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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.

مخاطر العنف في وسائل اإلعالم واالتصال

يرجع اخلوف من ن�رش العنف واجلرمية من خالل و�سائل االعالم اىل ان امل�شاهدين وامل�ستمعني والقراء
يقبلون عليها ب�شكل �أكرث من غريها .و�أكدت بع�ض البحوث وجود عالقة وثيقة بني ال�سلوك العدواين
والتعر�ض لهذه امل�ضامني.
لقد راى �أر�سطو قدميا ،ب�أن الدراما و�سيلة هامة للتنفي�س عن الهموم واملخاوف وال�ضغوطات
والأحزان...الخ ،وانطالقا من ذلك ترى نظريته ب�أن التعر�ض للعنف يف و�سائل الإعالم واالت�صال يق ّلل من
ُطهر �أنف�سنا من العنف بوا�سطة م�شاهدة العنف يف التلفاز ،لأنه
ا�ستخدامنا للعنف بالفعل ،لأننا ن ِّ
ي�ساعدنا على التخل�ص من �ضغوطاتنا النف�سية و�أفكارنا ال�سلبية ،وبالتايل نق ّلل من ا�ستخدامنا للعنف

�أو حتى جمرد تفكرينا به.
لكن الدرا�سات الإعالمية ت�شري �إىل ان من اهم االثار التي ترتكها م�شاهدة العنف رفع حدة الآثار
النف�سية والعاطفية عند الفرد مما قد يقود اىل ارتكاب �سلوك عنيف جتاه االخرين .ويتوقف �سلوك الفرد
العنيف وا�ستجابته للم�شاهدة على مدى اح�سا�سه و�شعوره بالإحباط وال�ضيق والتوتر.
كذلك ت�ؤكد نتائج الدرا�سات ان العنف االعالمي يعزز ال�سلوك القائم بالفعل داخل الفرد .حيث
تعمل امل�شاهدة للعنف �أو قراءتها على تعزيز وتدعيم ال�سلوك املوجود �أ�صال عند امل�شاهد ،وذلك لأن
ال�شخ�ص العنيف ب�سبب دوافع العنف داخله ،يرى ال�سلوك العنيف املتلفز على �أنه جتربة حقيقية.
وهناك الكثري من الربامج والأفالم وامل�سل�سالت املثرية للعنف امل�ستوردة من الواليات املتحدة ،حيث
ت�شري احدى الدرا�سات املتعلقة باجلرمية اىل ان ال�شاب الذي يبلغ من العمر  18عاما يكون قد �شاهد حوايل

حمور العدد القادم�“ :إ�شكاليات االت�صال ال�سيا�سي”.
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قواعد الن�شر يف املجلة

 40الف م�شهد للقتل ،ونتيجة لذلك فان االحداث والبالغني يف الواليات املتحدة يحملون ما يزيد على 210
ماليني قطعة �سالح ناري ويطلقون النار بب�ساطة على االخرين التفه اال�سباب.
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الكلمة الإفتتاحية

كما ت�ساهم العاب الفيديو  Video Gamesيف اثارة العنف ،حيث تعلم االطفال على اتقان
مهارة الت�صويب لقتل االعداء .وقد اعرتف  %87من عينة ل�شباب منحرفني يف ال�سجون امل�رصية ان ال�سبب
يف ارتكابهم اجلرمية يرجع اىل انهم كانوا يرغبون يف تقليد ادوار العنف التي يج�سدها ممثلو ال�سينما
والتلفزيون ،وكان من اهم ما تو�صلت اليه هذه الدرا�سة التي اجراها احتاد االذاعة والتلفزيون امل�رصي ان
التلفزيون قد �ساعد ب�شكل ا�سا�سي على انحراف ه�ؤالء ال�شباب حيث علمهم ال�رسقة والن�صب وطرق

هنا ي�أتي دورنا كباحثني ،ودور الرتبويني وحمالت التوعية جتاه العنف ،التي يجب ان تنبه �إىل تلك
الت�رصفات التي متر مرور الكرام ،وان تو�ضح ماهية ال�سلوك العنفي و�أبعاده ونتائجه على حياتنا وجمتمعاتنا،
وتوقظ الإن�سان فينا والذوق العام ،واحل�س املدين لعله يدلنا على كيفية بناء ثقافة امل�شاركة االجتماعية
و�أ�صول بناء الأوطان..
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الكلمة الإفتتاحية

ان نظرة فاح�صة لرباجمنا الإعالمية اليوم ت ُظهر اال�ستخدام املُفرِط للعنف ،فنجد معظم
الربامج التلفزيونية خ�صو�صا حتتوي على الكثري من العنف الوا�ضح �أو اخلفي (غري مبا�رش) ،بدءا من الأفالم،
امل�سل�سالت ،الن�رشات الإخبارية ،الأفالم الوثائقية ،الربامج الريا�ضية� ،أفالم الكرتون وحتى يف الفيديو كليبات
و الإعالنات...
وتكمن خطورة ذلك يف ان امل�شاهدين ،وبالأخ�ص الأطفال وال�شباب ،يتعر�ضون لربامج كثرية
ومنوعة ويف �أحيان كثرية ال تالئم مب�ضامينها جيلهم ،كاخبار وم�شاهد التعنيف وال�رضب والقتل وتعاطي
املخدرات التي تغزو �شا�شاتنا وعامل الإعالم واالت�صال اليوم.
ويوجد تف�سريات عديدة لنمو ظاهرة العنف يف و�سائل الإعالم واالت�صال ،منها الواقع العنيف
نف�سه ،الذي يعك�سه الإعالم يف نهاية الأمر وهو جزء منه� .إىل جانب ان منتجي الربامج حمكومون باعتبارات
اقت�صادية ،واملحرك الأ�سا�سي لهم هو مقيا�س ن�سبة املُ�شاهدة ( .)Ratingوالعنف له قوة جذب كبرية
للم�شاهدين ،خا�صة �أن امل�شاهد يتعاطف عادة مع القوي ،ويف الكثري من الق�ص�ص ،يعك�س العنف الطريق
الأب�سط والأجنع حلل امل�شاكل .ثم ان العنف يمُ َيِّز بني الأ�رشار مقابل الأخيار ،وبالتايل ن�ستطيع �أن نتماثل مع

الطيب الذي هو ب�شكل عام اجلميل ،القوي ،امل�ستقيم....الخ.

وعلى الرغم من كل التحذيرات الداعية اىل تقليل مظاهر العنف يف و�سائل االعالم فان ن�سبة
العنف املقدمة يف برامج االطفال تزداد عاما بعد عام ،حيث و�صلت اىل  %99منذ الت�سعينيات .ويف موازاة
ذلك ،ال ميكن �أن مير يوم واحد ،دون �أن نقر�أ يف ال�صحف عن حوادث مليئة بالعنف ،من قتل وحرق و�رضب
و�سل�سلة طويلة وخميفة من الأحداث العنيفة ،بل ال يكاد مير يوم على الأ�رسة الواحدة ال جند فيه م�شهدا ً
من م�شاهد العنف �أقلها اعتداء طفل على �آخر� ،أو رجل على امر�أة ،وغري هذا من االحداث التي ن�شعر
بو�ضوح ب�أنها �أحداث عنف ،و�أحيان ًا ال ن�شعر وال ننتبه لذلك النها باتت متر على النا�س مرور الكرام بعد ان
اعتادوا عليها ،و�صارت جزءا ً من طبيعة حياتهم اليومية.
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حمور العدد« :االت�صال والعنف»

تجليات العنف المتلفز على قيم و سلوكيات
المراهقين
 -دراسة في األبعاد والتأثيرات -

كق�ضية العنف الذي ن�شاهده يوميا يف هذه الو�سائل .ف�إىل �أي مدى يت�أثر امل�شاهد (املراهق) بالعنف الذي ن�شاهده يف
و�سائل الإعالم؟
لقد اهتم الكثري من الباحثني بت�أثري و�سائل الإعالم على امل�شاهدين بعد �أن الحظ الباحثون مدى ت�أثّر امل�شاهدين
ظن الكثري من الباحثني يف ال�سنوات الأخرية ب�أن ت�أثر امل�شاهدين بامل�ضامني الإعالمية
بامل�ضامني الإعالمية امل ُ َم ّررة ،وقد ّ

د .ر�ضوان بلخريي

خلقت نظرة خاطئة وخمتلفة عن العامل ،وبلورت �أفكار جديدة ،و�أكرث تلك امل�ضامني التي لفتت نظر الباحثني،

جامعة تب�سة  -اجلزائر -

م�ضامني العنف يف الربامج املختلفة املعرو�ضة يف و�سائل الإعالم ،وقد اهتم العلماء ببحث ظاهرة العنف ،وكيفية
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Abstract

وثيقة بني ال�سلوك العدواين والتعر�ض لهذه امل�ضامني .ومن اهم االثار التي ترتكها م�شاهدة العنف ما يلي(�أبو العال

The phenomenon of violence in the media have received special attention from the many

عقيدة ،م :)1994

researchers at the beginning of this century, however, the focus was in the sixties especially on

 .1رفع حدة الآثار النف�سية والعاطفية عند الفرد مما قد يقود اىل ارتكاب �سلوك عنيف جتاه االخرين .ويتوقف �سلوك

hearing aids and seventies, Visual and hearing to try to understand how these tools affect the public
reception, They have made bulk researchers television media in the dissemination of violence
and crime due to his youth, and the spread of its use, As effective and direct impact on individual
behavior.
Constant exposure to these teenagers including drag means, in fact a prisoner for broadcast
programs, and published by the news, facts and events, Which affects the behavior either positively
or negatively, the messages of crime, violence and delinquency, drugs ... movies, Videos and
images broadcast by the media feed one way or another aggressive instincts in people, especially
young people and get them to translate through their behavior.
That is the problem and put in our research focusing on knowledge:
the impact of the media (TV) on the adolescent audience what they offer and that violence affects
his psyche? And behavior ?.

الفرد العنيف (�أي ا�ستجابته للم�شاهدة) على مدى اح�سا�سه و�شعوره بالإحباط وال�ضيق والتوتر.
 .2تعزيز ال�سلوك القائم بالفعل داخل الفرد .حيث تعمل امل�شاهدة للعنف �أو قراءتها على تعزيز وتدعيم ال�سلوك
املوجود �أ�صال عند امل�شاهد وذلك لأن ال�شخ�ص العنيف ي�سبب دوافع العنف داخله يرى ال�سلوك العنيف املتلفز
على �أنه جتربة حقيقية.
 .3التعلم والتقليد :من املعروف �أن �إحدى طرق تعلم االن�سان هي التقليد واملحاكاة ،من هنا ت�أتي خطورة عر�ض �أفالم
العنف لأن البع�ض قد يقلدها على غرارها.
�إن نظرة فاح�صة للربامج التلفزيونية ت ُظهر اال�ستخدام املُفرِط للعنف ،فنجد معظم الرامج (الأنواع) التلفزيونية
حتتوي على الكثري من العنف الوا�ضح �أو اخلفي (غري مبا�رش) ،بدءا من الأفالم ،امل�سل�سالت ،الن�رشات الإخبارية ،الأفالم
الوثائقية ،الربامج الريا�ضية� ،أفالم الكرتون وحتى يف الفيديو كليبات و الإعالنات�(....إمام�،إ)1995،
ونتيجة لذلك نرى ب�أن التعر�ض للعنف يف و�سائل الإعالم يتم من جيل �صغري ،فالأطفال يتعر�ضون لربامج كثرية
ومنوعة ويف �أحيان كثرية ال تالئم مب�ضامينها جيلهم ،كالعنف ،اجلن�س ،املخدرات...
لقد ا�ستحوذ هذا املو�ضوع على انتباه العديد من الباحثني يف جمال الإعالم يف الواليات الأمريكية امل ّتحدة ،فوجد

مقدمة:

«�إن مما ال �شك فيه �أن لو�سائل الإعالم ت�أثري كبري على حياتنا وت�رصفاتنا ،ومن �أهم تلك الق�ضايا ت�أثري التلفاز

على امل�شاهدين ،خا�صة املراهقني نتيجة لدور التلفاز يف عملية التن�شئة االجتماعية (املجتمعة) ،حاله حال العائلة
واملدر�سة وحتى التفوق عليهما �أحيانا»( .خليل �أبو �أ�صبع).
ت�ستحوذ و�سائل الإعالم يف وقتنا احلا�رض على اهتمامنا وانتباهنا  ،وتكاد حتا�رصنا يف كل مكان نذهب �إليه ،ويف جميع
الأوقات� ،إذ �أ�صبحنا عر�ضة مل�ضامني ما ن�شاهده �أو ن�سمعه �أو نقر�أه يوميا يف هذه الو�سائل .ومن هنا ف�إنه يتحتم على
الباحثني درا�سة هذه امل�ضامني ملعرفة �آثارها ونتائجها علينا .وال توجد ق�ضية ت�ستوجب اهتمام الباحثني وعنايتهم
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الباحثون الكثري من امل�ضامني العنيفة يف التلفزة الأمريكية ،فعلى �سبيل املثال ،وجد الباحثون �أن الأطفال حتى نهاية
املرحلة االبتدائية ي�شاهدون �أكرث من  20000عملية قتل يف التلفاز ،وحوايل  100,000عمل عنيف �آخر.
ويف بحث �آخر ات�ضح �أن الأطفال الأمريكيني يتعر�ضون يف املعدل حلوايل  50000حماوالت قتل يف التلفاز حتى جيل 16
عاما؛ الأبحاث �أثبتت ب�أن اجلرمية يف التلفزة الأمريكية منت�رشة يف التلفزة الأمريكية �أكرث بع�رش مرات منها يف الواقع
الأمريكي�(.إمام علي� ،سلوى.)1985 ،
خالل الع�رشين �سنة الأخرية ،ا�ستخدم العديد من ال�صغار العنف بادعاء �أن تلك الت�رصفات العنيفة التي قاموا بها
ُم�ستقاة من الربامج التلفزيونية التي ي�شاهدونها ،مما ا�ستدعى العديد من الباحثني لفح�ص �صحة هذه الإدعاءات،
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تقبل امل�شاهدين لتلك امل�ضامني ،و�أي ت�أثري يرتكه يف نفو�سهم بعد التعر�ض لها ،و�أكدت بع�ض البحوث وجود عالقة
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وهل حقا العنف يف التلفاز ي�ؤثّر على النا�س يف الواقع ،وب ُ ِ
حثَت تلك الظاهرة على وجه اخل�صو�ص على امل�ستوى

ال�سلوكي ولي�س الإدراكي ،وذلك للأ�سباب التالية(:جوك�سان�،أ تر� :سمعان عبد امل�سيح ،و.)2000 ،
1.1ت�أثري امل�ستوى ال�سلوكي �أ�سهل للقيا�س والفح�ص.
2.2الت�أثري ال�سلوكي م�ستعمل �أكرث.

عينة الدرا�سة  :ا�ستوجب علينا قبل اخلو�ض يف هذه الدرا�سة البد من حتديد جمتمع البحث ومفردات العينة� ،إذ متثل

10

وب�صفة حتكمية لأ�سباب و�أهداف تخدم الدرا�سة.
الإطار النظري للدرا�سة:
.01ظاهرة العنف وال�شغب بني الطلبة:
ظاهرة العنف و ال�شغب يف الو�سط اجلامعي �أ�صبحت مثرية للقلق �سواء بالن�سبة لأولياء الأمور او العاملني يف احلرم
اجلامعي .ولأن كل اال�سباب وال�شكاوى التي ن�سمعها منالأبناء ومن حتى ا�صدقائهم ،جعلتنا نر�صد هذه الظاهرة
ونقف على �أ�سبابها لأنها غالبا ما تكون مرتبطة بالعنف البيتي ،حيث �أن اخلالفات العائلية لها ت�أثري �سلبي على
تن�شئة ال�شاب ،ذلك لأنها تخلق ان�سانا غري متزن ،هذا ما توجهنا به اىل اخت�صا�صي االمرا�ض النف�سية د /بو�شعيب
اخت�صا�صي يف الطب النف�سي حيث ردَ علينا قائال ‘’ �أن املراهق العنيف هو �شاب خائف فاقد لالح�سا�س باالمان ،وغالبا

ما يعي�ش بجو عائلي مت�شنج ،ورمبا هو طفل غري �سوي نف�سياً’‘ ..

0101الطالب العنيف مل تنتجه املدر�سة وال اجلامعة فقد اتى من املنزل با�ستعداد مكت�سب للعدوانية لكن
هناك ا�سبابا ً جتعل الطالب ي�ستخدم العنف يف املدر�سة حددها العلماء يف النقاط التالية:
�.02أهم الأ�سباب التي تقف وراء ظاهرة العنف بني املراهقني اجلامعيني :
 -1عدم االهتمام بالطالب وعدم االكرتاث به مما يدفعه اىل ا�ستخدام العنف ليلفت االنتباه لنف�سه.
 -2عدم ال�شعور باحرتام وتقدير الآخرين.
 -3عدم ال�شعور بالأمن.
 -4التعبري عن م�شاعر الغرية.
 -5ت�شجيع بع�ض الأ�رس للأبناء على مبد�أ “من �رضبك فا�رضبه”.
 -6االعتقاد ب�أن تخريب ممتلكات املعلمني ي�ساعد على تغيري معاملة املعلمني.
� -7ضعف القدرات التح�صيلية.
 -8ت�ساهل اجلامعة يف اتخاذ االجراءات النظامية �ضد الطالب العدوانيني.
 -9م�شاهدة �أفالم العنف.
 1010وال�سبب الأخري ي�ؤكده ا�ستطالع اجرته جملة “املعرفة” التابعة لوزارة املعارف ملعرفة مدى ت�أثري الإعالم يف تغذية
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الطالبي تعود �إىل الأفالم املثرية والعنيفة .وذهب نحو  %22من املعلمني اىل ان الأ�رسة �أحد �أ�سباب ظهور العنف بني
الطالب ،وذكر  %2من املعلمني ان للبيئة املدر�سية اهمية يف معاجلة العنف الطالبي�(.شيلر ،ه)1986 ،
 1111عدم ال�سماح للطالب بتعبري عن م�شاعره فغالبا ً ما يقوم املعلمون ب�إذالل الطالب و�إهانته �إذا �أظهر غ�ضبه.
 1212الرتكيز على جوانب ال�ضعف عند الطالب والإكثار من انتقاده.
1313اال�ستهزاء بالطالب واال�ستهتار من �أقواله و�أفكاره.
1414الت�أثر فيما يعر�ض يف القنوات الف�ضائية وخ�صو�صا تلك الربامج الهابطة.
�1515ضعف دور اال�رسة يف توجيه االبناء واحلر�ص على ن�ش�أتهم ن�ش�أة �صاحلة.
1616الرتكيز يف اجلامعة على املعلومات دون الرتكيز على االخالق وال�صفات احلميدة.
�1717أ�صدقاء ال�سوء والت�أثر بهم هذا �سبب من �أ�سباب العنف يف �أو�ساط الطالب وكم الحظنا طالب كانوا مميزين
وخلقهم رائع لكن ب�سبب مرافقتهم لأ�صدقاء ال�سوء تغريت �أخالقهم.
�1818ضعف الوازع الديني .
�1919سمة التقليد بني الطالب املراهقني تعترب من �أحد �أ�سباب انت�شار العنف .
�.03سمات العنف املتلفز:

وقد حاول الكثري من الباحثني تعريف العنف يف حماولة لت�سهيل عملية البحث ،وقد اقرتح عدد من الباحثني تعريف

العنف على النحو التايل:
«كل حدث يتم فيه ا�ستعمال للعنف اجل�سدي ب�شكل وا�ضح وقاطع؛ مثل �إحلاق �رضر ،قتل �أو تهديد به بكل �سياق
ممكن».
ال�س�ؤال املركزي الذي اعتمد عليه الباحثون هو :هل الإعالم يعك�س بوا�سطة تلك امل�ضامني العنيفة التي ميررها
الواقع كما هو� ،أم �أنه يبني واقعا ُمغاير �أكرث عنفا منه يف الواقع؟

الأبحاث التي فح�صت ن�سبة العنف يف املجتمع ،مقابل ن�سبته يف و�سائل الإعالم ،وجدت �أن و�سائل الإعالم تبالغ يف

�إظهار العنف(.الدوري ،ع.)1977 ،
ومن هنا ،مت طرح �س�ؤال �آخر :هل العنف هو ميِّزة هامة و�إجبارية يف الربامج التلفزيونية؟
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جمتمع البحث يف طلبة ق�سم الإعالم واالت�صال ال�سنوات الثانية والثالثة ،قد مت اختيارنا لعينة ق�صدية عمدية

ال�سلوك العدواين عند الطالب �إذ جاءت النتيجة من وجهة نظر املعلمني �أن  50%منهم �أو�ضح ان ا�سباب العنف
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 .04تف�سريات عديدة لكرثة العنف يف التلفاز:

و�شعوره بالإحباط وال�ضيق والتوتر(تركي م�صطفى� ،أ.)1984 ،

12

العنف وكيفية منع اجلرمية اىل ان �صور العنف يف التلفزيون ت�سيطر على خريطة الربامج (حوايل  %80من الربامج تت�ضمن

�أ�صال عند امل�شاهد وذلك لأن ال�شخ�ص العنيف ي�سبب دوافع العنف داخله – يرى ال�سلوك العنيف املتلفز على �أنه

احداث عنف) كما ا�شارت هذه الدرا�سة اىل ان العنف التلفازي هو الذي �ساهم يف زيادة اال�ضطرابات يف ال�شوارع االمريكية.

جتربة حقيقية.

وعلى الرغم من كل التحذيرات الداعية اىل تقليل مظاهر العنف يف و�سائل االعالم فان ن�سبة العنف املقدمة يف برامج

.06النظريات الإعالمية التي تناولت ت�أثري العنف املتلفز�( :شحاتة �سعفان،ح)1961 ،

ان اكرث الربامج املثرية للعنف هي الربامج امل�ستوردة من الواليات املتحدة ،حيث ت�شري احدى الدرا�سات املتعلقة باجلرمية

يتعلق مبو�ضوع العنف وت�أثريه على امل�شاهدين ،وتلك النظريات هي:

والبالغني يف الواليات املتحدة يحملون ما يزيد على  210ماليني قطعة �سالح ناري ويطلقون النار بب�ساطة على االخرين

1.1نظرية التطهري\ التنفي�س:

االطفال تزداد عاما بعد عام ،حيث و�صلت اىل  %99خالل الت�سعينيات.
اىل ان ال�شاب الذي يبلغ من العمر  18عاما يكون قد �شاهد حوايل  40الف م�شهد للقتل ونتيجة لذلك فان االحداث
التفه اال�سباب.
كما �ساهمت العاب الفيديو  Video Gamesيف اثارة العنف ،حيث تعلم هذه االلعاب االطفال على اتقان مهارة
الت�صويب لقتل االعداء .وقد اعرتف  %87من عينة ل�شباب منحرفني يف ال�سجون امل�رصية ان ال�سبب يف ارتكابهم اجلرمية

من خالل الأبحاث التي �أجريت على الربامج املختلفة يف و�سائل الإعالم خرج الباحثون ب�أربع نظريات هامة فيما

ادعى �أر�سطو قدميا ،ب�أن الدراما و�سيلة هامة للتنفي�س عن الهموم ،املخاوف ،ال�ضغوطات والأحزان...الخ ،وانطالقا من
ذلك تدعي هذه النظرية ب�أن التعر�ض للعنف (م�شاهدته) يف و�سائل الإعالم يق ّلل من ا�ستخدامنا للعنف بالفعل ،لأننا
ُطهر �أنف�سنا من العنف بوا�سطة م�شاهدة العنف يف التلفاز ،لأنه ي�ساعدنا على التخل�ص من �ضغوطاتنا النف�سية
ن ِّ

يرجع اىل انهم كانوا يرغبون يف تقليد ادوار العنف التي يج�سدها ممثلو ال�سينما والتلفزيون وكان من اهم ما تو�صلت

و�أفكارنا ال�سلبية ،وبالتايل نق ّلل من ا�ستخدامنا للعنف �أو حتى جمرد تفكرينا به.

