�س تلك
االنتفا�ضات لتاريخ عربي جديد ال ميكن �أن تتنكر لتاريخ عربي مناه�ض لل�سيطرة اخلارجية بل ت�شكل �إ�ستمرارا
له وت�صويبا مل�سريته اال�ستقاللية التي كلفت مليون �شهيد يف اجلزائر .ثم متت م�صادرتها من قبل احلزب
الواحد�،أو الزعيم الأوحد الذي ق�ضى على كل �أ�شكال الدميوقراطية،وبدد املوارد الوطنية بعد �أن اعتربها ملكية
خا�صة،و�سيطر على مقاليد احلكم حتى الوفاة خملفا �أبناءه و�أحفاده يف ال�سلطة لعقود طويلة.
�أتيحت يل الفر�صة مرارا حل�ضور ندوات عدة هذا العام ،داخل الوطن العربي وخارجه،ملناق�شة ثورات الربيع
العربي و�إنعكا�ساتها الداخلية والإقليمة والدولية .ولفت نظري ب�شكل خا�ص مواقف عدد كبري من املثقفني العرب
يف اخلارج،واملثقفني املرتبطني مب�ؤ�س�سات ثقافية و�أكادميية �أجنبية ذات ح�ضور ثقايف فاعل يف �أكرث من دولة
عربية .كان اجلامع الأ�سا�سي بني ه�ؤالء عند تقدميهم لالنتفا�ضات العربية هو �إ�رصارهم عل النقاط التالية:
�أوال� :أن هذه االنتفا�ضات ال �سابقة تاريخية لها يف بالد العرب .وهي ال ميكن �أن ت�صنف يف خانة الثورات لأنها
تفتقر �إىل املعايري النظرية التي حددها منظرو الثورات يف الأدبيات الثورية التاريخية .
ثانيا� :أن هذ االنتفا�ضات هي جمرد حركات �إحتجاج مرحلية لن ت�ؤثر عميقا يف بنية املجتمعات العربي بل قد
تزيدها تفكيكا لأنها بد�أت ت�ستثري �شعور الأقليات الطائفية واملذهبية والعرقية والقبلية وغريها.
ثالثا� :أن على املثقفني العرب ان يتخذوا موقفا متحفظا جتاه �إنتفا�ضات �شعبية ال تعلن عن �أ�سماء قادتها،وعن
مقوالتها النظرية يف التغيري الثوري وبراجمها الإ�صالحية .
رابعا� :أن مفهوم الكتلة ال�شعبية التي �أ�شار �إليها غرام�شي يف درا�ساتة املعمقة ال تنطبق على االنتفا�ضات العربية
لأنها تفتقر �إىل التنظيم الثوري والر�ؤية امل�ستقبلية.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن بع�ض املثقفني الذين �أدمنوا الرتويج للإحباط الفردي واجلماعي من �إمكانية التغيري
يف العامل العربي ،قبل االنتفا�ضات وبعدها ،ال يتورعون عن الت�أكيد بقرب زوال تلك االنتفا�ضات،و�أنها لن ترتك
�آثارا �إيجابية كبرية على ال�ساحة الثقافية او الن�ضالية العربية.
لي�س من �شك يف �أن ال�سجاالت النظرية حول ت�صنيف التبدالت الدراماتيكية التي ي�شهدها العامل العربي منذ

ندوة  :الربيع العربي وعوامل التغيري

الإت�صال والتنمية

وما ي�شهده العامل العربي اليوم من �أحداث داخلية هامة لي�س معزوال عما يجري على امل�ستويني
الإقليمي والدويل.فقد باتت �أحداث التاريخ املحلي ع�صية على الفهم ما مل تقر�أ على �ضوء تداخل املحلي
بال�شمويل يف ع�رص العوملة .كما �أن �إ�سقاط بع�ض رموز القيادة ال�سيا�سية ال�سابقة يف الدول املنتف�ضة ال يعني
�إ�سقاط ركائز النظام الذي ما زال قويا.ورغم التفا�ؤل التاريخي بقدرة ال�شعب على التغيري فمن �أوىل واجبات
القوى املنتف�ضة ان تتوافق على برامج عمل طويلة الأمد ،تعزز املمار�سة الدميوقراطية ال�سليمة ،وت�ضع م�صلحة
ال�شعب العليا فوق جميع امل�صالح ال�شخ�صية واحلزبية وت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة عمادها املواطنة ،ودولة القانون
وامل�ؤ�س�سات،والعدالة االجتماعية،والتنمية امل�ستدامة .فهناك قوى كثرية كانت لها م�صلحة يف �إ�سقاط النظام
ال�سيا�سي يف الدول العربية املنتف�ضة لكنها تفتقر �إىل ر�ؤية موحدة لبناء نظام دميوقراطي جديد يعيد ال�سلطة
لل�شعب ب�صفته م�صدر ال�سلطات،وت�ضعه يف موقع املراقب الفاعل والقادر على ت�صويب م�سار االنتفا�ضات .
قدمت االنتفا�ضات العربية منوذجني من التغيريالذي ي�ؤ�س�س لدرا�سات تاريخية م�ستقبلية عن العامل العربي.
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	�أ�س�ست القوى ال�شبابية خلطط �إ�صالح طويلة الأمد �إىل �أن ت�صل االنتفا�ضات لتحقيق
�أهدافها اال�سرتاتيجية النبيلة عرب توعية ال�شعب للدفاع عن م�صاحله بنف�سه.وهي تطالب بن�رش العلوم
الع�رصية،والتكنولوجيا املتطورة ،واحرتام احلريات ال�شخ�صية والعامة،وتبني النظام الدميوقراطي عرب
�صناديق االقرتاع وفق قواعد االقرتاع ال�شعبي امل�ستندة �إىل ال�شفافية والنزاهة،وت�شكيل جبهة داخلية وطنية
قادرة على حل م�شكالت الفقر واجلوع والبطالة والت�صحر والأمية من جهة،ومواجهة حتديات العوملة من جهة
�أخرى.

العدد 5

مطلع العام  2011م�س�ألة م�رشوعة  .لكن النتائج التي قدمتها خالل �أقل من عام واحد كبرية جدا.وهي ت�ؤكد
على �أن بع�ض الدول العربية بد�أت فعال ت�شهد تبدالت مت�سارعة على خمتلف ال�صعد .كما �أن القوى التي ت�سلمت
ال�سلطة مرحليا بعد فرار بع�ض احلكام �أو دخولهم �إىل ال�سجن �،سواء عرب احلكم الع�سكري �أو عرب �صناديق
الإقرتاع ،لن تكون قادرة على ممار�سة ال�سلطة كما كانت يف ال�سابق وباال�ستناد �إىل قوانني الطواريء ،وممار�سة
القمع والإرهاب �ضد ال�شعوب املنتف�ضة.
فاحلركات ال�شبابية اليوم هي القلب الناب�ض للعامل العربي،وحمط �أنظار العامل كله.وقد خ�ص�صت
لها كربى ال�صحف واملجالت العاملية �أعدادا خا�صة للتعريف بها .وتراقب القوى ال�شبابية بدقة القرارات التي
تتخذها ال�سلطات االنتقالية ملنعها من �إعادة ت�شكيل الدولة القمعية وفق �صيغة جديدة .وهناك خيط نظري
ثوري ينظم عمل االنتفا�ضات وفق مقوالت علمية ترى �أن القوى املنتف�ضة التي �أنتجت الربيع العربي قادرة على
بناء دولة الرفاه والعدالة االجتماعية والتنمية الب�رشية واالقت�صادية امل�ستدامة.و�أن حماوالت الثورة امل�ضادة
عاجزة عن وقف م�سريتها �أو الق�ضاء عليها وذلك رغم الدعم غري املحدود الذي تلقاه �إقليميا ودوليا.
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�أ� -أجنزت �إنتفا�ضتا تون�س وم�رص �أهدافهما بطريقة �سلمية ومنعت التدخل اخلارجي .
ب -مت التغيري يف ليبيا واليمن بعد نزاعات داخلية ذات طابع قبلي و�سيا�سي .فا�ستدرج تدخ ًال خارجيا غري
م�ضمون النتائج .وما زال ال�رصاع متفجرا بني قوى ال�سلطة وقوى املعار�ضة.كما �أن جناح التدخل الع�سكري
اخلارجي املبا�رش يف �إ�سقاط النظام الليبي �أغرى الغرب بتاجيج �رصاع م�شابه يف �سوريا ي�ستدرج تدخال ع�سكريا
خارجيا�،إقليميا كان �أم دوليا.
وتواجه القوى العربية املنتف�ضة �رصاعا حادا بني الدول الكربى التي تهيمن على االقت�صاد العاملي.
فمقابل احلل الع�سكري الذي تتبناه الواليات املتحدة ودول االحتاد الأوروبي لتغيري بع�ض الأنظمة العربية
بالقوة  ،بنت كل من ال�صني ورو�سيا �إ�سرتاتيجيتها يف املنطقة العربية على وقف التدخل الع�سكري الغربي
من خالل �إ�ستخدام الفيتو يف جمل�س الأمن.وهما تدركان �أن الأمريكيني والأوروبيني يعانون من النتائج
ال�سلبية للأزمة العاملية للرا�سمالية ويحاولون حل م�شكالتهم بال�سيطرة على موارد العرب الطبيعية .ورغم
املظاهر اخلادعة لنجاح تدخل قوات حلف الناتو يف ليبيا ف�إن ا�سلوب حل امل�شكالت بالقوة �أثبت ف�شله يف العراق
و�أفغان�ستان وفل�سطني ولبنان وغريها.وتبدو الدول الكربى التي تعتمد القوة الناعمة،ويف طليعتها ال�صني�،أكرث
قدرة على خو�ض املناف�سة ،وتقدمي العرو�ض االقت�صادية والتوظيفات املالية لتعزيز مواقعها يف املنطقة العربية.
وتعي�ش االنتفا�ضات العربية اليوم مرحلة القلق على امل�صري ب�سبب التوتر بني املكونات ال�سيا�سية التي قادت
االنتفا�ضات قبل ب�ضعة �أ�شهر.فالقوى ال�سلفية املحافظة تريد �إبقاء النظام على حاله مع �إجراء تعديالت طفيفة
يف قياداته وتوجهاته ال�سيا�سية حتت �ستار احلفاظ على الوحدة الوطنية ،ومنع التدخل اخلارجي�.أما القوى
ال�شبابية والي�سارية والعلمانية والدميوقراطية فتطالب بتغيري جذري يف بنية النظام يعزز الوحدة الوطنية
على �أ�س�س جديدة،ومينع التدخالت اخلارجية،وي�ؤ�س�س لدولة دميوقراطية �سليمة حترتم احلريات الفردية
والعامة،وتن�رش العلوم الع�رصية والتكنولوجيا املتطورة ،وتعيد للعرب موقعهم الفاعل يف النظام العاملي اجلديد
كقوة ب�رشية و�إقت�صادية كبرية متتلك ثروات طبيعية هائلة تتناف�س الدول الكبرية لل�سيطرة عليها.
	�إن التحوالت الإ�سرتاتيجية التي فر�ضتها االنتفا�ضات ال�شعبية العربية تقود �إىل ا�ستنتاجات هامة
تطول حا�رض العرب وم�ستقبلهم ،كدول م�ستقلة وكنظام �إقليمي قيد الت�شكل  .لذلك تطالب قوى التغيري بفر�ض
رقابة �شعبية دائمة على القوى ال�سلطوية يف كل من تون�س وم�رص واليمن وليبيا حلماية االنتفا�ضات ال�شعبية
وم�ساعدتها على �إقامة نظم دميوقراطية �سليمة.وتعمل قوى التغيري على بلورة �سيا�سات وطنية ملواجهة خماطر
الثورة امل�ضادة .وهي تطالب مبواقف جذرية وا�ضحة �ضد االحتالل الإ�رسائيلي لتجربه على وقف التو�سع
اال�ستيطاين .وت�رصعلى فك التبعية مع الغرب اال�ستعماري الذي يحاول العودة �إىل املنطقة العربية كمنقذ
ل�شعوبها من حكام كانوا �أداة طيعة بيده لعقود عدة .
وال بد مل�رص من �أن تعتمد �سيا�سة خارجية جديدة ت�ساعدها على �إ�ستعادة مكانتها االقليمية والعاملية
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نخل�ص �إىل القول �أن القوى العربية املتحالفة مع الأمريكيني ما زالت قوية جدا.مما يجعل جناح معركة
تغيري النظام الع�سكري م�ؤ�رشا على قدرة االنتفا�ضة على حتقيق �أحد ابرز �أهدافها �أي حترير الإرادة امل�رصية
من قانون الطواريء .فتن�رصف �إىل جمابهة الدول الغربية التي متار�س �سيا�سة املعايري املزدوجة �أو الكيل
مبكيالني .فهي تعزز دور �إ�رسائيل يف ال�رشق الأو�سط اجلديد وفق �رشوط الهيمنة الأمريكية والإ�رسائيلية .
وتعمل على حماية م�صاحلها اخلا�صة من خالل قواعد ع�سكرية ثابتة ت�شكل مدخال لعودة اال�ستعمار اجلديد
الزاحف بقوة �إىل هذه املنطقة .وتدافع قوى حلف �شمايل الأطل�سي ب�رشا�سة عن م�صالح الغرب والإحتكارات
الدولية ،فبد�أت بتوزيع مغامن النفط والإعمار يف ليبيا على الدول املتحالفة متجاهلة م�صالح رو�سيا وال�صني
فيها.
ويتخوف �شباب الإنتفا�ضات العربية من �إتفاقيات جديدة على غرار �سايك�س – بيكو التي ق�سمت
امل�رشق العربي �إىل دويالت �شجعت الوالء القبلي والطائفي ،ومنعت قيام الدولة الوطنية الع�رصية .وحتاول
قوى التحالف الغربي جمددا �إطالق م�رشوع ال�رشق الأو�سط اجلديد الذي يعيد تفتيت الدول العربية القائمة �إىل
دويالت �صغرية تخدم امل�رشوع اال�ستيطاين ال�صهيوين  .فمار�ست التدخل الع�سكري يف كل من العراق وليبيا،
وت�ستعد للتدخل يف �سوريا �ضمن م�رشوع متكامل لدعم �إ�رسائيل وال�سيطرة على هذه املنطقة الغنية بالنفط
الذي ازدادت �أهميته ك�سلعة �إ�سرتاتيجية عاملية.وتعترب الأزمة املالية والركود االقت�صادي العاملي من الأ�سباب
اخللفية املبا�رشة التي �أدت �إىل توجه حامالت الطائرات والبوارج الع�سكرية الأوروبية والأمريكية نحو �سواحل
املتو�سط واخلليج العربي الغنية بالنفط .فاملنطقة العربية ت�ضم �إحتياطيا هائال من النفط والغاز  .وهما �سلعتان
�إ�سرتاتيجيتان لهما �أهمية �إ�ستثنائية يف االقت�صاد العاملي الذي يعاين حاليا �أزمات حادة .
فاملنطقة العربية اليوم عر�ضة لتناف�س حاد بني الدول الكربى برزت جتلياته م�ؤخرا يف جمل�س
الأمن حني حاولت الواليات املتحدة ودول االحتاد الأوروبي �إ�ست�صدار قرار لإ�سقاط النظام ال�سوري بالقوة
الع�سكرية اخلارجية على الطريقة الليبية .فت�صدت لهما ال�صني ورو�سيا .وبرز نظام دويل متعدد الأقطاب.

العدد 5

ف�ضال عن دورها القومي.فقد توهمت �إ�رسائيل وحلفا�ؤها �أن املجل�س الع�سكري الذي يدير �ش�ؤون م�رص
الآن قادرعلى �إبقاء �سيا�سة م�رص اخلارجية دون تعديل بحيث تبقى �إتفاقيات كامب ديفيد تكبل �إرادة م�رص
وامل�رصيني .لكن قادة االنتفا�ضة ي�رصون على �إبراز الوجه احلقيقي مل�رص االنتفا�ضة .لذلك تتخوف �إ�رسائيل
من تبدل جذري يف موقف م�رص من تلك االتفاقيات .كما �أن الواليات املتحدة تعمل على �إقامة �رشق او�سط جديد
ل�ضمان م�صالح ا�رسائيل بالدرجة الأوىل.وتواجه �سيا�ستها ال�رشق �أو�سطية انتقادات جذرية يف الدول العربية
املنتف�ضة .واثبت ال�شباب امل�رصي يف معركتهم لإنزال العلم الإ�رسائيلي من �سماء القاهرة �أنهم عازمون على
خو�ض مواجهة �رش�سة مع الدولة اليهودية ،ومع الواليات املتحدة يف حال �إ�ستمرت على �إنحيازها الكامل �إىل
جانب �إ�رسائيل.
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وحني ت�رص الواليات املتحدة وحلفا�ؤها على �إ�سقاط النظام ال�سوري وفق �سيناريوهات متعددة،تطالب ال�صني
ورو�سيا بحل �سلمي للأزمة ال�سورية ورف�ض كل �أ�شكال التدخل الع�سكري فيها .فدخلت منطقة ال�رشق الأو�سط
مرحلة �إ�ستقطاب حاد ي�سمح للتدخالت اخلارجية بتوليد نزاعات حملية و�إقليمية قد ت�ستمر لعقود طويلة ب�سبب
التناف�س احلاد بني الدول الكربى حل�صول �رشكاتها على ح�ص�ص جمزية من �إعادة ت�سليح الدول املنتف�ضة،
وعلى ن�صيب وافر من موازنات �إعادة الإعمار عند االنتقال �إىل مرحلة التنمية االقت�صادية.
ختاما ،ت�ؤ�س�س االنتفا�ضات العربية اليوم ملرحلة تاريخية جديدة بالكامل .وهي ت�رص على مواجهة
�أنظمتها اال�ستبداية وم�ؤ�س�ساتها الع�سكرية التي حتاول االحتفاظ بال�سلطة لأطول فرتة ممكنة على خلفية قانون
الطواريء  .لكن تلك الدول باتت عاجزة عن قمع تلك االنتفا�ضات �أو التحكم مب�سارها يف امل�ستقبل  .وتبني
القوى الداخلية املنتف�ضة وحدتها الوطنية اجلامعة على قاعدة منع احلرب الأهلية .وتعي�ش االنتفا�ضات خما�ضا
معقدا ب�سبب تنوع القوى يف داخلها،وتعدد �إجتاهاتها ال�سيا�سية .مع ذلك،ورغم �ضبابية املرحلة الراهنة ف�إن
زمن االنتفا�ضات ي�ؤ�س�س لوحدة وطنية �صلبة،وميهد لوالدة �شبكة �أمان عربية جامعة للوقوف يف وجه عوملة
همجية بقيادة �أمريكية وم�ساندة �أوروبية .فهناك باملقابل عوملة �أكرث �إن�سانية ما تزال يف طور التكوين،عمادها
الأمم املتحدة والدول التي ترف�ض �إ�ستخدام القوة حلل النزاعات .لذلك تخو�ض االنتفا�ضات العربية معركة
مزدوجة لت�صفية اال�ستبداد الداخلي وفك التبعية مع اخلارج .ومل تعد الدول الكربى والأنظمة العربية املرتبطة
بها قادرة على فر�ض املزيد من ال�ضغوط على ال�شعوب العربية .وهي عاجزة عن تعطيل م�سار االنتفا�ضات
ال�شعبية الت�صاعدي طاملا �أن املاليني من ال�شباب العربي املنتف�ض ميلأون ميادين التحرير و�ساحات احلرية على
�إمتداد العامل العربي.
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تتطور املجتمعات بتطور القوانني
لقد �أكدت النظريات االجتماعية �أن حياة الإن�سان ال ت�ستوي وتتطور �إ ّال �ضمن جمتمع ينتمي �إليه ،و�أنه
البد ،يف كل جمتمع ب�رشي ،من قانون ينظم العالقات بني الأفراد واجلماعات وال�سلطات يف الداخل واخلارج.