ه�ؤالء ال�شباب حيث علمهم ال�رسقة والن�صب وطرق اخفاء اجلرائم.)arabonline.net(.

2.2نظرية التعلم والتقليد:

اليه هذه الدرا�سة التي اجراها احتاد االذاعة والتلفزيون امل�رصي ان التلفزيون قد �ساعد ب�شكل ا�سا�سي على انحراف
1.1الواقع عنيف ،والتلفاز يعك�س يف نهاية الأمر الواقع العنيف الذي هو جزء منه.
2.2منتجو الربامج حمكومون العتبارات اقت�صادية ،واملحرك الأ�سا�سي لهم هو مقيا�س ن�سبة املُ�شاهدة ).(Rating
3.3العنف له قوة جذب كبرية للم�شاهدين ،خا�صة �أن امل�شاهد يتعاطف عادة مع القوي.
4.4يف كثري من الق�ص�ص العنف يعك�س الطريق الأب�سط والأجنع حلل امل�شاكل.
5.5العنف يمُ َيِّز بني الأ�رشار مقابل الأخيار ،وبالتايل ن�ستطيع �أن نتماثل مع الطيب الذي هو ب�شكل عام اجلميل ،القوي،
امل�ستقيم....الخ.

من املعروف �أن �إحدى طرق تعلم االن�سان هي التقليد واملحاكاة ،من هنا ت�أتي خطورة عر�ض �أفالم العنف لأن البع�ض قد
يقلدها على غرارها .دور و�سائل االعالم يف الت�صدي لظاهرة العنف  ،ت�ستطيع و�سائل الإعالم ب�أ�شكالها املختلفة
�أن تت�صدى لظاهرة العنف ب�أ�شكاله املختلفة .ولنبد�أ بالدور التوعوي والتثقيفي لهذه الو�سائل .يف الواقع ،ف�أن احلديث
عن اجلهود التوعوية – التثقيفية يقودنا للوقوف �أمام فر�ضيتني �أ�سا�سيتني هما:
الفر�ضية االوىل :وهي فر�ضية االجتاه ال�سلبي ،تدعي هذه النظرية ب�أن و�سائل االعالم ت�ساهم يف انت�شار العنف
وذلك من خالل امل�ضامني التي ت�ضعها يف متناول اجلمهور من خالل التلفاز وال�صحف واملجالت والفيديو واالفالم
ال�سينمائية – الخ.
لذا يطالب �أ�صحاب هذه الفر�ضية برقابة م�شددة على املحتويات االعالمية العنيفة كالإ�ساءة للمر�أة� ،أو الطفل،

�.05آثار ن�رش العنف من خالل و�سائل الإعالم :

يرجع اخلوف من ن�رش العنف واجلرمية من خالل و�سائل االعالم اىل ان امل�شاهدين وامل�ستمعني والقراء يقبلون عليها

ب�شكل �أكرث من غريها .و�أكدت بع�ض البحوث وجود عالقة وثيقة بني ال�سلوك العدواين والتعر�ض لهذه امل�ضامني.
ومن اهم االثار التي ترتكها م�شاهدة العنف ما يلي :رفع حدة الآثار النف�سية والعاطفية عند الفرد مما قد يقود اىل
ارتكاب �سلوك عنيف جتاه االخرين .ويتوقف �سلوك الفرد العنيف (�أي ا�ستجابته للم�شاهدة) على مدى اح�سا�سه
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�أو كبري ال�سن� ،أو �أي فرد من �أفراد اال�رسة ،كما �أنهم يرون �أن التخطيط الرباجمي الهادف مع الرقابة قادران على حتويل
و�سائل االت�صال اىل ادوات فعالة ملواجهة العنف الأ�رسي.
و�أما الفر�ضية الثانية ،وهي فر�ضية االجتاه الن�شط �أو امل�شارك ،فيتعدى ت�صورها نطاق الرقابة والربجمة البناءة لي�صل
اىل حد م�ساهمة و�سائل االعالم وم�شاركتها املبا�رشة وال�رصيحة يف الت�صدي مل�شكلة العنف اال�رسي وذلك من خالل
جهود توعوية مدرو�سة ومتكاملة يتم تنفيذها يف �إطار �سيا�سة وطنية .وهذا يعني �أن و�سائل االعالم ميكن ا�ستغاللها
عن طريق احلمالت االعالمية التي ت�سعى اىل ا�ستبدال املعلومات اخلاطئة حول مفهوم العنف ،و خماطره و�آثاره على
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وقد خلقت درا�سة �ضخمة بعنوان (العنف وو�سائل االعالم) اجريت عام  1969من قبل جلنة علمية امريكية لدرا�سة ا�سباب

تعزيز ال�سلوك القائم بالفعل داخل الفرد .حيث تعمل امل�شاهدة للعنف �أو قراءتها على تعزيز وتدعيم ال�سلوك املوجود
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اال�رسة واملجتمع مبعلومات حقيقية ودقيقة وذلك با�ستخدام و�سائل �إعالمية خم�ص�صة لهذه الغاية.

كما ادعى جرنرب �أن التلفزيون «يحكي ق�ص�ص وحكايات» �ش�أنه �شان الآباء والكهنة الذين كانوا ي�سيطرون على

الباحث الأكرث حتم�سا لهذه النظرية هو “بَندوره” ( ،)Banduraالذي ادعى ب�أن �أف�ضل طريقة لتعليم الأطفال

جمتمعنا قبل ظهور التلفزيون يف حياتنا� .أخذت ق�ص�ص التلفزيون تثري من جديد خماوف النا�س وذلك يف ظل القانون

وتلقينهم الت�رصفات ال�صحيحة هو �أن تعر�ض �أمامهم الت�رصف املطلوب كنموذج للتقليد ،من خالل العقاب والثواب.

والنظام والعدل( .عي�ساين ،ر.)1999 ،

(جليل وديع� ،ش)1997 ،

الإطار التطبيقي:

وبالتايل ال�س�ؤال املركزي الذي طرحته هذه النظرية ،هل العنف هو �أمر ُمكت�سب ميكن للإن�سان تعلمه؟
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وتعلمه من قبل امل�شاهدين،
فالأطفال الذين يتعر�ضون مل�ضامني عنيفة التي يظهر بها العنف ك�أمر �صحيح ومرغوب به يتعلمون الت�رصف بعنف،
خ�صو�صا عند تعلقهم ب�شخ�صية معينة مثل �شخ�صية البطل فيحاولون تقليدها وتقليد ت�رصفاتها تقليدا �أعمى،
بينما الأطفال الذين يتعر�ضون مل�ضامني يكون فيها العنف �أمر غري مقبول ويوجب العقاب مل�ستخدميه يتعلمون
رف�ض مثل تلك الت�رصفات العنيفة.
3.3نظرية التحفيز:

.07نتائج الدرا�سة:

تو�صلت هذه الدرا�سة �إىل جملة من النتائج التي تبحث عن الأ�سباب التي تدفعهم ( الطلبة) نحو العنف وال�شغب

داخل قاعات اجلامعة ويف باحاتها جاءت �إجاباتهم على النحو التايل:
1ـ �أجاب % 55من الطلبة املختارين للعينة �أن املدر�س نف�سه هو م�صدر العنف لديهم .فالق�صور العلمي الذي يظهر
به املدر�س يف بع�ض احلاالت ي�شكل دافعا لديهم نحو ال�شغب والفو�ضى مللء وقت الدر�س الذي يبدو لهم ممال �إىل درجة
يف�ضلون عندها ممار�سة ال�شغب على اال�ستماع �أو الإ�صغاء للمدر�س يف قاعة الدر�س .هذا من جهة ،و�أما من جهة
�أخرى ،ف�إن العالقة ( غري الأبوية) �أو لنقل القا�سية التي يرتبط بها املدر�س مع طالبه هي بدورها ـ وكما �أكد ذلك طلبة
العينة ـ ت�شكل دافعا �آخر يدفع بهم �إىل االرتباط باملدر�س بالعالقة نف�سها.

هذه النظرية تختلف عن �سابقتها بادعائها �أن التعر�ض مل�ضامني عنيفة يف التلفاز حتفّ ز (توقظ) م�شاعر قد تقود
�إىل ا�ستخدام العنف ،فكرثة التعر�ض للعنف يف و�سائل الإعالم يُحفِّز امل�شاهدين على الت�رصف العنيف ،حيث تزيد

من �ضغوطاته النف�سية وت�شحنه بطاقة �سلبية كبرية و�أفكار عنيفة ،وبالتايل الت�رصف العنيف الذي قد ينتج عن
امل�شاهد �سيكون �سببه التحفيز على العنف ولي�س تقليدا له.
4.4نظرية التعزيز:

تدعي هذه النظرية بخالف النظريات الأخرى ،ب�أن العنف يف و�سائل الإعالم يعزِّز من الت�رصف العنيف عند بع�ض
امل�شاهدين عند التعر�ض مل�شاهد عنيفة لأن ه�ؤالء بطبيعتهم مييلون �إىل الطبع العنيف ،بينما امل�شاهدين الغري
عنيفني بطبعهم ف�إن تعر�ضهم للم�شاهد العنيفة ال ي�ؤثر يف ت�رصفاتهم وال يجعلهم يت�رصفون بعنف .ح�سب هذه
النظرية العنف ال ينفجر بعد م�شاهدة التلفاز ولكن هو نتيجة للبيئة التي تربى بها امل�شاهد ,وهذا متعلق بالتقاليد
االجتماعية والأفكار التي ترعرعوا عليها  .مثال :رجل ي�رضب زوجته �أو �آباء ي�رضبون �أبناءهم -هم كانوا قبال م�رضوبني
ولي�ست م�شاهدة التلفاز هي التي علمتهم الت�رصفات العنيفة.
5.5نظرية العامل املُخيف:

يق�صون الق�ص�ص لأبنائهم ،بل حتى و�أن
القا�صني الأ�سا�سيني الذين
ادعى جرنرب ب�أن الأهل قدميا ،والكهنة كانوا
ّ
ّ

الكهنة ت�سلطوا على حياتنا قبل دخول التلفاز ،ولكن اليوم بح�سب ادعائه فالتلفاز هو القا�ص اجلديد للحكايات.
احلكايات يف التلفاز ك�شفت عن اخلوف الكبري من العنف يف احلكايات ،حتى من العنف الذي يُ�ستخدم با�سم تطبيق
القانون.
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2ـ هذا يف حني �أكد  % 10من الطالب �أن حالة ال�شغب التي يظهرون بها داخل املحيط اجلامعي وخارجها هي نتيجة
مبا�رشة لعدم تفرغهم للمحا�رضات ،فهم يقومون ب�أعمال �أخرى �إىل جانب �آبائهم �أو يف �أماكن عمل �أخرى ،وذلك حتت
�ضغط الظروف املعي�شية املادية التي تعاين منها �أ�رسهم.
و�أما اال�ستطالعات امليدانية التي قمنا بها يف �أوقات متعددة �سابقة للغر�ض نف�سه ،والدرا�سات الأخرى التي �أجريت يف
هذا املجال ،واملتعلقة �أ�سا�سا بعادات و�أمناط التعر�ض للتلفزيون حيث �أرادت الدرا�سة التعرف على عدد ال�ساعات التي
يق�ضيها املراهقني يف م�شاهدة التلفزيون �أو م�شاهدة �أفالم ال�سينما وما هي الربامج �أو الأفالم �أو امل�سل�سالت التي
يف�ضلون م�شاهدتها ،ثم التعرف على �آراء ه�ؤالء املراهقني جتاه م�شاهد العنف واجلرمية التي ي�شاهدونها وهل ترتك �أثرا ً
يف نفو�سهم بعد امل�شاهدة.
عادات و�أمناط التعر�ض:

عن عدد ال�ساعات التي يق�ضيها املبحوث يف م�شاهدة التلفزيون يف اليوم� ،أو�ضحت الدرا�سة �أن  99يف املائة من �أفراد
العينة ي�شاهدون التلفزيون بوجه عام و�أن  5،36يف املائة ي�شاهدونه من �ساعة �إىل �ساعتني يوميا ً و�أن  5،33يف املائة
ي�شاهدونه من  3ـ � 4ساعات و�أن  30يف املائة ي�شاهدون التلفزيون لأكرث من � 4ساعات.
الربامج املف�ضلة:

ت�شكل الأفالم وامل�سل�سالت البولي�سية العربية �أو الأجنبية املرتبة الأوىل عند م�شاهدي التلفزيون والفيديو �إذ

ي�شاهدها جميع �أفراد العينة تليها الربامج الثقافية والوثائقية حيث ي�شاهدها  67يف املائة من امل�شاهدين وي�شاهد
الربامج الريا�ضية  5،62يف املائة منهم ثم الربامج الدينية بن�سبة  61،4يف املائة والربامج الرتويحية بن�سبة  8،60يف
املائة.
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وجتيب هذه النظرية على هذا ال�س�ؤال بادعائها ب�أن التعر�ض للعنف بكرثة قد ي�ؤدي يف كثري من الأحيان �إىل تقليد العنف
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�v vأو�ضحت الدرا�سة �أن نحو  47يف املائة من �أفراد العينة ي�شاهدون �أقل من � 5أفالم وم�سل�سالت يف ال�شهر بينما

�أما عن �أ�سباب ودوافع اكت�ساب ال�سلوك العنيف فكانت النتائج كالتايل:

ي�شاهد نحو  23يف املائة من  5اىل � 9أفالم وم�سل�سالت ،وي�شاهد  30يف املائة �أكرث من � 10أفالم .وبح�ساب املتو�سط

-1املراهقة التي مل ت�سع الأ�رسة ،بالدرجة الأوىل �إىل تهذيبها �أو تثقيفها حيث يتغلب اجلانب الواعي الإن�ساين لدى

العام للم�شاهدين جنده � 8أفالم يف املتو�سط للفرد الواحد يف ال�شهر �أي نحو فيلمني �أو م�سل�سلني يف اال�سبوع.

املراهق على جانبه الغريزي احليواين ،ففي حاالت اجتماعية معينة يحاول ال�شاب املراهق فيها ان يظهر عالمات

ويتفاوت هذا العدد عند فئات العمر املختلفة حيث يرتفع عند فئة العمر من  15ـ � 19سنة والتي يكون معظمها

�شبابه �أو رجولته ويعرب عنها بالتمرد على الآخرين واخلروج عن تعليماتهم و�إر�شاداتهم ويف مقدمة ه�ؤالء الزمالء

من الطلبة والطالبات.

والأ�ساتذة.
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الت�أثري على املراهقني:

يختلف ت�أثري م�شاهد العنف على املراهقني ،فقد يكون حلظيا ً فيظهر على امل�شاهد رد فعل �أو انفعال �رسيع �أو

ميتد هذا الت�أثري ليتم تخزينه يف العقل الباطن بالرغم من االن�سجام واال�ستغراق عند امل�شاهدة �إال انه قد يظهر على
امل�شاهد بعد فرتة وعادة ما يكون مدمرا ً لنف�سه �أو لغريه وقد �أمكن تق�سيم النتائج �إىل ثالث �رشائح من امل�شاهدين
هي �أن  70يف املائة من �أفراد العينة ي�شعرون باالن�سجام واال�ستغراق مع هذه امل�شاهد وعلى النقي�ض ف�إن  59يف املائة
ت�صيبهم امل�شاهد باال�شمئزاز واالنزعاج حتى �أن  4،37يف املائة من �أفراد العينة ي�صابون باخلوف والفزع ،وقد ت�سبب
امل�شاهد لدى  27يف املائة �أحالما ً مزعجة ،بل قد ي�رصخون بقوة عند امل�شاهدة وذلك حال  32يف املائة منهم ،واعترب
نحو  62يف املائة ان امل�شاهد تكون خيالية وبعيدة عن الواقع وقد �أمكن حتليل النتائج حتليال ً عامليا ً �إىل :ت�أثري مر�ضي مبا
ت�سببه من �أحالم مزعجة �أو اخلوف والفزع وقد يكون ال�رصاخ بقوة �أو اال�شمئزاز واالنزعاج .وت�أثري نف�سي :حيث االن�سجام
واال�ستغراق �أو عدم االهتمام.
�سلوكيات امل�شاهد

طرحت الدرا�سة بع�ض الأ�سئلة على م�شاهدي الأفالم وامل�سل�سالت البولي�سية للتعرف على �سلوكياتهم ازاء بع�ض

امل�شاهد التي تت�ضمنها هذه الأفالم وامل�سل�سالت مثل :تقم�ص �شخ�صية البطل حيث �أو�ضحت الدرا�سة ان  3،13يف
املائة ميكنهم تقم�ص �شخ�صية البطل �إىل حد كبري ،بالإ�ضافة �إىل �أن  1،22يف املائة ميكنهم ذلك اىل حد ما و�أن �أغلبهم
من فئة العمر ال�صغرية .كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن  2،89يف املائة من �أفراد الدرا�سة يف�ضلون �أن ينال املجرم
عقابه يف مقابل  8،10يف املائة يف�ضلون �أن يفلت املجرم من العقاب.
�v vأو�ضحت النتائج ان  6،88يف املائة من �أفراد العينة يرغبون يف �أن يتغلب رجل ال�رشطة على املجرم يف مقابل  4،11يف
املائة يرغبون العك�س من ذلك ومعظمهم من الذكور �صغار ال�سن وغري املتزوجني.
v vو�أفاد  67يف املائة من �أفراد العينة ب�أنه لي�س من حق املجرم ا�ستخدام ال�سالح للهرب من رجل العدالة مقابل 33
يف املائة يقرون ذلك والغالبية من ه�ؤالء من فئات العمر ال�صغرية الذين تقل م�ستوياتهم التعليمية ومن الطلبة
غري املتزوجني.

االجتماعي داخل الأ�رسة وخارجها .وبالنتيجة ف�إن الأ�رس التي ي�سودها �سلوك العنف وال�شغب والفو�ضى والعادات
ال�سيئة الأخرى� ،سواء فيما بني الأبوين �أو بينهما وبني �أبنائهما ،هي من امل�صادر ،وبالتايل الأ�سباب الرئي�سية لظاهرة
�سلوك بع�ض الطلبة اجلامعيني على هذا النحو االجتماعي ال�سلبي واخلطري.
3ـ �سلوك العنف والإكراه �سواء داخل املجتمع الواحد �أو فيما بني املجتمعات هو وكما بينت تلك اال�ستطالعات ،من
الدوافع الكربى التي تدفع الطلبة �إىل �سلوك امل�سلك نف�سه وال يكاد املراهق الذي مييل �إىل تقليد �أو حماكاة هذا
ال�سلوك �أن يكت�شف حقيقة �سلوكه ال�سيئ واخلاطئ حتى يكون قد بات عادة ي�صعب عليه التخل�ص �أو التمل�ص
منها فيما بعد.
4ـ الأفالم البولي�سية وريا�ضات العنف و�إثارة القوة ،تلك التي تعنى بها دور ال�سينما و�شا�شات التلفزيون يف بلدان
عديدة وتبث عرب الف�ضاء �إىل �أرجاء العامل كلها ،هي من الأ�سباب املهمة لظاهرة العنف ،لي�س يف جامعاتنا
فح�سب و�إمنا يف جامعات العديد من البلدان الأخرى ،مبا فيها بع�ض البلدان املتقدمة علميا و�صناعيا.
5ـ مظاهر العنف التي يتميز بها �سلوك بع�ض الطلبة يف جامعاتنا هي �إحدى التعبريات احلقيقة عن فائ�ض الن�شاط
وت�سارع منو القوة الفيزيولوجيه �أو البيولوجيه لدى الطالب املراهق ،ف�إن عدم تفريغ هذا الفائ�ض وتروي�ض هذا النمو
هو �سبب �آخر ال يقل �أهمية عن �سابقيه من �أ�سباب ظاهرة ال�شغب لدى ه�ؤالء الطالب .وبالفعل لقد بينت �إحدى
الدرا�سات التي �أجريت يف هذا املجال �أن قله النوادي واملراكز ال�شبابية هي من الأمور امل�سئولة �إىل حد كبري عن
مظاهر عر�ض القوة والفو�ضى التي يتظاهر بها الطالب املراهق �أمام �أ�ستاذه يف املدر�سة و�أمام الآخرين يف �أماكن
�أخرى.

ا�ستنتاجات عامة:

اال�ستنتاجات اخلا�صة بامل�ضمون املقدم:

�11أن الواقع التلفزيوين يت�شكل من خالل اعتبارات ومكونات دراماتيكية �أكرث مما اعتبارات تتعلق بن�سبة امل�شاهدة
 Ratingولي�س باعتبارات املتعلقة بالواقع احلقيقي.
�22أن الغر�س التدريجي لتلك القيم واملعايري ووجهات نظر من خالل ما ي�شاهدونه من برامج التلفزيون ي�سمى هذه

v vكما �أقر  67يف املائة من �أفراد العينة �أي�ضا ً ب�أن من حق رجل ال�رشطة قتل املجرم �أو اطالق النار عليه مقابل  33يف

الظاهرة «بت�أثري الغر�س».