العدد 5

	�إرها�صات الربيع العربي بد�أت .قد تتعثرّ و ُتواجه نك�سات وم�ؤامرات وهجمات .ولكن كل الدالئل
ممن ُخلعوا
ت�شري �إىل �أنها لن تتخلّى عن عنفوانها وتعود �إىل ما كانت عليه قبل يقظتها ،فقفري احلكام و�أتباعهم ّ
�أو ُ�سجنوا �أو َه َربوا �أو قُتلوا لن يعود �إىل ال�سلطة ملمار�سة الت�سلّط .ومن ظ ّل منهم �صامد ًا وم�ستند ًا �إىل دعائم
خارجية لن يطول بقا�ؤه وعناده .و�ستلقى الطبقة احلاكمة امل�صري ذاته بعد انك�شاف معامل ف�سادها وانحرافها.
	�إننا كعرب نخو�ض ،يف هذه املرحلة الع�صيبة والهائجة من تاريخنا ،معركة �رصاع الأ�ضداد .فالعن�رص
الب�رشي يتطور ويتكامل بف�ضل �رصاع ال�ضدين �أو النقي�ضني :املوت واحلياة� .إن املوت يخرج من احلياة ،كما
�أن احلياة تخرج من املوت� .إن ح ّبة القمح امليتة� ،إذا ما �أُح�سن غر�سها يف الرتاب ،متنح احلياة ل�سنبلة ملأى
بحبات القمح .والتطور ،باعتباره ُ�س ّنة الوجودُ ،ي�صيب املعنويات كما ُي�صيب املاديات .فاملعرفة ،مث ًال ،ال تتطور
�إ ّال لأنها حتتوي على �ضدين :العلم واجلهل.
فكل جمتمع يتطور با�صطراع الأ�ضداد فيه .وجمتمعنا العربي ،من املحيط �إىل اخلليج ،ال ي�ش ّذ عن هذه
القاعدة الأزلية .وتطوره يرتكز دائم ًا على ال�رصاع القائم بني الرجعية والتقدمية ،بني اال�ستعمار والتحرر ،بني
االنتهازية وال�صمود.
ٍ
ٍ
ثورات �رسيعة �أو بطيئة� ،أو باللجوء
بانقالبات بي�ضاء �أو حمراء� ،أو بتفجري
قد يح ّتم ال�رصاع القيام
�إىل العنف و�إ�سالة الدماء .وال�ضد الذي يحمل روا�سب املا�ضي و�آفاته قد ينت�رص مرةً ،ولكن انت�صاره ،كما �أثبتت
الأحداث والتجارب� ،سيكون �إىل حني .فالنهاية املحتومة معروفة منذ اندالع املعركة الأوىل بني ال�ضدين اللذين
ميثالن املا�ضي وامل�ستقبل .وال نذكر �أن �ضدين �أو نقي�ضني ا�صطرعا يوم ًا دون �أن تنجلي املعركة الفا�صلة عن
غلبة ال�ضد ال�صاعد الن�شيط ،احلافل بالآمال ،والقادر على م�سايرة الأو�ضاع امل�ستجدة .ويف انت�صار النقي�ض
�رس احلياة التي تتج ّدد ك ّل يوم.
�رس التطور واالنتقال من مرحلة �إىل مرحلة .ويكمن كذلك ّ
ال�صاعد يكمن ّ

ندوة  :الربيع العربي وعوامل التغيري

الإت�صال والتنمية

72
العدد 5

فالروابط االجتماعية هي ،قبل كل �شيء ،روابط قانونية .وي�ستحيل ت�ص ّور جمتمع ب�رشي بال قانون ،فحيث
يكون املجتمع يكون القانون .ولي�س هناك جمتمعات �أو دول� ،سوا ًء �أكانت متقدمة �أم متخلفة ،تعي�ش وتتطور بال
قانون .ولهذا تو�صف الدولة ال�صاحلة ب�أنها دولة القانون.
والقانون ،مبعناه الوا�سع ،هو الإطار العام الذي ُيحدد نظام الدولة ،و ُينظّ م عمل ال�سلطات فيها،
ويج�سد تطلعات ال�شعب .ولهذا ف�إن �أي تغيري �أو تبديل يطر�أ على
ويكفل احلقوق واحلريات للأفراد واجلماعاتّ ،
البنية ال�سيا�سية �أو االجتماعية �أو االقت�صادية للدولة ي�ستتبع حتم ًا تبديل د�ستورها وت�رشيعاتها مبا يتالءم مع
الأو�ضاع والظروف الطارئة �أو امل�ستجدة.
ولكن امل�ؤ�سف �أن فئة من احلكام ال�سادرين �أو الفا�سدين تت�سلّم �أحيان ًا ،باخلديعة �أو يف غفل ٍة من
الزمن ،مقاليد احلكم يف بالدها ،فتعمد يف البداية �إىل تربير �أعمالها بالرغبة يف �إ�صالح القانون ال�سائد� ،أو يف
ا�ستتب الأمر لها
�إلغائه واعتماد قانون جديد كفيل بتحقيق احلقوق واحلريات والتنمية ال�شاملة ،حتى �إذا ما
ّ
حت ّولت �إىل فئة طاغية م�ستب ّدة ،تتالعب بالقانون �أو ت�ستغله خلدمة م�صاحلها اخلا�صة .وتكون النتيجة الإ�رضار
مب�صالح الوطن واملواطنني ،والق�ضاء على ك ّل �أم ٍل يف التطور والتقدم ،وتهيئة النفو�س والأجواء للتمرد واالنفجار
والثورة.
تعم معظم الأقطار
مكر َ�س ًة ملعاجلة عوامل التغيري يف االنتفا�ضات الثورية التي ّ
و�إذا كانت ندوتنا ّ
العربية ،ف�إن العامل القانوين فيها ال يقل �أهمية عن العوامل الأخرى ،ال�سيا�سية والتاريخية واالجتماعية
وغريها.
فمنذ بداية هذا العام ،اجتاحت موجة من التظاهرات واالنتفا�ضات ال�شعبية عدد ًا من الأنظمة العربية
امل�ستبدة التي جتثم منذ �سنوات (و�أحيان ًا منذ عقود) على �صدر ال�شعب العربي من املحيط �إىل اخلليج ،تهدر
وتهجر �شبابه ،وتت�آمر مع امل�ستعمرين على م�ستقبله و�آماله.
ثرواته ،وتتحكّم مبقدراتهّ ،
ملحة ب�إجراء تغيريات د�ستورية
ويف �أجواء تلك االنتفا�ضات ن�شهد تطورات �سيا�سية ومطالبات ّ
وقانونية حتقق احلرية والعدالة وامل�ساواة واال�ستقرار ،فغياب القانون العادل� ،أو تغييبه� ،أو �إف�ساده� ،أو
تزويره� ،أو الطالق بني جوهره وكيفية تطبيقه ،كانت من �أ�سباب االنفجارات ال�شعبية.
فمن �أ�سباب االنتفا�ضات العربية الراهنة وجود د�ساتري وقوانني و�أنظمة بالية ،عاجزة عن حتقيق
العدالة وامل�ساواة للمواطنني ،وال ُتر�ضي طموح الأجيال ال�صاعدة .فتطلعات القوى ال�شابة يف املجتمع العربي ال
تن�سجم مع تطلعات احلكام ومواقفهم� .إن لكل جيل همومه و�آفاقه .وال�صيغ الد�ستورية والقانونية التي ي�ضعها
حكا ٌم مل يكونوا يف ما�ضيهم وحا�رضهم على م�ستوى امل�س�ؤولية ت�أتي بعيد ًة وغريب ًة عن تطلعات ال�شباب وحافلة
بامل�صالح ال�شخ�صية.
	�إن ال�شباب العربي ،ومنه املنا�ضل ال�شهيد (البوزيدي) ُيعاين من �شتى �رضوب الإهمال واحلرمان.
خ�ضم القلق النف�سي والوجودي الرهيب
وهو يعي�ش اليوم يف ع�رص التحوالت ال�رسيعة والعميقة واملتالحقة ،ويف ّ
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الد�ساتري والقوانني مل تعد �صاحلة
من حما�سن االنتفا�ضات الثورية �أنها فر�ضت ،يف كثري من الأقطار العربية ،الإ�رساع يف تغيري �أو تعديل
الد�ساتري والقوانني ،ويف اتخاذ الإجراءات �أو تقدمي التنازالت من احلكام� ،إر�ضا ًء للجيل الثائر �أو خوف ًا من
تفاقم الغليان ال�شعبي.
وجتذّب ًا النتقال عدوى االنتفا�ضات الثورية �إىل بالد بع�ض احلكام العرب� ،أو رغب ًة يف احل ّد من �آثارها،
�سارع ه�ؤالء احلكام �إىل:
الإعالن عن زيادة املرتبات والأجور وال�ضمانات االجتماعية.
�أو الإفراج عن �آالف املعتقلني وامل�سجونني.
�أو القبول بتقارير اللجان العربية وح�سن التعامل معها ،كما حدث يف البحرين مع تقرير جلنة (الب�سيوين).
�أو �صدور قرار من جمل�س التعاون اخلليجي ،بعد تر ّدد طويل ،بدعوة ك ّل من الأردن واملغرب� ،أي ما تبقى من
دول ملكية يف الوطن العربي� ،إىل االرتباط بـ (ثم االن�ضمام �إىل) ع�ضوية املجل�س بهدف تعزيز مكانته كتكتل ملكي
و�إبعاد خطر النزعة اجلمهورية عن �أع�ضائه.
املعر�ضة لل�سقوط،
�أو �إقدام دولة قطر ،بالتفاهم مع اململكة ال�سعودية ،ويف غياب الأنظمة اجلمهورية املتهالكة �أو ّ
على ت�سلّم زمام القيادة �أو الزعامة يف النظام الإقليمي العربي ،يف هذه الفرتة الرمادية.
وجتلّى التغيري الذي �أفرزته االنتفا�ضات العربية يف �إلغاء �أو تعديل العديد من الد�ساتري والقوانني التي مل تعد
�صاحلة للعمل يف املرحلة الراهنة:
ففي م�رص ،ا�ضطرت ال�سلطات ،بعد خلع رئي�س اجلمهورية و�إحالة الكثريين من امل�س�ؤولني الفا�سدين
على املحاكم� ،إىل االنكباب على و�ضع د�ستور جديد وقوانني جديدة تت�ضمن ن�صو�ص ًا جديدة ،كفيلة باحلفاظ على
كرامة الدولة واملواطن ،و�صون احلقوق واحلريات ،واالقت�صا�ص من اخلارجني على القانون.
ويف الكويت ،و�صلت الأو�ضاع �إىل حالة من التوتر ال�سيا�سي تنذر باخلطر ،فا�ضطر �أمري البالد �إىل تطويق الأزمة
وتهدئة اخلواطر بت�شكيل حكومة جديدة وحل جمل�س النواب.
ويف املغرب ،وجت ّنب ًا لتداعيات امل�سرية االحتجاجية التي جابت ال�شوارع يف البالد وكانت تعبري ًا عن
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الذي �أ�صبح �سم ًة من �سمات الع�رص .وهو ي�سمع وي�شاهد ما يجري يف خمتلف �أقطار الدنيا من انتفا�ضات وثورات
�ضد القهر والظلم ،ومن تظاهرات �صاخبة تطالب باملزيد من احلقوق واحلريات وال�ضمانات االجتماعية .ثم �إن
املجتمع الذي يتحرك فيه لي�س �سوى جمتمع م�ضطرب ،حافل بالتناق�ضات وامل�آ�سي والتحديات ،يتناوب على
املتحجرة التي ال تريد �أن تتطور ،وال ت�سمح للأجيال ال�شابة ب�أن تتطور،
حكمه جي ٌل بعد جيل من الزعامات
ّ
للتفرد بال�سلطة ،والتالعب برثوات الوطن ،وفر�ض مبد�أ التوريث ل�صالح
�رص على ا�ستخدام كل الو�سائل ّ
و ُت ّ
الأبناء �أو الأن�سباء ،واحلكم بالنيابة �أو الوكالة ل�صالح قوى �أجنبية ،طامع ٍة �أو خمادع ٍة.
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الأزمة البنيو ّية التي تتطلب �رضورة التغيري لالنتقال �إىل مرحلة مرتقبة من الدميوقراطية واحلرية والعدالة،
ا�ضطر امللك �إىل �إلغاء الد�ستور القدمي ال�صادر يف العام  ،1996و�إجراء ا�ستفتاء على د�ستور جديد يف �شهر
متوز  2011يت�ضمن بع�ض الإ�صالحات الطفيفة ،مثل تعيني رئي�س احلكومة ،لي�س من قبل امللك ،بل من قبل
احلزب احلا�صل على الأغلبية يف االنتخابات النيابية .وال ي�سعنا هنا �إ ّال الإ�شارة �إىل �أن الد�ستور اجلديد ال يزال
يكر�س ال�صالحيات املطلقة للملك ،فيعتربه رئي�س املجل�س الد�ستوري ،ورئي�س املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية،
ّ
والقائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومينحه �صالحية حل الربملان ،و�إعفاء الوزراء من مهامهم ،و ُي�ضفي عليه لقب
(�أمري امل�ؤمنني ،وحامي حمى امللّة والدين) ،وي�ؤكد �أن �شخ�ص امللك ال تنتهك حرمته (بعد �أن كانت املادة  23من
الد�ستور ال�سابق تن�ص على �أن �شخ�ص امللك مق ّد�س).
ويف العهد البائد يف ليبيا ،الذي ا�ستمر �أكرث من �أربعني عام ًا ،مل يكن هناك د�ستور �أو ت�رشيعات �أو جمعيات �أو
�أحزاب ت�ستحق الذكر والتقدير .كان (الكتاب الأخ�رض) املرجع القانوين وال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف،
الأول والأخري يف كل جماالت احلياة ،ت�سرت�شد ِ
بح َك ِمه و�أحكامه الدولة وال�سلطات واملواطنني .وم�رشوع
التحول الدميوقراطي الذي �أجنزه املنت�رصون على نظام القذايف �أ�شاروا ،يف الإعالن الد�ستوري املوقت ال�صادر
يف � ،2011/8/3إىل اخلطوط العامة التي �ستت�صدر الد�ستور املقبل ،مثل:
اعتبار ليبيا دولة دميوقراطية ،وال�شعب فيها م�صدر ال�سلطات.
اعتماد مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات الثالث ،ومبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء.
ج� -إ�شاعة قيم الت�سامح والوئام الوطني.
د -الأخذ مببد�أ التداول ال�سلمي النتقال ال�سلطة ،عرب �صناديق االقرتاع.
هـ -ال�سماح بقيام �أحزاب �سيا�سية كانت حمظورة من قبل.
ويف ت�رشين الأول � ،2011أ�صدر رئي�س اجلمهورية يف �سوريا قرار ًا يق�ضي بت�شكيل جلنة تكون مهمتها �إعداد
د�ستور جديد يح ّل مكان د�ستور العام  ،1973ويت�ضمن بنود ًا تتجاوب مع مطالب فئة كبرية من ال�شعب ،وتواكب
امل�ستجدات التي طر�أت على احلياة والعالقات ال�سيا�سية يف البالد .ومن املنتظر تعديل عدد من مواد الد�ستور
احلايل ،ومنها:
املادة الثانية التي تن�ص على �أن “حزب البعث العربي اال�شرتاكي هو احلزب القائد يف املجتمع والدولة” .وبذلك
ُيلغى الدور االحتكاري حلزب البعث يف قيادة العمل ال�سيا�سي يف البالد.
اختيار رئي�س اجلمهورية عرب االنتخابات ال�شعبية ولي�س ،كما تن�ص املادة  84من الد�ستور ،عرب قيام جمل�س
ال�شعب برت�شيحه بنا ًء على اقرتاح القيادة القطرية حلزب البعث ،وعر�ض الرت�شيح على املواطنني ال�ستفتائهم
فيه.
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ون�شري �إىل �أن رئي�س اجلمهورية وعد ب�إجراء انتخابات نيابية يف �شهر �شباط  ،2012وفق ًا لأحكام الد�ستور
اجلديد.
******
تهب رياح التغيري على
تلك هي بع�ض النماذج عن �إرها�صات التغيري يف الوطن العربي .ومن املرتقب �أن ّ
بقية الدول العربية .فربكان التغيري كان يغلي حتت الأر�ض العربية بانتظار حدث معني �أو فر�صة �سانحة لإطالق
حممه.
لقد طالب �أحد املفكرين العرب (طارق الب�رشي) منذ �سنوات ،يف كتاب له بعنوان (العرب ومواجهة
العدوان) ب�إيجاد حل للإ�شكالية املثارة على امتداد تاريخنا العربي .وجوهرها هو الت�سا�ؤل عن �أيهما �أوىل:
مقاومة العدوان اخلارجي على الأمة� ،أم مقارعة اال�ستبداد الداخلي يف الأمة؟
ويبدو �أن االنتفا�ضات الثورية احلالية تق ّدم جواب ًا �شافي ًا يتلخ�ص يف �أن الأمرين متالزمان ومتكامالن.
فال ميكن مقاومة العدوان اخلارجي �إذا كان الطغيان �أو اال�ستبداد �أو القمع �أو انتهاك احلقوق واحلريات
م�ست�رشي ًا و�سائد ًا يف البالد .والعك�س �صحيح.
ولو ا�ست�شهدنا مبا ح�صل يف العقد الأول من القرن احلايل لوجدنا �أن مقاومة االحتالل الأجنبي
لأفغان�ستان يف العام  ،2001ومقاومة العدوان واالحتالل للعراق يف العام  ،2003ومقاومة العدوان ال�صهيوين
على لبنان يف العام  ،2006وعلى قطاع غزة يف العام  2008لوجدنا �أن هذه املقاومات ال�شعبية ا�ستطاعت التغلب
على االعتداءات ب�سبب التما�سك ال�شعبي والت�أييد العربي.
ويف العام � ،2011أثمرت هذه املقاومات و�أنتجت انتفا�ضات ثورية �ضد الطغيان الداخلي يف معظم الأقطار
نتاج لرتاكمات من الف�شل الذريع الذي
العربية .والتحوالت النوعية التي ن�شهدها اليوم هي ،يف �أهم �أبعادهاٌ ،
ُمنيت به م�شاريع الأنظمة احلاكمة على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي :ف�شل يف حتقيق الدميوقراطية والعدالة
والتنمية ،وف�شل يف �إدخال الإ�صالحات الالزمة ،يف الوقت املنا�سب ،على دواليب احلكم والإدارة ،وف�شل يف
مواجهة م�شاريع التبعية والهيمنة لدول اال�ستعمار واال�ستكبار.
�إن االنتفا�ضات الثورية الراهنة قد �أعادت �إلينا الأمل من جديد ،على الرغم من حماوالت الإجها�ض والإحباط،
ب�أن �أمتنا ما زالت �أم ًة حي ًة قادر ًة على النهو�ض واملقاومة ،وب�أن ع�رص ًا جديد ًا قد بد�أ يف الوطن العربي ي�شبه �إىل
ح ّد بعيد ما حدث يف �أوروبا ال�رشقية يف العام  ،1989عندما انتف�ضت �شعوبها �ضد �أنظمتها التي كانت خا�ضعة
لنفوذ االحتاد ال�سوفياتي.
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متى يتحرك ال�شعب ب�إجتاه الثورة؟ وكيف يتحول حتركه ويتطور من �إحتجاج اىل انتفا�ضة ثم اىل
ثورة ت�ستهدف جممل النظام ال�سيا�سي؟ وملاذا يحدث مثل هذا يف حركة ال�شعوب؟
قدم البع�ض �إجابات على �شكل نظريات يف الثورة .وال نعتقد �أن املحاوالت التي جرت ناجحة �إال
بقدر تعبريها عن ثورات بعينها ،فالعوامل اخلا�صة التي تتحكم بحركة النا�س وثورات ال�شعوب �ضد الظلم
والإ�ستبداد ي�صعب ح�رصها ومنذجتها ،مع �أنه ميكن حتليل بنية كل جمتمع وا�ستخال�ص �إ�ستنتاجات نظرية
متكن من ترجيح �إحتمال وقوع �إحتجاجات او ثورة يف بلد من البلدان ،ولكن ك�إحتمال فقط علم ًا �أن حاالت
كثرية وقعت فيها ثورات حيث مل يتوقع �أحد .لذلك كانت تلك النظريات �أقرب اىل الإ�ستقراء القابل للدح�ض او
الرتجيح.
هل كان العقل العربي ينتظر ثوراته الربيعية؟ هل كانت النخب ال�سيا�سية املعار�ضة يف عاملنا العربي
م�ستعدة ملثل هذا االحتمال؟ �أم �أن حالة من الركود ال�سيا�سي والإكتئاب القومي ال�شعبي �سيطر على امل�شهد
العام؟
	ال �شك �أن الثورات ال�شعبية العربية مل تولد من فراغ ،وهي لي�ست نبت ًا �شيطاني ًا �أو م�ؤامرة كما يدعي
احلكام� .إنها االنفجار النوعي املرتتب على الف�شل الكمي املرتاكم بفعل �سيا�سات الأنظمة على امل�ستوى التنموي
والرتبوي وال�سيا�سي .ف�سيا�سات الإ�ستبداد والإق�صاء مل ينتج عنها �إال التهمي�ش والف�ساد ،ومل ت�ؤ ِد �إال �إىل متديد
قوانني الطوارئ وانتهاك احلريات والكرامات والعنف الأمني املفرط ،ف�ض ًال عن التالعب بوحدة املجتمعات
والتمييز بني طوائفه ومذاهبه بعيد ًا عن دولة املواطنة والعدالة.
 خ�صائ�ص وفاعلون جدد :من �أبرز خ�صائ�ص هذه الثورات �إنها �أعادت للر�أي العام ح�ضوره ومكانته و�أعادتلل�شارع وال�ساحات وامليادين فاعليتها ،معيدة بذلك انتاج «املجال العام» العربي وهي بقدر ما كانت ثورات
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ما ترتب عن ذلك هو �أن ه�ؤالء الفاعلني اجلدد ،ال�شبان الذين فجروا الأحداث الأوىل للثورة كانوا
قد فقدوا ثقتهم باملعار�ضات التقليدية ،كما فقدوا ثقتهم بالأنظمة� .إال �أن منطق الثورات ال�شعبية لي�س منطق ًا
ايديولوجي ًا ،وال حزبي ًا .وهي �إن قادها حزب وفق برنامج مف�صل و�شامل ،ف�إنها غالب ًا ما ت�ستبدل �إ�ستبداد ًا
ب�إ�ستبداد ،وتفر�ض بلغة كارل بوبر هند�سة �إجتماعية كلية جديدة نابعة من عقائدها على �شتى ح ّيزات املجتمع
الإقت�صادية والإجتماعية وال�سيا�سية .وحتتل احل ّيز العام ب�أ�سلحة هيمنوية وم�ؤ�س�سية جديدة تعيد �إنتاج
اال�ستبدادية القدمية بلغة جديدة .لذلك ف�إن االحزاب عموم ًا ال تربز براجمها الإيديولوجية ب�شكل فاقع تكتيكي ًا،
كي تتمكن من الإنخراط يف حركة �شعبية �شاملة ،وكذلك كي يقبل اجلمهور امل�شاركة.1
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والواقع �إن املعار�ضات العربية التاريخية ترددت او ت�أخرت يف مواكبة االنتفا�ضات والثورات العربية
منذ بدايتها ،وهذا ينطبق على الإ�سالميني وغريهم ،وهذا الرتدد ميكن �إعادته �إىل عن�رص املفاج�أة معطوف ًا على
غياب الثقة بالفاعلني اجلدد الذين فجروا هذه الثورات وقدرتهم على مواجهة الأنظمة مبا يجعل االنخراط
باالنتفا�ضة يف بدايتها مغامرة غري حم�سوبة العواقب ،وقد �سبق �أن جرب قيادات هذه املعار�ضات ثمن مثل
هذه املغامرات .امل�س�ألة الثانية تتمثل يف �أن النظام الإ�ستبدادي العربي كان قد �أغلق كل املنافذ امل�ؤدية �إىل �ساحة
الن�شاط اجلماهريي �أمام �أحزاب املعار�ضة امل�ستقلة ،مغرق ًا �إياها بالإعتقاالت التع�سفية واملحاكمات املفتعلة،
وبتن�شيط الإنق�سامات داخلها و�إفتعال معار�ضات تدين له بالوالء.