املائة ال يقرون ذلك.
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2ـ الأ�رسة هي امل�ؤ�س�سة االجتماعية الأوىل التي ت�ضع حجر الأ�سا�س الذي �سيبني عليه الإن�سان فيما بعد �سلوكه
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الفوارق االجتماعية الثقافية واالقت�صادية للم�شاهدين الثقال الذين يعتقدون �أنهم يعي�شون يف عامل �أكرث
خطورة وعنفا مبعنى �آخر �أن العوامل الو�سيطة مثل الدخل والثقافة والأ�صل الطائفي ال متثل متغريات �أ�سا�سية
بالن�سبة لوجهة النظر التي يك�سبها امل�شاهد من خالل م�شاهدته لربامج التلفزيون.
�44أن ال�صورة العامة للتلفزيون التي يك�سبها امل�شاهدين من خالل برامج التلفزيون تعزز من م�شاعرهم باخلوف
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وخماوفهم من البيئة العنيفة املحيطة بهم ،هذه الظاهرة ت�سمى «العامل املخيف والظامل».
مقيا�س العنف:
�1.1أن العنف هو الر�سالة الأكرث �شيوعا وانت�شارا يف التلفزيون حيث جند �أن  80%من برامج التلفزيون على الأقل فيها
مقطع واحد من مقاطع العنف ،بالإ�ضافة �إىل الر�سوم املتحركة.
2.2هنالك ما ي�سمى بالعنف ال�سعيد :حيث يظهر الأبطال القادرين على البقاء يف كل احلاالت.
3.3العنف االيجابي :الذي ال مييز بني الأ�رشار والأخيار ،مما قد يدفع امل�شاهدين بالتماثل مع �شخ�صية البطل الرئي�سي
خ�صو�صا ظهور قوة ال�رشطة ب�أنهم �أكرث عنفا وا�ستخداما للعنف من املجرمني �أنف�سهم.
4.4التوجه نحو الزمن :كلما امتد بنا الزمن كلما ت�صاعدت وترية العنف خ�صو�صا برامج التلفزيون الواقع واخليالية
والتي غالبا تت�سم بت�شا�ؤمية بالعنف وبطابع ال�رشير.
5.5كيف ي�ؤثر العنف املتلفز على امل�شاهدين
لقد ات�ضح �أن هناك عالقة بني كرثة العنف املتلفز وبني ت�أثرياته على اجلمهور.
�6.6إن التلفزيون ي�شكل �أداة لغر�س وتنمية ر�ؤية معينة وذلك ب�سبب تلك الر�سائل التي تنطلق من التلفزيون الدراما،
كوميديا واىل �آخره.

v vيتعني �أن ت�أتي الر�سائل من م�صادر كثرية ويتعني �أن تكون مت�سقة و�أن تكون مرتبطة بالق�ضايا احلقيقية و�أن تقدم

الإت�صال والتنمية

33لقد �أ�شار البحث �أن ال�صورة التي يك�سبها امل�شاهدون من خالل و�سائل الإعالم حتديدا التلفزيون تعمل على �إي�صال

8.8يف امل�ضامني الغري عنيفة للتلفزيون جند اختالفات بني امل�شاهد اخلفيف وبني امل�شاهد الثقيل يف ر�ؤيتهم للواقع.

v vيتعني �أن تبد�أ احلمالت املناه�ضة للعنف واملوجهة �إىل املراهقني يف مرحلة مبكرة قبل �أن يكون لدى الأطفال فر�صة
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.08اقرتاحات وتو�صيات لتوجيه الر�سائل الإعالمية ملناه�ضة العنف:
بدائل لها مقومات البقاء و�أن تتكرر على مدار فرتة زمنية طويلة.

تكوين مواقف واعتقادات ثابتة.
v vيتعني �أن ت�أخذ احلمالت يف اعتبارها قدرة املراهقني على ا�ستيعاب الر�سائل نظرا لتنوع م�ستويات تعليمهم
ومهاراتهم.
v vيتعني ا�ستكمال تدخالت و�سائط الإعالم مبوارد �إ�ضافية مثل امل�ست�شارين وخطوط التليفون ال�ساخنة وجماعات
النقا�ش والأن�شطة املجتمعية الأخرى ،لأن الأفراد الذين ال يتلقون الر�سائل من خالل و�سائل الإعالم فقط و�إمنا
ي�شاركون �أي�ضا يف اجلل�سات التعليمية يكونون �أكرث عر�ضة لتغيري �سلوكهم.
v vيتعني اجلمع والتن�سيق بني الر�سائل املناه�ضة للعنف وجهود التدخالت الأخرى وال�سيا�سات االجتماعية مثل
ال�سيطرة على الأ�سلحة النارية والت�رشيعات اخلا�صة بعر�ض العنف يف و�سائل الإعالم و�أن�شطة �إنفاذ القانون يف
جمال املخدرات ودورات تربية الأبناء ومبادرات تطوير ال�شباب و�سيا�سات �أخرى.
v vميكن �أن يكون توزيع بنود تطبع عليها الر�سائل املالئمة مثل املالب�س والأقالم واملل�صقات مفيدا يف الأماكن التي ال
ي�صل الإعالم بدرجة كبرية �إىل �سكانها.
v vمن املهم للغاية مراقبة �أثر ر�سائل احلملة الإعالمية على ال�سلوك بعدة و�سائل من بينها على �سبيل املثال
تتبع �أحداث العنف بني املراهقني وتكرار العقوبة اجل�سدية وانت�شار مهارات منع العنف والتغريات يف املواقف

7.7لقد �أكد و�أ�شار امل�شاهدين الثقال (� 5ساعات م�شاهدة التلفزيون يوميا و�أكرث) الواقع الذي يعي�شونه كما يظهر
يف التلفزيون وقد ات�ضح �أي�ضا �أن �إجاباتهم م�ستقاة من الواقع التلفزيوين لذا فهم يعتقدون �أن العامل من

االجتماعية جتاه العنف والذكورة وت�صورات الأمن يف املناطق امل�ستهدفة .وميكن ا�ستخدام هذه امل�ؤ�رشات لتعديل
الطريقة التي يتم بها تنفيذ الربنامج �إذا اقت�ضى الأمر.

حولهم هو الأكرث خطورة و�أن هنالك احتمال كبري للعنف والأذى ال�شخ�صي وانه ينبغي على الإن�سان �أن يكون
قويا ليحمي نف�سه وي�ستطيع �أن يتكيف مع املجتمع املخيف والعنيف باملقابل جند �أن امل�شاهد اخلفيف (4
�ساعات �أو �أقل) يظهرون �أكرث �إن�سانية و�أقل قلقا وخماوف على حياتهم.
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ملخ�ص :

1010جليل وديع �شكور ،العنف واجلرمية ،الدار العربية للعلوم ،بريوت ،ط.1997 ،1

جلمهور القراء وامل�شاهدين  ،وقد اختلفت تربيرات هذا ال�سباق املحموم نحو زيادة ن�رش �أخبار الإرهاب يف و�سائل الإعالم

1111عي�ساين رحيمة  ،دور التلفزيون يف ن�رش العنف واجلرمية  ،ر�سالة لنيل �شهادة املاج�ستري يف كلية العلوم االقت�صادية

العربية  ،فالبع�ض يجزم �أن الرغبة يف حتقيق ن�سب م�شاهدة كبرية وبالتايل الزيادة يف حجم الإعالنات هو ما يدفع

وعلوم الت�سيري  ،ق�سم علوم االعالم واالت�صال 1999،جامعة باجي خمتار عنابة.

�شكلت �أخبار الإرهاب يف الآونة الأخرية �أحد �أهم املو�ضوعات التي حتر�ص و�سائل الإعالم على ن�رشها وعر�ضها

و�سائل الإعالم �إىل ن�رش �أخبار الإرهاب ،ومنهم من يجيب ب�أن و�سائل الإعالم ت�ستجيب فقط لرغبات اجلمهور الذي يبحث
عن هذا النوع من الأخبار.
�إن تغطية الإرهاب و العنف و الإثارة يف و�سائل الإعالم املختلفة هي عملية �إعادة بناء الواقع وفق م�صالح
و �أهداف معينة  ،كما �أن القيم اخلربية ب�صفة عامة هي �آليات و معايري حتددها القيم التجارية واملالية وال�سيا�سية
يف �أي املجتمع  ،و هنا يفر�ض ال�س�ؤال التايل نف�سه :هل تغطية الإرهاب واجلن�س والعنف هي ممار�سة �إعالمية من �أجل
حتقيق غاية احلد من الإرهاب و زيادة وعي �أفراد املجتمع لتجنبه ؟ �أم الهدف هو الإثارة والغرابة والآنية و احلركة من �أجل
ا�ستقطاب �أكرب عدد من اجلمهور لزيادة املبيعات و الإعالنات و الك�سب ؟
الكلمات املفتاحية :
اجلرمية الإرهابية � -أخالقيات العمل الإعالمي  -القيم الإخبارية  -حقوق الإن�سان  -قواعد الن�رش
Abstract
This paper aims to answer two questions : What role does media play in carrying the terrorist
?message ? , and What would happen if the media made no reference to terrorism
The relationship between terrorism and the media is well researched and has been one of the
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central questions terrorism research it has become widely accepted that there is an almost

ولعل مو�ضوع الإرهاب من املوا�ضيع الأكرث ح�ساي�سية من حيث التناول الإعالمي فقد اتهمت يف كثري من

symbiotic relationship between terrorism and the media as terrorism provides for exciting and

الأحيان و�سائل الإعالم  - ،بق�صد �أو بغري ق�صد  -بالتحري�ض و الت�ضليل و ن�رش الأفكار املتطرفة با�سم م�ساحات احلرية

violent stories which help sell the news product and the media provides terrorist groups with a

املتاحة  ،كما اتهم البع�ض الآخر  -الإعالم العربي الر�سمي على وجه اخل�صو�ص  -بعدم القدرة على املواجهة () .

means of spreading their message and creating fear among the general public
The coverage of terrorism, violence and excitement in different media are rebuilding fact according
to the interests and certain goals, and news reporting values are generally determined by the standards

22

Does cover terrorism, sex and violence are informative exercise in order to reduce terrorism and
increase the awareness of members of the community to avoid it? Or aim is to excitement and
strangenessand timely and the movement in order to attract the largest number of audience to
?increase sales and Advertising and financial gain
KEYWORDS:
Media ethics , terrorism , Publishing , News values

الإرهابيني بن�رش �أقوالهم و�أفعالهم  ،وت�ضخيم قوتهم دون ق�صد  ،ليعطي بذلك للإرهاب �صدى �إعالميا وا�سعا  ،وعلى
هذا ي�صبح الإعالم مبختلف و�سائله  -خا�صة ال�سمعية الب�رصية منها  -دعامة لأعمال الإرهابيني من خالل التطرق
�إىل �أعمالهم ب�شكل مفرط ونوع من املزايدة  ،عرب ال�صور والتقارير و التعليقات ال�صحفية امل�ؤثرة  ،التي حتقق م�صالح
مهنية و �إقت�صادية م�ؤكدة لو�سائل الإعالم  ،ويتحول الإرهاب �إىل مادة �إعالمية للمتاجرة ق�صد حتقيق �أرباح مادية ().
من جهة �أخرى ف�إن �إن حق املواطن يف الإعالم ي�شمل كل اجلوانب االجتماعية و االقت�صادية و ال�سيا�سية و
الثقافية و غريها كما �أن املطلوب من و�سائل الإعالم �أن تتابع كل الن�شاطات احلكومية بدقة  « ،فتعنى ب�إبالغ املواطنني
بكل ما يدور يف احلكومة والهيئات الأخرى من الأن�شطة  ،حيث ت�صبح و�سائل الإعالم جزءا متداخال يف العملية
ال�سيا�سية من خالل مراقبة مراكز ال�سلطة على كل امل�ستويات « ()  ،لكن يف بع�ض احلاالت ف�إن بع�ض املعلومات التي
ال�شك يف قيمتها ال�صحفية قد تلحق ال�رضر بالأمن الوطني (القومي) �إذا مت ن�رشها  ،ويف مثل هده الأحوال كيف يلتزم
ال�صحفي بن�رش الأخبار �أو كتمانها من �أجل امل�صلحة القومية ؟ ().

مقدمة

فهل يجب على و�سائل الإعالم �أن تلتزم ب�إخبار اجلمهور امل�ستهدف كل ما يدور حوله من �أحداث  ،وتتم�سك
كالعادة دائما ويف املحافل العلمية واملجامع البحثية ومراكز الدرا�سات � ،إختالف و تناق�ض و تنافر بني

وجهات النظر حول الإرهاب  ،ورمبا يف ملتقانا هذا �سنجد �أطيافا متثل هذه الإجتاهات  ،بناءا على خلفيات قد تكون دينية
�أو �سيا�سية �أو مبنية على ر�ؤية جمردة ...لكن يف النهاية ال يوجد تعريف واحد للإرهاب فهو م�صطلح ال ميكن �أن يكون
حياديا  ،هناك توافق على �أنه عمل خمز و غري �رشعي ...ال يوجد توافق على تعريف ما هو فعل « الإرهاب «  ،وبالتايل على
�إعطاء هذا الفعل تقييما اجتماعيا �أو �أخالقيا ().
الإرهاب يجمع بني العنف والدعاية فهو ي�سعى �إىل �إحداث حالة خوف لدى اجلماهري لكي ت�ضغط على
الدولة للقبول بطلباتها  ،الهدف من العمل الإرهابي �إذًا لي�س العنف بحد ذاته  ،بل ن�رش حالة ذعر لدى اجلماهري
امل�ستهدفة  ،وكلما كانت تغطية و�سائل الإعالم حلدث العنف �أو�سع كان جناح العمل العنيف �أكرب ().
هناك �آراء عديدة اتفقت على �أن للإرهاب حمتوى �سيا�سيا  ،ف�أعمال العنف من ذلك ال�صنف ال تكون لدوافع
ذاتية �أو مل�صالح �شخ�صية  ،و�إمنا العمل الإرهابي غالبا ما ت�أخذ �أحداثه طابعا دراميا يهدف �إىل جذب انتباه �أكرب قدر
ممكن من و�سائل الإعالم و الر�أي العام  ،ومن ثم ف�إن الهول و الفزع الذي تخلفه الأعمال الإرهابية بعدا �إعالميا كبريا ().

بحق اجلمهور يف الإعالم �أم اخلوف من الإنعكا�سات و الآثار ال�سلبية لعملية نقل املعلومات التي ميكن �أن ت�ؤثر على
اجلمهور وعلى قراراته الأمنية بخلق حالة من القلق و اخلوف داخل كيانه الإجتماعي ؟
اجتاهات ن�رش �أخبار الإرهاب يف و�سائل الإعالم:
هل نن�رش �أو ال نن�رش �أخبار الإرهاب ؟
�شكلت �أخبار الإرهاب يف الآونة الأخرية �أحد �أهم املو�ضوعات التي حتر�ص و�سائل الإعالم على ن�رشها وعر�ضها
جلمهور القراء وامل�شاهدين  ،وقد اختلفت تربيرات هذا ال�سباق املحموم نحو زيادة ن�رش �أخبار الإرهاب يف و�سائل الإعالم
العربية  ،فالبع�ض يجزم �أن الرغبة يف حتقيق ن�سب م�شاهدة كبرية وبالتايل الزيادة يف حجم الإعالنات هو ما يدفع
و�سائل الإعالم �إىل ن�رش �أخبار الإرهاب ،ومنهم من يجيب ب�أن و�سائل الإعالم ت�ستجيب فقط لرغبات اجلمهور الذي يبحث
عن هذا النوع من الأخبار.
�إن تغطية الإرهاب و العنف و الإثارة يف و�سائل الإعالم املختلفة هي عملية �إعادة بناء الواقع وفق م�صالح
و �أهداف معينة  ،كما �أن القيم اخلربية ب�صفة عامة هي �آليات و معايري حتددها القيم التجارية واملالية وال�سيا�سية
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of the commercial, financial and political values in any society, and here poses the question himself:

فالإرهابي يحتاج �إىل الإعالم  ،ويعتربه �سالحا ا�سرتاتيجيا البد من جذب انتباهه  ،والإعالم قد يخدم �أهداف
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الإغت�صاب والقتل ...

يف �أي املجتمع  ،و هنا يفر�ض ال�س�ؤال التايل نف�سه :هل تغطية الإرهاب واجلن�س والعنف هي ممار�سة �إعالمية من �أجل
حتقيق غاية احلد من الإرهاب و زيادة وعي �أفراد املجتمع لتجنبه ؟ �أم الهدف هو الإثارة والغرابة والآنية و احلركة من �أجل

vن�رش �أخبار الإرهاب ومتابعة تفا�صيلها جنائيا و ق�ضائيا يف و�سائل الإعالم يجعل النا�س تطمئن �إىل نظام

v

العدالة اجلنائية و�أنه يقوم بدوره كما ينبغي .

ا�ستقطاب �أكرب عدد من اجلمهور لزيادة املبيعات و الإعالنات و الك�سب ؟
�سابقا �أثري جدل كبري يف �أو�ساط الإعالميني ورجال الأمن والعدالة حول جدوى ن�رش الأخبار اخلا�صة بالإرهاب يف
و�سائل الإعالم  ،وما �إذا كان الن�رش مفيدا �أم �ضارا  ،وما �إذا كان ي�ساعد يف تقلي�ص �أعداد اجلرائم الإرهابية �أو �أنه ي�ساعد

�أي قيم و�أي �أخالقيات لتغطية اجلرمية الإرهابية ؟
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على زيادتها والإيحاء ب�أنها �أمور حتدث كل يوم ويف كل املجتمعات.
الذين يف�ضلون عدم الن�رش يربرون ر�أيهم ب�أن :

v

vن�رش �أخبار الإرهاب ي�ساعد على الرتويج لها وللطرق املختلفة الرتكابها �إذ ت ُعرف املجرمني بخطط الك�شف
عنهم من قبل م�صالح الأمن وبالتايل يعملون على تفاديها .

v

vال�سبق ال�صحفي املرتبط بالإرهاب يجعل بع�ض ال�صحفيني يحاولون الو�صول �إىل املعلومة ب�أق�رص الطرق
حتى لو ح�صلوا عليها من �شهود عيان� ،أو من �أحد مواقع الإنرتنت ،دون �أن يكلفوا �أنف�سهم عناء البحث عن
املعلومة من م�صادرها املوثوقة وبالتايل ن�رش معلومات غام�ضة �أو ناق�صة �أو مكذوبة فتكون التغطية ذات
انعكا�سات �سلبية على املجتمع وم�ؤ�ساته().

v

بعد �أن �أربكت ثورة الإت�صال ببداياتها املدوية النظم القيمية والت�رشيعية القدمية ال�سائدة وقد بد�أ الإهتمام ين�صب
على تقييم �أثر تكنولوجيا الإت�صال وكيفية �ضبط هذا الأثر ليتوافق مع القيم املوجودة يف الرقي بالإن�سان  ،ومن
و�سائل �ضبط هذا الأثر �سن القوانني وو�ضع ال�سيا�سات وحتديد الوجهات الأخالقية و القيمية التي يبتغيها املجتمع
ال�سليم حلفز احلياة الإن�سانية �إىل �آفاق �أرحب )( ...
لأخالقيات املهنة الإعالمية جمموعة من املبادئ جندها ت�شرتك يف كل مدونة لأخالقيات املهنة وهي مبثابة �أفكار و
ت�صورات تتكرر من مدونة �إىل �أخرى بناءا على ما يحمله املهنيون الإعالميون من �أفكار حول الأخالقيات  ،و ترتكز
�أغلب هذه املبادئ يف ثالث حماور هامة و �أ�سا�سية هي :
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احرتام حق �إعالم املواطن و الدفاع عنه  ،و كذا الدفاع عن الو�سائل الكفيلة بتحقيقه مثل احرتام م�صادر

vن�رش �أخبار الإرهاب ومع مرور الوقت قد يهون من فداحة الإرهاب يف ما قد يدفع البع�ض �إىل ارتكاب الإرهاب ،

املعلومات  ،ن�رش املعلومات ال�صحيحة و الدقيقة ،النزيهة و الكاملة ،التفرقة ما بني احلدث و التعليق (*)

كما �أن كثافة تعر�ض �أفراد اجلمهور لهذه املواد قد يت�سبب يف ت�أثريها على مدركاتهم وت�صوراتهم مبا يزيد من

 ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستعمال و�سائل نزيهة يف احل�صول على املعلومات.

انت�شار الإرهاب �أو يزرع اخلوف لديهم � ،أو يقلل من هيبة امل�ؤ�س�سات الأمنية وي�ضفي �صورة مبالغ فيها عن
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احرتام حقوق املواطن والدفاع عنها مبا فيها احلق يف الكرامة و ال�رشف و احلق يف ال�صحة البدنية و املعنوية

حجم انت�شار اجلرائم داخل املجتمع وبالتايل زعزعت ال�شعور بالأمن لدى �أفراد املجتمع ().

v

vكثريا ما يحول ن�رش �أخبار الإرهاب دون الو�صول �إىل العدل يف احلكم يف ق�ضايا الإجرام ،وذلك عندما ت�صدر
ال�صحف �أحكامها مقدما على املجرمني  ،وتطلق عليهم كلمات مثل (القاتل) (املجرم )...قبل �صدور احلكم
الق�ضائي ().

�أما الذين يرون �أهمية الن�رش ف�إن ر�أيهم يت�أ�س�س على :

v

�vأن تكثيف ن�رش �أخبار اجلرائم الإرهابية ي�ساعد يف «خلق وعي جماهريي» اجتاه الإرهاب ك�سلوك غري �سوي � ،أي�ضا
ف�إنهم يرون �أهمية اطالع الفرد على ما يدور حوله يف �إطار حتقيق مبد�أ احلق يف الإعالم.

v

�vإن التعتيم الإعالمي على �أخبار الإرهاب قد يقلل من درجة الوعي العام لدى �أفراد املجتمع يف التعامل مع الإرهاب
وقد يت�سبب �ضعف الوعي يف زيادة ال�ضحايا نتيجة لهذا الأمر.

v

�vأن ن�رش �أخبار الإرهاب يعد و�سيلة من و�سائل الوقاية منها  ،كما ي�ساعد يف بروز ر�أي عام ي�ضغط باجتاه �إجراء
�إ�صالح لنظام العدالة االجتماعية خا�صة �إذا كانت فيه ثغرات ينفذ منها املجرمون.

v

 ،احلق يف التعبري يف و�سائل الإعالم و حق الرد  ،واحلق يف احرتام ال�شخ�صية مبا فيها ذات البعد العمومي.

vن�رش �أخبار الإرهاب ينبه اجلمهور �إىل ما يجب عليه القيام به عندما يواجه مواقف فيها تعدي عليه كاخلطف و
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احلفاظ على اجلانب االجتماعي بعدم الدعوة �إىل الع�صيان املدين �أو التمييز العرقي �أو العن�رصي

.

وقواعد ال�سلوك املهني قد تهدف �إىل حماية واحدة �أو �أكرث من الفئات التالية:

v

vحماية اجلمهور.

v

vحماية القائمني باالت�صال (املر�سل).

v

vحماية مالكي القنوات االت�صالية (جريدة �إذاعة ،تلفزيون،موقع �أنرتنيت)...

v

vحماية م�س�ؤويل الن�رش يف و�سائل الإعالم .

v

vالنظر يف ق�ضايا املعلنني والذين ي�شرتون خدمات و�سيلة الإعالم املتنوعة.

حقوق الإن�سان و�أخالقيات العمل الإعالمي
�إن ما �شهده الن�صف الثاين من القرن املا�ضي من تطورات تكنولوجية يف جمال الإت�صال �أدى �إىل تغيريات
جذرية يف النمط احلياتي للإن�سان و�أثر على الهيكل الذي قامت عليه مكوناته االقت�صادية وال�سيا�سية و الإجتماعية
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ت�شهد املو�ضوعات املتعلقة ب�أخالقيات و�سيا�سات وت�رشيعات الإت�صال على امل�ستوى الدويل جدال وا�سعا
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والنف�سية وا�ستقرت عليه حياته فرتة طويلة من الزمن منذ بداية الثورة ال�صناعية وثورة الإت�صاالت واملعلومات يف

من خالل بحثها عن احلقيقة  ،تتعامل و�سائل الإعالم يوميا مع ق�ضية “غزو اخل�صو�صية “ وتكمن امل�شكلة

القرن التا�سع ع�رش  ،فالتقدم التكنولوجي ومعدل ال�رسعة الفائقة التي ي�سري بها وخا�صة يف جمال تكنولوجيا

يف �أنه �إىل �أي حد ميكن �أن تبحث و�سائل الإعالم عن املعلومات بدون �أن تتعدى على حقوق الآخرين  ،وخا�صة حق الفرد

الإت�صال والإنفجار املعلوماتي الكبري جعل من الع�سري على الإن�سان ا�ستيعاب كل املعلومات املتوفرة لديه ودرا�ستها

يف احلفاظ على �أ�رسار حياته اخلا�صة ؟ ()  ،فال�شخ�صيات العامة بحكم عملها وتعر�ضها للر�أي العام تعر�ض حياتهم

وا�ستغاللها كما ينبغي� ،إذ مل يعد هناك م�صدر واحد يهيمن على الأخبار بل عدة م�صادر ،ومل يعد هناك من يقرر

اخلا�صة للحديث عنها وتعر�ضها للنقد وحتول حياتهم �إىل قطعة من الزجاج ال�شفاف بعد �أن كان جدارها مانعا قويا،

كون املعلومات والأخبار �صحيحة �أم خاطئة  ،ومل يعد حتى ال�صحفي كما كان هو م�صدر الأخبار الوحيد والرئي�سي.

لهذا ي�صبح احرتام احلياة اخلا�صة  ،طبقا لكافة الت�رشيعات يف خمتلف دول العامل  ،قيد على حرية ال�صحف يف الن�رش
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 ،ففي ظل الثورة التكنولوجية �أ�صبح الفرد �أكرث �شفافية للآخرين حتى يف جمال حياته اخلا�صة  ،و�أ�صبح من واجب
احلكومات والأفراد الإهتمام ب�سبل املحافظة على احلرمات ال�شخ�صية من خالل الدفاع عن الفرد �ضد العديد من طرق

ومن مظاهر غزو احلياة اخلا�صة :
 v vالتطفل على ال�ش�ؤون اخلا�صة للآخرين والإقحام املادي لها  ،ك�أن ي�صور �صحفي �شخ�صا قب�ضت عليه ال�رشطة

تهديد حريته ال�شخ�صية  ،مما يقت�ضي تطوير الت�رشيعات القائمة لتوفري احلماية خل�صو�صيات الفرد �ضد انتهاكات

وقادته �إىل احلب�س  ،ثم يقوم ال�صحفي بن�رش تلك ال�صورة ففي هذه احلالة ميكن لل�صحفي �أن يواجه تهمة اقتحام

الأجهزة التكنولوجية احلديثة () .

اخل�صو�صية.

كل هذا انعك�س ب�شكل �سلبي على وعي اجلمهور بحقيقة الوظائف التي يجب �أن يقوم بها الإعالم من
خالل و�سائله املختلفة  ،خا�صة التلفزيون الذي �أ�صبح يف ال�سنوات الأخرية من �أو�سع الو�سائل انت�شارا و�أكرثها جاذبية
لدى اجلمهور ،وذلك لقدرته على خماطبة الطبقات املختلفة ويف م�ستويات العمر املختلفة  ،وعلى مدى زمني كبري
ن�سبيا  ،فيمكن من خالل �شا�شة التلفزيون �إر�سال العديد من الر�سائل التي ميكن �أن ت�صل �إىل فئات عديدة من
اجلمهور()  ،فنجد هذا اجلمهور يف الوطن العربي مثال ي�ستهلك املنتوج الإعالمي ب�صورة غري متفح�صة و غري نقدية
فهو مثال يتعر�ض للمواد الإعالنية  ،و يعتربها �شكال من �أ�شكال الت�سلية و الرتفيه يف حني يتجاهل طبيعة الر�سالة

v vن�رش الأ�رسار اخلا�صة والك�شف عنها مثل ن�رش خرب مرفوق ب�صورة �شخ�ص مري�ض بال�سيدا بدون �إذنه �أو رغبته.

v vتزييف حقيقة �شخ�ص �أو �صفته كا�ستعمال ال�صور املركبة (فوتومونتاج) التي تظهر ال�شخ�ص على غري
حقيقته  ،مثال ن�رش �صورة لرجل �رشطة ي�صحبها تعليق عن ف�ساد ال�رشطة بدون �أن يكون هناك عالقة لهذا
الرجل بف�ساد جهاز ال�رشطة .
v vا�ستغالل �صورة و �إ�سم �شخ�ص معني دون �إذنه لأغرا�ض جتارية �أو �سيا�سية �أو غريها من املزايا ،الأمر الذي يتحول �إىل
عدوان على اخل�صو�صية .

فاحلق يف الإعالم يعني ن�رش كل الأحداث التي تقع يف املجتمع  ،والقول بغري ذلك يعني فر�ض نوع من الو�صاية

التي قد تت�ضمن بعدا ترويجيا ل�سلعة ما  ،هذا من جهة  ،وقد حتمل من جهة �أخرى ر�سائل قد مت�س قيمه و �سلوكياته
و �أ�ساليب عي�شه وحتى بع�ض مقوماته .
كما يفتقر هذا اجلمهور �إىل الأدوات التي ت�ؤهله لكي يتذوق الأعمال الفنية الراقية  ،التي تخدم ثقافته و
قيمه احل�ضارية و اجلمالية و الفكرية  ،فنجده يقبل على ما تبثه و�سائل �إعالمه من املنتوجات الهابطة امل�ستوردة ،
الأمر الذي �أدى �إىل �سيادة ما ي�سمى باملحتوى الثقايف املتدين – الذوق الهابط – الذي يجذب �أكرب عدد من اجلمهور  ،الأمر
الذي جعل بع�ض و�سائل الإعالم ت�سعى نحو حتقيق هدفها الأ�سا�سي و هو الربح  ،و هذا ببث كل حمتوى يثري االهتمام
و يدعمه كاجلن�س و العنف والإرهاب ب�أنواعها  ،و هذا حتى يزيد حجم اجلمهور الذي يتعر�ض للإعالنات () .
v vاحلق يف حماية اخل�صو�صية احلق يف حماية اخل�صو�صية بد�أ الإهتمام به يف �أواخر القرن  19نتيجة انت�شار �صحافة
الإثارة (ال�صحافة ال�صفراء)  ،واحلق يف اخل�صو�صية هو حق الفرد يف حماية بع�ض مظاهر حياته اخلا�صة  ،ومنها

بالذات املحافظة على ال�رسية مبا ي�صون �سمعة ال�شخ�ص  ،وي�صون معطيات احلياة التي حتر�ص على عدم تدخل
النا�س فيها ().
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على حرية ال�صحافة  ،على �أن ا�ستعمال هذا احلق يجب �أن ال مي�س حق الإن�سان يف الإحتفاظ بخ�صو�صياته  ،وعدم
تطاول الآخرين عليها  ،و ال يعني �إ�شباع رغبات اجلمهور التعدي على خ�صو�صيات الأفراد ولكن يجب �أن تبقى م�ساحة
يُ�سمح فيها لو�سائل الإعالم بالدخول �إليها وذلك يف �إطار امل�صلحة العامة  ،مبعنى الإعرتاف للجمهور بحق احل�صول

على املعلومات التي تهمه يف كافة نواحي احلــياة فـي املجتـمع دون الدخول يف احلياة اخلا�صة للأفـراد  ،والتي ترتــبط
باجلمهور يف �أي حال من الأحوال  ،و�إال ف�إن هذا يعد تطفال على حياة الأفراد يعر�ض ال�صحف للم�س�ؤولية عما تقوم
بن�رشه .
وي�شري كثري من الباحثني �إىل حق �آخر ل�صيق بحق اخل�صو�صية �أال وهو احلق يف ال�صورة والذي زادت �أهميته
خا�صة بعد ظهور كامريات الت�صوير  ،والأجهزة الأخرى ذات التقنية والإمكانات الهائلة يف جمال الت�صوير والتالعب
بال�صورة والتعديل فيها  ،ومن هنا برزت فكرة �إ�ضافة احلق يف ال�صورة �أي حق ال�شخ�ص يف الإعرتا�ض على التقاط
�صورته ون�رشها دون �إذنه.
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تكنولوجيا الإت�صال �أثرت مبا تنقله من �صور وم�شاهد على احلرية ال�شخ�صية وعلى تكامل الأمم و�سيادتها

 ،فكلما ات�سع نطاق احلياة اخلا�صة انكم�ش نطاق حرية ال�صحفي يف الن�رش والعك�س �صحيح ().
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vاحلق يف حماكمة عادلة  :ت�شكل �أخبار اجلرائم واملحاكمات مادة يومية �أ�سا�سية لل�صحف  ،وخا�صة اجلرائم التي
تعرب عن اجتاهات معينة يف املجتمع  ،مثل ق�ضايا الإغت�صاب واختطاف الأطفال  ،والقتل واالغتياالت ال�سيا�سية

�أمرها �إىل الق�ضاء  ،فال يجوز �إ�شاعة هذا الأمر مطلقا  ،ويُحرم تناقل الأحاديث ب�ش�أن جرمية مل ت ُثبت خا�صة �إذا

كانت تتعلق بالأعرا�ض  ،فمجرد التكلم ب�ش�أنها يعترب �أمرا غري مقبول ويرى (والرتليبمان “ )Lippman walter

واملخدرات والتنظيمات الإرهابية املناه�ضة لقواعد املجتمع  ،حيث تقوم و�سائل الإعالم وخا�صة ال�صحف عادة

�أن اجلرمية قطعة من احلياة التي نحياها ولي�س اخلطر �آت من ن�رش �أخبار اجلرمية يف ذاتها  ،بقدر ما هو �آت من حتول

يف حالة �إثارة �إحدى الق�ضايا بالإ�ستعانة برجال من الق�ضاء ورجال من الإدارة لإ�ست�شارتهم ومعرفة ر�أيهم حول ما

ال�صحفي �إىل قا�ض ونائب عام “ ()
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الكبرية ،دون الإهتمام بح�سن �سري العدالة  ،فتتبنى اجتاها معينا ت�سعى �إىل ن�رشه والإيحاء للجمهور ب�صحته

�إعالميا فالتغطية الإعالمية غري الر�شيدة قد تت�سبب يف حرمان املتهم من حماكمة عادلة كما ت�شكل الر�أي العام

والإيحاء للق�ضاة ب�أنه هو الإجتاه ال�صحيح  ،والت�أثري على ال�شهود لإتهام املتهمني جزافا فيت�أثر �أفراد املجتمع �ضد

�ضد املتهم قبل �صدور حكم الق�ضاء وال �سيما يف جرائم القتل واالغت�صاب والف�ساد وكثريا ما ت�صدر �أحكام الق�ضاء

بع�ض املتهمني.

التي تربئ املتهم بعد �إدانة و�سائل الإعالم وتعبئة الر�أي العام �ضده () من هذا يظهر �أنه من املفرو�ض على ال�صحافة

بع�ض الأحيان يقع الإ�صطدام بني و�سائل الإعالم ورجال العدالة ب�سبب رغبة و�سائل الإعالم يف �إف�شاء الأ�رسار

�أن ال ت�ستغل هذا ال�سالح اخلطري الذي يف قب�ضتها وهو الن�رش ،يف �سبيل التهديد بن�رش الف�ضائح البتزاز الأموال من

وتقدمي املعلومات عن �أخبار املحاكمات واحتماالتها ونتائجها والرغبة يف تقدمي خدمة �إخبارية متكاملة  ،ومن ناحية

الأفراد �أو اجلماعات � ،أو الإثراء على ح�ساب املعايري اخللقية واالجتماعية بتوجيه �أكرث اهتمامه �إىل �أخبار اجلرائم ال�شاذة

�أخرى يحر�ص الق�ضاة على توفري احلماية الكافية لكافة املتقا�ضني و�ضمان عدم ت�رسيب معلومات ميكن �أن تُ�ؤثر على

والإفا�ضة يف ن�رش كل ما يتعلق بها من ظروف ومالب�سات ودقائق مما يهز كيان املجتمع وي�رض بال�شباب من اجلن�سني

�سري العدالة وحياد الق�ضاة  ،وعدم تعبئة الر�أي العام �ضد املتهمني قبل �صدور احلكم النهائي �سواء بالرباءة �أو بالإدانة

ب�صفة خا�صة ().

().
وقد �أقر الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان() جمموعة من املبادئ التي تهدف �إىل احلفاظ على قيمة الإن�سان و�رشفه
وكرامته دون متييز وذلك عند دخوله �ساحة العدالة وهذه املبادئ هي:

v

vحق كل �شخ�ص يف اللجوء �إىل حماكمه الوطنية لإن�صافه يف حالة الإعتداء على حقوقه الأ�سا�سية
«املادة الثامنة «

v

vحق كل �شخ�ص يف حماكمة علنية عادلة �أمام حمكمة م�ستقلة وحمايدة “ املادة العا�رشة “

v

vكل �شخ�ص بريء حتى تثبت �إدانته مبحاكمة علنية “املادة احلادية ع�رش”

حتى يتحقق عن�رص نزاهة الق�ضاء كان البد من عدم ال�سماح لو�سائل الإعالم ب�أن ت�ستمر يف ن�رش الأحكام
امل�سبقة التي ميكن �أن ت�ؤثر على جترد الق�ضاة بحيث يتاح للمدعى عليه �أن يح�صل على حماكمة عادلة  ،وتن�ص جميع
مواثيق ال�رشف الأخالقية للإعالميني على �أن ن�رش الأحكام امل�سبقة ميكن �أن ي�ؤثر على حق املتهم يف حماكمة عادلة ،
و�أهمية حتري الدقة والتوازن عند تغطية �أخبار املحاكم واجلرائم  ،وعلى هذا ف�إن حق ال�صحفي يف تناول اجلرائم بالبحث
والتعليق ال ينفي وجوب التزام الأمانة يف عر�ض الوقائع اخلا�صة بالدعاوى املطروحة  ،فال يجب �أن يتخذ ال�صحفي �أو
الإعالمي من ال�صحيفة مثال و�سيلة للإ�ساءة �إىل �سمعة الأفراد ويجب احرتام التوازن بني حق اجلمهور يف الإعالم واحلرية
واحرتام احلياة اخلا�صة للأفراد ().
v vاحلق يف الن�رش  :تتجلى �إ�ساءة �إ�ستعمال احلق يف الن�رش عندما يقوم الإعالمي بن�رش و�إذاعة الأخبار التي تتعلق
باجلرائم الإرهابية خا�صة �إذا كان ارتكاب اجلرمية �أمرا غري ثابت  ،بل هو جمرد �إدعاءات� ،أو �أنه جمرد حالة مل يُرفع
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خطاب ال�صورة والأعمال الإرهابية
للتلفزيون ميزة خا�صة كونه الو�سيلة التي تعتمد الطبيعة التالزمية لثنائية ال�صوت وال�صورة يف نقل
امل�ضمون الإعالمي وله بذلك ت�أثري مزدوج على املتلقي  ،الأول هو ت�أثري ال�صورة على نف�سيته ب�شكل مبا�رش وال ت�ؤثر
على عقله  ،و�أ�صبحت هي التي ت�شكل االجتاهات وت�صوغ القيم وتوجه ال�سلوك ملاليني امل�شاهدين () ،والثاين هو ت�أثري
الكلمة التي ميكن �أن تفعل فعلها امل�ؤثر على املتلقي �إن هي ا�ستُخدمت بالطريقة ال�صحيحة وامل�ؤثرة  ،وعليه ف�إن
لل�صورة التلفزيونية �أثرا ً كبريا ً على املتلقي من حيث الفهم واال�ستيعاب  ،فهو ال يحتاج �إىل عناء وجهد وحتليل ليفهم
ما يريد �أن تقوله ال�صورة  ،فالتلفزيون هو و�سيلة �أن�صاف املتعلمني لفهم ما يدور حولهم وبناء معارفهم املوجودة
�أ�سا�سياتها لديهم () .
فخطاب ال�صورة  Discourse of imageهو الإت�صال احلادث بني املر�سل وامل�ستقبل عرب و�سيط مرئي
�إليكرتوين بهدف تبليغه بر�سائل تنطوي على م�ضمون معني  ،تلك الر�سائل التي حتتوي على لقطات وم�شاهد جت�سد
هيئة املنبه و�شكله  ،وطبقا لهذا املنطق يغدو خطاب ال�صورة عملية تبليغ الآخر بر�سائل معينة عرب ال�صور ().
فال �شك �إذا يف �أن ح�ضور ال�صورة يف حياتنا اليومية  ،والذي يزداد كثافة بفعل تطور التكنولوجيا الرقمية
يطرح عديد الإ�شكاليات اجلديدة يف خمتلف املجاالت :الإعالم والثقافة  ،والتعليم والرتبية والرتفيه  ،وي�ؤثر ب�شكل
حا�سم يف خميالنا ويف �إدراكنا للواقع  ،والذي يختلف من ثقافة �إىل �أخرى ومن جمتمع �إىل �آخر ().
يف هذا الإجتاه يجد التلفزيون نف�سه �أمام �إ�شكالية جد �صعبة  ،ف�إن تعر�ض للإرهاب كمادة �إعالمية عن طريق
تقدمي ال�صور و �أعمال الإرهابيني  ،ف�إنه قد يكون يف خدمة الإرهابيني بطريقة غري واعية و غري مق�صودة � ،أما يف حالة
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يجري يف هذه الق�ضايا الهامة حتى حت�صل على ال�سبق ال�صحفي وتزيد من التوزيع والإنت�شار وبالتايل من الأرباح

ينبغي �أن حتافظ و�سائل الإعالم على حق املتهم يف حماكمة عادلة �أثناء ن�رشها للجرمية والتحقيق فيها
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جتاهل الإعالم للعمل الإرهابي ف�إنه يتنكر لر�سالته ال�سامية و املتمثلة يف �إطالع الر�أي العام على حقيقة ما يحدث من
�أحداث ووقائع مهما كانت �سلبية ().
ولهذا ال�سبب اقرتحت اللجنة اخلا�صة مبو�ضوع الإرهاب الدويل التابعة للأمم املتحدة على الدول � ،أن حت�رص
تغطيتها الإخبارية للأعمال الإرهابية يف حدود �ضيقة  ،وذلك حلرمان الإرهابيني من حتقيق هدفهم املتمثل يف احل�صول
على �أكرب دعاية دولية ممكنة لعملياتهم().

30

�إذا نظرنا �إىل احلدث ال�صحفي يف �إطار العوملة الإعالمية اليوم يف القطر العربي  ،نرى �أن احلدث لي�س هو
ما ي�ساعدك على معرفة وت�شخي�ص توجهات املجتمع  ،ويحدد م�س�ؤوليتك اجتاهها بل هو ما ي�سمح بالبيع �إذا كان
�ضمن �صحافة مكتوبة � ،أو ازدياد ربح قناة تلفزيونية � ،إن كان احلدث يعر�ض يف القناة التلفزيونية وم ّثَل روجي غارودي

هذا يف �أنك « �إذا كنت تحُ ب زوجتك فذلك ال يهم �أحدا  ،ف�إذا قتلتها فهذا حدث (متفرقات) وهو يكلفك مقالة �صغرية
يف ال�صحيفة �أو  27ثانية يف الن�رشة التلفزيونية  ،و�إذا ما قطعتها �إربا فهذا ي�ستحق عمودا يف �صحيفة �أو ثالث دقائق
من البث  ،و�إذا ما �أكلتها...ف�إنها ال�شهرة « ().
هذا يعني �أننا �أمام �إعالم لن يتغري بني يوم وليلة و �أن العوملة الإعالمية تفر�ض منطقها من عدة نواح ،
واملنطق التجاري هو �سيد املواقف  ،ما يجعل امل�س�ؤولية كبرية على القائمني على امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف توجيه
اجلهود نحو تر�شيد عملية التغطية يف حدود امل�س�ؤولية الإجتماعية للمجتمع وكذا متغرياته وتوازناته  ،فالعالقة بني
الإعالم واملجتمع عالقة جدلية وعالقة ت�أثري وت�أثر فم�صدر قوة ال�صحافة كما يقول عزي عبد الرحمن هو جمتمعها
وم�ؤ�س�ساتها ولي�س ال�سعي نحو �إر�ضاء الآخر �أو االمتثال له ...ويـخـ�ص ذلك �إدراج جـل �رشائــح الــمجتمع وقــواه
يف اجلهد الإعالمي و�إ�سهام ال�صحافة يف تو�ضيح �أهداف املجتمع وقيمه كما تدعو �إىل ذلك نظرية امل�س�ؤولية
االجتماعية يف الإعالم ().

vvو�سائل الإعالم يف الوطن العربي يجب �أن ت�سعى �إىل ن�رش ثقافة احلوار و الت�سامح و نبذ كل �أ�شكال التطرف و
العنف  ،و �إ�شاعة الأفكار التي تطور و تخدم تنمية قدرات �أفراد املجتمع و�إمكاناته  ،كما يجب التن�سيق بني و�سائل
الإعالم املختلفة ( �صحافة مكتوبة  ،مرئية م�سموعة  ،الكرتونية ...لإيجاد ال�صيغ املالئمة واملنا�سبة و املوحدة
لتعامل هذه الو�سائل مع الظاهرة ().
vvالرتكيز يف الإعالم على الروابط الإجتماعية و الوحدة الوطنية وق�ضية الإنتماء و امل�صلحة و امل�صري امل�شرتك و بني
ما لهذه الأفعال من ت�أثري خطري على كل ذلك و على متا�سك املجتمع ووحدة الوطن و زرعها للكراهية و الأحقاد بني
�أبناء البلد الواحد و تدمريه ل�صالح فئة منحرفة �أو دولة �أجنبية مغر�ضة و معادية ().
vvت�شجيع البحوث والدرا�سات على امل�ستوى الوطني و العربي والتي ت�سلط ال�ضوء على ت�أثري ن�رش و�سائل الإعالم
للجرمية الإرهابية و�سبل مواجهة التجاوزات يف هذا ال�ش�أن  ،كما يتوجب الإ�شرتاك يف �أبحاث فيها خمت�صني من
اجلهات الأمنية والعدالة و باحثني يف جماالت الرتبية وعلم النف�س واالجتماع و الإعالم لدرا�سة الإرهاب وعالقة
الإعالم به.
vvال يجب �أن ت ُعزز ال�صورة العامة للتلفزيون والتي يك�سبها امل�شاهدين من خالل برامج التلفزيون من م�شاعرهم
باخلوف وخماوفهم من البيئة العنيفة املحيطة بهم � ،إذ عليها يف املقابل ت�شكيل �صورة الأمن وال�سالم وعدم
الإن�سياق خلف الإ�شاعات والتحري�ض .
vvقيام و�سائل الإعالم بكافة �أ�شكالها بتوعية اجلمهور بالأ�ساليب الإجرامية التي يلج�أ �إليها اجلناة الرتكاب مثل
هذه اجلرائم الإرهابية ( حمالت التوعية التي كان يقوم بها اجلي�ش اجلزائري و ال�سلطات الأمنية لتح�سي�س اجلمهور

ال ميكن �إخفاء احلقائق �إىل الأبد كما كان احلال يف ال�سابق يف ظل التدفق الهائل للمعلومات  ،لهذا
فالعمليات الإرهابية من املفيد ن�رشها يف و�سائل الإعالم لكن بوعي وم�س�ؤولية و�إلتزام بالقيم الأخالقية واملهنية ،
تخدم اجلمهور وحتفز لديه ال�شعور بامل�شاركة من خالل �إعالم �إجتماعي مينح الفر�صة للمجتمع املدين ليقدم خمتلف
مكوناته  ،ليتعرفوا بع�ضهم على بع�ض وليتحاوروا يف ما بينهم ،وهو الإمكانية املفتوحة لكل مواطن �أو جمموعة
من املواطنني للدخول بحرية وبفعالية للإت�صال مع �أي مواطن �آخر �أو جمموعة �أخرى يف جو من الت�سامح و الإحرتام
املتبادل () .