العدد 5

�شعوب باملعنى العام للكلمة تعرب عن خمتلف �أطياف املجتمع العربي ،هي �أي�ض ًا ثورات �شبابية يف بعدها امليداين
وال�سو�سيولوجي ،فقد ا�ستطاع ه�ؤالء «الفاعلون اجلدد»� ،أن يفر�ضوا مزاجهم و�شعاراتهم وتكنولوجيتهم يف
م�سرية و�إدارة هذه الثورات حتى على املعار�ضات االيديولوجية والتاريخية التي ثبت ه�شا�شتها وق�رص نظرها
يف التقاط اللحظة التاريخية التي تنبئ ب�أن �أوان الثورة قد حان.1
يكفي معرفة �أن جمموع الفئة العمرية ما بني ( 15و� 29سنة) يف م�رص قد ارتفع من حوايل �سبعني
مليون عام ( 2000يوازي  28.2باملئة من جمموع عدد ال�سكان) �إىل  84مليون ون�صف عام  2010مبا ميثل
( 29.2باملئة من جمموع عدد ال�سكان) .وقد ت�شابهت الن�سبة يف ك ٍّل من تون�س واليمن و�سوريا .2وهذه اخلا�صية
الدميوغرافية كان لها دور هام يف حتريك الثورة ،فالبطالة بني ال�شباب من حاملي امل�ؤهالت اجلامعية من جهة،
وتغيرّ الثقافة املرجعية ال�سيا�سية له�ؤالء ،وهو تغيرّ لعبت فيه عوملة االت�صاالت وال�شبكة العنكبوتية وبع�ض
منظمات املجتمع املدين دور ًا �أ�سا�سي ًا ،وبالأخ�ص جلهة التفلت من احتكار الإعالم املوجه� ،إذ مل يعد للهيمنة
االيديولوجية للقوى امل�سيطرة �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا وايديولوجي ًا الفعالية نف�سها .وبالتايل ميكن
القول �أن الفاعلني اجلدد هم فع ًال من ال�رشائح ال�شبابية الأكرث «تعومي ًا» �شكلت حمرك ًا مميز ًا للثورات ال�شعبية.
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لكن امل�شكلة تنفجر حني ت�سارع الأحزاب الإيديولوجية وتتخلى عن هذا التكتيك خالل التحول
الدميوقراطي وقبل �أن ترت�سخ القيم الدميوقراطية وتتحول �إىل ثقافة وم�ؤ�س�سات.
 منوذج مل يكتمل :قدمت الثورات العربية منوذج ًا جديد ًا مل يكتمل بعد ،وهي حيث �أ�سقطت الر�ؤ�ساء وبد�أترحلة التغيري ب�إنتخابات دميوقراطية ،برز فيها بو�ضوح �أن الأحزاب الإ�سالمية الأكرث تنظيم ًا ت�سيطر على
الثورة بعد حتولها اىل �سلطة ،وتبد�أ بالقول �إنها �صانعة الثورة ،يف حني �أن قوى �أخرى تتهمها ب�أنها مل تفعل �إال
�رسقة الثورة ،وهذه بع�ض دالالت الثورة امل�رصية والتون�سية اليوم بعد الإنتخابات ،وهذا يف نف�س الوقت �أحد
مظاهر ديناميكية الثورات الدميوقراطية يف كل مكان.
يبقى هذا �أف�ضل بكثري من نذر تفكك الدولة يف بع�ض احلاالت ،حيث و�ضع تعنت حكام اال�ستبداد
وتغ ّول �أجهزتهم ال�سلطوية البالد والعباد �أمام خيارات احلرب الأهلية �أو التدخل اخلارجي ،فانك�شفت املك ّونات
ال�سلطوية الأولية لهذه الأنظمة ،فظهرت قبلية ومذهبية وطائفية �أو عرقية وجهوية ،معطوفة على ف�شل تنموي
ذريع �أمام فجوة متنامية بني الأرياف واملدن وبني ال�ضواحي املهم�شة على �أطراف املدن التي يتكد�س فيها
الفقر والإهمال واحلرمان حيث كانت البداية مع بو عزيزي وعربته ،وخالد �سعيد وق�صته و�أطفال ريف درعا
وخرب�شاتهم احلائطية.
والأنكى من ذلك �أن الدولة العربية احلديثة مل ِ
تكتف بف�شلها يف �إدماج مكوناتها الأولية ،القبلية
والطائفية واملذهبية ،بل عززتها وعمدت �إىل توظيفها ك�أدوات يف �رصاعها لال�ستحواذ على ن�صاب ال�سلطة،
فظهرال�رصاع وا�ضح ًا على م�ساحة العراق ،وامل�شهد مغرق ًا يف طائفيته ومذهبيته يف لبنان ،ويف م�رص �إنك�شف
اجلرح القبطي وعمد النظام ال�سابق اىل تعميقه ،ويف اليمن ا�ستخدم التح�شيد احلوثي يف حرب النظام لتوحيد
القبائل الأخرى ،حيث القبيلة وال�سيا�سة حا�رضة هناك كما هي يف ليبيا وتون�س� .أما يف �سوريا فقد ا�ستنفد النظام
تكوينها ال�سو�سيولوجي والطائفي واملذهبي والعرقي حتى انك�شفت الأمور على واقعها احلقيقي.2
ميكن القول �أن الدولة العربية الإقليمية ف�شلت متام ًا ،لي�س فقط يف بناء مناذجها «القومية» بل يف بناء
«الدولة» كم�ؤ�س�سات و�إطار للمواطنة ،ومرجعية للحكم والف�صل يف املنازعات بني النا�س ،الذين عادوا وقت
ال�ش ّدة نحو الكيانات التي �سبقتها� ،أي عادوا �إىل �أ�صولهم ،متام ًا كما فعل �أهل ال�سلطة حني �إنك�شفوا فتحولوا
�إىل قبيلة �سيا�سية حتت�شد حول ع�صبوية ما.
 الوعي الع�صبوي يف التحليل ال�سو�سيولوجي :يف التحليل ال�سو�سيولوجي ال ميكن للوعي وال�سلوك الطائفي�أو القبلي �أو اجلهوي وغريه �أن يتحرك �إال �ضمن ال�شبكة امل�صلحية الإجتماعية التي تر�سم حدود ال�رصاع على
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 حتجيم الطبقة الو�سطى :يف املجمل �أنتج هذا النهج النيو ليربايل الت�سلطي حتكم فئة قليلة جد ًا من رجالالأعمال يف اقت�صادات الدول العربية ،على الرغم من �أن جتارب عديدة يف العامل الثالث �أثبتت ف�شل هذا النهج يف
حتقيق التنمية ال�شاملة ،حيث قد ينجح يف حتقيق منو اقت�صادي ،لكنه يخفق يف توزيع الرثوة .الأمر الذي يخلق
طبقة تزداد ثرا ًء ،فيما ال�شعب يزداد فقر ًا .وهو ما حدث يف الدول العربية ،و�أدى �إىل تقلي�ص الطبقة الو�سطى
وحتجيمها و�إفقارها.1

الإت�صال والتنمية

	�إتبعت حكومات الدول العربية برناجم ًا اقت�صادي ًا ا�ستند يف غالبه �إىل و�صفات برنامج الإ�صالح
االقت�صادي والتكيف الهيكلي ل�صندوق النقد الدويل ،فعلى �سبيل املثال �أقدمت احلكومة امل�رصية على �إ�صدار
قانون ال�رشكات القاب�ضة عام  1993ومبوجبه �أقدمت على بيع �رشكات القطاع العام اململوكة لل�شعب ،وكفّت
يدها عن التدخل يف العملية الإنتاجية وفتحت الباب على م�رصاعيه �أمام ر�أ�س املال الأجنبي� ،إ�ضاف ًة �إىل �إجراءات
تف�ضي �إىل حترير االقت�صاد امل�رصي وخ�صخ�صته .لكن اخل�صخ�صة املبا�رشة �أو غري املبا�رشة �أفرزت طبقة من
رجال الأعمال اجلدد �إحتكرت ثمار النمو االقت�صادي .1فربزت �أ�سماء �شهرية يف م�رص ك�أحمد عز وح�سني �سامل
و�آخرين باحتكارها لقطاعات وا�سعة من االقت�صاد امل�رصي� ،أما يف �سوريا فقد احتكر مئة من رجال الأعمال
اجلزء الأكرب من الن�شاط االقت�صادي ال�سوري وبرز الأقرباء ومن بينهم الأكرث �شهرة رامي خملوف ،ومن
املفارقات الالفتة �إن الإمارات العربية املتحدة املتحررة اقت�صادي ًا ح�رصت ت�شغيل قطاع الهاتف اخللوي،
ال�رسيع الربحية باجلهات احلكومية ،بينما �سوريا واجلزائر احلري�صتان ب�شدة على القطاع العام ،اعتربت هذا
املجال من �أوىل التلزميات للقطاع اخلا�ص يف �إطار اخل�صخ�صة ،وح�رص الت�شغيل يف �إطار �رشكة �أو �رشكتني،
مما �أ�ضاع فر�ص املناف�سة و�أكد اخللفية الربحية وال�سلطوية لهذه التلزميات .ويف ليبيا دارت الرثوة بني الأبناء
والع�شرية ،ويف اليمن �ضاع االقت�صاد بني القبيلة والعائلة واحلرب ،ويف تون�س حدث �أمر م�شابه.

العدد 5

يبقى ال�س�ؤال عن الكيفيات والآليات والأدوات التي ا�ستخدمها النظام العربي الر�سمي للإم�ساك
باقت�صاد بالده وتعامله مع الرثوة الوطنية والتي قادت �إىل كوارث اجتماعية و�إىل تهمي�ش ق ّل نظريه؟ يتبعه
ت�سا�ؤل عن ت�شابه هذه الآليات والأدوات وعالقة ذلك بانفجار الزخم الثوري العربي؟ وهل �أن الت�شابه يف الآليات
والأدوات يعني ت�شابه ًا يف النتائج؟
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ال�سيا�سة واالقت�صاد يف البالد ،وعلى هذا الأ�سا�س ت�صبح امل�صالح االقت�صادية و�شبكات الف�ساد واملح�سوبية
والزبائنية ،قوى مهيمنة حتتاج �إىل الأمن واال�ستقرار كي تقيم �سيا�سة الدولة الإقليمية والدولية مبا ي�ؤمن
دميومة املنافع واملكت�سبات ،بعيد ًا عن ح�سابات املنطق الفئوي ،الطائفي �أو املذهبي �أو القبلي �أو غريه ،حيث
جتمع �شبكات امل�صالح �أطياف ًا و�رشائح من املذاهب كلها ،دون �أن يلغي هذا الهيمنة العليا لل�رشيحة الأكرث نفوذ ًا
حول احلاكم وحا�شيته.
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والواقع �إن الطبقة الو�سطى مل تندثر ،بل حدث فيها تغيرّ بنيوي طال �أ�صولها القدمية «العائلية
والعريقة» من «ذوي الياقات البي�ض» و�أ�صالب الأفندية والبورجوازية ،ل�صالح انبثاق �رشائح و�سطى جديدة
من �أبناء الأرياف و»ذوي الياقات الزرق» الذين تلقوا �أق�ساط ًا متفاوتة من التعليم ،وتدرجوا على مراقي احلراك
االجتماعي ب�أ�شكال خمتلفة ،وزحفوا من القرى النائية والبوادي الق�صية ،البعيدة عن املركز املديني التقليدي –
املرتوبول ،وعملوا يف �أي ن�شاط وجدوه ،و�سكنوا يف �أي ركن �أتيح لهم ،مما �سمي يف ما بعد «الأحياء الق�صديرية»
�أو «الأحياء ال�شعبية» �أو «الع�شوائية» �أو «ال�سكن الفو�ضوي» ..هذه ال�رشائح الو�سطى اجلديدة ا�شتغلت يف
جهاز الدولة وتغلغلت يف الن�سيج االقت�صادي املتحول ح�رضي ًا ،و�أ�صبحت عماد املجتمع اجلديد .وهو ما �أظهرته
احلالة التون�سية يف التفاوت بني الفئات االجتماعية واملناطق اجلغرافية ،والتي �شكل الزحف �إىل «املركز» –
العا�صمة ممن مت �إق�صا�ؤهم بفعل متركز ال�سلطة فعل ح�سم نهائي .كذلك كان ل�شباب «اخلريجني» من �أبناء
الطبقة املتو�سطة يف ح�رص الدور املحوري يف غمار االنتفا�ضة ال�شعبية يف مقابل الدور املرتدد واملتذبذب لأ�صحاب
الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة املدينية.2
وكلنا يعلم الدور الوطني والتنويري للطبقة الو�سطى يف فرتتها الذهبية ،فهي لعبت دور ًا �أ�سا�سي ًا
يف مواجهة اال�ستعمار ،ثم بعد ذلك يف بناء الدولة الوطنية ب�سبب انت�شار التعليم بني �أو�ساطها ،فكانت مبثابة
الرافعة التي نه�ضت بالتغيري االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي يف مراحل معينة ،و�أ�س�ست القواعد احلقيقية
للثقافة والتغري الدميوقراطي ،ورمبا يكون من �أبرز نتائج الثورات العربية �إنها �أعادت االعتبار للطبقة الو�سطى
ولدورها يف املجتمع.
ما حدث عملي ًا �أن الدولة العربية احلديثة �إىل جانب الف�شل التنموي واالقت�صادي �أنتجت تهمي�ش ًا
�سيا�سي ًا �إىل �أبعد احلدود يتمثل يف عدم متكني املواطنني من املطالبة بحقوقهم ال�سيا�سية وحاجاتهم االقت�صادية،
يف ظل �سيطرة احلزب الواحد املقنع ب�صورة اجلهة �أو امل�ؤمتر او ما ي�شبه ذلك ،يرتافق ذلك كله مع تدين الكفاءة
الداخلية واخلارجية مل�ؤ�س�سات الدولة وحتولها �إىل �أدوات بيد البريوقراطيات ال�سيا�سية ،وحتول ال�سلطات
الت�رشيعية �إىل ملحق بال�سلطات التنفيذية ،ومن يقبع خلفها من حتالف الع�سكر ورجال الأعمال و�أباطرة
ال�سيا�سة ،ف�ض ًال عن تف�شي الف�ساد يف ال�سلطة الق�ضائية وه�شا�شة ا�ستقاللها.
ولعل �أبرز مثال على تعطيل عمل الربملانات العربية عن القيام بدورها ،تلك النزعة لتوريث ال�سلطة من
جهة ،وتغييب املعار�ضة ،حيث مل َير جمل�س ال�شعب امل�رصي ببيع الغاز الطبيعي وت�صديره لإ�رسائيل ب�أ�سعار
ال نظري لها يف العامل ما ي�ستدعي اعرتا�ضه ،كما فعل نظريه جمل�س ال�شعب ال�سوري الذي مل يرث ق�ضية دفن
النفايات ال�سامة �إال عند خروج عبد احلليم خدام من ال�سلطة و�سكوته طيلة الفرتة ال�سابقة عن هذا الأمر ف�ض ًال
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بني �شقوق وخطوط الواقع املرتدي دخلت جمتمعاتنا يف م�شهد م�أزوم ،و�أ�صابتها الهزمية من الداخل
قبل �أن تواجه �ضغط اخلارج ،ومل يكن ع�سري ًا على جيل الثورة �أن يكت�شف تلك العالقة اجلدلية بني ثالوث
الب�ؤ�س وال�شقاء العربي املتمثل بـ»اال�ستبداد والتخلف والهزمية» وما بينهما من ترابط ع�ضوي وتبادل وتالحم
يف الوظيفة والنتائج .فهذا الثالوث ال�شقي تتغذى عنا�رصه من بع�ضها البع�ض ،وت�ستقوي �إحداها بالأخرى
لت�شكل حائط ال�سد «املانع» لأي تغيري نحو نقي�ضها ولو بالإ�صالح التدريجي .لذلك كان ال بد من الثورة لإ�سقاط
�أنظمة اال�ستبداد والتخلف والهزمية.

العدد 5

 حتالف الف�ساد واال�ستبداد كمنتج مو�ضوعي للهزمية :لقد �أفرز املعطى ال�سو�سيولوجي على امل�ستوىال�سيا�سي واالجتماعي العربي ،حتالف ًا وا�ضح ًا بني اال�ستبداد والف�ساد ،بني الت�سلط والتخلف ،الأمر الذي �أ�شاع
�أجواء من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي يف ظل غياب كامل للدميوقراطية .يف مثل هذه الظروف من الطبيعي
�أن تتنامى الهويات الفرعية على ح�ساب الهوية الوطنية ،خ�صو�ص ًا يف ظل غياب امل�ؤ�س�سات املدنية القادرة على
�إدماج املواطنني وحمايتهم من تغ ّول الأجهزة ال�سلطوية الأمنية واالقت�صادية.
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تلق اعرتا�ض ًا رغم �آثارها ال�سلبية على الطبقات الفقرية ،ورغم �أن
عن م�س�ألة رفع الدعم عن املحروقات التي مل َ
ن�صف �أع�ضاء املجل�س يجب �أن يكونوا من العمال والفالحني وفق ًا للد�ستور ال�سوري.
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والبد للمتابع من �أن يقع يف دائرة الإ�ستغراب املقلق وهو يرى كيف تتحول الثورة اخل�رضاء
اىل كرة من لهب .ت�سبح يف �سماء العرب وتنرث لهيبها فوق ال�شعوب التي كانت حتى الأم�س القريب ،قانعة
مب�صريها م�ستكينة �ضمن �أقفا�صها القبلية ،ك�أنها طيور جميلة مهمتها �إ�سعاد ال�سلطان و�إدخال البهجة
وال�سعادة اىل قلوب احلكام ،الذين �إ�ستمر�أوا وداعة تلك ال�شعوب وا�ست�سالمها الرخي�ص فعاثوا يف �أرجاء
�أوطانهم ظلم ًا وقهر ًا وجربوت ًا وف�ساد.
	�إنها ثورة خ�رضاء تلك التي انطلقت من ف�ضاء الظلم يف تون�س ،وحطت يف ميدان التحرير يف
القاهرة .حتمل معها وعود الدميقراطية واحلرية وب�شائر التغيري .غري �أن الربيع الذي بكر يف مواعيده
هذا العام �إ�ستحال اىل جحيم �أ�سود ،ينرث احلرائق فوق ليبيا واليمن ،وعينه على عوا�صم اخرى باتت يف
مرمى نريانه تلك احلرائق التى حتيط ب�آبار النفط ،يف ر�سالة وا�ضحة بد�أت هواج�سها بالظهور من خالل
ت�صاريح مت�سارعة يطلقها امل�س�ؤولون الغربيون بني الفينة والفينة كما تطلق الذئ�آب عواءها املرعب جتاه
فري�سة مرهقة.

العدد 5

تت�سارع الأحداث الآن متنقلة من عا�صمة عربية اىل اخرى ،حتى ليعجز املتابع عن ر�صد
التداعيات التي تع�صف باملنطقة من �أق�صاها اىل �أق�صاها .فبني ا�ستقبال احلدث وا�ستيعاب التفا�صيل
م�سافة من ال�شك واليقني ،حيث تتزاحم الأ�سئلة احلرجة التي تهز الوجدان وتطرب الذات �أحيان ًا ،غري
�أنها بدون �شك تثري الكثري من الهواج�س واملخاوف يف �أن مع ًا.
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العدد 5

فالواليات املتحدة التي الحقت برغباتها وت�صاريحها املت�سارعة و�أوامرها ح�سني مبارك من
غرفة اىل غرفة يف ق�رص القبة� .أ�صابها ال�صمت جتاه جرائم معمر القذايف ،وانعقد ل�سانها ملدة ا�سبوع.
عادت لتدفع بالعقيد املرتنح للخروج من �سدة احلكم ،ولتعر�ض خدماتها على املحتجني يف بادرة ملفتة
و�صلت اىل حد عرو�ض ا�ستعمال القوة .مما اعاد للأذهان تفا�صيل التجربة العراقية و�أحزانها وويالتها.
هل يعني هذا �أن الغرب اليرى �إال من خالل برميل النفط وهل �أن تهاليل الدميقراطية واحلرية ووعود
التغيري لي�ست �سوى مقدمات م�رسحية لدراما جديدة ت�ستوحي بدايات القرن الع�رشين وخرائط �ساي�س
بيكو.
والالفت يف كل ذلك حتول بع�ض و�سائل الإعالم التابعة لأنظمة عربية قبلية اىل حمركات دافعة
ملوجة الطوفان جتند �أحدث املعطيات التكنولوجية للتعاطي مع احلدث نق ًال وحتلي ًال وعر�ض ًا وتعليق ًا
و�إ�ستنتاج ًا وك�أنها بدائل لإرها�صات فكرية غابت او غُيبت عن م�سار احلدث فا�ستقالت من ف�ضائها الثقايف
لتخلي ال�ساحة لتكنولوجيا الع�رص يف احللول مكان الإيديولوجيا انطالق ًا من بيئة حا�ضنة لطاملا جاهرت
بتحالفاتها و�رشاكاتها مع الغرب وخ�صو�ص ًا الواليات املتحدة الأمريكية ولطاملا متتعت بحمايتها جراء
االنق�سامات وال�رصاعات العربية التي افرت�شت العقدين الآخريين من القرن املا�ضي منذ حرب اخلليج
االوىل.
	الي�شك املتابع �إطالق ًا بحيوية ال�شارع العربي الغا�ضب واملتفجر وال ي�ستطيع �إال الإنحناء �أمام
ما ت�صنعه ال�ساحات العربية والرتحم على �شهداء االنتفا�ضات املتالحقة ولكن يحق للمتابع القلق على
امل�صري وهذا ما يثري الت�سا�ؤل.
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Researchers now need to carry out a more systematic investigation
into the differentiating contexts within the Arab world where these
platforms are used, and move forward and determine the impacts of
such uses on the traditional political and social structures as well as
the individual relationships. Understanding and documenting the
consequences of political and social uses of the social networking
platforms can help determine whether these new virtual arenas will
manage to transcend the long-standing constraints on Arab societies,
and thus establish a very dynamic and long-lasting virtual public sphere.

59
Issue 5

One can conclude on a cautiously optimistic note. Arguably,
social networking platforms have a valuable contribution to make to
the emergence of a virtual public sphere in the Arab world where the
traditional public sphere has traditionally been controlled by governments.
This virtual public sphere has a significant potential for creating a more
democratic and egalitarian society, although many different forms of
constraints and obstacles may hinder the potential of these platforms to
transform the social, political and cultural structures.
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Conclusion
The core question this study has addressed is to what extent and
how social networking platforms can contribute significantly to the
emergence of a virtual public sphere in the Arab world. The answer to this
question depends on the one’s normative orientations. In any case, the
impacts of the integration of social networking platforms on social and
political practices will not be uniform and must be considered along with
the social and political contexts in which individuals use these platforms
to achieve their social and political purposes. The good news is that in
some Arab states a very dynamic and active virtual public sphere has
emerged with the assistance of social networking platforms, particularly
Facebook, and to a lesser extent, Twitter. The size of this virtual public
sphere does not appear, indeed, analytically vital. It is important to note
that even the Habermassian public sphere was also limited to small elites
when it first appeared in the 18th century, yet its impacts were substantial.
However, what remains true is that social networking platforms
are not primary political and social actors and that they do not replace
dynamic social and political movement that should be as the main
catalyst of any transformation from below. Because their adoption to
reinvigorate crucial social and political debates is still confined to certain
categories and in some cases completely devoted to ‘superficial’ issues,
social networking platforms in the Arab world seem to be far from
being a virtual public sphere dedicated to promoting social and political
change. It is only in special cases and brief moments of transition (e. g.,
the 6 April general strike in Egypt) that the social networking platforms
have actually served as a catalyst for social and political actions, and for
systemic change in general, but, without any clear lasting impacts.
In the long term, however, it can be argued that the social networking
platforms have been paving the way for subtle but fundamental changes
within Arab cultures. The enthusiasm that Facebook, for instance, have
generated throughout many Arab countries (e.g. Egypt, Morocco, Tunisia,
and Bahrain) demonstrates that many people in the Arab world value
open discourse and fundamental freedoms. A political culture based on
participation has began to evolve in many Arab countries even before
the achievement of systemic change, and these developments pose a
challenge to traditional transformation theory (Hafez, n.d.).

Fourth, the social and political expression, which the individuals
enjoy on these platforms, may lead them to falsely feel empowered
(Papacharissi, 2002), which in turn denatures the real impact of their
opinions. People may leave political groups on Facebook, for example,
with the positive feeling that they are part of a well-established
democracy. Does this feeling represent reality or substitute for genuine
civic engagement? At the same time, it is through authentic face-to-face
discussions and exchanges with others that individuals come to realize
the handicaps of democracy in the Arab world, not necessarily through
the social networking platforms.
Finally, a dynamic and efficient virtual public sphere in the Arab
world that constructively debates social, cultural and political issues
needs to be fed with information and genuine ideas, but also requires to
proactively educating people to meaningfully use communication, and
moderating their discursive exchanges. In Brandenburg’s (2003) words
‘the core requirement for a functioning virtual public sphere, however, is
citizenship’ (p. 18). That means that in order to effectively devise a virtual
public sphere we also have to effectively devise an online public.
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Third, the virtual public sphere that the social networking
platforms are generating tend to be asymmetrical, with regard to access,
use, group polarization, individual filtering, and observable patterns of
online engagement which appear to be insufficient to maintain ideal
speech condition. The technology can be considered as a useful tool for
organizational and social purposes, but do not change, by itself, the nature
of the established non-participatory model in the Arab world. What these
platforms lack are the social homogeneity, inclusiveness and symmetry of
the public; a characteristic that has prevailed in the bourgeois public
sphere 200 years ago (Brandenburg, 2003). The Arab users of the social
networking platforms, even if they are linked through Internet, remain
segmented rather than pluralistic. Online exchange is a cacophony of
detached dialogues, if not monologues, that are not intertwined, and not
leading to the establishment of a societal consensus on values and ends
as much as means which, according to Habermas, is the ultimate goal of
a functioning public sphere.
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that get their attention. For instance, a recent study of Facebook showed
that users only message a small number of people while they have a large
number of declared friends (Huberman, Romero, & Wu, 2009).
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‘flaming’ (Papacharissi, 2002), far from guaranteeing a healthy virtual
public sphere.
In fact, statistics about Internet penetration in Arab World (to
be considered cautiously) show that the rates are significantly low at
29.8% (Internet World Stats, 2011). This situation makes many Arabs
feel unfortunate when compared to North America’s 77.4%, Europe’s
58.4%, or even Latin America’s 34.5%. Bahrain takes the lead among
Arab countries at 88%, followed by the United Arab Emirates with 75.9%,
whereas Yemen lags behind at only 1.8%.
These low Internet penetration rates in the Arab world are
coupled with high rates of illiteracy in some Arab countries. Others
factors further limit the impact of the social networking platforms, like
the linguistic barriers, high levels of technological illiteracy, and the
repressive measures against Internet freedom. All of this combined
factors challenge the euphoric discourse about the potential change that
the Internet in the Arab world is supposed to make.
Furthermore, the debates about the advent of a virtual pubic
sphere in the Arab world facilitated by social networking platforms suffer
many deficiencies, inconsistencies and false assumptions.
First, a more substantial question arises once we look beyond the
issue of access to technologies, and, by extension, to social networking
platforms. The issue of access is about allowing the technology to fulfill
its democratization and public sphere building potential. Skeptics note
that opinions diverge with regard to the question of whether the social
networking platforms are already or will inevitably be a viable virtual
public sphere if only any form of government intervention, censorship,
and legislation is prevented, or instead we need constitutional engineering
beyond providing access to people, namely the proactive creation of
constitutive elements of a virtual public sphere, funded and partially
initiated by civil society (Brandenburg, 2003).
Second, although the standard definition of a social network
embodies the notion of all those with whom we share a social relationship,
in reality people interact with very few of those ‘listed’ as part of their
network. One important reason behind this is that attention is a scarce
resource in the Web era. Users face many daily tasks and a large number
of social links that make them only interact with those few that matter and

Whether these platforms can live up to Habermasian ideals
of rational critical discourse is another matter. The main contribution
of many Arab social networking platforms users is that they are the
pioneers of a new engagement with politics by Arab citizens. Those who
claim that these public debates are still limited to a minority of people,
or that many users make a ‘trivial’ presence on these platforms, is hardly
a crucial problem: how many people actually participated in the literary
salons in Habermas’s idealized eighteenth century? How many important
political tracts were published under pseudonyms? What matters are the
arguments themselves, the political and social identities, commitments,
and the ideas they generate. Social networking platforms offer people
in the Arab world, particularly young generation, disillusioned with the
status quo, an outlet to ‘voice their concerns and ideas in spaces where
they will be taken seriously and where results are possible’ (Guidry &
Sawyer, 2003: 273).
Conversely, skeptics object that Internet is not widely accessible
in the Arab world and even when it is accessible, it often gives rise to
a fragmented, absurd, and enraged discussion, otherwise known as
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This network-based virtual public sphere challenges the
punditocracy in Lynch’s (2007) term directly as privileged elites gradually
lose some of their power to impose the terms of debate and frames of
reference. The expertocracy still has the real advantages of access to
privileged positions in the mass media, but can no longer control or close
the public discourse. Social networking platforms have posed a similar
challenge to the rigid structures of the Arab punditocracy. Today’s virtual
public sphere most committed users (or Webactors to use Pisani’s &
Piotet’s (2008) term represent the tip of an iceberg of socially and politically
informed and engaged citizens persuaded to argue in public about the
things they care about. Intimidating social networking platforms users
and closure of their profiles are perhaps part of the increasingly obsolete
Arab government’s attempts to keep control of virtual public sphere.
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Arguably, even if social networking platforms can not be a genuine
public sphere without appealing to a mass audience, they still might form
a virtual public sphere, an environment favorable to new ideas and new
identities which evolves alongside and slowly reshapes the mainstream
public from below.

Communication
& Development

Arab Spring & Factors of Change

Issue 5

54

Communication
& Development

Arab Spring & Factors of Change

article entitled ‘Facebook users go to war over Gaza.’ Although most of
these platforms initiatives were the work of individuals, belligerents also
joined the social web propaganda campaign to get out their message.

Discussion
The proponents of the networked technologies argue that the
potential of computer-mediated communication will encourage the
construction of a virtual public sphere, and thus local democracy and
bring people across the Arab world closer together. Geographic and
social boundaries can be overcome and ‘diasporic utopias’ can flourish
(Pavlik, 1994). This virtual public sphere can help the public overcome
the physical and social constraints and communicate more freely and
openly, thus promoting a more enlightened exchange of ideas.
They believe that despite all forms of restrictions, social networking
platforms have undoubtedly contributed to the advent of a muchanticipated virtual public sphere. They have provided an avenue for social
and political activism in the Arab world, although limited and with more
or less efficiency. Controversial issues and voices that are never heard in
any other Arab media are expressed without big constraints.
Moreover, enthusiastic discourses celebrating these platforms
promise that they will increase social and political participation and
pave the way for democracy. They assure that the decline as well as the
non-existence of the public sphere in some Arab countries lamented
by academics and several members of the public will be either halted
or brought about by the democratizing effects of the social networking
platforms and the surrounding technologies.
These platforms are structured to generate a communication
environment, which replicates more or less on a much larger scale that
existed during what Habermas has described as the Bourgeois public
sphere, with decentralized print media that were part of civil society’s
communication infrastructure before the commercialization of mass
media (Brandenburg, 2003). Therefore, discussions and ideas sharing
taking place within civil society, were distributed and publicized through
the print media, which therefore fed with information and opinions and
hence reinforced democracy. Such an environment is actually being
generated in the Arab world thanks to social networking platforms.

Tunisians also turned to social networking platforms for coverage of
events like the popular uprising which toppled the authoritarian regime of
the President Zine El Abidine Ben Ali. What was revealing was the way in
which Tunisians citizens used these platforms to mobilize, to synchronize
and coordinate their actions, and share new ideas. As a Tunisian dissident
said ‘cell phones and social media were crucial to information flow that
helped protestors gather and plan their demonstrations’ (Peskin, 2011).
People dared to revolt because they knew that their message could be
sent and uploaded to these platforms and thus seen worldwide.
Likewise, Protests in the Gafsa mining region in 2008 were known
thanks to social networks (Al-Mizlini, 2008). Activists in the district posted
reports on sites like Facebook and blogs like ‘A blog for Gafsa’ featuring
videos, pictures, and eyewitness accounts of the demonstrations that made
their way in particular to western mainstream media. On Facebook only
several ‘Gafsa networks’ posted France 3 TV’s reportage on the trial of
some of the Gafsa’s demonstrators arrested in January 2008 (Al-Mizlini,
2008). Many expect that Tunisia will curb on Facebook activists groups
as it did with the group ‘Friends of the National Council for Liberties in
Tunisia.’
Finally yet importantly, Gaza war in 2008 was an excellent example
of the prominence of new media, and, in particular, social networking
platforms. Many Palestinian, Arab and Moslem groups used these
platforms to advertise the tragedy of Gaza Strip and Palestine as a
whole. These platforms enabled the Palestinians, deprived of tools and
resources, to tell their version of the story and to mobilize a large number
of people around their cause (Najjar, 2010). Shortly after Israel launched
its military operation, a Palestinian named Hamzeh Abu-Abed created a
Facebook group titled ‘Let’s collect signatures to support the Palestinians
in Gaza.’ Intrigued by the high levels of mobilization of social networks
platforms on both sides of the crisis, the Time magazine published an
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Another young Moroccan Facebooker was sentenced to three
years for creating a parody Facebook profile for Prince Moulay Rachid.
He received a royal pardon after 43 days in jail (Elaji, 2008). The support
for the Facebooker, both in Morocco and abroad, was immense. On
Facebook, sympathetic members created a new profile for the young man
which was joined by 4,000 people, and dozens of Facebook users replaced
their profile picture with the Facebooker as a sign of support.
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Arguably, it was, to some extent, facilitated by social media platforms.
Indeed, the uprising initiated by several groups opposing the regime,
acting through social networks such as Facebook and Twitter, quickly
relayed by broadcast media, thus reaching a greater number of people.
Slee (2011) suggested that facebook in particular ‘has clearly played an
important part in Egypt’s protests. But it’s played a role as a cultural
space for a generation, not as a distinctive technology’ (p. 10).
The unprecedented move of Egyptian government on January 28
to block all Internet access backfired and increased the public’s resolve to
protest. Pintak pointed out ‘The lightning speed with which the Tunisian
revolution spread to the streets of Cairo is evidence that the term ‘digital
revolution’ has taken on a whole new meaning in the Middle East. It also
underscores the failure of Arab regimes to adjust to this new information
reality. It is no longer possible for a country of 80 million people to go off
the grid’ (Quoted in Ghannam, 2011: 17).
Egypt is not the only example of this new and innovative use of
social networking platforms. Increasingly, political, social and economic
discontent in many Arab countries finds expression on these platforms.
They are powerful tools, not only for social interaction, but also for
dissent. Local activists organized many strikes and demonstrations by
harnessing the capacities of these platforms.
In Bahrain, networking platforms have opened up, in a variety of
ways, fields of discussion and debate that could never have occurred in
Bahrain’s traditional media. Bloggers and many users of these platforms
have been subjected to interrogation and intimidation, with several of
bloogers spending weeks in jail for having criticized the government. A lot
of users have been energetically focusing on local politics in both English
and Arabic, many under pseudonyms. Nevertheless, these platforms may
grow in size, and influence, but as long as they remain vulnerable to
political control, they will be unable to force extensive social and political
reform alone.
Similarly, in Morocco, a court sentenced a political activist and
an Internet café owner for facilitating the circulation of information
about brutal repression on student protests on December 1st 2009. They
were sentenced to four and twelve months respectively for reporting on
the police’s violent attacks on a demonstration by university students
(Menassat, 2009).