بخطر الإرهابيني )
vvال بد �أن تظهر الف�ضائيات العربية �أن املجتمع يرف�ض اجلرمية و يدينها و يتقزز منها ومن فاعليها و ذلك عرب لقاءات
م�صورة بالنا�س من خمتلف الأعمار وال�رشائح و امل�ستويات مع الرتكيز على اجلهات ذات الت�أثري الأدبي و النف�سي
على امل�شاهد مثل رجال الدين و الأ�ساتذة واملعلمني و الأطباء و املمثلني �...إلخ () .
vvالبد لرجل الإعالم �أن يعرف الفل�سفة الإعالمية لواقعه الإجتماعي  ،بل البد للباحثني الإعالميني واملفكرين

vvاجلهات الق�ضائية يف القطر العربي عليها �أن تتعاون مع الإعالميني و�أن تف�سح املجال لتداول املعلومات ب�ش�أن
اجلرائم الإرهابية  ،مبا ي�سمح بغلق الباب �أمام املتاجرين بها  ،فيوفرون املعلومات لو�سائل الإعالم بال�رشوط التي ال
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ورجال الإعالم �أن يربزوا الفل�سفة الإعالمية التي تنا�سب جمتمعهم و�أن يجعلوها وا�ضحة،ورجل االت�صال الناجح
هو” الذي يخطط للإت�صال وا�ضعا يف دهنه اجلمهور امل�ستهدف والهدف الإت�صايل والر�سالة الفعالة وامل�ؤثرة
واال�ستجابة التي ت�ساعده يف تقييم عملية الإت�صال والت�أثري لتغيري �سلوك امل�ستقبل “().
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ماذا ينبغي �أن يكون ؟

تخل ب�سري العدالة والت�أثري على قراراتها �إذا كانت ال تزال قيد التحقيق.
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vvت�أكيد عدالة وقوة و �إمكانيات �أجهزة الأمن و اعتمادها لو�سائل حتقيق رفيعة امل�ستوى و ذكية مع اخلربة و جتربة
ال ي�ستهان بها متكنها من ك�شف �شبكات و �أ�ساليب اجلرمية و الإرهاب و قراءتها ...وهذه النقطة بالذات ال بد من
الرتكيز عليها �إذ �أن ذلك ال يعترب فقط ردعا للمجرمني و الإرهابيني و �إمنا بناءا للثقة و احلوار بينها ة بني النا�س
الذين ميكنهم تدعيم عمل �أجهزة الأمن كثريا يف هذا املجال و ذلك يف حال �شعورهم بالثقة و الإحرتام و يف نف�س
الوقت �إظهار مدى �ضعف و جهل و ه�شا�شة مرتكبي اجلرمية وو�ضاعة و �ضعف املجرمني و منطقهم و حماقة

32

vvبيان �أن الإرهاب ظاهرة عاملية و ال تقت�رص على العامل العربي �أو الإ�سالمي ...مع �إعطاء �أمثلة حلركات التمرد يف
العامل و التي ترتكب �أعماال �إرهابية مثل حركة �إيتا الإنف�صالية يف �إ�سبانيا ...و ال�شيني يف �إيرلندا و التاميل يف
تيمور ال�رشقية و ات�شيه يف �أندوني�سيا و املافيا يف �إيطاليا ...و غريها ().
vvالتدخل الت�رشيعي بالن�ص �رصاحة على جترمي الت�شهري والإ�ساءة يف ا�ستعمال حق الن�رش وعدم احرتام احلياة اخلا�صة
لل�ضحايا وذويهم  ،عندما يتعلق الأمر باجلرائم الإرهابية كالإغت�صاب �أو الإختطاف �أو القتل ....

v v

حان الوقت لت�أ�سي�س اجلمعيات الوطنية حلماية امل�ستمعني وامل�شاهدين من التلوث الإعالمي  ،والتي تكون
مهمتها رقابية وناقدة لو�سائل الإعالم  ،وموجهة لو�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة ،وتكون جمعيات �شعبية

 ،تتكون من املهتمني بتطوير خدمات الإذاعة والتلفزيون وحتمل م�س�ؤولياتها االجتماعية.
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3 .3متار يو�سف  ،الإرهاب و �إ�شكالية العمل الإعالمي  ،جملة ف�ضيلة ي�صدرها احتاد �إذاعات الدول العربية  ،عدد 3،4
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Abstract
Far from optimism or pessimism, this study has focused on a methodical principle that
the culture can’t be taken into consideration without its inherent situations and circumstances. It
even adopted the definition that the culture is the way that community perceives itself and the
world.
Therefore, our study was entitled “The Lebanese War, and its impact on culture and religion 19752006”.
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2323 Anderson . D.R. , Children and Television across National comparison, Academy of political and social
science, 1998

Events haven’t changed, The Lebanese war is the making of humans especially that the
big responsibility falls on the Lebanese people who accept interferences in their affairs, whether
it’s made by great powers or by regional countries. This interference can be materialized through
money or through faith and belief, and the Lebanese people, by their continuous reaction to the
developments of the situations in its complexity and contradiction, are working on disintegrating
their unity.

2424 Erik Bucy , Living in the information Age : A new Media Reader, MA.( Australia : United Kingdom,
United states , 2002
2525 HERVE Collet, Communiquer pourquoi , comment :Le guide de la communication sociale, PARIS :
Cridec, 2004 , p102
2626 Michel Wieviorika et Dominique Wolton , Terrorisme a la une , Terrorisme et démocratie , parid,

All this has engendered a problem of sectarianism and national unity in Lebanon. The
Lebanese people come from different religious, political, and cultural backgrounds, which enabled
non Lebanese to exploit it politically and use it as tool to destabilize the Lebanese situation and
coexistence, instead of being a factor of an interaction of civilizations and cultures which enrich
the Lebanese society, and does not lead to war and becoming a part of the ongoing domestic
conflicts.

edition Gallimard , 1987
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املق ّدمة

دفعني عامالن للدخول يف متاهة الو�ضع اللبناين الراهن على �أمل الو�صول �إىل نتيجة وا�ضحة وحم ّددة ،هما:

م هذا البحث يكمن يف كيف ّية مقاربته للإ�شكال ّية املركزيّة :كيف ميكن للبنان �أن يعي�ش كمجتمع
�إ ّن َه َّ

ّ
ويت�شكل مواطنوه يف �سبع ع�رشة طائفة دين ّية؟
واحد موحد ونظام �سيا�سي واحد موحد،

الأول:

احلرب اللبنان ّية التي ال تزال متخذة كافة الأ�شكال والأحجام واملربِّرات لال�ستمرار.

�إ ّن هذا البحث بكليته حماولة للإجابة على هذه الإ�شكال ّية.

والثاين:

يف حال افرتا�ض انتهاء احلرب ،ما هو “اللبنان” الذي �سنعي�ش فيه �إذا بقينا على قيد احلياة� ،أو �إذا كنّا �أكرث

ينطلق البحث من نظرة وا�ضحة �إىل لبنان .فهو جمهوريّة م�ستق ّلة واحدة ،يحكمها نظام برملاين

ت�شا�ؤماً :كيف �سيكون لبنان الذي �سيعي�ش فيه �أبنا�ؤنا؟
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الأخرية – حتى الآن – من �سل�سلة متت ّد حلقاتها يف املا�ضي �إىل �أبعد من ع�رشات ال�سنني بكثري .وهذه احللقات هي �إ ّما
حروب �سخنت حرارتها �أو فرتت طبقا ً للظروف والأحوال� ،أو بردت .فتكون احللقات ،يف هذه احلالة ،فرتات من الهدنة تطول

دميوقراطي ،ي�ستند �إىل د�ستور يظهر حدوده الدول ّية وي�سفر بخجل عن وجهه العربي .وهو مه ّدد من كافة املتحاربني
فيه بو�ضعهم جميعا ً وجودَه على ب�ساط البحث واملناق�شة ،يف احلرب ويف الهدنة وما زالوا يفعلون .و�إن بدا �أ ّن ثمة

�أمال ً ب�إيجاد نظام �سيا�سي توافقي مرحلي جديد يندمج فيه امليثاق بالد�ستور ،كما عبرّ عنه م�ؤمتر الوفاق الوطني يف
الطائف.

ّ
يعكر هدوءها احلذر فتنة من هنا �أو حرب �رضو�س من هناك.
�أو تق�رص،
واحلروب اللبنان ّية ،يف �أي لبا�س كانت ،اقت�صاديّة �أو ثقاف ّية� ،أدب ّية �أو لغويّة ،ع�سكريّة �أو �سيا�س ّية ،تتّخذ

�شكل موقعني متقابلني ي�شهر ّ
كل منهما �آخر ما ا�ستطاع التو�صل �إىل امتالكه من �سالح يف وجه الآخر .وال يقت�رص
وتو�سل الزيارة �إىل البلد “ال�صديق”
ال�سالح هنا على البندق ّية واملدفع وما �شابه ،بل يتع ّدى ذلك �إىل امت�شاق الكلمة
ّ

�إ ّن �أية درا�سة ال تنطلق من م�س ّلمات �أ�سا�س ّية ومن مفاهيم حم ّددة ال ميكن �أن تكون درا�سة مفيدة.

ومن امل�س ّلمات الأ�سا�س ّية التي تنطلق منها هذه الدرا�سة وحدة املجتمع اللبناين كمتحد اجتماعي منتج لثقافته
املتنوعة امل�صادر والغن ّية الروافد ،ووحدة �شعبه بتعدد طوائفه الدين ّية .وي�ستند البحث �إىل هذه امل�س ّلمة يف نقد �أو

مناق�شة �أي فكر يبحث يف �ش�أن هذا املجتمع.

�إ ّن هذا القول ال يعني االنطالق من مفهوم املتحد االجتماعي ومن اعتبار الإن�سان االجتماعي منتجا ً

�أو “ال�شقيق” ،وحتى حرف الألفباء ،وم�صدر القمح ...كل ذلك يف حماولة ال تبغي االنت�صار على هذا الآخر والق�ضاء

عليه ،بقدر ما تريد �إثبات الوجود بتقدمي الربهان على ق ّوته جتاه هذا الآخر بالذات لإقناعه بحتم ّية هذا الوجود و�رضورته
يف املوقع املقابل.

ا�صطبغت هذه الثنائ ّية منذ وجودها يف املوقعني املتقابلني ب�صبغة دين ّية تربز� ،أكرث ما تربز ،يف �أوقات

لأفكاره وملعتقداته ولطرق تعامله مع َمن ي�شرتك معه يف احلياة الواحدة وعلى �أر�ض حم ّددة .وبالتايل ،كافة هذه الأفكار
واملعتقدات والعالقات تتم ّيز عن املعتقدات والأفكار والعالقات تلتقي يف خطوطها العري�ضة ك�إنتاج متحد اجتماعي
أعم و�أ�شمل ،وهكذا �إىل �أن ي�صل �إىل املتحد االجتماعي اللبناين.
� ّ

ّ
يظل وا�ضحا ً لذي العني الب�صرية.
الأزمات واملواجهات احلامية ،ويخفت لونها يف �أوقات الإنفراجات ،ولكنّه

هذه الثنائ ّية الدين ّية امل�سيح ّية – الإ�سالم ّية التي ّ
يرتكب منها �شعب لبنان �صبغت �أية مواجهة ،وعلى

املهتم بهذه امل�س�ألة يت�ساءل :هل ال�سبب ،يف كل هذه
�أي �صعيد ،ب�أنها مواجهة م�سيح ّية – �إ�سالم ّية .ممّا يجعل
ّ

االنق�سامات وعلى خمتلف امل�ستويات ،يكمن يف هذه الثنائ ّية الدين ّية؟ �أم �أ ّن �إبراز هذه الثنائ ّية الدين ّية كنتيجة لعوامل

وظروف حم ّددة �أظهرتها يف موقع ال�سبب لن�شوء هذه املواجهات؟ ومبعنى �آخر ،ميكن الت�سا�ؤل :هل الثنائ ّية الدين ّية

هي ال�سبب يف كافة اخلالفات ال�سيا�س ّية والثقاف ّية واالقت�صاديّة واالجتماع ّية� ،أم �أن هذه الثنائ ّية هي نتيجة لعوامل

مهمة كانت ت�شغل بال اللبنان ّيني قدمياً ،وحديثاً ،و�سببها التنوع الديني
يهتم هذا البحث بنقطة
ّ
ّ

والثقايف يف لبنان .وهذه النقطة هي املحور الأ�سا�سي لقوة اللبنانيني �أو ل�ضعفهم .فعندما تخمد نار هذه املع�ضلة،
خ ّيم الهدوء والطم�أنينة على البالد .غري �أن نارها ت�صيب ال�شعب اللبناين �أجمع عندما تتدخّ ل الدول الأجنب ّية ،ومع
الأ�سف يكون التدخّ ل مل�صاحلها ال�شخ�ص ّية ،ويح�صد اللبنان ّيون نتائجها :اخلراب والدمار واحلقد والبغ�ضاء والت�رشّد
واحلرمان ،واجلميع خا�رس .كيف تعالَج هذه الآفة التي يعاين منها اللبنان ّيون؟ ما هو دور الدين والثقافة يف ّ
حل هذه

الأزمة؟

خلقتها من �أجل التو�صل �إىل اعتبارها �سببا ً يتجاهل الأ�سباب احلقيق ّية؟

هذا الت�سا�ؤل يج ّرنا �إىل ت�سا�ؤل �آخر :هل ميكن �أن يكون لنا لبنان واحد ل�شعب واحد بثنائ ّيته الدين ّية

وتع ّدديّته الطائف ّية؟ �أم �أن قدرنا العي�ش يف هذه ال�سل�سلة غري املتناهية من احلروب الأهل ّية والطائف ّية ،وبني �أبناء

الطائفة الواحدة �ستتمخّ �ض يف النهاية عن لبنان متع ّدد املجتمعات بتع ّدد طوائفه الدين ّية؟
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� – 1إ�شكال ّية العالقة بني الثقافة والدين
للتو�صل �إىل ما يك�شف عنه الكل ،تبقى ،يف
�إ ّن م�س�ألة االنتقال املنهجي من البحث يف م�س�ألة اجلزء
ّ
اعتقادنا ،مقبولة من �أجل �صياغة النظريّة التي ي�ستوي عليها البحث .جنهد يف �أن تكون هذه النظرية منطلقة من
قواعد و�أ�س�س �صحيحة من �أجل التو�صل �إىل نتائج �صحيحة� ،أو مقبولة يف � ّ
أقل تقدير.

نكون يف قلب امل�س�ألة �إذا حاولنا بلورة املفاهيم و�صياغة املم ّيزات واخل�صائ�ص التي ت�سمح لنا بالتفريق
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قلب املجتمع ،و�أي�ضا ً �إظهار الدينامية امل�ستم ّرة للعادة االجتماعية وارتباطها املبا�رش بدينام ّية املجتمع واملعبرّ ة عن

هاج�سه املعريف ومتطلباته الروحية واملادية ،ما هي �إال ثقافة هذا املجتمع املتولّدة عرب تاريخه الطويل .وال نقول �شيئا ً

جديدا ً �إذا اعتربنا العادات والتقاليد عنا�رص �أ�سا�س ّية من بنية واحدة ،بنية الثقافة التي هي خال�صة حياة املجتمع.
الثقافة �إذن ،كل عنا�رصها تتحدد بها وحت ّددها .ميكن �أن تتناغم هذه العنا�رص وتتفاعل بان�سجام وتنا�سق،

كما ميكن �أن تت�صادم وتتنافر ،في�ؤثّر ذلك على بنية الثقافة .فتظهر وك�أن ّها واحدة متكاملة� ،أو خم ّلعة مفتّتة .و�إذا
كان هذا �أو ذاك ،ف�إنه نتيجة لدورة حياة املجتمع وللعالقة االجتماعية – بكل �أ�شكالها – التي تربط �أنا�س هذا املجتمع
بع�ضهم ببع�ض على �أر�ض حم ّددة.
ال يتح ّدد و�ضع املجتمع ب�شكل ثابت ال يحول وال يزول .بل التحديد يتعينّ ب�أ�شكال االرتباط االجتماعي،
التاريخي بني �أع�ضائه .ف�إذا كانت الإرادة وامل�صلحة تقت�ضيان منهم احلفاظ على وحدة الثقافة فهي تقوى وت�شت ّد
بوحدتهم .و�إن كانتا تقت�ضيان التناحر والتباعد ،كانت الثقافة يف م�سرية التفتّت والتخلخل.
ّ
�شك فيه �أن هذه العادات والتقاليد،
فمما ال
�إذا كانت العادات والتقاليد عنا�رص �أ�سا�س ّية يف بنية الثقافة،
ّ

�إذا كانت مت�شابهة �أو تنطلق من �أ�سا�س ذهني واحد �أو مت�شابه ،ت�ساعد ب�شكل ال يقبل اجلدل على الت�أكيد على وحدة
الثقافة .لأ ّن الأ�سا�س الذهني هو �أ�سا�س ثقا ّ
الذهني يح ّدد العادات والتقاليد وهي ،يف الوقت ذاته ،ومبا �أن ّها
يف .الأ�سا�س
ّ

التج�سيد العملي للأ�سا�س الذهني ،تثبت هذا الأ�سا�س وتربزه وت�ساهم يف حتديد هويّته الذي هو يف الأخري حتديد لهويّة
الثقافة.

العادات والتقاليد اجتماع ّية يف الأ�سا�س .تتح ّدد يف املجتمع وتنمو وتتغيرّ فيه وتت�أثّر بعنا�رص �أ�سا�س ّية

تابعة لبنية املجتمع� ،أي لثقافته .من هذه العنا�رص الأ�سا�س ّية :الدين وال�سيا�سة .من املهم الت�أكيد على ما هو

املق�صود مبفهوم الدين امل�ستعمل يف هذا البحث� ،إذ نته ّيب الدخول يف متاهات اجلوانب العقائديّة للم�سائل الدين ّية
يهمنا هو ت�أثري الدين يف املجتمع وت�أثريه به �أي�ضا ً من حيث هو ممار�سات اجتماع ّية و�سلوكات
والهوت ّياتها �أوالً ،ولأ ّن ما
ّ

يوم ّية مع منت�سبني لنف�س الدين �أو لأحد مذاهبه� ،أو مع منت�سبني للدين الآخر� ،أو لأحد مذاهب هذا الآخر ،ثانياً.

من الناحية الروح ّية� ،أو الروح ّية واملادية معاً.

املجتمع �إذن هو الأ�صل ،وبالتايل ف�إ ّن العن�رص الديني يف بنية املجتمع ،يف بنية ثقافته .ويربزه ،يف الغالب،

حتى ي�صري العن�رص الرئي�سي لأن ّه ك ّلما كان هذا العن�رص قويا ً ك ّلما �سيطر على بقية العنا�رص في�ستتبعها ويظهر
املتممة للبنية الثقافية وك�أنها عنا�رص
الأمر وك�أن البنية الثقاف ّية هي يف الأخري بنية دين ّية .وت�صري بق ّية العنا�رص
ّ
متممة للبنية الدين ّية وال�سيا�س ّية(.)1
ّ
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بني العادة والتقليد ،و�سوف نحاول يف تفا�صيل بحثنا يف هذه امل�س�ألة� ،أن ن� ّؤكد على انبثاق العادات والتقاليد من

النظرة �إىل الدين تنبع يف الأ�سا�س من كونه ظاهرةً اجتماع ّية .وجد خلدمة املجتمع ولتط ّور هذا املجتمع

نرى �أنف�سنا من�ساقني :من البحث يف م�سائل العادات والتقاليد وانتمائها �إىل البنية الثقاف ّية ،كعنا�رص

أعم و�أو�سع هي �إ�شكال ّية
رئي�س ّية فيها وت�أثريها ببق ّية العنا�رص و� ّ
أهمها الدين ّية� ،إىل االنتقال للبحث يف �إ�شكال ّية � ّ
العالقة بني الثقافة والدين.

 – 2عالقة الثقافة بالدين
التعمق يف �إ�شكال ّية العالقة
يتّجه م�سار البحث الآن للت�أ ّمل يف م�س�ألة العالقة بني الدين والثقافة� .إ ّن
ّ

هذه يظهر لنا جوانب �أ�سا�س ّية ومف�صل ّية يف الأ�سا�س الذي تنبني عليه هذه العالقة .وحتديد هويّة الأ�سا�س يح ّدد

ب�شكل بديهي البنيان الذي يقوم عليه .واخللط بني الأ�سا�س والبنيان وعدم االهتمام اجلدي والكايف يف حتديد كل منهما،
يلزماننا بالت�أكيد على ثباتهما :كل يف موقعه ،حتى و�إن طغى � ّأي منهما على الآخر ،ف�إن الأ�سا�س يبقى �أ�سا�سا ً والبنيان

ّ
يحل واحدهما يف مكان الآخر مهما قوي �أو �ضعف هذا الآخر.
يبقى بنيانا ً وال

�إن ثقافة قلب املقايي�س حتاول �أن ت�ؤكد �أن الثقافة فرع والدين �أ�صل� .إن ّها ثقافة و�ضع الع ّلة يف مقام
املف�صلة لثوب املجتمع على مقا�س الدين ،واملقزّمة للثقافة والعاملة على ح�رصها
املعلول� .إن ّها الثقافة االنتقائ ّية
ّ

ّ
تخطي حمدوديّته لي�أخذ بتالبيب الثقافة وي�ستويل على
يف قمقم الثقافة الدين ّية .وك�أ ّن ال�ش�أن الديني قادر على
مقدراتها ومعطياتها ويظهر وك�أنه ال�ش�أن الثقايف بكافة جت ّلياته وكافة فروعه ،ومنها ال�ش�أن الثقايف ذاته.

�إ ّن املنظومة الثقاف ّية( )2التي حتاول ت�أ�سي�س املجتمع على �أ�سا�س الدين الواحد ،املنتج لثقافة واحدة ،ال

ميكن �أن يتقوم دون الت�أكيد على الوحدة الثقافية� ،إال ّ �إذا كانت هذه الأخرية قد ا�ستولت على الوحدة الدين ّية .ولو كان
�أ�صحاب هذه املنظومة ا�ستطاعوا الت�أكيد على وحدة الثقافة مبختلف فروعها وتنوع عنا�رصها ملا ا�ستطاعوا ت�أ�سي�س

نظرية التعدد املجتمعي القائم على التع ّدد الديني� ،أو املذهبي ولمِ َ ال()3؟
�إ ّن هاج�س العمل الذي يوجهنا منذ البداية ،هو حماولة الك�شف عن العالقة التي تربط الثقافة بالدين من
التو�صل يف الأخري �إىل معرفة الأ�سباب الكامنة وراء
جهة ،والعالقة التي تربط الثقافة بال�سيا�سة من جهة �أخرى من �أجل
ّ
التو�صل �إليه .والت�أكيد اذا كان تف�صيل الواقع على قد املقايي�س الإيديولوج ّية
ثقافة قلب املقايي�س والهدف الذي تريد
ّ

ّ
ويتحكم مب�ساره من �أجل تغيريه.
اجلاهزة ميكن �أن يخدم الواقع االجتماعي� ،أو ميكن �أن يفهمه ويلتقط مفا�صله
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على امل�ستوى النظري والإيديولوجي ،ميكن �أن تتم عملية مقاربة م�س�ألة التعددية� ،أو الوحدة واالن�صهار،
بتو�سل العنا�رص امل�شكلة لتع ّددية الثقافة يف لبنان �أو لوحدتها .وذلك بب�ساطة الت�شكل و�سهولة الإبراز لعنا�رص
التع ّددية �أو الوحدة ،وجعلها ت�سطع ب�شكل يلغي ما عداها �أو يبهر الناظر فيعجز عن ر�ؤية العنا�رص الأخرى.
وبالتايل� ،إ ّن �أية ر�ؤية ال ترى التع ّددية املت�شكلة على الأر�ض ،مثالً� ،إال كواقع �سو�سيولوجي �صحيح
وم�ضبوط ،ترف�ض قراءة الواقع ب�شكل �صحيح لتقاطع ما تود ر�ؤيته مع توجهها الإيديولوجي .فيكون بذلك قد متت
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العملية وال�سلوكات اليوم ّية العفوية التي ال ت�صدر من خاللها الت�رصّفات والأفكار وال تعرب عن القيم الرا�سخة �إال
ّ
مفكر فيه �إيديولوج ّيا ً يف حلظة خروجه �إىل ح ّيز الوجود ،و�إن كان ي�ستند يف جملته على مرجع ّية
ب�شكل ال وا ٍع �أو غري
ّ
مت�شكلة من جملة عنا�رص احلياة االجتماع ّية.

ما يح ّدد النظر �إىل الإ�شكال ّية وما ميكن مقاربته فيها م�ستويان :امل�ستوى النظري وامل�ستوى العملي.

تخفت ن�شاطات هذه احلركات بخفوت حماوالت الدمج الق�رسي �أو االن�صهار يف القوم ّية العرب ّية( ،)6التي

ؤ�س�سوها حتى الآن �أن يف�صلوا بينها وبني الإ�سالم – فت�ضيع بذلك امل�سيح ّية يف لبنان التي هي العمود
مل ينجح م� ِّ

الفقري للم�سيح ّيني فيه واملح ِّددة لهويّتهم االجتماع ّية الثقاف ّية(.)7

يبقى ال�رصاع على حاله منذ بداياته بني القوم ّية العرب ّية والقوم ّية اللبنان ّية ،الذي هو وريث ال�رصاع بني

القوم ّية العرب ّية والقوم ّية الإ�سالم ّية �أو اجلامعة الإ�سالم ّية .يلب�س هذا ال�رصاع يف كل مرحلة لبا�سا ً جديداً .لكنّه

يبقى يف الأخري املعبرِّ عن ثنائ ّية تنتهز �أية فر�صة لتربز ،فتعبرّ هذه الثنائ ّية عن خالفات يف �شتّى ميادين احلياة – حتى

نن�س �أن ّها يف الأ�سا�س
عمل ّية تركيب املناهج الرتبويّة املدر�س ّية – ت�ستوي جميعها على �أ�سا�س الثنائ ّية الدين ّية( .)8ال
ّ

من روافد الثقافة ،تنتج كل ما يوجد من ثنائ ّيات ،حتى ثنائ ّية املجتمع وعن �إمكان ّية تق�سيمه �إىل عدة جمتمعات ،ويف
�أف�ضل احلاالت �إىل جمتمعني اثنني ّ
كل منهما ينتمي �إىل دين.

يف امل�ستوى النظري :يح ّدد مثقفو قلب املقايي�س غايتهم ويف�صلون الواقع االجتماعي والتاريخي على
مقا�س هذه الغايات .هذه هي مقومات الإيديولوجيا.
يهمه الواقع �إال بقدر ما يخدم توجهه
ال يهتم مثقف قلب املقايي�س مبا يح�صل على الأر�ض ،وال
ّ

الإيديولوجي .ف�إذا اقت�ضت الإيديولوجيا �أن تخدم الثقاف ُة الدي َن فيجب �أن تفعل ذلك .و�إذا اقت�ضت �أن تكون الثقافة
رافدا ً دينيا ً من باب ت�سمية الكل با�سم اجلزء ،فجائز �أي�ضاً ،وهكذا.

�أ – تقومي الثقافة
�إ ّن فل�سفة تقزمي الثقافة وح�رصها فقط مبا ينتجه الدين يف جت ّلياته الإميان ّية ،ويف ن�شاطاته االجتماع ّية،

التو�صل �إىل
وما يخ ّلفه من �أمناط �سلوك وتقاليد طق�س ّية وعادات اجتماع ّية ،تق ّلل من �أهم ّية الثقافة الدين ّية من �أجل
ّ
مقولة مفادها :االختالف الثقايف ،باملعنى ال�شامل ملفهوم الثقافة ،ي�ؤ ّدي حتما ً �إىل اختالف يف الإرادة وامل�صري ،وبالتايل

ما يجري على ل�سان مثقفي قلب املقايي�س ،املنادين بالتعددية ،الذين يديرون ظهرهم للواقع ،يجري على

ا�ستحالة يف الوحدة االجتماع ّية ،مما يوجب يف الأخري العي�ش يف جمتمعات مف�صلة على قيا�س االنتماء الديني .حتى �إذا

والآمال والآالم امل�شرتكة وامل�صري الواحد واحل�ضارة الواحدة بالن�سبة للقوم ّية العرب ّية .وك�أن املميزات هي التي حت ّدد

جمتمعات على مقا�س القبائل �أو الع�شائر .ونكون بذلك قد عدنا �إىل الروابط االجتماع ّية الأوىل التي على �أ�سا�سها

توحد بينهم
ل�سان مثقفي دعاة الوحدة� :إ�سالم ّية كانت �أو عرب ّية .فالوحدة مطلب «جماهريي» طاملا اللغة العرب ّية ّ

أ�س�ست هذه املجتمعات وعلى هذا املقا�س ،فال �شيء مينع من ت�أ�سي�س غريها على مقا�س الطوائف و�إذا ح�صلت ،تتف ّرع
ت� ّ

املتحد ال املتحد املميزات( .)4فتكون ثقافة قلب املقايي�س يف و�ضع املعلول يف مقام الع ّلة .فيديرون بذلك ظهورهم �إىل

ت�أ�س�س املجتمع الب�رشي.

الواقع ،تف�صلهم عنه م�سافات من املمار�سات اليوم ّية والت�رصّفات العفويّة غري املفكر فيها والعالقات االجتماع ّية

التي ت�ستم ّد وجودها وم�رشوع ّيتها �أوال ً من الواقع االجتماعي؛ و�إن كانت م�ستندة يف �أ�سا�سها �إىل مرجع ّية ثقاف ّية

تتو�سل ال ِّدين ،كما تتو�سل �أي رافد �آخر من �أجل �إ�ضفاء �رشع ّية ثقاف ّية على ما تقوم به من ممار�سات عمل ّية يوم ّية.

يتجاهل دعاة الوحدة الإندماج ّية ،الق�رسيّة ،م�شاعر الأقل ّيات .ويتنامى باملقابل م�شاعر ه�ؤالء على قدر

ما ي�صيبهم من التجاهل .وك ّلما � ّأكد الوحدويّون على امل�ستوى النظري ،وحدة املجتمع ،وما يقومون به من حماوالت،

على امل�ستوى العملي ،لت�أكيد هذه الوحدة :قمع حركات الإنف�صال ،قمع حماولة بعث قوم ّيات قدمية (الأكراد ،الأرمن،
الفنيق ّيون) وما �شابه ،يح�صل باملقابل نوع من الإغراق يف التمييز والت�أكيد على مق ّومات التع ّددية احل�ضارية وغريها.

وفولكلوري و�إعادة �إحياء لغة �أو عادات وتقاليد وغري ذلك(.)5
تراثي
فتن�شط بذلك حركات بعث كل ما هو
ّ
ّ
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ب – الطائف ّية
ثقافة قلب املقايي�س ال تنتمي �إىل دين معينّ �أو �إىل طائفة دون غريها� .إن ّها الإيديولوج ّية الطائف ّية بعينها،

موجودة يف كل الأديان ،وال يعرتف �أي دين ،من حيث هو دين ،ب�أي جمتمع خارج �إطاره .ومن حيث هو دين� ،أي�ضاً ،فهو احلق
وهو اخلال�ص .وكل منت�سب �إىل ما عداه فهو �إ ّما هرطوقي �أو كافر ،ويف �أف�ضل الأحوال �أهل ذمة مبا �أن ّهم �أهل كتاب(.)9
يح�س �أن ّه ينتمي �إىل جمموعة ال
و َمن �أراد �أن يعي�ش ب�إميانه فقط فهو م�ضطر �أن يلغي �أي �إن�سان خارج دائرة �إميانه وال
ّ

ت�شاركه �إميانه(.)01
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مواجهة �إيديولوج ّية ب�إيديولوجية ،ويبقى الواقع كما كان ،ال يتم االهتمام بقراءته وال بتحليله كجملة من احلياة

يتو�سل االنف�صال ّيون �أ�سبابا ً متباينة لتربير مت ّيزهم :عن�رصي :الأكراد ،الربابرة ،ديني :الأرمن ،املوارنة.
ّ

الإت�صال والتنمية

الإت�صال والتنمية

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

من ال�سهل �إذن تف�صيل املجتمعات على مقا�س الأديان والطوائف طاملا ثمة َمن ي�سمع ويفهم وي�ستوعب
ويجاري .والثقافة الدين ّية املبن ّية على هذا االختالف تقود �إىل وحدة يف اال�سرتاتيج ّية عند مثقفي قلب املقايي�س .كل

منهم يق ّر مب�ضمون فكر الآخر ليجد مربِّرا ً مل�ضمون فكره وليطالب ،يف الوقت نف�سه ،باالعرتاف به من هذه الآخر(.)11
 – 3ما الفرق بني ممار�سة الدين كعقيدة �إميان ّية وبني ممار�سته كظاهرة اجتماع ّية؟

يكمن الفرق بني ممار�سة الدين كعقيدة �إميان ّية وبني ممار�سته كظاهرة اجتماع ّية حيث ينمو ويتح ّرك يف

42

�إ ّن مثقفي قلب املقايي�س �أبدعوا مقولة التع ّددية الثقاف ّية الناجتة عن التع ّددية الدين ّية .وهم ينتمون �إىل

خمتلف الطوائف ،و�إن كانت �أغلب ّيتهم تنتمي �إىل الدين امل�سيحي ،وعلى اخل�صو�ص �إىل الطائفة املارون ّية� .إال �أن منهم
من ينتمي �إىل الدين الإ�سالمي ،و�إن كان يف �أجنحته ال�سلف ّية املتط ّرفة ،لأ ّن املعتدلني من امل�سلمني يقولون بوحدة

املجتمع انطالقا ً من وحدة الثقافة يف لبنان .وما يقوله ه�ؤالء املعار�ضون ال يخرج عن كونه معار�ضة نظريّة ملقولة
التع ّددية دون بلورة وا�ضحة لتج ّليات الثقافة الواحدة ،وخوفهم املزمن من م�س�ألة الف�صل بني العقيدة الدين ّية

وال�سيا�س ّية ،وا�صطدام هذه امل�س�ألة بظاهر ال�رشيعة الإ�سالم ّية والإكتفاء ب�إلغاء الطائف ّية ال�سيا�س ّية والإبقاء على
تع ّدد قوانني الأحوال ال�شخ�ص ّية وغريها(.)21

هل ا�ستواء الثقافة على �أ�سا�س الدين فكر متناق�ض؟ وماذا نتج عنه؟
نتج عن مقولة ا�ستواء الثقافة على �أ�سا�س الدين فكر متناق�ض هو �إنتاج مثقفي قلب املقايي�س:
-1

لبنان موجود بذاته ولذاته منذ �ستة �آالف �سنة وال يعي�ش اليوم �إال فرتة ع�صيبة ال ب ّد �أن تنتهي ،ك�سابقاتها يف

ثم ي�ست�أنف ن�شاطه يف ّ
بث ر�سالته احل�ضاريّة يف العامل املتم ّدن .وه�ؤالء هم امل�سيح ّيون.
التاريخ ،ومن ّ

�	- 2إن ّه جزء ال يتج ّز�أ من الأ ّمة العرب ّية مع الإقرار ب�صعوبة الف�صل بني العروبة والإ�سالم ،وه�ؤالء هم العروب ّيون(.)31
ي�ستقي كل من مثقفي قلب املقايي�س مرجع ّيته من تربيته انطالقا ً من الأ�رسة وانتهاء باملوقع الذي

ي�شغله حلظة �إنتاجه لأفكاره.

 – 4كيف ميكننا �أن نح ّدد هذه املرجع ّية؟ ما هي مق ّوماتها وكيف تتغذى وتنمو وتتج ّدد؟
بعد حتديدنا هذه املرجع ّية ،هل ميكننا اعتبارها املنتجة لأفكارنا واملولِّدة ملواقفنا والراف�ضة لكل ما

يتعار�ض مع هذه الأفكار والنابذة لكل ما يتناق�ض مع هذه املواقف؟

يف عمل ّية التحديد للمرجع ّية التي ت�ستند �إليها كافة املواقف والأفكار والت�ص ّورات وحتى ال�سلوكات

وعمل ّيات الإنتاج املادي ،ن�صل �إىل قرار هذه املرجع ّية وقاعدتها الأ�سا�س ّية ،ف�إذا هي نظام القرابة يف نواتها الأ�سا�س ّية(.)41
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�إىل بنية تظهر وك�أن ّها غري مو�صولة بجذورها� ،أو مغايرة للقرار الذي ت�ستوي عليه .فينظر �إليها وك�أن ّها �شكل �سيا�سي
�أو ت�ستغل وك�أنها منتجة لن�شاط �سيا�سي( ،)51وتظهر عند ذلك وك�أن ّها و�إنتاجها �شيء واحد .هذه املنظومة هي :بنية
الطائفة .املرجع ّية �إذن ،تنتمي يف �أ�سا�سها �إىل نظام القرابة .وتكتمل وتنجلي عن نظام �أو�ضح و�أفعل على امل�ستوى

العام ،هو نظام الطائفة – �أو البنية الطوائف ّية(.)61

املق�سم املوزّع لكافة �أمناط ال�سلوك .فهي املح ِّددة لنظرة ال�شخ�ص �إىل العامل ،و�إىل ما وراء
مت ّثل الطائفة
ّ

هذا العامل .وهي التي حت ّدد �رشع ّية كل ما هو موجود و�صحة وجوده .كما حت ّدد كل ما هو خارج على �رشع ّية هذا �أو

�صحة ذاك.

ومت ّثل الطائفة الوعاء الذي فيه تخلط التلقينات الرتبويّة ابتداءً من الأ�رسة النوات ّية مرورا ً بالأ�رسة املمت ّدة

()71

تتجمع خطوط ممتدة وم�ستقيمة مع�صوبة برباط
التي مت ّثل �أهل الأب و�صوال ً �إىل الع�شرية وانتهاءً بالطائفة .وهكذا
ّ
ي�شت ّد �أو يرتخي بح�سب قوة ال�سلطة الطوائف ّية من الناحية الدينية ال�سيا�سية .
()81

بالإ�ضافة للتلقيات الرتبويّة ،ثمة التلقيات التعليم ّية املدر�س ّية التابعة بدورها ل�سلطة الطائفة

ولإيديولوج ّيتها الدين ّية .فتكون ،بذلك ،التلقينات التعليم ّية املدر�س ّية طائف ّية (باملعنى ال�سيا�سي) كما الرتبويّة.

ويتلقّ ن الطالب تعليما ً يرى من خالله طائفته املتّحد الأمت ّ الذي له تعود مرجع ّيته وفيه يت�أ ّمن م�ستقبله

ويف ظالله يتف ّي�أ مطمئ ّنا ً م�ستق ّرا ً .
()91

�أما عمليات الزواج ،ف�إنها تتحرك �ضمن �إطار املتحد الطائفي .فتت�أمن �أوال ً م�صالح نظام القرابة ب�إعادة
�إنتاج عالقاتها الع�صب ّية بالزواج .كما تت�أ ّمن م�صالح املتحد الطائفي عن طريق التبادل يف عالقات الزواج وما ينتج

عنها من حتالفات وواجهات داخل املتحد� .أما العالقات مع اخلارج فتمتد ،لت�أمينها ،ج�سور من العالقات مع متحدات
من نف�س الطائفة تقرب من حميط القرية �أو تبعد متجاوزة بذل طوائف �أخرى من نف�س الدين �أو من الدين الآخر(.)02
بني املق�سم والوعاء تتبلور مرجع ّية الفرد ،وت ُبنى �أفكاره ،وتتلخ�ص ا�ستنتاجاته ويعي و�ضعه باملقارنة

مع الآخرين .ف�إذا هو ع�ضو يف حزب طائفي� ،أو يف جمع ّية خرييّة طائف ّية �أو متربّع مل�ست�شفى �أو م�ستو�صف طائفي،
�أو ينتج �أدبا ً �أو فكرا ً ينتمي يف جذوره �إىل بنيته الطوائف ّية(- )12الوجه الثقايف للطائفة.-

من هنا ،تتو�ضح م�س�ألة العالقة بني الفرد الدينية (�أو الطائف ّية) وما ميكن �أن ينتجه يف كافة املجاالت.

وبذلك نفهم الإرتباط بني الطراز املعماري العربي – اال�سالمي وما يحتويه من منمنمات ،وخطوط هند�س ّية من
�ص َور تراث ّية تعود يف �أ�صولها �إىل
�أ�شكال وانحناءات والأفكار الإميان ّية الدين ّية ،وكذلك بني �إنتاج ال�شاعر وما �ستم ّده من ُ

تراثه الديني �أو املذهبي.
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قلب املجتمع.

عمي على الغريب» .وتتم ّدد هذه النظرية وتتف ّرع لت�صل يف داراتها العليا
عمي ،و�أنا وابن ّ
«�أنا و�أخي على ابن ّ

الإت�صال والتنمية

الإت�صال والتنمية

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

يجد �أ�صحاب ثقافة قلب املقايي�س �أنف�سهم من �إنتاج هذا الوعاء الطائفي �أو ذاك ،ويعملون على ن�رش
هذه الثقافة وتعميمها على �أن ّها الثقافة املثلى وال�صحيحة وال�رشع ّية ،وكل ما عداها �إ ّما متخ ّلف �أو باطل .ومبا �أن

الثقافة يف هذا االجتاه ثقافة طائف ّية ،ف�إن ّه من الطبيعي �أن تتقاطع مع ثقافة طائف ّية �أخرى .وهكذا تتقاطع الثقافات
وتتناق�ض .ويظهر الأمر وك�أن املجتمع نتيجة تع ّدد هذه الثقافات .وبالتايل ،ال ب ّد من �أن يكون جمتمعا ً متع ّددا ً بتع ّدد

ثقافاته� ،أي يف الأخري بتع ّدد طوائفه.

جورج بالندييه  ،Georges Balandierالأنرتوبولوجيه ال�سيا�س ّية ،ترجمة جورج �أبي �صالح ،من�شورات مركز

)(1 .1

الإمناء القومي ،بريوت ،الطبعة الأوىل� ،1986 ،ص .33
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)(2 .2

بول�س اخلوري« ،الثقافة بني الدين وال�سيا�سة» ،جملة الأزمنة ،العدد  ،13كانون الأول .1988

)(3 .3

جميد خدوري ،االجتاهات ال�سيا�س ّية يف العامل العربي ،الدار املتحدة للن�رش ،الطبعة الأوىل ،بريوت� ،سنة

� ،1972ص .215-203

الآن ،وبعد هذا البحث املط ّول كيف يرى امل�سيح ّيون وامل�سلمون يف لبنان العالقة بني الثقافة والدين؟ �أو

ب�شكل �آخر :كيف يرى �أ�صحاب ثقافة قلب املقايي�س �إ�شكال ّية العالقة بني الثقافة والدين؟

بطبيعة احلال ،ينتمي املثقفون يف لبنان �إىل �أديان ومذاهب حم ّددة ،ومن الطبيعي �أن يت�أثروا بانتمائهم

�شح �أم غزر .ولكن �أن يتح ّول الرافد الديني �إىل رافد وحيد تغتذي الثقافة
الديني ،وي�شكل هذا الت�أثر رافدا ً من ثقافتهم ّ

منه ،مع تغييب الروافد الأخرى ،ف�إن ّه �سلخ ملفهوم الثقافة و�إعطاء الدين دورا ً �أكرب مما يحتمل بكثري.