Moreover, the death of Khaled Mohammed Said, who was
arrested and allegedly beaten to death by the police in Alexandria, as
well as physical assault against Somia Ashraf by a police officer of Al
Azhar Zagazig University, have prompted thousands of demonstrators
to demand an end to impunity for police brutality. Protesters have
turned to the social networking platforms like Facebook and Youtube
to express their solidarity with the victims. Photos and videos of the two
victims have widely circulated on these platforms.
Indeed, the increasing role of social networking platforms and
the rise of social and political activism among Egyptians alerted the
government to this networking force that eluded to control. Since
the general strike on April 6, Egyptian authorities closely scrutinized
the social networking platforms. Recently, they would have created a
special department to monitor Facebook activities in Egypt. This new
department works according to three groups, 8 hours each. Each group
consists of 15 individuals: 2 police officers, 10 secretaries of police
and 3 engineers (Raoof, 2010). They continued to crack down on these
platforms users, particularly through increasing censorship on the web
and enacting new rules requiring WiFi users in Cairo’s cafés to provide
their personal information (Sandels, 2008). They feared the revolution
of rising expectations that may come from exposing to the ‘subversive’
content on these platforms.
The peaceful uprising that began on 25th January 2001 spread across
the country and ultimately forced President Hosni Mubarak to resign.
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Mohammed Elbaradei’s Facebook group is another stunning
example of how social networking platforms are perceived and used as a
virtual arena to reflect on various social and political issues and aspire to
change. The group has attracted more than 200,000 supporters in a few
months (Al Jazeera, 2010). Its membership has largely surpassed that of
the Facebook group created by April 6th Youth movement, which called
for a general strike in 2008. Aware of the limits of this platform, some
members have volunteered to go into the streets to collect signatures for
a petition calling for constitutional changes and more freedom.
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the possible role of social interactive platforms in bringing about political
and social change in Egypt, as the government’s repressive response to
the strikes proved its inability to find new forms of political and social
control outside the usual repression by the security apparatus.
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corporate elites to integrate large segments of society, particularly the
youth, became clear over the last decades. Most instances of political and
social activism occurred largely outside pre-existing structures and both
the ruling party and opposition parties and movements failed to appeal
to wide layers of society, which preferred other more efficient forms of
expression, like social networking platforms.
Indeed, these platforms have become a venue for social and
political activists, before and during the 25th January revolution, to
articulate their thoughts and opinions, organize around political and
social causes, and disseminate information that would be deemed taboo
in other media. The general strike that took place in Egypt on April 6th
2008 was announced on a Facebook group, which managed to attract
more than 70,000 members (Shapiro, 2009) and played a significant
role in the mobilization of supporters and increasing turnout for the
demonstrations. The group was created in solidarity with the textile
workers of Mahalla al-Kobra who had been in the forefront in calling for
a national minimum wage.
Two weeks after the formation of the Facebook group, the group
claimed thousands of members, which was rather surprising given that
only about 790,140 Egyptians at the time were members of Facebook
(Faris, 2008). The idea was that the group members stayed at home the day
of the strike on April 6th and that idea soon took on a life of its own. In
the authoritarian state of Egypt, the organization of demonstrations, as
well as, calling for a general strike is illegal.
A follow-up strike was launched on May 4th 2008 on the social
networking platform Facebook. It coincided with the 80th birthday of
President Hosni Mubarak, who has been ruling the country since 1981.
Although a majority of Egyptians lack access to the Internet, the initiators
of Facebook group succeeded to spread the word using mobile phone
text messages and plastering leaflets across Cairo.
Although the general strikes on April 6th and May 4th drew limited
public participation and failed to generate a lasting political movement
pointing to the limits of technology-driven activism, they have revealed
an important new political and social phenomenon in Egypt. The
latter embodies a political and social mobilization triggered by second
generation Internet users via blogs,YouTube, and Facebook. It highlighted

In the Arab world, citizens and social movements in particular are
increasingly using social networking platforms as a virtual public sphere
to debate on social, political and economic issues that are overlooked,
for decades, in the mainstream media, such as corruption, torture,
discrimination against women, human rights, fake elections, etc. They
are used as efficient tools to generate public interest, spread a culture of
diversity, promote dissident ideas, and foster the citizens capabilities and
democracy.
In Egypt, the society suffers multiple exclusions. Coupled with
the insistence of the Mubarak’s regime to block all avenues of social
participation,this situation in fact leads to increased radicalization of social
and political activism (Shehata, 2008). The inability of ruling political and
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The explosive growth of Facebook and Twitter-like platforms as
significant constituents of the virtual public sphere in the Arab world can
be partly explained, as stated above, by a collective construction of reality
that is common in regions, like the Arab world, where the governments
control media environments, and the spaces of free expression are limited
if not inexistent. Social networking platforms thus extend the informal
networks and provide a previously unavailable space for knowledge
production and sharing, which results in a collective construction of
reality and most likely a conflicting account of events than reported by
mass media. They provide varied alternative spaces for communication
and sharing, so that they restrain the power of the traditional media model,
where ownership of the means of communication enables the owner to
select what others receive, and therefore affect their perceptions of what
they can and cannot do (Benkler, 2006). Moreover, they give voices to the
most marginalized people and groups in the society. The prominence of
outlets such as Facebook and blogs have extended the capacity of these
platforms and pushed the discussions so far, and in essence, allowed
ordinary citizens to be a part of a thriving community that can actively
participate in the nascence of a virtual public sphere.

Issue 5

Twitter communities are being largely composed of early adopters
attracted to Twitter by influences such as the news media rather than
starting with youth audiences as has occurred elsewhere. Consequently,
15-19 year old users account for less than 10% of Twitter users across this
region. However, the 15-19 year old age group was much less evident in
the UAE accounting for just 1.44% (Malin, 2009).
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With regard to Facebook as the most influential platform, statistics
indicate that there are more than “ 36 million (as of Nov, 2011), up from 21
million (January 5, 2011), having almost doubled since the same time last
year (19 million in Nov. 2010 users in the Arab world; whereas the total
circulation number of the Arab newspaper in Arabic, English and French
is just under 14 million. Likewise, the introduction of an Arabic interface
for Facebook in March 2009, prompted 3.5 million users to join the service
in the Arab world, with Egypt and Saudi Arabia showing the strongest
growth. More than 4.6 million Egyptians have Facebook accounts, along
with 3.2 million in Saudi Arabia, 2.4.million Moroccans, 2.1 million in
UAE and 1.8 million Tunisians (Dubai School of Government, 2011).
A study carried out by O’Reilly Research (Lorica, 2009), dealing
with the numbers of active Facebook users around the world showed that
8.3% of active Facebook users come from the Arab world, representing
a 7.9% penetration. With regard to the number of users under 25 years of
age they represent 60% of active Facebook users in the region. Moreover,
male users outnumber female users, with 59% of the user base being
male, and 35% Female. More importantly, this region witnessed the fastest
growth in user adoption in the 55+ age group.
The other platform that is growing exponentially is Twitter.
According to the microblogging service, it now has over 200 million
users. It should be noted that those hundreds of millions accounts
may not all be active ones and the number of active users may be quite
lower--though Twitter hasn’t shared that stat. (Bosker, 2011). Although
such statistics are not available for the Arab World, activity on Twitter
has visibly increased over the past years. The estimated number of active
Twitter users in the Arab region at the end of September 2011 was more
than 652 thousand. Arab countries can be divided into the following
categories: high Penetration (3%31: Egypt, UAE, etc); emerging countries
(1%-2%: Tunisia, Jordan, etc); developing users (Yemen, Sudan ) where
Twitter user penetration rates are under 1%, indicating room for growth.
(Dubai School of Government, 2011).
Studies showed that demographics of Twitter community in
the Arab world are significantly different from global statistics. This is
probably due to the late adoption of twitter in the region, and, therefore,

In these circumstances, the public sphere is virtually nonexistent
as the media operate as a mobilization apparatus for the regime, whereby
the communication pattern is top-down without any form of feedback.
Only one potent factor determines which topics will be included and
how the media can address them. The public is seen as a passive rather
than active consumer. The public discourse on social or political issues is
alien to this kind of media.
Consequently, citizens are increasingly turning to alternative ways,
which allow them to express their discomfort, ideas and opinions. They
increasingly invent a variety of creative ways to display their discontent
not through traditional political organizations but through all forms of
social networking platforms. Thus, platforms have become significantly
relevant in many Arab countries, as we shall see later. This has occurred
as platforms have become more visible, popular and numerous, but also
as their members have expanded to include social categories rather
than a minority of activists. Before platforms became popular, they were
reserved for the computer savvy. As the platforms phenomenon grew,
many of their members became activists, and began engaging in all kinds
of discussions. Soon thereafter, more activists became ‘networkers’ and
the chorus of voices on these platforms continued to grow.
To figure out how social networking platforms enable citizens to
engage in virtual public spheres, we must look beyond the Internet’s
increased interconnectivity and speed. The benefits of convergence,
bringing together print, video and broadcast, best explain how citizens in
the Arab world could bypass their marginalization in traditional public
spheres such as mainstream media outlets. This phenomenon has shifted
the power from mainstream media to ordinary people, allowing groups and
individuals to share their thoughts, ideas and opinion with a wide audience.
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As part of the process of building the nation-state, before the
advent of the Internet and other transnational media, the state-run media
in the Arab world were mobilized towards shaping the collective national
identity within each of the postcolonial Arab states (Boyd, 1993; Rugh,
2004). The conception of the media during this era tended to be tribal
and operating within a defined geopolitical unit with closed borders.

Issue 5

Social Networks and the advent of a virtual public sphere in
the Arab World

Communication
& Development

Arab Spring & Factors of Change

Issue 5

46

Communication
& Development

Arab Spring & Factors of Change

vision, it inspires, but does not yet succeed in transforming the political
and social structures.
This virtual public sphere facilitates, but does not ensure, the
rejuvenation and revitalization of a traditional public sphere culturally
drained. Easy, cheap, fast, and convenient access to more information
does not necessarily render all citizens more informed, or more willing
to participate in social, cultural, and political discussions. Greater
participation in all sorts of discussion helps, but does not ensure a
healthier democracy. New technologies in general and social networking
platforms in particular encourage more, but not necessarily more diverse,
participation in social discussion since they are still only available to a
small fraction of the population.
The most reasonable manner to conveniently conceive of a virtual
public sphere consists of several culturally fragmented cyberspheres
occupying a virtual common public. Groups of netizens sharing the same
interests will debate and may strive to achieve the common social and
cultural objectives. Much of the social and political debates occurring
online do not, and will not, seem different from those, which are
taking place in a casual or formal face-to-face exchange. The widening
gap between different categories of people, politicians, and journalists
will not be bridged unless all parties put partisanship aside and assess
rationally their respective attitudes. However, people who would never be
able to meet to discuss social and political issues offline are now able to
do online, and this is no small matter.
Likewise, fully active participants, like cultivated and conscious
citizens, are not automatically generated by computer ownership: access
to the Internet and the ability to get involved on social networking
platforms by a population is not sufficient to ensure that these platforms
will have a significant positive impact on the virtual public sphere. How
this population uses the medium does matter. The literacy as a skill
set could be a crucially influential battle in the struggle over the social
and political impact of social networking platforms. Being able to take
advantage of a tool into one’s hand does not guarantee that anyone will
use it constructively, but without such knowledge, constructive use is less
likely and hegemonic control becomes more likely by those who do know
exactly how to exercise the power of social networking platforms.

While Habermas wrote about a public sphere rooted in time and
place, it became clear that we must revisit the concept to update it in
order to better adapt it to our changing reality. Much of the public space
that we are constructing should not be conceived of in traditional terms,
for it is neither occupying a physical space, nor limited by geography;
it persists over time differently. In this new public sphere (virtual), we
can observe that a new class of individuals has emerged in recent years,
encouraged by the same opportunities and pressures that enabled
their earlier counterparts, i.e. advances in communication technologies
coupled with a deep anxiety stemming from a renegotiation of societal
arrangements. The central difference being that now, with the many-tomany nature of the new medium of communication–sharply contrasting
all preceding models – we are presented with the added opportunity
of having low-cost platforms for being able to aggregate and distill the
opinions generated by a number of observers of varying expertise, despite
being separated by great physical distances. In short, we are no longer
confined by the opinions of certain experts in particular geographical
locations, associated with the right institutes, but rather, we now have the
ability to tap the aggregated opinion of a crowd of individuals who carry
on a critical discussion regarding, among other topics, what is best for
society.
The fact that people from different cultural and ethnic backgrounds,
and countries engage in social, political and cultural discussions in an
interactional way, often expanding each other’s cultural backgrounds with
diverse views, captures the essence of the social networking platforms.
The value of the virtual public sphere lies in the fact that it encompasses
the hope, speculation, and dreams of what the world could be. Castells
noted that ‘we need utopias - on the condition of not trying to make
practical recipes’ (Ogilvy, 1998). The virtual public sphere reflects the
new dynamics of social movements that compete on cultural, rather than
on traditionally political arenas. It is a vision, but not yet a reality. As a
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conceived of the public sphere as an essentially co-present space where
deliberate democratic opinion could be expressed and debated among
citizens. On a descriptive level, the public sphere can be described as a
number of arenas, which can be accessed directly and are not restricted
to any membership conditions, and in which individual and collective
protagonists comment on diverse topics in front of a wide audience
(Garnham, 2007).
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Russia, Cloob.com in Iran).
As an efficient mechanism for mediating social interactions, these
networks become very trendy in the era of the Web, though some authors
argue that they do not exist as such, but are pertinent analytic structures
of understating social dynamics (Wellman, 1996). With the features that
allow individuals to follow their friends, acquaintances and families,
the number of individuals on social networking platforms has grown
gradually and rapidly since the turn of the millennium. Facebook, Twitter
and Friendster, to cite a few examples, attract millions of users who tap into
these networks to keep track of each other, engage in social transactions
and find experts when needed. Moreover, commercial conglomerates try
to take advantage of them for marketing purposes, as they form a reliable
medium for propagating recommendations through people with similar
interests (Korgan et al., 2001).
The success encountered by these networks has drawn the
attention of media and researchers. The latter have often built upon
the previous research on social network theory to discuss its virtual
embodiments (Granovetter, 1983; Travers & Milgram, 1969). A large
number of studies that have been carried out on the formation and
dynamics of these networks have discussed issues of trust and intimacy
in online networking. Some of them have analyzed different selfpresentation strategies, while others have investigated harvesting social
network profiles. (Coutant & Stenger, 2010; Fauad, 2009.; Donath & boyd,
2004; Golbeck, 2007; Golder, Wilkinson & Huberman., 2007; Huberman,
Romero & Wu, 2009; Kleinberg, 2008; Lugano, 2008; Montagut-Lobjoit &
Mbiock, 2009; Torloting, 2006).

Virtual Public Sphere
The concept of public sphere, usually associated with the
German philosopher Jorgen Habermas (1962/1989), is both historically
descriptive and normative. It identifies a historical formation that arose
in late 18th century western Europe and it posits a model of what a good
society should be. The concept is one of the most relevant concepts
within academic fields that deal with society and democracy. Habermas

The study begins by defining the concepts of social networking
platform and virtual public sphere coupled with a contextual perspective
drawn from available literature on the subject. Then it addresses the
question of social networking platforms in the Arab World and how they
might herald the advent of a virtual public sphere. Next, it discusses the
potential of these networks as a virtual public sphere from an optimistic
and skeptical perspective. It concludes with the assessment of the
question from the researcher’s point of view.

Social networking platforms
Social networking platforms and what may be termed web 2.0 have
become an overwhelming topic all over the world and are increasingly
shaping the economy, politics, and culture of the contemporary society.
A social network broadly embodies the notion of all the individuals with
whom we share a social relationship.
These sites foster the process of connecting people based on their
social ties and bonds. They are virtual spaces for friends, classmates, and
people with similar interests, connections or affiliations. People use these
networks to satisfy their need for belongingness and their esteem needs
through self-presentation, and due to peer pressure (Krasnova et al, n.d.).
Although the biggest ones present the users with a variety of interactive
tools for anyone wishing to maintain a personal online communication
portal, some of them focus on specific themes, interests or regions.
Social networking platforms take many forms, and are launched
for many reasons. Despite the predominance of English in most of these
networks, other sites are dedicated to diverse countries and regions serving
different national and cultural groups (e.g. AraSpace and Naqatube in
the Arab World, Mixi in Japan, Wer-kennt-wen in Germany, Vkontakte in
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networking platforms are intelligently used to revitalize the political
and social life in significant ways. The premise of the study is that in
a virtual public sphere context, social networking platforms could offer
an alternative space to the traditional hegemonic Arab elitist sphere. In
a social networking platforms context, virtual public sphere could help
individuals achieve their social and political aims, or help maintain a
movement by supporting virtual forms of self-expression, friendship
networks and communities.
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mobile connectivity, blogging, and photo/video-sharing (boyd, 2007).
These networks are also very active arenas whereby participants with
their cultural, religious and ethnic diversity exchange, debate and express
their points of view related to all sorts of issues. In many countries,
political issues are predominantly present in these debates because they
are banned from being discussed in the traditional public sphere.
The growing interest of the academic research and public debates
about the democratizing features of these networks dates back to 1990s.
The most promising utopias of deliberative online communication and
formation of active counter-publics have been envisaged with fears
ranging from trivialization, fragmentation, even the disappearance
of widely and commonly shared issues, to viral distribution of nondemocratic, ‘harmful’ content (Fraser, 1990). Nowadays the same questions
are re-emerging once again in an era that is witnessing the explosion of
social content on a multitude of networked platforms (Williams & Gulati
2007; Keim & Clark 2009). Recent examples of dramatic events in many
Arab countries have provided just cases where the information produced
by non-professional individuals and distributed via informal networks,
including social networking platforms, has supposedly played a major
role in the tedious democratic process in this region of the world.
This study examines how social networking platforms may
form a virtual public sphere in the Arab world, and thus contribute
substantially to the ongoing democratic debate. Can these networks form
an attractive virtual public sphere to empower citizens, and encourage
the concretization of democratic principles in the Arab World? Can
they revolutionize the political practices or would they accommodate
the current status quo at a time of increased cynicism towards politics?
Can they extend the political capabilities of the Arab world citizens and
promote rational discourses? Will the ‘revolutionary’ potential of these
networks be constrained by the authoritarian regimes of the region and
the apathy and cynicism of the citizens?
The central idea of this study is to explore the potential of social
networking platforms in the Arab world to form a virtual public sphere,
thus fostering democracy and empowering citizens to transcend the
different kind of paternalism they have been experiencing since many
decades. It draws on examples from some Arab countries where social
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:ملخ�ص
 وكان امل�اطن�ن �سبه حمرومني،كان احليز العام يف املنطقة العربية خا�سع ًا تارخي ًا للهيمنة ال�سديدة للدولة
 اإتاحت، ومن االأ�سباب التي جعلت �سبكات الت�ا�سل االإجتماعية حيز ًا عام ًا جازب ًا.من ا�ستقالليتهم وحريتهم يف التعبري
 وللتفاعل ب�س�ر ٍة عامة مع بع�سهم البع�ض بطرقٍ مل تكن متاحة،الفر�سة للم�اطنني ملناق�ست خمتلف امل�سائل اجل�هرية
 هذه الدرا�سة ت�سرب قدرة �سبكات الت�ا�سل يف املنطقة العربية على ت�سكيل ح ّي ٍز عا ٍم يتيح للم�اطنني ان يتغلب�ا.من قبل
.على ان�اع الت�سلت التي كان�ا خا�سعني لها يف العق�د االأخرية
ويرتكز البحث على امثلة من بع�ض الدول العربية حيث ت�ستخدم �سبكات الت�ا�سل بذكاء الإعادة بناء احلياة
.ال�سيا�سية وال�اقع االإجتماعي

Introduction
Over the last two decades, it has been argued on several sites,
ranging from academic papers and conferences to offline and online
news media, that social networking platforms such as Facebook, Twitter,
etc. are witnessing an exponential growth rate. Some researchers even go
so far as to predict that these networks will bring about a revolutionary
transformation of the social, cultural and political relationships (boyd,
2008; Godin, 2008). Since their inception, these networks have appealed
to millions of enthusiastic users who have integrated them into their daily
life practices. The variety of the content on these platforms, with many
social affordances, reflects a wide range of interests and practices. If their
main technological characteristics are fairly uniform, the practices that
emerge from them are varied. These networks serve diverse audiences;
they attract them based on common language, race and religion or shared
identities based on nationality. They also differ in the extent to which
they incorporate new information and communication tools, such as
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révolution, passée l’effervescence de l’instant, la pression retombe et tout
reste à faire. Et dans quelles conditions ? Quelles sont les promesses des
nouveaux acteurs de la scène politique ? Plus de libertés, oui, mais il
va bien falloir trouver un cadre, une limite, pour faire en sorte que le
peuple vive dans la sécurité et une relative sérénité économique, sociale,
culturelle afin qu’il soit heureux.

Aujourd’hui, tout reste à construire. Une révolution, c’est bien, mais
encore faut-il s’armer des bonnes décisions pour repartir sur le bon pied.
« Il lui (le Maghreb) manque justement de mécanismes institutionnels
pouvant agir sur la politique » Pendant les événements qui ont secoué
le Maghreb, les gouvernements ont eu de grandes difficultés à maîtriser
les mouvements éphémères, décentralisés, qui leur ont glissé entre
les doigts comme un morceau de savon : parmi eux, les Smart Mobs,
qui n’ont pas de revendication politique particulière, mais qui sont là,
ponctuellement, comme un grain de sable dans un rouage bien huilé,
comme un moucheron qui vole près de l’oreille. Selon un article paru
sur le site Cyberhumanisme.org, « le phénomène ne serait pas aussi futile
qu’il y paraît, si on en croit Howard Rheingold, personnalité fameuse
du monde cyber et qui parle de «foules intelligentes» (smart mob).
Rheingold s’intéresse plus particulièrement aux implications sociales
des technologies. C’est à Tokyo en 2000 qu’il découvre le phénomène
du «texting», ces utilisateurs de téléphone qui communiquent par
SMS, «signe avant-coureur de changements plus profonds dans les dix
prochaines années», écrit-il. D’après lui, c’est la prochaine révolution
sociale ! » ou The Next Social Revolution et il ne croyait pas si bien dire !
Ce qu’il sera surtout important de mesurer, c’est l’impact des
médias sociaux sur les conséquences de cette révolution au Maghreb,
mais bien entendu, il est encore trop tôt pour le dire : car à présent que les
dirigeants politiques ont quitté de faon volontaire ou pas le pays, quelle
suite sera donnée à ces événements ? Bien sûr que le peuple tunisien,
égyptien, ou autre aspire d’autant à plus de libertés car il en a été privé
pendant longtemps, comme tout peuple qui a souffert de l’oppression ou
d’un gouvernement indifférent à ses doléances. Mais comme dans toute
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changement de perspective est bon à prendre pour tous ceux qui se sont
efforcés, depuis nombre d’années, de faire valoir d’autres lectures, en
soulignant au contraire la vitalité de sociétés de plus en plus rapidement
et massivement gagnées par « l’acculturation au numérique ». Désormais,
on a même envie d’aller plus loin en s’associant aux réflexions d’un
Georges Corm pour affirmer que « la rue arabe sert de modèle au Nord
», y compris pour ce qui est de la compréhension de la « cyberpolitique »
( Yves Gonzalez-Quijano, Février 2011.
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suffit pas à faire changer les choses, comme le disait Asmaa Mahfouz
elle-même dans son plaidoyer. «Rester à la maison et nous suivre sur
Facebook ou à la télé ne fera que contribuer à notre humiliation»,
insistait-elle, pour inciter ses concitoyens à descendre dans la rue.
(…)»On ne peut avoir de révolution sans révolutionnaires», écrivait l’an
dernier dans le Wall Street Journal l’auteur Evgeny Morozov, grand
sceptique de la liberté d’expression sur l’internet. Contrairement à la
rhétorique utopiste des amateurs des médias sociaux, l’internet rend
souvent le passage de la discussion à l’action plus difficile. Engoncés
dans des débats interminables, les participants finissent par se diviser et
deviennent incapables de mener une action concertée. C’est ce qui s’est
passé en Iran avec la révolution verte», observe-t-il. (Cyberpress, Février
2011)

Conclusion
Les médias sociaux ont joué un rôle primordial pour les pays arabes
dans le monde entier : ils ont fait en sorte que les pays du Maghreb soient
regardés autrement par les pays occidentaux, toujours bienveillants, voire
condescendants envers ces pays, en souvenir d’une histoire coloniale peutêtre encore trop récente pour passer à autre chose, et qu’ils réalisent que
les pays du Maghreb peuvent, eux aussi, faire leur « mai 1968 », comme
cela a été fait en France. Un article paru sur le site Culture et politique
arabes le dit nettement :
À l’évidence, les événements qui peuvent ouvrir une nouvelle
phase dans l’histoire de cette région ont déjà profondément modifié
le regard que le monde extérieur, et les pays européens en particulier,
portent sur ces populations. Quelle que soit la destinée de leurs
mobilisations, Tunisiens et Égyptiens auront déjà réussi à briser le mur
des représentations toutes faites, en vertu desquelles ils semblaient
condamnés, pour longtemps encore, à rester en dehors de l’histoire et
en marge des processus démocratiques. Sans présager encore une fois
de l’issue de leur combat, les manifestants tunisiens et arabes ont prouvé
l’affligeante sottise de prétendues analyses postulant l’incompatibilité de
la « culture arabo-musulmane » et de la modernité. Après tant de rapports
dissertant savamment sur « l’absence totale de la moindre manifestation
d’une révolution de l’information en cours dans le monde arabe », un tel
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« C’est alors qu’une nouvelle stratégie, plus en phase avec les
outils modernes de télécommunication, se met en place. Plutôt que de
chercher à censurer massivement — et sans discernement — les messages
d’opposants en fermant le robinet numérique, les autorités égyptiennes
prennent l’initiative de se servir à leur tour des nouvelles technologies :
c’est ainsi que l’armée a investi les bureaux des opérateurs de téléphonie
mobile auxquels l’État est associé (Mobinil, filiale de France Télécom et
Vodafone) pour les obliger à diffuser des textes appelant à la délation ou
donnant le lieu et l’heure de manifestations de soutien à Hosni Moubarak.
Un SMS de l’armée, quelques jours avant la chute du vieux président,
indique que « les forces armées demandent aux hommes honnêtes et
loyaux d’Égypte d’affronter les traîtres et les criminels et de protéger
notre peuple et l’honneur de notre précieuse Égypte » ( BENILDE Marie.
5 février 2011).
Mais il y a un élément essentiel qu’il ne faut pas mettre de côté
dans la dynamique d’une révolution : c’est que les problèmes sont bien
réels et non virtuels, que les gens sont vraiment au chômage, vivent dans
la pauvreté, aspirent à davantage de libertés au quotidien. Il existe donc
une réalité parallèle à celle d’Internet, celle dans laquelle nous vivons tous
les jours. Et même si, comme il a été dit, ce sont les plus aisés, d’un point
de vue intellectuel et économique, qui ont amorcé via les médias sociaux
ces révolutions, avec des revendications peut-être un peu éloignées de
celles du peuple qui souffre, il n’en reste pas moins que la révolution
dans les pays du Maghreb a bien eu lieu, et qu’elle a été portée par les
premiers concernés par les dysfonctionnements des régimes politiques
en place. Cela dit, il faut rester vigilant quant au champ d’action des
médias sociaux :
Le rôle de l’internet doit être mis en perspective. Facebook ne
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Dans le cadre des révolutions qui se sont produites au Maghreb,
l’inverse aurait pu être possible : les politiques auraient pu s’emparer des
médias sociaux et modeler l’opinion publique, manipuler les internautes
en diffusant des informations ne servant que leur avantage. Ce qui a été
fait, comme le rapporte cet article du Monde diplomatique :
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tsunami », un sujet d’actualité dans le monde depuis ces dernières années,
et c’est exactement un effet similaire qu’ont généré les médias sociaux
dans les événements qui ont marqué de manière définitive les pays du
Maghreb. Le caractère immédiat, quasi spontané du champ d’action des
médias sociaux a fait office de véritable déferlante. Il y a encore quelques
décennies, il fallait du temps pour déclencher un soulèvement aussi
légitime soit-il parce qu’il fallait que les gens se réunissent, discutent,
échangent et puissent mettre en œuvre leurs actions. Ainsi, ces espaces
de discussion génèrent un espace social dans lequel se développe
«des manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures à l’individu»
(Durkheim, Émile, 1984). Désormais, internet se définit, non plus dans
une dynamique informative et consultative, mais comme un outil de
communication virtuelle (Bentenbi CHAIB DRAA TANI, 2011).
Le
monde semble tourner, on peut avoir plus d’impact et d’influence sur
lui depuis son ordinateur, et ce grâce aux communautés virtuelles qui se
développent chaque jour et qui « partagent des codes, des croyances,
des valeurs, une culture et des intérêts communs » (HARVEY, PierreLéonard, 1995). Ces communautés participent en une fraction de seconde
à la diffusion de l’information tout autour de la planète.
Les informations peuvent être crédibles ou non, et d’ailleurs, il
est important de rester vigilant sur cette question : nous citerons Mark
Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui disait « Un écureuil qui meurt
devant votre maison retient davantage votre attention que les gens qui
meurent en Afrique. » Des sites comme Facebook ou Google peuvent
décider à notre place des informations susceptibles de nous intéresser :
un danger pour la liberté de penser ! On fuit un régime totalitaire
pour en trouver un autre, qui a en plus la perversité de faire croire le
contraire : « Il était déjà facile de surfer loin des opinions contradictoires
ou dérangeantes, dorénavant, Facebook et Google pourront faire en sorte
que vous n’y soyez jamais confronté » (Netpolitique, mai2011). Encore une
fois, Internet est une source inépuisable d’informations, mais encore fautil penser par soi-même, et non seulement à travers les informations que
nous trouvons sur la toile. L’important dans la recherche d’informations
est la synthèse des données, et surtout l’appropriation des informations
par l’internaute. Ce qui suppose une vraie maîtrise des questions qui
secouent son pays et le monde autour de soi : chose qui n’est pas à la

Le rôle des médias sociaux a donc eu une grande importance dans
la vie réelle Ces derniers ont fédéré une population maghrébine vivant
dans le monde entier. Comme quoi, les gens quittent leur pays, mais ne se
détachent pas de leurs racines, et chaque événement se produisant sur la
terre de leurs ancêtres les bouleversent et les touchent
profondément.
Les médias sociaux ont été relayés par le monde politique, qui a vu
dans cet impressionnant événement, encore jamais vu, une opportunité
à saisir pour faire de ce monde tunisien, égyptien, et autre, un monde
meilleur. Ainsi, les révoltes dans ces deux pays ont été appuyées par les
syndicats, par la classe moyenne, par les hommes politiques, comme le
Mouvement vert, par exemple.
Mais la révolution ne s’est pas faite sans riposte de la part des
régimes en place, qui ont utilisé ces nouveaux médias contre les activistes,
pour les repérer et les neutraliser, et pas seulement virtuellement, mais
physiquement : Internet a diffusé l’information de la pendaison en 2009
de deux activistes en Iran ou de la condamnation à 19 ans de prison d’un
blogueur. C’est donc une arme de guerre à double tranchant pouvant
servir aussi bien les révoltés que leurs bourreaux.

VIII– Un premier pas vers la révolution
Les médias sociaux, tels que Facebook, Twitter, YouTube, les blogs,
les forums, ainsi que les portables et les SMS, sont des outils très utiles
dans le cadre de tels événements, dans la mesure où leur rapidité d’action
sert parfaitement d’accélération à la révolution. Nous évoquions « l’effet
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Elle révèle aux citoyens du monde les travers du propre régime politique
de son pays. On crie au scandale lorsque les États du Maghreb coupent
Internet pour enrayer le processus de révolution, mais en creusant un peu
plus, on s’apercevra, sous des aspects plus pernicieux cachés au fin fond
d’une démocratie sans conviction, dans certains pays plus « libertaires »
qu’il peut y avoir les mêmes aberrations, les mêmes intolérances et
entorses à la liberté individuelle et à la liberté de penser.
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harcèlement de Net-citoyens, contrôles d’identité dans les cybercafés,
coupure ou ralentissement du réseau… Google et Twitter ont pallié
à certaines de ces contraintes en créant des passerelles, offrant aux
utilisateurs la possibilité d’envoyer des messages électroniques via le
téléphone portable. En juin 2010, la mort de Khaled Saïd avait fait le tour
du monde sur la toile : le jeune homme avait diffusé, sur le Net, la vidéo
de policiers se partageant la drogue et avait été battu à mort en guise de
représailles. Il est devenu une icône sur : le groupe « Nous sommes tous
des Khaled Saïd » sur Facebook qui réunit quelques 1 457 636 membres.
Pour la génération qui a connu à la fois la démocratisation à travers
la télévision et l’Internet, le schéma est simple : l’information sur Internet
supplante désormais celle du petit écran, et certains sites se montrent
particulièrement ambitieux. Wikileaks, par exemple, est une association à
but non lucratif dont l’action consiste à publier des documents et analyses
politiques et sociétales anonymes, et est aujourd’hui relayé par de grands
quotidiens au niveau international. Julien Assange, le fondateur, a défrayé
en décembre dernier la chronique à cause d’une histoire de mœurs
invoquée par un gouvernement. Il vise à faire de Wikileaks « l’organe de
renseignement le plus puissant du monde ».

VII– Lorsque le virtuel impacte la réalité
Toutefois, l’impact des médias sociaux sur la réalité n’a pas été
moins violent que toute autre révolution. Il faudrait cesser de penser
que nous vivons dans un monde où tout peut se régler dans le calme
et la bonne humeur : une révolution entraîne toujours des sacrifices
se manifeste par une violence bien réelle. Les arrestations, tortures,
immolations, sont des termes qui font partie intégrante du vocabulaire
révolutionnaire. Il est regrettable de constater que plus les informations
sont choquantes et plus les événements, qui bouleversent un pays, auront
un impact dans le monde entier.
Avec les médias sociaux, l’humanité est entrée dans un engrenage
irréversible. Au-delà d’une révolution dans les pays du Maghreb, c’est
une nouvelle forme de révolution qui se dessine à travers ces événements.

VI – Une menace pour les gouvernements.
L’espace public arabophone vise donc à la « circulation sans
entrave de l’opinion » (JULIEN Saada, 2011). Son impact sur les régimes
en place est encore faible, et la révolution dans les pays du Maghreb ne
révèle qu’une partie de l’iceberg, mais il constitue, sans doute, un levier
de pression sur les gouvernements. C’est de la prise de pouvoir pure et
simple par le peuple qu’il est question, comme c’est le cas dans chaque
révolution, mais avec des outils toujours différents. Le XXIe siècle s’inscrit
dans cette nouvelle ère, celle où la révolte gronde sur les ondes avant de
hurler dans les rues, comme il y a moins d’un siècle elle grondait dans les
troquets et dans les maisons avant d’exploser dans les campagnes, puis
dans les villes. Les médias sociaux sont désormais de véritables espaces
publics, où l’on a l’opportunité de se rencontrer et où la force de la
parole est sans égale et insoupçonnée et peut, à tout moment, submerger
l’équilibre établi, tel un tsunami qui submerge les villes et bouleverse les
vies à tout jamais.
Les pouvoirs en place dans le monde craignent le nouveau pouvoir
qui se dessine à travers les médias sociaux : le 12 mars 2011, l’ONG
Reporters sans frontières a célébré la Journée contre la cyber-censure
(Reporters sans frontières, mars 2011) et a diffusé une cartographie
inquiétante des pays du monde décrétés « ennemis d’Internet », c’està-dire ceux où les utilisateurs d’Internet sont pourchassés (Iran, Arabie
Saoudite, etc.) et ceux « sous surveillance », parmi lesquels l’Égypte, la
Tunisie, mais aussi la France, l’Australie… L’objectif de cette journée est
de lutter contre le totalitarisme, y compris le virtuel : dans les pays dits
« ennemis » et « sous surveillance », caractérisés par : blocages de sites,
surveillance des internautes, adoption de lois liberticides, arrestation ou

31
Issue 5

ce qui est en leur pouvoir et tous les moyens dont ils disposent pour
bannir les inégalités, s’attaquer à tous les écueils et éliminer les tares
qui noircissent leur société afin qu’elle soit meilleure et démocratique.
C’est ainsi qu’une révolution se construit, que le monde change et ce
jusqu’à une prochaine étape de l’histoire. Les procédés, les mécanismes
sont différents à chaque étape, même si cette fois-ci, ce sont les médias
sociaux qui ont enclenché cette révolution.
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soixantaine en colère, stigmatiser le gouvernement en place. Ils avaient
vaincu leur crainte grâce aux jeunes. C’est cette unité que les médias
sociaux ont généré : on peut, par exemple, voir sur Internet la photo d’un
homme à la barbe grisonnante, donc âgé et qui brandissait fièrement
dans une rue égyptienne un écriteau sur lequel était écrit « Merci à la
jeunesse égyptienne de Facebook. Restez forts, nous ne partirons pas. »
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Qui a généré cette révolution dans les pays du Maghreb ? Ce sont
les jeunes étudiants, dont la culture politique, sociale, économique s’est
développée, et qui ont pris conscience que le modèle politique dans lequel
ils vivaient n’était pas le bon et qu’ils pouvaient prétendre à mieux. Il y
a aussi ceux qui ont fait leurs études à l’étranger, notamment aux Etats
unis, ou dans des pays européens, et qui ont découvert que, dans d’autres
pays, la vie était plus facile que dans leur pays d’origine. Les échanges
se sont développés, lorsque la crise a fait son apparition et a laissé des
pays dans une situation plus male qu’avant devant le désastre hérité des
systèmes qui étaient en place. C’est cette ouverture au monde, relayée par
les médias sociaux, qui a entraîné la révolution dans les pays du Maghreb.
Lorsqu’on passe sa vie dans un milieu social, avec des règles, des valeurs,
sans développer l’esprit critique et la liberté d’expression à travers
l’éducation et les rapports sociaux à tous les niveaux, on finit par les
accepter et les appliquer sans même se poser la question de savoir si elles
sont légitimes. Le syndrome de l’enfant battu est un parfait exemple de ce
mécanisme : un enfant qui a passé toute sa jeunesse à recevoir des coups
considérera ce système éducatif, si l’on peut parler ainsi, comme normal.
Il l’a intégré dans sa manière d’être et a de fortes chances de le reproduire
lorsqu’il aura à son tour des enfants. Mais si cet enfant découvre, au cours
de sa vie et de ses expériences, qu’il est possible de vivre autrement, sans
recevoir de coups et sans avoir peur, alors il pourra développer un autre
schéma d’éducation en s’attaquant au mauvais héritage de son passé.
C’est exactement ce qui se passe dans les pays du Maghreb : les jeunes
ont des acquis, des notions de la vie, des valeurs. Ils sont attachés au pays
où ils sont nés, à leur famille, à la société dans laquelle ils vivent. Mais
s’ils ont, d’une manière ou d’une autre, l’opportunité de découvrir une
autre forme de vie, qui soit plus confortable, alors ils s’approprieront
les valeurs, les codes et les règles dans lesquels ils se sentent heureux,
il y a de grandes chances pour que, de retour au pays, ils mettront tout

V – La jeunesse, initiatrice de la révolution via les médias sociaux
Qui a commencé à diffuser l’information et alerter ses pairs ?
Sinon la population jeune, qui possède un savoir en matière d’utilisation
des nouvelles technologies de communication. Cette population, qui
incarne le candidat idéal de la révolution, et dont la fougue, tout autant
que l’énergie sont encore vivaces, sont prêtes à exploser et à s’exprimer.
On a vu dans des reportages, aux premiers jours des manifestations
au Maghreb, les vieux demander aux jeunes de se taire, par peur des
représailles, mais aussi par des valeurs héritées du passé. Mais il a suffi de
quelques jours pour que l’on voit, dans les rues, les jeunes parler avec les
plus vieux, en mettant le doigt sur des problèmes que les anciens n’osaient
peut-être pas reconnaître ou contre lesquels ils ne pouvaient se battre,
faute d’éducation et comme une conséquence du mode de répression
longtemps entretenu par les systèmes en place après l’indépendance. Les
images, apparues sur les médias, montraient des gens ayant dépassé la
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Pour la première fois, ce sont les chaînes satellitaires qui se sont
inspirées des informations diffusées sur le Net. La chaîne Al-Jazira « s’est
notamment distinguée par sa capacité à reprendre sur son antenne des
images tournées par des téléphones portables, comme celles des premières
manifestations réprimées par la police à Sidi Bouzid. (…) Al-Jazira s’est
fondue dans le nouvel environnement médiatique, en recourant de façon
très rapide et très créative aux contenus générés par le public. D’autres
télévisions satellites l’ont imitée. […] Ces plateformes médiatiques et ces
contributeurs individuels œuvrent à saper la capacité des États à contrôler
le flux d’informations. C’est la dernière étape en date dans l’émergence
d’un nouvel espace médiatique arabe.», écrit sur son blog le politologue
américain Marc Lynch, spécialiste du monde arabe, cité par Le Monde.
(BENILDE Marie, 2011).
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dans les pays du Maghreb était de 300 000, soit 3 % de la population.
En revanche et pour la même année, ce sont 3 millions de personnes,
soit 29 % de la population arabophone, qui se sont connectées. Il faut
bien constater que nous avons là, un nombre suffisant d’individus pour
déclencher une révolution !
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politique des pays arabes ou on parle déjà d’« éveil démocratique »
(AMARA Sofia, 2011).