حاول اللبنان ّيون �أن ينتجوا مفهوما ً حم ّددا ً للبنان منطلقا ً من تركيبتهم الثقاف ّية التي حاول الرافد

ّ
ي�شكل حلمتها وحمتواها .فكان هذا الإنتاج موافقا ً للعالقة بني البنية الذهن ّية وما ميكن �أن ينتج عنها� .إن ّه
الديني �أن
النّزوع ال�شخ�صي االجتماعي� .إن ّه االنتماء الديني املغاير للأكرثية� ،إن ّه اخلوف من الذوبان يف الآخر� ،إن ّه �ضعف ال�سلطة
املركزيّة وغيابها عن طرح ت�ص ّور �سيا�سي وثقايف عام واحد وموحد ،الإمتيازات الأجنب ّية ،الإر�سال ّيات التب�شرييّة ،املناهج
التعليم ّية املفتّتة لوحدة املجتمع� ،إن ّه اخلوف من زرع �أدوات حمل ّية تخدم ما يريده اخلارج ...كل ذلك �أ ّدى �إىل �إنتاج عام

وا�ضح وم�شرتك هو الثنائ ّية الثقاف ّية املبن ّية على ثنائ ّية دين ّية:
اللبنان ّيون وامل�سيح ّية.-العروب ّيون والإ�سالم.

�إ ّن العروبة والإ�سالم تو�أمان كما لبنان وامل�سيح ّية .و�إ ّن دعاة الثنائ ّية من امل�سيح ّيني يقابلهم نف�س الدعاة

من امل�سلمني .ويف الو�سط العروب ّيون الذين مل ينجحوا حتى الآن ببلورة فكرة قوم ّية ح�ضاريّة تف�صل بني العروبة
والإ�سالم ،كما مل ينجح اللبنان ّيون يف �صياغة فكرة تف�صل بني لبنان وامل�سيح ّية .و�إذا بالثنائ ّية تنبعث من جديد .و�إذا
بلبنان يكاد يتمزّق بني م ّد هذا وجزر ذاك.

4 .4

مطاع �صفدي ،حزب البحث ،م�أ�ساة املولد ،م�أ�ساة النهاية ،دار الآداب ،1964 ،الطبعة الأوىل ،بريوت� ،ص .432

)(5 .5

مي�شال عفلق« ،الثقافة واالن�صهار الوطني» ،ندوة :املثقفون واالن�صهار الوطني ،الهيئات الثقافية يف لبنان

ال�شمايل� 14-3 :أذار  ،1988ن�ص م�ص ّور للمحا�رضة.
)(6 .6

جنال عط ّيه ،لبنان امل�شكلة وامل�أ�ساة ،الطبعة الأوىل ،1977 ،بريوت� ،ص .139

)(7 .7

زين نور الدين زين ،ن�شوء القومية العربية ،دار النهار للن�رش ،الطبعة الثانية ،1972 ،بريوت� ،ص .234

�	8 .8ألربت حوراين ،الفكر العربي يف ع�رص النه�ضة ،دار النهار للن�رش ،الطبعة الثانية ،بريوت� ،1972 ،ص .311
9 .9

كمال ال�صليـبي ،بيت مبنازل كثرية ،بريوت� ،1990 ،ص .72

)(1010

ب�سام الها�شم ،حاليات ،العدد � ،39صيف � ،1985ص .60-7

)(1111

و�ضاح �رشارة ،ال�سلم الأهلي البارد ،لبنان املجتمع والدولة ،جزءان ،معهد الإمناء العربي ،الطبعة الأوىل،

� ،1980ص .467
جورج كرم ،تع ّدد الأديان و�أنظمة احلكم ،دار النهار للن�رش ،الطبعة الأوىل ،1979 ،بريوت� ،ص .197

)(1212
		
)(1313

.111 .Pierre Bourdieu, Le Sens pratique, Chap.: La croyance et le corps, p

)(1414

وليد فار�س ،التع ّددية يف لبنان ،من�شورات الك�سليك ،بريوت ،الطبعة الأوىل� ،1979 ،ص .151

)(1515

ب�سام الها�شم ،املرجع ال�سابق� ،ص .15

�	)(1616ألربت حوراين ،املرجع ال�سابق� ،ص .226
)(1717

ه�شام �رشابي ،الوجه الآخر للتنوير� ،ص .10

)(1818

مهدي عامل ،مدخل �إىل نق�ض الفكر الطائفي ،مركز الأبحاث ،منظمة التحرير الفل�سطينية ،الطبعة

الأوىل ،بريوت� ،1980 ،ص .23
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)(1919

.204  �ص،1980 ، الطبعة الثانية، معهد الإمناء العربي، تط ّور بُنى الأ�رسة العرب ّية،زهري حطب
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Abstract

I.

Statement of the Problem

Modern technological advancements have led to the emergence of websites as a means of
communication. These have become essential, fulfilling the users’ requirements without
imposing services upon them as is the case with other means of communication. This has also
led to a widening knowledge gap for the youth, since many adolescents develop extensive and
diversified relationships, social contacts and friendships. Users of such groups also develop
ways of understanding each other, since they are often of similar mentalities, suffer from
similar issues, and have similar behaviors and interests.
The internet has proven to be an excellent domain for the diversification and development of
these friendships, both locally and internationally. Indeed, participating electronically via
social networks has become faster than the blink of an eye, which is causing adolescents to
become deeply involved. These websites are becoming a refuge which adolescents seeks out at
a critical age; but they are also causing many adolescents to ignore familial rules and traditions,
in an attempt to satisfy their needs and tendencies.
On the other hand, these websites may often be communities that exploit young people, in particular
with the shrinking role of the family and the absence of supervision. In the light of this, it is
essential to study the uses of adolescents of these websites and the gratification they achieve.
The findings of such a study would be aimed at establishing the pros and cons of the use of
these websites. The field study, thus, poses a main question on how adolescents in Lebanon use
these social networks, and the relevant gratification they achieve.
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?gratification achieved

8. What are the differences between the members of the sample in using websites and the
?gratification achieved
Methodology

III.

Design of the Study
The study is a descriptive study, that aims at describing a phenomenon prevalent in a community.
It adopts the survey method of the public through adopting a sample.

�شهد ال ّربع الأخري من القرن الع�رشين ،ثورة هائلة يف جمال الإعالم وتكنولوجيا املعلومات ،التي كان لها �أثر كبري يف تغيري
�شكل االت�صال وحمتواه و�أ�ساليب �إنتاجه().

ويف ّ
ظل الثورة االت�صالية اجلديدة التي يعي�شها العامل اليوم ،ا�صبحت �شبكة الإنرتنت ظاهرة منت�رشة ،وو�سيلة
ات�صال و�إعالم جديدة وم�ؤثرة() ،تربط ال�سكان يف �شتى بقاع الأر�ض ،وقد ك�سبت هذه الو�سيلة االت�صالية اجلديدة،
ّ
ولعل من �أبرز
جمهورا ً عري�ضا ً من خمتلف فئات اجلماهري ،و�أ�صبحت مناف�سا ً قويا ً لو�سائل االت�صال التقليديّة()؛
معطيات الإنرتنت يف عامل املعلومات وال�صحافة ،هو الن�رش االلكرتوين ،والذي تع ّد مواقع التوا�صل االجتماعي �أحد

�أ�شكاله().
وتع ّد مواقع التوا�صل عرب الإنرتنت� ،إحدى �أهم تطورات ال�صناعة الإلكرتونية ،ورافد من روافد التكنولوجيا احلديثة،
التكهن مبدى نتائجها ،لأنها توافينا كل يوم مبا ال يخطر على بالنا من مظاهر احلداثة الزمنية
التي ال ن�ستطيع
ّ
ال�رسيعة ،وظهور �أق�صى الت�سهيالت التي تدفع نحو �رضورة ا�ستخدامها� ،سواء كان ذلك ق�رصا ً �أو عمداً ،بهدف

تلبية احتياجات م�ستخدميها().
وجت�سدت �أهمية مواقع التوا�صل االجتماعي مع حتقيق جماالتها الوا�سعة والقادرة ،على ا�ستيعاب �أعداد كثرية من ر ّواد
ّ

Instruments of the Study:

النّت مبختلف الأعمار ،على عك�س التقليد املتَّبع ،الذي �أ�صبح عائقا ً �أمامهم يف ميدان التوا�صل االجتماعي()� .إال

The study uses a questionnaire to collect the data and attain the necessary information from the

�أنه تبني يف بع�ض الدرا�سات�“ ،أن معظم من ي�ستخدم هذه املواقع ويحر�ص على متابعتها ،هم من فئات ال�شباب

members of the sample.
The Sample:
A purposive sample is used. A type of non-probability sample, it is selected in accordance with
a set of criteria established in the study, in accordance with the aims and community of the
research. This is why a sample of adolescents, who use social networks, was chosen.
The sample consisted of 400 students from Lebanese schools, aged between 15 and 17. The sample
is equally divided between public and private schools, and is equally distributed between males
and females.
Validity and Reliability:
The questionnaire was reviewed by a number of referees and specialists. After introducing a

املراهق من اجلن�سني”() ،ذلك لأنها تعترب متنف�سا ً متوفرا ً يجول يف داخلهم ،ويعبرّ عن ما يريدون البوح به ،يف �شتَّى

ا�شكال التعبري اللغوية والرمزية ،مرئيا ً كان �أو عرب التدوين ،و�أ ّدت بدورها �إىل عدم اقت�صار الأمر على تلقي الفرد
للمعلومات� ،إذ �أ�صبح ب�إمكانه التعميم يف �إر�سالها ،و�إطالع من يرغب مبعرفتها يف �أنحاء املعمورة().
وبعيدا ً عن اختالف موقف الباحثني حول املوقع الأكرث ت�أثريا ً يف الأفراد() ،ميكن القول �إ ّن جميع مواقع التوا�صل االجتماعي،
تعترب �أهم املرافق الأ�سا�سية ل�شبكة االت�صال املعلوماتية العاملية ،و�أبرز النقاط ال�ساخنة لتطور تكنولوجيا
التوا�صل الإلكرتوين() ،ن�سب ًة �إىل ما توفره من برامج م�ستحدثة وخدمات متنوعة ،ت�شمل طلبات امل�شرتكني،
مهما كان عددهم يف التنوع واالختالف� ،إذ بات كل م�ستخدم م�صدرا ً وم�ستقبال ً يف الوقت ذاته ،ل�شتّى املعلومات
تو�سع امل�شاركة عن
واملو�ضوعات الثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية والرتفيهية وغريها  ،وهو الأمر الذي �أدى �إىل
ّ
()

بعد ،يف �سياق مو�ضة ت�سجيل اال�شرتاك يف موقع �أو ع ّدة مواقع �إلكرتونية ،التي يت�سارع �إليها الكبار وال�صغار
عموماً ،وال�شباب املراهقون خ�صو�صا ً .
()

number of necessary corrections, the general agreement among the referees amounted to 92%.
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II. Research Questions
?1. How often do Lebanese adolescents log onto or read social networks
?2. What is the amount of social network usage by Lebanese adolescents
?3. Why are Lebanese adolescents keen on following social networks
?4. What gratification have Lebanese adolescents achieved by using these social networks
?5. Have Lebanese adolescents found out about the pros and cons of social networks
?6. What are the needs of Lebanese adolescents to progress in their use of social networks
7. What are the differences between males and females in the use of social networks and the
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ّ
ف�شكلت هذه املواقع عاملا ً مفتوحا ً ك�إحدى �أبرز الأدوات للتوا�صل االجتماعي ،التي ال ت�ضبطها قوانني ،ولي�س لها
ّ
باحلث على �إبقاء التوا�صل الفوري والدائم بعد اللقاء ،من �أجل تبادل الأفكار والآراء وال�صور واملحادثات
حدود تدفع
ن�صية) جتمع الأفراد من كل �أنحاء بلدان
والت�سجيالت ،واملد ّونات ،عرب ات�صاالتٍ مفتوحة (مرئية ،وم�سموعة� ،أو ّ

العامل().

 -4ح�رص اال�شباعات املتحققة لدى املراهقني اللبنانيني نتيجة ا�ستخدامهم مواقع التوا�صل.
 -5ر�صد مم ّيزات ا�ستخدام مواقع التوا�صل وعيوبه من وجهة نظر املراهقني اللبنانيني.
ثالثاً� -أهم ّية الدرا�سة:
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دون فر�ض اخلدمات عليه ،كما هو احلال يف و�سائل �أخرى ،مما يُحدِث �إت�ساعا ً يف فجوة املعرفة لدى ّ
ال�شباب النا�شئني،

املت�شعبة ،ويع َملون على تكوين �أعدادٍ
�إذ �إ ّن �أكرث املراهقني ميلكون درجات عالية من مقايي�س العالقات االجتماعية
ّ

ال�صداقات() ،وقد يكونون �أكرث ت�أثريا ً وت�أثرا ً بهم ،على عك�س بع�ض املراهقني غري املواظبني على ا�ستخدام
كبرية من ّ
تلك املواقع ،بي َد �أن املجموعة ك�أع�ضاء ،ميكنها التفاهم نظرا ً �إىل ت�شابه �أ�ساليب تفكريهم ،حيث تكون معاناتهم

واحدة ،و�سلوكياتهم واهتماماتهم وخرباتهم �أكرث تطابقا ً فيما بينهم.

وقد تبني �أن �شبكة “الإنرتنت” العاملية ،لديها املكان املنا�سب لتع ّدد تلك ال�صداقات ،وتنويعها وتطويرها ،وتنمايها يف
املحيطني املحلي والعاملي ،بل �أ�صبحت �رسعة امل�شاركة الإلكرتونية عرب املواقع االجتماعية� ،أ�رسع من �رسعة ارتداد
طرف العني() ،وهو الأمر الذي يجعل املراهق �شديد ال�صلة بها ،من�ضويا ً ملا ي�شعر يف �أنها ال تتما�شى مع متطلبات
الع�رص ،وهي مالذه الذي يلج�أ �إليه يف مرحلة عمرية دقيقة ،تدفع به �إىل جتاهل قوانني الأ�رسة وطاعتها ،رغب ًة يف
تلبية حاجياته وميوله ،حتت ذريعة تط ّور تطلعاته واالنفتاح ،بعيدا ً عن حتقيق العالقات.
قد تكون هذه املواقع الإلكرتونية جمتمعات ،تعمل على ا�ستغالل طريقة تفكري �رشيحة املراهقني ،يف ظل ت�ضا�ؤل
دور الأ�رسة وق ّلة املراقبة ،وتربز احلاجة �إىل درا�سة ا�ستخدامات ه�ؤالء املراهقني ملثل هذه املواقع ،والإ�شباعات التي
يحققونها ،فت�صبح نتائجها موجه ًة لهم حول منافع اال�ستخدام و�أ�رضاره ،وذلك يف درا�سة ميدانية ،تطرح ت�سا�ؤال ً
رئي�سيا ً حول كيفية ا�ستخدام املراهقني يف لبنان ملواقع التوا�صل االجتماعي؟ وما هي الإ�شباعات املتحقِّقة لديه
�إثر هذه اال�ستخدامات؟.

يقبلون على ا�ستخدامها ب�أعدادٍ كبريةٍ يف لبنان.
ب� -أن هذه الدرا�سة تع ّد تعترب من الدرا�سات القليلة يف الدرا�سات العربية ب�صفة عامة واللبنانية ب�صفة خا�صة.
ج� -أن الكثريين من املراهقني جعلوا مواقع التوا�صل ملج�أً لهم ،خ�صو�صا ً يف �أوقات الأزمات.
تن�صب عليها ،وهي مرحلة املراهقة خ�صو�صا ً بني البنني والبنات.
د -ت�أتي �أهمية الدرا�سة يف ا�ستهدافها املرحلة التي
ّ
هــ -ق ّد ت�سهم نتائج هذه الدرا�سة يف توجيه املراهقني ،وتنمية اجلوانب املعرفية خلطورة هذه املواقع.
رابعاً -تعريف اال�ستخدامات والإ�شباعات:
ت�ستخدم الدرا�سة فرو�ض نظريّة اال�ستخدامات والإ�شباعات ،التي ت�ستند �أ�س�س مدخلها �إىل جمموعة من الفرو�ض،
�أهمها �أن م�ستهلكي و�سائل الإعالم ن�شطاء يف اختياراتهم ر�سائل �إعالمية وفقا ً الحتياجاتهم ال�سيكولوجية

واالجتماعية� ،إذ �إن الأ�صول االجتماعية وال�سيكولوجية للحاجات ت�ؤدي �إىل الدوافع ،وينتج من خاللها توقع
املكاف�آت التي يح�صل عليها الفرد().
لذلك �صنّف كاتز ،وغريفت�ش(*) ،وها�س(*) )181-164 :p.p 1994 Katz, Gurevitch & Hass( ،احلاجات ال�شخ�صية يف
خم�س فئات �أ�سا�سية ،يتم �إ�شباعها عن طريق و�سائل االت�صال من قبل م�ستخدميها ،وهي احلاجات نف�سها التي
يتم �إ�شباعها عن طريق ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي ،وقد برزت كما ي�أتي:
�أ -احلاجات املعرفية  :Cognitiveاملرتبطة بتقوية املعلومات واملعرفة والفهم وت�سند البيئة املحيطة �إىل الرغبة يف

ثانياً� -أهداف الدرا�سة:
دة �أهداف:
ت�سعى الدرا�سة �إىل حتقيق ع َّ
 -1التع ّرف �إىل حجم قراءة املراهقني اللبنانيني ملواقع التوا�صل ،وحجم الدخول �إليها.
 -2الك�شف عن مدى ا�ستخدام املراهقني اللبنانيني ملواقع التوا�صل االجتماعي.
التو�صل �إىل معرفة دوافع ا�ستخدام املراهقني اللبنانيني ملواقع التوا�صل.
-3
ّ
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فهم البيئة وال�سيطرة عليها ،وهي ت�شبع لدى الفرد حب اال�ستطالع واالكت�شاف ،وتوفر معلومات نحتاج �إليها
يف حياتنا اليومية .و�إذا �أح�سن ا�ستخدام مواقع التوا�صل ،فهي �أف�ضل الو�سائل االت�صالية التي ت�شبع حاجات
املراهقني معرفياً.
ب -حاجات ال�شخ�ص العاطفية  :Affective Needsاملرتبطة بتقوية اخلربات اجلمالية ،والبهجة والعاطفة لدى الأفراد،
ويعترب ال�سعي للح�صول على البهجة والرتفيه ،من الدوافع العامة التي يتم �إ�شباعها عن طريق و�سائل االت�صال.
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طلبات امل�ستخدِم
�أدت التطورات التكنولوجية ،وبروز املواقع الإلكرتونية كو�سيلة تفاهم وتوا�صل عا ّمة و�رضورية ،حتق ُق
َ

�أ� -إن مواقع التوا�صل �أ�صبحت يف الفرتة الأخرية و�سيطا ً �إعالميا ً
مهما ً جداً ،له مريدوه من ال�شباب واملراهقني ،الذين
ّ

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

جـ -حاجات االندماج ال�شخ�صي لتعزيز ال�شخ�صية  :Personal Integrative Needsاملرتبطة بتقوية �شخ�صية

�أكدت نتائج الدرا�سة التي ظهرت �إثر ر�ؤية نقدية ،و�إن م�ستخدمي التكنولوجيا يتعر�ضون للإ�صابة بالتعب املتكرر،

الفرد من ناحية �صدقه ،والثقة بالنف�س ،وال�شعور باال�ستقرار ،ومركز الفرد يف املجتمع ،وتنبع هذه احلاجات من

الذي يع ّد خطرا ً يهدد الآالف من املتعاملني مع واجهات (�شا�شات) وحدات العر�ض املرئي عرب العامل ،ب�سبب الت�أثري

رغبة الفرد يف حتقيق الذات.
د -حاجات املرء لالندماج االجتماعي  :Social Integrative Needsاملرتبطة بتقوية االت�صال بالأ�رسة والأ�صدقاء،
واملجتمع والعامل من حوله .وتنبع من رغبة الفرد لالنتماء �إىل اجلماعة.
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الذي يكون فيه الفرد .وتنبع من رغبة الفرد يف العزلة امل�ؤقتة.
كما تع ّد دوافع تعر�ض اجلمهور لو�سائل الإعالم والإ�شباعات املتوقعة ،من الفرو�ض الأ�سا�سية ،التي يقوم عليها املدخل،
ويفرت�ض هذا املدخل �أن دوافع التعر�ض لو�سائل الإعالم ،تنتج �أ�سا�سا عن احلاجات الأ�سا�سية واالجتماعية لأفراد

الإنرتنت والهاتف املحمول من جهة �أخرى ،مو�ضح ًة مدى خماطر ا�ستخدام �شبكات املعلومات يف عمليات ارتكاب
اجلرائم ،وعمليات التزوير والتزييف التي تتم عرب الكمبيوتر ،ب�سبب عدم وجود برامج حظر التجول يف �شبكات الإنرتنت
واملواقع الإباحية.
 -4درا�سة حنان جنيد ( )2003بعنوان “االت�صال التفاعلي (الإنرتنت) وعالقته بدرجة الوعي ال�سيا�سي لدى طالب
اجلامعات امل�رصية:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة درجة االت�صال عرب الإنرتنت وما يتبع ذلك من تفاعالت وارتباط ذلك بدرجة الوعي
ال�سياحي لطالب اجلامعة.

اجلمهور ،وت�ؤدي �إىل توقعات ميكن �إ�شباعها من خالل ا�ستخدام و�سائل الإعالم� ،إذ ترتبط م�ضامينها مبتغريات

وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج �أهمها:

كال�سن والنوع والتعليم وامل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي والعالقات االجتماعية()
دميغرافية متعددة،
ّ

�إن �أهم الإ�شباعات املتحققة للطالب من ا�ستخدامهم الإنرتنت ،هي التعرف �إىل الأحداث اجلارية العاملية ،وي�أتي

وي�ؤكد مدخل اال�ستخدامات احلديثة على �رضورة التحديد الدقيق لطبيعة اجلمهور امل�ستهدف ،وفهم العالقة بني
خ�صائ�صه االجتماعية ،وبني طبيعة ا�ستخداماته للو�سيلة ،ثم ال�سياق الذي ت�ستخدم فيه هذه الو�سيلة ،وبالتايل؛
يتم الرتكيز على كيفية تعر�ض املراهقني ملواقع التوا�صل االجتماعي ،ونوعية املو�ضوعات التي يتم التطرق اليها،
وماهية عادات و�أمناط ا�ستخداماتهم ،بينما يق�صد يف درا�سة الإ�شباعات املتحققة لديهم ،احتياجاتهم النف�سية
واالجتماعية.
خام�ساً -الدرا�سات ال�سابقة:

 -1درا�سة �أحمد فهمي ( )1998بعنوان “ا�ستخدام ال�شباب امل�رصي للإنرتنت:

ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل معرفة الهدف الرئي�سي ال�ستخدام ال�شباب امل�رصي للإنرتنت.
وجاءت �أهم نتائج الدرا�سة:
�إن الهدف الأ�سا�سي يف ا�ستخدام ال�شباب للإنرتنت ،هو احل�صول على معلومات متعددة حول جماالت خمتلفة.
 -2درا�سة �سامي عبد الر�ؤوف طايع ( )2000بعنوان “ا�ستخدام الإنرتنت يف العامل العربي”:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة منط ا�ستخدام ال�شباب امل�رصي للإنرتنت.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل ع ّدة نتائج هي الآتية:

�إن ال�شباب امل�رصي �أكرث ا�ستخداما ً للربيد الإلكرتوين عن غريهم من ال�شباب يف البالد العربية الأخرى .و�إن من �أهم

الفوائد التي يح�صل عليها ال�شباب من الإنرتنت ،هي ح�صولهم على املعلومات.
 -3درا�سة �رشيف دروي�ش اللبان ( )2001بعنوان “تكنولوجيا االت�صال – املخاطر والتحديات والت�أثريات االجتماعية”:
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ثم ي�أتي يف املرتبة الثالثة ،التحدث مع االخرين ،وارتفاع ن�سبة امل�شرتكني يف جماعات
بعدها ال�شعور باملتعة والرتفيهّ ،

املحادثة واحلوار الإلكرتوين من طالب اجلامعات ،وهو من �أجل تبادل الر�أي يف الأمور اخلا�صة.