IV – Les médias sociaux, un média à part entière
Les médias sociaux ont désormais supplanté les médias officiels.
Chaque ère a ses nouvelles croyances, ses nouveaux repères et ses
nouveaux modèles. Lorsque la télévision s’est démocratisée, on ne jurait
que par les informations qui y étaient diffusées, mais lorsqu’on a réalisé
que les médias étaient plus ou moins à la solde des pouvoirs en place en
véhiculant une propagande pernicieuse, avec par exemple des émissions
orientées, on a commencé à prendre conscience du « quatrième pouvoir ».
La télévision est devenue ainsi, le porte-parole du régime en place, quel
que soit le pays concerné et la vitrine d’un système de pensée dans lequel
on s’est senti enfermé, englué. Il fallait donc s’en extirper.
Avec Internet, et surtout sa démocratisation, la facilitation de son
accès dans les foyers, dans des structures sociales et culturelles, etc., un
vent de liberté a commencé à souffler dans nos têtes : un accès illimité
et universel à l’information, et cela sans contrôle. Et si on ajoute à cela
l’apport du téléphone mobile, dont l’avancée technologique ne cesse
d’être fulgurante, on peut déduire que tout est devenu possible à notre
époque !
Les espaces publics arabophones ont pu se développer et
déclencher une révolution grâce au développement de l’accès à Internet,
qui a lui-même facilité le développement des forums. Les citoyens des pays
arabes ont tardé à devenir internautes, pour deux raisons : la première lié
à l’Etat qui a tout fait pour retarder l’accès à l’internet à travers sa main
mise sur les réseaux de transmission et la seconde liée au déficit volontaire
en matière d’éducation des citoyens au NTIC. L’utilisation d’Internet a
séduit la population du Maghreb à une vitesse phénoménale, à tel point
que les Internautes, même s’ils n’étaient pas abonnés, ont été nombreux
à se connecter par le biais de nombreux « cybercafés » qui ont proliféré
à une vitesse vertigineuse. En 2009 par exemple, le nombre d’abonnés

III – Les médias sociaux, une nouvelle forme d’expression de la révolte
Mais, si les revendications sont « classiques », dans une époque
aussi troublée que la nôtre, la manière avec laquelle elles ont été diffusées
est absolument inédite. Pour la première fois dans notre histoire, un
nouveau mode de communication a déclenché cette révolution, allant audelà des médias officiels et des confins nationaux : les réseaux sociaux sur
Internet ont servi de relais de transmission et de diffusion aux populations
maghrébines du monde entier, virtuellement ou non et leur ont permis
de participer à cette révolution, qui aurait pu avoir des conséquences
plus graves. C’est ainsi que cette révolution s’est identifiée à une forme de
contestation non violente. Constituée majoritairement d’étudiants, elle a
contribué au mouvement de révolte en Égypte. C’est un phénomène qui
d’ailleurs a déjà été observé en Europe, et plus précisément en Serbie:
le mouvement politique Otpor fut à l’origine de la chute de Slobodan
Milosevic et s’orienta par la suite à travers une ONG nommée CANVAS
(Centre de formation aux actions et stratégies non violentes).
Concrètement, il s’agit pour les révolutionnaires non violents
d’informer, d’alerter et de diffuser leurs idées et les informations pour
l’action. Il s’est avéré difficile pour les gouvernements de réagir dans
de telles conditions. Et pourtant, l’impact n’a jamais été aussi fort,
aussi marquant pour les États, qui ont connu ces derniers mois des
bouleversements sans précédent et qui vont sans doute changer l’image
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d’envies, il ne s’agit pas seulement de préoccupations quotidiennes
minimes pour lesquelles d’ailleurs Facebook est souvent mis au banc des
accusés, mais de vraies revendications sociales, économiques et politiques.
Le même auteur de cet article rapporte les propos de l’écrivain tunisien
Abdelwahab Meddeb : « Nous avons assisté à la première révolution
pacifique par Internet. C’est un événement inaugural. L’effet de ce qui
s’est passé en Tunisie sera considérable… » (BENAMAR Nabil, 2011). En
effet, c’est cela précisément que les hommes politiques commencent à
peine à mesurer. L’impact des réseaux sociaux, sur la réalité de la société
dans laquelle nous vivons au quotidien avec ses frustrations et ses joies,
sera considérable.
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Les revendications économiques et sociales sont celles que
connaissent tous les pays du monde actuel et s’ajoutent à cela les
frustrations liées à un dirigisme politique qui va à l’encontre des valeurs
démocratiques : les libertés individuelles et politiques font défaut et la
kleptocratie est de rigueur. Dans une période de crise, où la misère touche
les foyers, où le chômage guette une grande partie de la population et
où le coût de la vie rend l’existence difficile au quotidien, il n’est pas
étonnant que la coupe déborde et que le peuple descende dans la rue.
Dans cet article, nous tentons de montrer, selon notre approche, le rôle
joué par les médias et réseaux sociaux dans la scène politique arabe, tout
en essayant de répondre aux questions suivantes :
Les réseaux sociaux sont –ils un effet de mode ou un mouvement
durable qui bouleversera à terme les rapports humains?
Si l’Internet et les médias sociaux n’avaient pas autant d’impact,
alors pourquoi dérangeraient -ils tant les Etats au point de suspendre les
connexions Internet?

II – Le concept d’espace public
Le concept d’espace public s’inspire du modèle bourgeois
européen du XVIIIe siècle : ses acteurs sont des personnes issues du
domaine privé, il se forme sans entrave de la part de l’État. Il s’agit d’un
public jeune, plutôt aisé, dont le capital culturel est fort. Constituant une
opinion publique, sa perception sociologique est partagée entre deux
visions celle d’Habermas qui affirme que c’est l’influence croissante
d’intellectuels qui détermine le nombre d’espaces publics et celle de Fraser
qui pense que les espaces publics prennent en compte la multiplicité des
sphères publiques, affranchissent les barrières socioculturelles et font
des blogueurs un public alternatif.
Les médias sociaux ont permis aux individus de sortir de leur
solitude, ou du moins de celle qu’ils croyaient la leur. Facebook, dans le
cadre de la révolution dans les pays du Maghreb, a fédéré les personnes
unies par les mêmes envies. Ce phénomène social est bien illustré par un
diffusé sur le Net: « Néanmoins, avec Facebook, tout utilisateur tunisien,
égyptien ou autre a su qu’il n’était pas tout seul à espérer le changement
et à se sentir humilié et offensé. » (BENAMAR Nabil, 2011) Et en parlant

Rôle des médias sociaux dans
les révolutions au Maghreb

:ملخص
 قد شهدت موجة من اإلنقالبات السياسية في دول املغرب كما1102 ال شك في ان سنة
.في دول املشرق العربي
ً وقد لعبت شبكات التواصل اإلجتماعي في املشرق العربي واملواقع الشخصية واملدونات دورا
. فظهرت مواقع الفيسبوك والتويتر والنوادي األلكترونية كأدوات مهيمنة للغيير،ًخاصا
فعل جتاه الصمت الذي خلقته
وتشكل اليوم الشبات اإلجتماعية في العالم العربي ردة
ٍ
 مما يجعل الشباب والراشدين يتفاعلون يوميا ً بهدف نقل األخبار،وسائل اإلعالم الرسمية
.واملعلومات وتوسيع شبكة اتصالهم ما وراء احلدود بخلق الروابط اجلديدة

I-Introduction
En début d’année 2011, le Maghreb se révolte, et fait l’objet
de résonnance dans le monde entier. Les pays et médias occidentaux
s’inquiètent devant les mouvements de révolte qui secouent les rues de
Tunisie, puis d’Égypte et se répandent, comme une traînée de poudre,
dans les pays voisins, entraînant des conséquences de plus en plus grandes
au fur et à mesure que la révolution s’étend à l’Est. Si en Tunisie et en
Égypte, Ben Ali et Moubarak quittent le pouvoir, ailleurs des chefs d’État
résistent. En Lybie, Khadafi se heurte à une guerre civile ; au Bahreïn,
le mouvement de contestation est étouffé ; au Yémen, le président Ali
Abdullah Saleh tient à rester au pouvoir avec la promesse d’une transition
pacifique ; en Syrie, la répression s’intensifie.
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cause de la police qui écoute les conversations).
Le collectif international de «hackers résistants» Anonymous10 a apporté
sa touche personnelle en lançant l’opération Tunisia: une attaque contre
les sites officiels et contre la censure (surnommée là-bas Ammar) par
des cyberattaques, des dénis d’accès, etc. Autrement dit, ils appliquent
le principe de Julien Assange11 : si vous voulez combattre un Pouvoir
qui complote contre les citoyens et contre le Bien Commun, attaquez
vous à son point faible. C’est son réseau de communication qui lui est
indispensable pour se coordonner et mentir au peuple. Par ailleurs, des
groupes comme Anonymous ont fourni de l’assistance technique aux
protestataires. Dans la lutte avec le pouvoir, la lutte pour la compétence
technique compte beaucoup (comme anonymiser ses connexions,
comment contourner les défenses des sites officiels, comment accéder à
des sites interdits, comment réagir aux tentatives de coupure de sites ou
d’accès par la police...).
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La Révolution du Jasmin9 fait naitre une nouvelle interrogation.
Outre l’émancipation du peuple face au pouvoir, Facebook est apparu
comme une source d’information locale essentielle pour les journalistes
mais dont le contenu, personnel et non professionnel, nécessite une
distance critique d’utilisation.
La jeunesse a été particulièrement active, notamment pour
mobiliser et organiser la révolte via les réseaux sociaux (facebook, twitter),
des canaux d’information plus difficiles à contrôler pour les politiques
que les médias conventionnels. La possibilité de s’exprimer, de diffuser
de l’information a été décisive dans la réussite de la révolte tunisienne.
Les nouvelles technologies de l’information seraient-elles le bourreau
des pouvoirs nomades ?

Conclusion

Nous avons insisté sur un enjeu important pour l’avenir d’Internet,
celui de l’appropriation du pouvoir. Ce pouvoir est présentement disputé
entre les industriels et leurs intérêts commerciaux, le gouvernement et
son intérêt à contrôler les contenus et enfin, les internautes qui défendent
la libre expression sur Internet.
Le néo-tribalisme (ou la communautique) peut donc être perçu
comme la reconstruction d’une socialité autour, non plus d’un noyau
normalisant, mais d’une multitude de noyaux décentralisés, chacun
des regroupements d’individus étant autant de cellules permettant la
formation des nouveaux tissus sociaux. Le néo-tribalisme, actuellement
perceptible dans le cyberespace, tels que les plus connus (Youtube, Face
Book, Twitter, Myspice…).
Il devrait ultérieurement s’étendre au monde réel. Lorsque ces
fruits seront réunis en grappes, une nouvelle identité collective aura vu
le jour.
La thèse du déterminisme technologique (outils d’expression
pour tous égale démocratisation politique) est à la fois simpliste et
ancienne : elle sous-tendait le discours des années 90 sur le grand forum
démocratique grâce aux autoroutes de l’information et aux Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication, comme on disait
alors.
Chacun comprend bien que le renversement par des foules d’un
régime haï sinon de façon spontanée, du moins sans obéir à un parti
prédominant et bien organisé est un événement immense. Et qu’il ne se
serait pas produit aussi facilement si les opposants en avaient été réduits
aux tracts tirés dans des caves et aux appels de cabines téléphoniques (à

Source : Antoine Dupin « http://antoine-dupin.com
Les derniers évènements que vit la Tunisie depuis mi-décembre 2010
et jusqu’à aujourd’hui ont eu certainement leur impact sur cet accroissement
avec une population tunisienne plus active que jamais en publications et
partage pendant cette période sur le premier réseau social du web.
Le réseau social Youtube a également joué un rôle important; c’est
par le site que des vidéos ont pu circuler. Elles sont le témoignage des
manifestations et de la désinformation des médias tunisiens.
L’affaire de Sidi Bouzid a créé un buzz8 sur le net. Sur Facebook,
on trouve des dizaines de pages. C’est par ces actions que des groupes de
manifestants se sont formés.
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Le nombre de tunisiens connectés à Facebook a dépassé les 2
millions et atteint plus exactement 2 021 920 personnes sur ce réseau
social. Ce chiffre équivaut à 51,84% de la population connectée à internet
en Tunisie (3,9 millions selon l’ATI7).
L’accroissement continu du nombre de Facebookers tunisiens
se fait suivant un rythme assez remarquable depuis le 1er Septembre
2010 où les tunisiens étaient 1 708 700, soit une augmentation de 78
305 personnes/mois et un taux de croissance moyen de 15,5% sur ces 4
derniers mois.
Comme le montre le schéma qui va suivre qui met en exergue un
pic de connexions et de fréquences au site Facebook dans la localité de
Sidi Bouzid. On voit clairement le rôle prépondérant qu’a joué facebook,
dans la transmission des informations en temps réel, ce qui a permis
une mobilisation quasi instantané et spontané des tunisiens sur tout le
territoire.
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Diffusion d’Internet en Tunisie
2008-2009 rankings» classe la Tunisie 38 sur 138 pays. Effectivement,
ce classement vient renforcer l’hypothèse de développement de Net en
Tunisie ces dernières années, tel que nous souligné dans les tableaux
précédents. Cependant, nous allons voir dans les paragraphes qui vont
suivre, que cette élargissement d’accès au réseau des réseaux, à contribuer
à la mobilisation des différents usagers par le biais des réseaux sociaux
à savoir Face book, à une mobilisation sociale sans précédent pour faire
tomber le régime politique en place.
Les réseaux sociaux et mobilisation sociale
Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi5, un marchand tunisien de
Sidi Bouzid, s’est immolé pour protester contre la fermeture de son
commerce. Cet évènement a déclenché des manifestations contre la
situation économique en Tunisie. Depuis, le peuple tunisien s’est luimême libéré de la présidence de Zine El-Abidine Ben Ali6. Les nouvelles
technologies (et notamment le réseau social facebook) ont permis de
relayer l’information sur ce soulèvement et de créer un sentiment d’union
entre les tunisiens, comme le montre la page web, Face book :

Nombre de mois nécessaire
pour l’acquisition d’un micro
ordinateur/pays

Algérie

12000 DA

Nbre
Prix
de mois
moyen
nécessaire
SNMG
(Valeur€)
d’un
pour
Ordinateur
l’achat
d’un PC
120
35 000
3

Tunisie

246,70 DT

140

Maroc

1 989,83DM 180

Pays

SNMG
(monnaie
national)

Egypte
628,05LE
France
1 200 €
Source : produit par l’auteur

90
1 200

588

2,39

3 599

1,8

1 705
600

2,71
0,5

A partir des informations véhiculées par le tableau ci-dessus, nous
pouvons conclure que l’Algérie comme le reste des pays Arabes tel que,
la Tunisie, le Maroc et l’Egypte se trouvent dans une posture défavorable
comparé aux pays développés où, l’acquisition d’un micro ordinateur
n’est pas une problématique, puisque la moitié d’un salaire minimum,
permet d’en acquérir un.
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Pour faire davantage le rapprochement entre les pays du Maghreb
et certains pays, notamment les pays Arabes et la France, nous avons
mis en comparaison les indicateurs qui concernent, le rapport entre le
revenu minimum garantie (SNMG) et le nombre de jours nécessaires
pour l’acquisition d’un micro-ordinateur vendu sur le marché au prix
moyen. Cette étude comparative est présentée dans le tableau suivant :
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sur, conscients des enjeux économiques et sociaux, l’Algérie comme les
autres pays cités, ont mis en place des stratégies appropriées pour le
développement d’Internet. Cependant, Sa démocratisation, ne serait-elle
pas sous contrôle des pouvoirs en place pour mieux gérer les contenus et
les échanges ?
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1-

Etat des lieux

En raison du manque de certaines données concernant l’Egypte,
nous nous sommes contentés de faire ressortir par le biais d’une étude
comparative les situations des pays voisins du Maghreb en termes
d’indicateurs macroéconomique, comme le montre le tableau ci-dessous.
Données macroéconomiques générales des trois pays du Maghreb
Indicateurs/Pays

Algérie

Maroc

Tunisie

Population (million) 33,8

30.5

10,3

PNB/habitant1
(USD)

6500

4100

7500

Croissance
économique

4,60%

2,1%(15%dans l’IT)

6,30%

Nbre de sociétés
IT&Télécom2

1600

2200

1800

Taux d’accès
Internet

10,40%

15,10%

15,60%

Top partenaires
(importation)

France 19,1% France16,3%

France 24,1%

Chine 8,9%

Italie 22,2%

Espagne 13,7%

(Source: compubase 2008)
Comme nous le constatons sur le schéma, le taux d’accès à Internet
est le plus faible en Algérie ce qui représente 10.40%, contrairement aux
pays voisins qui sont aux taux de 15,10% pour le Maroc et de 15.60% pour
la Tunisie. Alors que le PNB/Habitant est beaucoup plus important en
Algérie par rapport à celui du Maroc. La Tunisie reste en position première
pour ce qui concerne la croissance économique et le PNB/Habitant. Bien

4- Le rôle des réseaux sociaux dans les mouvements sociaux en Tunisie
Après avoir eu à développer les différents concepts relatifs à
Internet, les communautés qui y habitent et l’utilisation de cet outil par
les différents acteurs, nous allons dans cette seconde partie, étudier les
nouvelles formes de communication opérées conjointement en Tunisie
et en Egypte et faire le lien avec les récents mouvements sociaux.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire un état des
lieux sur le taux de pénétration d’Internet dans les ménages.
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sont remis en cause, quels seraient leurs devenirs ?
« De plus en plus de débats sont organisés sur les Blogs, Réseaux
sociaux, sites,…ils ont pris place sur Internet » (aziz nafa, 2010. P 140).
C’est un espace de toutes les libertés, où les gens critiquent ouvertement
les décisions, les politiques ou, les Etats. C’est l’implication et l’action
des peuples (e-citoyens) qui évitera que les prédictions pessimistes des
chercheurs ne se réalisent totalement et que l’on soit condamné à un
avenir à la Big Brother. Aujourd’hui, autant les organisateurs que les
participants du réseau Internet considèrent que le réseau est une réussite.
Les individus peuvent s’organiser intelligemment en toute indépendance
des pouvoirs en place.
Pour conclure sur ce point, nous pouvons dire, la ZTA d’Akim
Bey est fondamentalement un lieu de contestation sociale, une façon de
résister au pouvoir, voire le faire tomber. Mais nous n’en sommes pas
encore là. Pour l’instant, nous pouvons seulement penser que la Zone
Temporaire Autonome devrait servir de lieu de discussion. Ainsi, elle
aurait comme mission implicite de faire participer les internautes à la
réalisation d’objectif qui évoluerait dans le temps du mineur vers le
collectif, autour d’idiologies, aspirations de liberté sur toutes ses formes.
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permettant d’assoir et justifier leur totalitarisme et pratiques dilués de
toute morale et éthique.
Le contenu télévisuel, parfois informatif, souvent sédatif, a
comme grand désavantage de n’être aucunement interactif (même si
parfois l’on tente de nous le faire croire). Il amène plutôt la passivité
comportementale. Telle une drogue, elle engourdit les cerveaux jusqu’à
la stagnation. Cette drogue, pourtant bien gérée par l’Etat, est en fait une
des principales causes de la non-participation du citoyen aux questions
sociales. Comme disait (Berger, 1995 :75) « En s’installant au foyer, elle
s’introduit dans notre famille au point, non seulement de s’y intégrer,
mais de nous intégrer à elle au gré de ses programmes, de ses commodités,
de ses séduction ».
Cette nouvelle ère nous amène de faite dans une nouvelle forme
de communication basée sur l’interactivité, l’échange et de redonner au
citoyen son rôle dans l’Etat. Le pouvoir d’Internet
Les regards croisés hier, des pessimistes et des optimistes sur Internet,
n’a pas empêché ce dernier de connaître aujourd’hui sa gloire. Par le
même ordre, Virilio (1993) est convaincu que l’informatisation nous fera
entrer dans une période de régression et de déséquilibre qui durera
certainement une génération ou deux.
Contrairement à Quéaux (1995), qui est plus optimiste en
considérant que l’information sera plus réelle et interactive, les gens
développeront leur esprit critique et n’auront d’autre choix que de se
prendre en main et de se rassembler en groupe selon leurs intérêts. De
cette façon ils contrôleront l’information pertinente.
La force d’Internet découle du fait que l’information provient du
peuple, des acteurs réels et pas uniquement des médias de masse, dont
on doute parfois de leur objectivité. Au niveau politique, Internet est
devenu l’instrument de regroupement à des conférences dans lesquelles
on peut dénoncer des formes de dictature.
Nous savons tous, ces dernières années les citoyens ou peuples,
s’inscrivent de plus en plus dans l’ère des e-médias. Les traditionnels

3- De la communication Télévisuelle à la communication Virtuelle
La percée technologique à modifier d’une manière incontestable
l’identité du monde. Effectivement, l’homme au départ avait le besoin
de réduire les distances. Il est arrivé avec l’invention de l’automobile,
du train, de l’avion et de la navette spatiale qui lui a permit de quitter la
terre pour conquérir la lune. Le temps étant de l’argent, il s’est investit
à réduire les délais en développant les moyens communicationnels. De
la téléphonie, à la télévision, l’homme n’a cessé de percer les secrets
de l’information et de la communication. Dans un monde de plus en
plus ouvert où les territoires se réduisent davantage, Internet, est
devenu le moyen d’excellence pour allier développement, ouverture et
mondialisation.
La télévision était principal diffuseur de l’information dans les sociétés.
A travers sa capacité à divertir et à informer, il est également un véritable
outil de pouvoir. Il est l’instrument pour certains pays afin de diffuser
en masse leur culture et aussi, pour les pouvoirs politiques, l’élément

15
Issue 5

gouvernement et des industriels, il représente une menace puisqu’il est
flottant et diffus. Inaccessible, il enlève le pouvoir de contestation au
peuple et ouvre la voie à l’autoritarisme. De l’autre côté, on retrouve
la ZTA « Hakim Bey (1991) », Elle est similaire au pouvoir nomade à
l’exception qu’elle est entre les mains des internautes. Il s’agit en fait de
lieux mouvants, d’enclaves, situés aussi dans le cyberespace, des lieux de
contestation où se font des soulèvements quotidiens. La ZTA vient donc
faire le contrepoids au pouvoir nomade.
« Dans un contexte à double sens, la société contemporaine des nomades
devient à la fois un champs de pouvoir diffus, non localisé, et une machinevision fixe prenant l’apparence du spectacle. Le premier privilège
permet l’apparition d’une économie globale, tandis que le second agit
comme une garnison, postée sur divers territoires, maintenant l’ordre
de la marchandise perd le biais d’une idéologie choisie en fonction de
l’endroit » (Critical Art Ensemble, -a : 4)
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victimes crient au scandale, au piratage, et la presse dénonce. Ceux
qui détiennent le pouvoir les considèrent alors, comme des cafards qui
détruisent et volent les compagnies de logiciels, comme des gens qui ont
comme seul but d’anéantir et de détruire le système et de créer l’anarchie.

2.4 -Internet comme nouvel espace de pouvoir (le pouvoir nomade)
Lacroix disait que, dans toute la société animale, la vitesse
supérieure est une arme. Il est persuadé qu’avec un temps d’interactivité
mondiale absolue, nous créerons une société cybernétique. Le
cyberespace deviendra objet de pouvoir, il y a eu une tyrannie de l’espace
réel, il y aura maintenant une tyrannie du temps réel :
« Autant la mondialisation des échanges d’homme à l’homme est une
chose merveilleuse, autant l’interactivité mondiale est à mon avis une
chose redoutable. Mais je redoute la suprématie d’un temps mondiale
unique, d’un temps cosmique d’unification appliquée à la terre. Car
l’unification est forcément tyrannique. » (Lacroix, n.d. –b :2).
Je reprendrais une expression de Bill Clinton4 pour illustrer
l’importance d’Internet dans la prise de pouvoir : « Les Etats au par
avant, le plus gros absorbe le plus petit, aujourd’hui, le plus rapide,
consomme le plus long ». Cela signifie, effectivement, les Etats forts
avaient de l’emprise sur les plus faibles, car, la richesse est produite
de la manufacture. Aujourd’hui, c’est le plus rapide à avoir accès à
l’information, à l’innovation et à la connaissance qui sera le maître du
monde. La richesse, est créée donc, par le savoir et l’intelligentsia.

2.5 - La Zone Temporaire Autonome (ZTA)
La volonté de contrôle d’Internet ouvre la voie à de nouveaux
concepts. Ne nous parlons plus d’institutions afin d’identifier le lieu
du pouvoir où la population peut prendre parole et se manifester, ces
lieux n’existent pas dans le cyberespace. Deux concepts similaires les
remplacent. Le premier est le pouvoir nomade. Entre les mains du

2.2 -Les Cyberpunks
Apparus en 1984 avec le roman « Neuromancer » de William
Gibson, en prenant le slogan des punks d’Angleterre de la fin des
années 70. Sa définition la plus générale est : toute personne qui navigue
sur le web en pensant, en écrivant et en réalisant de l’art à partir des
médiums technologiques. On leur attribue le pouvoir de concevoir le
futur beaucoup plus clairement que leurs contemporains et de vouloir
changer les choses.

2.3 - Les Hackers
Le groupe qui fait plus parler de lui dans les médias et dans le
monde Virtuel, est certainement celui des Hackers. Ces derniers sont
divisibles en sous-groupe : par exemple les Crackers, les Swappers, les
Cypherpunks, et ils mènent tous un combat similaire, mais en visant
des cibles ou en posant des actions différentes. Les Hackers sont
généralement des professionnels de l’informatique et de programmation
qui ont comme jeu préféré déjouer la sécurité des systèmes informatiques
des gouvernements et des compagnies. Leur action peut être uniquement
ludique ou contestataire. Le but ultime de leur action étant de rendre
publiques des informations confidentielles du gouvernement ou,
encore, de rendre des logiciels ou des produits informatiques accessibles
gratuitement à la communauté d’internautes. Dans les deux cas les
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intérêts communs, dont l’aspect fondamental est d’être le miroir de notre
propre image. Cette appellation s’est évidemment développé depuis,
aujourd’hui on parle plus de réseaux sociaux 2(John A. Barnes, 1954).
Homonuméricus3, un nouveau concept vient formaliser davantage
l’internaute et lui donner toute sa pertinence et son existence dans un
monde, désormais, vivant et réel.
Voyons maintenant quelques-unes des bandes qui participent à la
conception et à la création d’Internet :
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optimistes, comme Pierre Lévy, prônent « l’intelligence collective »
[(L’intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace (1994)]
ce qui veut concrètement dire : un monde basé sur l’accès et le partage des
connaissances ; un monde où les citoyens sont en constante interactivité.
L’intelligence collective implique une participation grandissante de la
population aux questions sociales, ce qui pourrait nous entraîner vers
une conscience collective. Le pouvoir du peuple se manifestant sur
Internet finirait par se transférer dans le monde réel.
L’élite internaute s’évertue donc, dans un premier temps, à faire
comprendre aux nouveaux colons les potentialités qu’offre ce nouveau
monde et, dans un second temps, à les sensibiliser aux stratégies de l’élite
du monde réel qui veut s’approprier le monde Internet.

2.1 - Les nouveaux habitants du réseau Internet
Les colons de ce nouveau monde pourraient être classés en
plusieurs catégories importées du monde réel. Pour en nommer que
quelques-unes, disons qu’il y a les serviteurs de l’Etat qui, évidemment,
cherchent à contrôler les populations grâce à ce média ; les industriels qui
s’approprient le réseau afin de créer un nouveau marché mondial et mettre
leur entreprises à la tête du monde; les activistes qui se servent d’Internet
pour défendre une cause sociale ; les perturbateurs qui entretiennent
des sites controversés pornographie, fascisme, sectes etc. ; la population
générale, les internautes qui cherchent de l’information, des relations,
des activités divers ; et ceux qui nous intéressent particulièrement : les
intellectuels et artistes, qui réfléchissent sur les potentialités et les usages
des nouvelles technologies de l’information et de la communication,
participent à la création du nouveau monde virtuel. Chacun de ces
regroupements prend la forme d’une bande, c’est-à-dire qu’il s’inscrit
dans une structure horizontale, égalitaire, et non hiérarchique, tout à
l’image d’Internet.
La bande c’est aussi ce que Harvey (1995) appel «communautique »,
c’est-à-dire des rassemblements de gens sur Internet partageant des

2 - Le nouveau monde de l’Internet
L’évolution du monde contemporain s’est déroulée jusqu’à
présent sur deux territoires dans le temps et dans l’espace. Le premier
fut le vieux continent, régi sur le monde féodal, donc par une élite
monarchique (déterminée par Dieu) qui avait le contrôle sur la
population. Un deuxième territoire s’est ajouté avec la découverte des
Amériques. Le nouveau Monde, abolissant le système féodal, a créé un
nouveau système démocratique basé sur l’égalité et les droits de chacun,
dans le cadre d’une économie capitaliste. Ce système n’est pourtant pas
tellement différent du précédent puisqu’il est également constitué par le
pouvoir d’une élite, liée par l’argent, qui contrôle le peuple.
Depuis, un Nouveau Monde Virtuel a récemment surgi : Internet.
Ce nouveau monde virtuel inspire autant d’espoirs de changements
sociaux avec un avenir basé sur de nouvelles valeurs que ce que la
découverte des Amériques a pu représenter pour ses premiers colons.
Ce monde est actuellement en construction et les idéaux des nouveaux
colons du monde virtuel entrent en conflit avec les tenants du monde
moderne. Il y aura une nouvelle révolution, reste à savoir qui sera le
vainqueur.
Les débats portant sur le développement d’Internet sont de plus
en plus présents sur les réseaux. Pour l’instant, l’élite intellectuelle en
expose les grandes lignes et dirige les débats, tout en insistant grandement
pour que la population d’internautes se manifeste et participe. Les plus
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nouveau monde du multimédia. Sachons en tirer la quintessence et en
faire un instrument de liberté et d’épanouissement pour tous » (Ichbiah
et Al, 1994 :226).
Ces différents concepts nous ont permis de nous familiariser avec les
principaux discours entourant l’arrivée des nouvelles technologies
de l’information et de la communication. Afin de donner une assise
théorique à notre article, nous allons examiner dans ce qui suit l’analyse
portant sur les impacts sociaux que provoquera le réseau Internet.
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ordinateurs personnels accessibles à tous. Les pessimistes n’ont pas
changé leur fusil d’épaule mais ont simplement réorienté leur tir vers
d’autres cibles. Par exemple, ils affirment que l’ordinateur causera des
préjudices irréparables aux sociétés, principalement à l’identité sociale.
Avec le temps, les optimistes ont acquis une crédibilité dans les débats.
Ils croient que la décentralisation et l’implication de la population
au niveau des superstructures, accompagnées de l’automatisation de
plusieurs secteurs de travail, devraient nous conduire vers une société de
loisir.
Le développement des réseaux informatiques, baptisés sous
le thème globalisant d’Internet, a changé le paysage de nos sociétés.
L’interactivité est à la base de ces réseaux et l’ubiquité planétaire qu’elle
inspire est une première dans l’histoire de l’humanité, une chance à
saisir. En permettant aux populations du monde entier de communiquer
ensemble, Internet offre l’espoir de nouvelles alliances, d’une nouvelle
organisation sociale, d’un progrès social. Mais il inspire aussi des craintes
concernant la perte de l’identité, la perte de la vie privée et des excès du
capitalisme.
Les réseaux informatiques représentent de nouvelles voies de
recherche des plus intéressantes. Les études autour de ce sujet, devraient
nous permettre de prévoir quels seront les changements sociaux qu’ils
apporteront et d’anticiper leurs impacts sur la culture et sur les relations
interpersonnelles. On ne peut prévoir exactement qu’elles seront tous
les impacts de l’informatique sur nos vies, mais un fait est indéniable :
l’informatique est là pour durer, d’où l’intérêt d’une gestion intelligente
de son usage. Les plus optimistes, face à l’évolution du micro-ordinateur
associé aux réseaux, sont persuadés de détenir la solution qui empêchera
la mise en place de systèmes totalitaires, cette solution c’est l’échange de
l’information :
«Il est difficile, voire impossible de marcher au pas une civilisation
accoutumée aux délices du libre accès à l’information. Nous n’avons
encore rien vu. Ce que nous avons déjà vu est fascinant. Ce qui nous
attend transcende l’imagination des visionnaires les plus fous : c’est le

1 - Les discours pessimistes et optimistes
L’affrontement entre les tenants des discours pessimistes est
inhérent à cet article. L’idéologie pessimiste soutient l’idée qu’Internet
ne favorisera pas le progrès social, qu’il ira plutôt à l’encontre des
intérêts sociaux, puisque les pouvoirs en place s’en serviront pour
instaurer un contrôle social et un marché mondial. Les pessimistes
tiennent un discours conservateur. Par contre, les optimistes (ou encore
les progressistes) croient qu’Internet a tout le potentiel pour favoriser le
progrès social à la condition d’éduquer la population à une utilisation
intelligente du réseau et d’apporter des modifications à nos systèmes
sociaux désuets.
Nous avons pris conscience des principaux points qui sont à
l’origine des débats portant sur l’intégration de l’informatique dans
nos sociétés, des plus anciens aux plus récents. Chacun d’eux nous a
démontré ses différents apports. A l’époque des ordinateurs centraux,
l’idiologie dominante était principalement pessimiste et se rapprochait
de l’ouvrage de science-fiction « 1984 » de George Orwell. A cette époque,
optimistes étaient considérés comme des utopistes. Ainsi, on ne tenait
guère aux sérieux leurs propos et leurs opinions. Le développement de
la miniaturisation a ouvert la porte à la décentralisation, en créant des
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En suite, nous abordons la question du changement. Nous
explorons, entre autres, le passage à la postmodernité, le phénomène
de l’individualisation des sociétés, la reconstruction de la sociabilité à
travers des formes de néo-tribalisme.
Nous analysons parallèlement la constitution d’une nouvelle
forme de communication opérant à partir des réseaux sociaux, à savoir
« Youtube, Face Book, Twitter, Myspice… ».
Nous terminons notre article par la présentation d’une organisation
de toute une communauté par le biais des réseaux sociaux, pour faire
passer le message1 de la mobilisation.
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contrôle social sur les populations ; les industriels qui veulent créer un
marché mondial ; les internautes qui rêvent de progrès grâce au facteur
d’ubiquité planétaire qu’offrent les réseaux d’ordinateurs. Les deux
premières instances détiennent présentement une grande avance sur
les internautes. L’élaboration de concepts et objectifs conduira notre
réflexion, en premier lieu, à déterminer si les internautes ont le potentiel
de rattraper le temps perdu et, en second lieu, d’anticiper les impacts que
les réseaux d’ordinateurs auront sur les comportements des internautes
dans leurs sociétés. Je conclus en présentant les cas de l’Egypte et de la
Tunisie où, les réseaux sociaux on joué énormément dans l’organisation
du soulèvement populaire.
Tout au long de cet article, nous explorons cet océan du monde
virtuel par la présentation d’une rétrospective de l’histoire et de la
pensée informatique. Nous serons en mesure de constater, qu’à ses
débuts, l’idéologie dominante était fondamentalement pessimiste et
empreinte de mythes. Le principal mythe étant celui de Big Brother
« George Orwell, 1984 »et la crainte d’un pouvoir omniscient, qui sait
tout et contrôle nos moindres gestes et notre pensée. Celle-ci a permis
aux ordinateurs de pénétrer nos maisons et du même coup, a étouffé
dans l’œuf la possibilité d’un système centralisateur entre les mains de
Big Brother. Cette évolution majeure a donné une plus grande place à
une idéologie plus optimiste centrée sur l’espoir que la participation
collective sur le réseau Internet puisse nous conduire vers une société
libre et ouverte.
Dans la partie qui suit, nous naviguons dans le nouveau monde
virtuel et nous faisons connaissance avec les communautés qui le
peuple. Le second point de cette partie rend compte des débats entre les
différents penseurs et chercheurs afin d’établir quels sont les principaux
enjeux sociaux de l’appropriation d’Internet.
Nous abordons, entre autre, Internet comme un nouvel espace
de pouvoir et nous évaluons ses potentialités en tant qu’outil de progrès
social.

Les Réseaux Sociaux et Les Nouvelles Formes
de Communication
Dr. Aziz NAFA
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 والقائمني، واملقاولني، وعلى امل�ؤ�س�سات،فر�ض ال�اقع اجلديد املتمثل يف الف�ساء االفرتا�سي على م�ستعملي االنرتنت
 وحمل العامل اجلديد الذي ندع�ه بالعامل االفرتا�سي لالنرتنت اأماال.على ال�سيا�سات العم�مية التاأقلم معه ب�سفة واقعية
 وينتظم ه�ؤالء ال�سكان اجلدد يف.جديدة وفر�سة غري م�سب�قة لالإن�سانية للت�ا�سل ب�سكل حر والتفكري ب�سكل جماعي
 وه�يات ترتكز باالأ�سا�ض على التبادل وم�ساركة املعل�مات والتي ال،�سبكات اجتماعية وخلق�ا بالتايل ثقافات جديدة
. وال للدين اأو غري ذلك، وال لالنتماء ال�سيا�سي، و ال لل�ن،تلقي با ًال لالأ�سل
.يهدف هذا العمل ملقاربة وحتليل هذا العامل اجلديد وحماولة اخرتاقه والتعرف على الفاعلني اجلدد القائمني عليه
و�سمح التحليل الذي قمنا به بتق�مي خطاب م�ستعملي االنرتنت وحتديد االأثر املنجر عن ا�ستعمال ال�سبكات االجتماعية
 ودور احلركات االجتماعية يف الث�رات التي اجتاحت العامل العربي،على االأ�سكال اجلديدة للت�ا�سل والتعبري من جهة
.من جهة اأخرى وخا�سة يف ت�ن�ض
Introduction
Une certitude se dessine, à savoir, il ne reste plus de nouveaux
territoires géographiques, ni de nouvelles cultures à découvrir.
L’avènement d’un nouveau monde, virtuel celui-là, nommé Internet,
apporte de nouveaux espoirs, et une nouvelle chance pour l’humanité
d’apprendre à travailler, réfléchir et vivre ensemble. Ces nouveaux
habitants se construisent de nouvelles cultures, de nouvelles identités
basées sur l’échange et le partage d’informations, et qui ne tiennent
compte ni de l’origine, ni de la couleur de la peau, ni de l’apparence
physique, ni de la religion des autres.
Internet fait face à des enjeux d’une extrême importance pour
l’avenir de l’humanité. Trois instances se disputent son contrôle :
les gouvernements qui veulent se l’approprier afin de maintenir un
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the media. Internet pages are filled with daily interventions of internet activists , and videos
about the cars that squash people, killings of security agents, arresting operations , and the
positions of the protesters in the street toward successive political developments, and other
news.
One question remains that haunt us: Does the delivery of the United States of
Internet to the world have a Strategic objective to achieve the change that serves American
interests and aspirations Strategy in many parts of the world, or is it only for the purpose of
communication and entertainment and business administration?
Of course nothing is for free of according to Western capitalist culture, which leads
us to several doubts , including that the West in general does not deal with pretentious
slogans and speeches and extensive reactions under the influence of inflamed passions, but
it deals with numbers, documents and evidences, and mechanisms of long term strategy ,
and with studies.
Modern history has proved that the network technologies which are the nervous
system of political and economic and social life usually resist to central control and promote
the non central actions and ideas.
This issue of the Journal of Communication and Development sheds light on the
recent events that took place in the Arab region, and the agents of change that led to people
revolutions and to the destabilization of the constants.
The question remains the same that dominated the recent issues of our journal
because of the last events and developments in the Arab World: Do the New Media provide
a new communication opportunity for the undeveloped countries to unite and form the new
powers against authoritarian politics, or is it a new way of financial and economic control or
manipulation?
Is it possible for the new powers to be united to serve the interests of the international
community in promoting security and economic prosperity, and to achieve meaningful political
ambitions, and save the world and humans from the selfishness and the greed of the other?

New Media and the Transformations
in the Arab World

It has become certain that the new media and its content of social networks will alter
greatly the media industry in the future, because of the rapidity of the diffusion of the news
and the development of audiovisual techniques, as well as the raising of awareness and the
level of knowledge.
It is obvious that governments that were controlling in the past the flow of information
throw the control of the media or the exercise of oversight, will not be able anymore to block
the access to the Internet .
A few years ago the journalist could not even bother to learn to print his letters
but he used to write it and to the editor for printing. But now, almost every Internet user
anywhere in the world is skillful in expressing himself in writing whatever he wants, and
even some users have forget the shape because of the use of the World Wide. With these
changes it is essential for the political freedom to be associated with an educated society and
connected enough to extensively discuss the issues presented to the public.¿
Some indicators of the Arab region confirms this fact: The Tunisian public who
gave the first example of change is an educated public, and his former president ousted
Bourguiba had allocated 30% of the budget of Tunisia for education. We must remember
that Tunisia is the most advanced Arab country in terms of the high education rates, and
the first country to use officially English and French languages . What helped the Tunisian
revolution, too, is that the number of Facebook users in Tunisia is more than two millions,
and its the highest number in Africa and the Arab world: 75% of the users of Face book
Tunisians are between the ages of 18 and 34 years old.
In Egypt there are nearly 16 million Internet users, and since January 25, Egyptian
bloggers have turned into a source of information, especially after the blackout imposed on
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