 -5درا�سة هبة ال�سمري ( )2003بعنوان “ا�ستخدام الأطفال للإنرتنت – العالقة بني الآباء والأبناء”:
�سعت هذه الدرا�سة للتعرف �إىل كيفية ا�ستخدام الأطفال للإنرتنت ،ومدى ت�أثري ذلك يف عالقتهم ب�آبائهم .وجاءت
�أهم نتائج الدرا�سة كما ي�أتي:
�إن الأطفال ي�ستخدمون الإنرتنت ،يف املرتبة الأوىل من �أجل الت�سلية واحل�صول على املعلومات عن الفن والريا�ضة،
وتفوق الذكور على الإناث من ناحية القدرة على اال�ستخدام.
 -6درا�سة �أحمد م�صطفى عمر ( 2006بعنوان “اجتاهات ا�ستخدام الإنرتنت”:
جاء يف نتائج الدرا�سة �أنه من امل�س ّلم به ،هو اال�ستخدام احل ّر للإنرتنت ،وهو الأمر الذي تكون له تكلفة باهظة

الثمن ،تعود �إىل ال�شباب �أكرث من غريهم ،فقد بات التح�صيل العلمي مه ّددا ً باالتكالية املطلقة ،ن�سب ًة ملا تو ّفره
التوجه
ال�شبكة من خدمات الت�صفح غري الدقيق للمعلومات� ،إ�ضافة �إىل �أن القيم �أ�صبحت مه ّددة �أي�ضا ً ب�سبب
ّ

موحد ،وما ينجم عنه من �أفكار تعمل على ت�شويه ما عداها من قيم.
نحو العوملة الثقافية التي ت�ؤمن بنظام ق ّيمي
ّ
 -7درا�سة �إميان عليوان ( )2007بعنوان “الو�سيط الإعالمي وحت ّدياته الرتبوية واالجتماعية والثقافية”:

�أظهرت الدرا�سة �أنه بينما تتعرث خطوات الدولة اللبنانية يف دخول جمتمع املعلومات ،وتتفاوت املدار�س يف ت�أمني
وت�شعباته؛ ف ُهم
خدمات الإنرتنت لتالميذها ،يتقدم النا�شئون� ،أبناء الطبقة الو�سطى يف بريوت ،بثبات يف عامل الإنرتنت
ّ
يعي�شون مراهقتهم بنواحيها املختلفة عرب هذه ال�شبكة الدولية للمعلومات ،حتى �أمكن القول� ،إنها �صارت جزءا
من �صداقات وعالقات عاطفية ،وت�ساعدهم على �أداء فرو�ضهم املدر�سية ،مع �أن غايتها الأ�سا�سية بالن�سبة اليهم
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ه -حاجات املرء الهروبية  :Escapist Needsاملرتبطة برغبة الفرد يف الهروب ،و�إزالة اال�ضطراب ،والرغبة يف تغيري امل�سار

البيولوجي للإ�شعاع على ّ
املخ من جهة ،والت�أثريات ال�سيكولوجية لتكنولوجيا االت�صال ،كالإدمان على ا�ستخدام
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هي الت�سلية ،فهم يلج�أون اليها هربا من ال�ضجر وامللل ،فتملأ �أوقاتهم بثقافة الت�سلية وت�سلية الثقافة ،مع رجحان

احل�صول على املعلومات الرقمية ( )DIGITAL-INFORMATIONكالتلفزة والراديو وال�سينما والإنرتنت ،وغريها()

كفة الأوىل عندهم.

يف �سياق جمموعة الأدوات والأجهزة ،التي توفر عملية تخزين هذه املعلومات ومعاجلتها وا�سرتجاعها ،وكذلك تو�صيلها

وب ّينت الدرا�سة �أن خدمات الإنرتنت ت�ضفي على م�ستعملها املراهق ،م�شاعر اال�ستقالل وت�أكيد ال ّذات ،والتم ّيز،

والإنتماء �إىل الأقوياء� ،إىل جانب ما ت�ؤمنه له من معرفة غري حمدودة ،وكل ذلك يدخل حتوالت ،من �ش�أنها �أن تغيرّ من دور

ّ
ت�شكل لها عوامل وت�أثريات ذات �صبغة عاملية ،بدال من ت�أثري الأ�رسة كما كانت
ال�شباب و�سلوكهم وقيمهم التي بد�أت
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كما �أظهرت الدرا�سة �أن ثقة الذكور بالإنرتنت و�إمكانياتها ،تفوق ثقة الإناث بها ،وهذا الأمر ينطبق على معظم
التكنولوجيا ،وب ّينت �أن ن�سبة مدمني الإنرتنت من الذكور ،هي �ضعف ن�سبة الإناث ،و�أن حوايل  ٪75من �أفراد العينة
الذكور ،يف�ضلون “ال�شا�شة” على املدر�سة ،مقابل حوايل  ٪58من الإناث.

 -8درا�سة  )2010( Larry Roseenبعنوان “�أقر�صني �أو نبهني – كيف ت�ستطيع ال�شبكة االجتماعية م�ساعدة
�أو �إيذاء �أطفالنا ومراهقينا”:
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ا�ستخدام املراهقني ملوقع التوا�صل االجتماعي ال�شهري“ ،الفي�س بوك” ب�شكل مبالغ ،ي�ؤثر
�سلبا ً يف العادات االجتماعية لدى املراهقني ،ويجعلهم عر�ضة للم�شكالت النف�سية مثل الرنج�سية ،وم�شكالت يف
عيوب ال�شخ�صية ،كال�سلوكيات املعادية للمجتمع ،والهو�س ،والنزعة العدوانية ،ف�ضال ً عن زيادة ن�سب الغياب عن
املدر�سة ،واملعاناة من ا�ضطرابات النوم ،والقلق ،واالكتئاب ،ثم انخفا�ض معدالت الرتكيز واحلفظ.
 -9درا�سة حمبوب ها�شم ،و�سوزان �سميث ( )2011بعنوان “م�ستوى �إدمان ال�شباب الإماراتي على تكنولوجيا
املعلومات احلديثة – الفر�ص والتحديات – املخاطر واحللول املمكنة مل�ستقبل �أف�ضل”:
بينت نتائج الدرا�سة �أن واحدا ً من كل �أربعة من ال�شباب الإماراتي ،ذكورا ً و�إناثاً ،ت�صل �أعمارهم � 18سنة وما فوق،
من خمتلف اجلامعات يف خمتلف مرافِق الدولة ،اعرتف �أنه مدمن على ا�ستخدام هذه الأدوات احلديثة .وتبني �أن ال�شابات
يحبذن ق�ضاء وقت على الإنرتنت �أكرث من ال�شباب ،عو�ضا ً عن اخلروج من املنزل �أو التحدث �إىل الآخرين .كما ت�ستخدم

 -2الإنرتنت:

ت ُعد الإنرتنت جزءا ً من ثورة االت�صاالت ،وي�أتي مفهومها �ضمن �إطار �شبكة طرق املوا�صالت ال�رسيعة ،التي ت ُ�سمى

�شبكة ال�شبكات() .كما تجُ مع تعريفاتها على �أنها و�سيلة ات�صال ،ت�ؤ ّمن �إر�سال الر�سائل والتحاور وعر�ض الأفكار والآراء
واالطالع على �أفكار الآخرين و�آرائهم ،بدافع التفاعل والتعامل بني الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات والهيئات املختلفة() ال
�سيما �أنها تت�صف “بالبيت الإلكرتوين” نظرا ً �إىل ما �شهدته ال�سنوات اخلم�س الأخرية ،من تطورات نوعية يف ا�ستخدام
هذه ال�شبكة() ،التي باتت متوفرة الآن يف البيت واملدر�سة واجلامعة واملكتبات واملقاهي عرب حا�سوب �شخ�صي ،ومودم
للو�صل على خطوط الهاتف �أو اخلطوط اخلا�صة بها ،واال�شرتاك باحدى ال�رشكات املجهزة خلدمات الإنرتنت().
 -3التوا�صل االجتماعي:

جاء يف تعريف التوا�صل االجتماعي – اجلماهريي� ،أنه “العملية التي يقوم فيها القائم باالت�صال ،ببث

ر�سائل م�ستم ّرة ومتعددة ،من خالل الو�سائل الآلية والإلكرتونية �إىل عدد كبري من املتلقني ،يف حماولة للت�أثري

فيهم بطرائق متعددة”() .لكن ،لي�س اجلهاز الفني لو�سائل الإعالم هو ما مييز و�سائل االت�صال حتديدا ً اجلماعي
�إمنا هو نوع خا�ص من التوا�صل االجتماعي ،الذي ينطوي على اخل�صائ�ص املميزة للجمهور ،وجتربة االت�صال
والأطراف املت�صلة ،يف عملية خلق معنى بني �شخ�صني �أو �أكرث() ا�ستنادا ً �إىل التغذية الراجعة  Feed Backعند حدوث
�إما �سوء اال�ستقبال �أو حتى اال�ستيعاب()،ويظهر �أثر التفاعل الداليل بينهم من تبادل وتبليغ وت�أثري ،و�أي�ضا ً يظهر الأثر
ال�سلوكي امل�ؤثر على املتلقني �إما �إيجابيا ً �أو �سلبياً ،ذلك �أن تلك العملية �سارت وفقا ً النفعاالت وتعابري وميول �شخ�صية
�أو �إيديولوجية().

الن�ساء ن�صو�ص الر�سائل الق�صرية مبعدل �أكرب بكثري من الرجال ،بينما تعلو ن�سبة ا�ستخدام الرجال لها لأغرا�ض

 -4مواقع التوا�صل االجتماعي:

ّ
�سن الـ ،18للإنرتنت� ،أو عند ا�ستخدام هواتفهم اخللوية.
وتطوير عادات �صحية وتطويرها عند
ت�صفح ،من هم دون ّ

هيكل �أو �شكل ديناميكي جلماعة اجتماعية” ،وتعتمد هذه ال�شبكات يف جمال درا�ستها على التحليل ال�سو�سيولوجي،

�ساد�ساً -مفاهيم الدرا�سة:

فتن�ش�أ من �أجل تو�سيع العالقات املهنية �أو عالقات ال�صداقة وتفعيلها ،كما يطلق عليها عدة ت�سميات منها :الويب،

املغازلة ،على ا�ستخدام الن�ساء لهذه الأغرا�ض .و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أهمية تدخل املربني و�أولياء الأمور ،ل�ضمان �إتباع

 -1تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت:

تعرف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ب�أنها الأداة التي تنقل املعرفة والأفكار من �شخ�ص �إىل �آخر� ،أو من جهة �إىل

�أخرى ،بق�صد التفاعل والت�أثري املعريف �أو الوجداين ،يف ال�شخ�ص �أو اجلهة� ،أو �إعالمه ب�شيء� ،أو تبادل اخلربات والأفكار
وين�صب مفهومها يف �سياق الو�سائل الإلكرتونية امل�ستحدثة ،التي ّ
متكن من
معه� ،أو �إقناعه ب�أمر ما� ،أو الرتفيه عنه().
ّ
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هي “جمموعة هويات اجتماعية ،ين�شئها �أفراد �أو منظمات ،لديهم روابط نتيجة التفاعل االجتماعي ،وميثلها

ال�شبكات الرقمية االجتماعية ،ال�شبكات االجتماعية ،و�سائل االعالم االجتماعية ،املواقع الإلكرتونية() كمزيج من
الإيديولوجيا والتكنولوجيا يف �سياق ثورة “ت�رسيع االنت�شار” للأفكار().
 -5الفي�س بوك :Facebook

جاء يف تعريف �أ�سا�سي ودقيق ملوقع الفي�س بوك � ،Fecebookأنه“ :جمموعة فعالة من واجهات برجمة التطبيقات

خا�صة باملطورين ،ت�سمح للم�ستخدمني با�ستخدام هويتهم وات�صاالتهم يف كل مكان()” .وي�شري �إىل انه “موقع ويب
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احلال يف ال�سابق.

عرب �أجهزة االت�صاالت املختلفة �إىل �أي مكان يف العامل� ،أو ا�ستقبالها من �أي مكان يف العامل)(.
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للتوا�صل االجتماعي ميكن الدخول �إليه جماناً� ،إذ ب�إمكان م�ستخدميه االن�ضمام �إىل ال�شبكات التي تنظمها املدينة �أو
جهة العمل �أو املدر�سة �أو الإقليم ،من �أجل االت�صال بالآخرين والتفاعل معهم .كما ميكنهم �إ�ضافة �أ�صدقاء �إىل قائمة
�أ�صدقائهم و�إر�سال الر�سائل اليهم ،و�أي�ضا ً حيث ملفاتهم ال�شخ�صية وتعريف الأ�صدقاء ب�أنف�سهم”().

ثامناً -الإجراءات املنهجية:
 -1نوع الدرا�سة واملنهج امل�ستخدم:

تقع هذه الدرا�سة �ضمن الدرا�سات الو�صفية ،التي حتاول و�صف ظاهرة ما يف املجتمع ،وتعتمد على منهج «امل�سح

الإعالمي»  survery methodللجمهور ،من خالل االعتماد على �أ�سلوب «امل�سح بالع ّينة»  ،sampleباعتباره �أف�ضل
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منهج يتنا�سب مع نوعية الدرا�سة.

ا�ستخدمت الدرا�سة تعريفا ً اجرائيا ً ملرحلة املراهقة يف هذه الدرا�سة حيث ح�رصتها يف املرحلة العمرية ما بني

� -2أدوات الدرا�سة:

وتعرف ب�أنها “احلالة الفكرية والعاطفية والنف�سية ،التي يع�شها الطفل يف املرحلة االنتقالية ما بني مرحلة

من الع ّينة املحددة م�سبقا ،وقد مت ّ تنظيمها من خالل املقابلة مع املبحوثني.

(� )18 – 15سنة وهي مرحلة املراهقة الو�سطى.
الطفولة وبني الر�شد ،والتي قد تت�صاحب عادة مع ا�ضطرابات وعدم ا�ستقرار يف حياته ،واملراهقة من الإرهاق؛ فاملراهق
يف هذه املرحلة ،قد يعاين من م�شكالت نف�سية عديدة تفر�ضها عليه خ�صائ�ص هذه املرحلة وتبدالتها ،والتي تكون
جزءا طبيعيا من منوه ،فرتهقه �أو ترهق �أ�رسته()” ،فتظهر ه ّوة كبرية قائمة بني عمره احلقيقي الذي ال ي�سمح له ب�أن
يروي تلك احلاجات والرغبات ،والتي تزداد بعيدا عن جذوره الأ�رسية وجذوره الثقافية االجتماعية()” ،مواجها ً مرحلة

تعليمية حا�سمة يف مراحل منوه ون�ضوجه الفكري().
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 -6املراهقون:

اعتمدت الدرا�سة على ا�ستمارة اال�ستبيان ك�إحدى �أهم �أدوات جمع البيانات ،للح�صول على املعلومات املطلوبة

 -3ع ّينة الدرا�سة:

ا�ستخدمت الدرا�سة الع ّينة العمدية الق�صدية  ،purposive sampleوهي التي تنتمي للع ّينات غري االحتمالية

 ،non probability sampleوقد مت ّ اختيار الع ّينة وفقا ً لبع�ض ال�رشوط واخل�صائ�ص التي حددتها الدرا�سة ملالئمة
جمتمع الدرا�سة و�أهدافها .لذلك ،مت ّ اختيار الع ّينة من املراهقني الذين يرت ّددون على مواقع التوا�صل االجتماعي؛ كما �أن

الع ّينة العمدية مت ّثل املجتمع من اجلانب الذي تتناوله الدرا�سة ،ويقع اختيار الباحث لها ،لكونها تق ّدم �صورةً �صائب ًة

ملجتمع الدرا�سة.
�سابعاً -ت�سا�ؤالت الدرا�سة:

 -1ما حجم دخول �أو قراءة املراهقني اللبنانيني ملواقع التوا�صل االجتماعي؟
� -2إىل � ّأي مدى يبلغ ا�ستخدام املراهقني اللبنانيني ملواقع التوا�صل االجتماعي؟

 -4حجم العينة

مت تطبيق البحث على عينة قوامها  400مفردة من طالب املدار�س اللبنانية ترتاوح �أعمارهم ما بني � 17-15سنة،

 -3ملاذا يواظب املراهقون يف لبنان على متابعة مواقع التوا�صل االجتماعي؟

وقد مت تق�سيم العينة منا�صفة بني املدار�س احلكومية (ثانوية �سعيد للبنني ،وثانوية الغبريي للبنات ،وثانوية �شكيب

 -4هل حتقَّقت �إ�شباعات املراهقني اللبنانيني بعد ا�ستخدامهم مواقع التوا�صل االجتماعي؟

�أر�سالن املختلطة) ،واملدار�س اخلا�صة (الثانوية العاملية اخلا�صة للبنني ،والثانوية العاملية اخلا�صة للبنات ،ومدر�سة

تو�صل املراهقون اللبنانيون �إىل مميزات مواقع التوا�صل االجتماعي وعيوبها؟
 -5هل
ّ

الأخوة اللبنانية) ،كما ق�سمت العينة منا�صفة بني البنني والبنات.

 -6ما هي حاجات املراهقني اللبنانيني الرتقائهم يف ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي؟
 -7ما هي الفروق بني الإناث والذكور يف اال�ستخدامات والإ�شباعات املتحققة؟
 -8ما هي الفروق بني ا�ستخدامات �أفراد الع ّينة للمواقع وبني الإ�شباعات املتحققة؟

 -5اختبار ال�صدق والثَّبات:

ّ
املحكمني واملتخ�ص�صني(*) ،وبعد �إدخال بع�ض التعديالت امل�ستوجبة ،بلغت
مت عر�ض اال�ستمارة على عدد من

الن�سبة العامة لالتفاق بني املحكمني بالن�سبة ال�ستمارة عينة البحث  ،%92وهي ن�سبة مقبولة.
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تا�سعاً -نتائج الدرا�سة:

خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج النظرية والتطبيقية؛ ت�ؤكد �أن معظم ا�ستخدامات املراهقني اللبنانيني

املبحوثني يتزايد ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل االجتماعي يف حالة الغياب عن املدر�سة ،مقابل  ٪24منهم يزداد
ا�ستخدامهم يف حالة ال�شعور بالعزلة ،و ٪17من الذين يتزايد ا�ستخدامهم عند حاجتهم �إىل االنفراد ،و ٪10ممن

ملواقع التوا�صل االجتماعي ،ال تتخطى دوافعهم وحاجاتهم نظرا ً �إىل املرحلة العمرية التي ميرون بها ،ذلك لأنهم مييلون

يدفعهم نفورهم من املحيط �إىل زيادة ا�ستخدام هذه املواقع ،يف حني ظهرت الن�سبة مت�ساوية لدى املبحوثني يف ٪8

�إىل التفاعل مع هذه املواقع بهدف الت�أثري يف احتياجاتهم ال�سيكولوجية واالجتماعية ،وت�أثر دوافعهم بها ،واال�ستجابة

من املتزايد ا�ستخدامهم بدافع امللل ومتابعة الأزمات ال�سيا�سية ،بينما ظهر تدنيّ الن�سبة �إىل  ٪6من املبحوثني الذين

لواقع ارتباطهم مبواقع التوا�صل االجتماعي كو�سيلة ت ُ�شبع حاجاتهم؛ ما يجعل من ه�ؤالء املراهقني جمهورا ً ن�شطا ً
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واجتماعية يف مرحلة عمرية قابلة النتقاء كل ما يتفق مع رغباتهم ،من �إ�شباعات عملية �شبه توجيهية.
وميكن تو�ضيح ذلك فيما ي�أتي:

� -1أظهرت الدرا�سة �أن ٪64من �آباء املبحوثني هم من �أ�صحاب امل ِهن احلرة ،و�أ ّن  ٪23منهم يف امليدان الإداري ،بينما

جاءت ن�سبة العاملني يف ميدان القانون ما يقارب الـ  ،٪9وقد تدن ّت ن�سبة العاملني يف القطاع التّعليمي �إىل حدود
الـ  .٪5بينما �أكرثية �أ ّمهات املبحوثنيُ ،ه َّن ربّات منزل ،حيث بلغت ن�سبة ما يقارب الـ  .٪79ويف املقارنة بني الإناث وبني

الذكور ،تبني ان  ٪79ممّن �أ ّمهاتهم ربّات منزل لدى الذكور مقابل  ٪78من �أ ّمهات الإناث .وظهر ارتفاع الن�سبة لدى طالب
ات منزل.
هن رب ّ َ
املدار�س اخلا�صة �إىل  ٪82مقابل الـ  ٪76من الذين �أمهات طالب املدار�س احلكومية اللواتي ّ

� -2أو�ضحت الدرا�سة ان  %62من املبحوثني يتعاملون مع مواقع التوا�صل االجتماعي منذ اكرث من �سنتني ،وان

الذكور هم الأقدم يف اال�ستخدام من الإناث .
� -3أظهرت الدرا�سة ان اكرث املواقع ا�ستخداما ً هو موقع الفي�س بوك  Facebookحيث لغت ن�سبة ا�ستخدامه من
قبل �أفراد العينة  ٪71واعتباره �أكرث تنا�سبا ً مع حاجاتهم .وان الإناث هم الأكرث ميوال ً ال�ستخدامه.
� -4أظهرت الدرا�سة �أن �أكرثية املبحوثني يواجهون تدخل الأهل يف ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل من حني �إىل �آخر،
بن�سبة  ٪51من احلجم الإجمايل للعينة مقابل ما يقارب الـ  ٪36من املبحوثني الذين ال ي�شهدون هذا التدخل ،يف
حني ظهر تدنيّ الن�سبة لدى املبحوثني �إىل ما يقارب الـ  ٪14من الذين يواجهون التدخل الأ�رسي ال ّدائم .و�أن الإناث اكرث
مواجهة لهذا التدخل الأ�رسي من الذكور.
� -5أو�ضحت الدرا�سة ان  ٪33من املبحوثني يرون ان ا�ستخدام املواقع ت�شغلهم عن الدرا�سة ،وان ن�سبة  ٪24ممن
يواجهون �إدمان ا�ستخدامها ،و ٪22يعانون من الك�سل والرتاخي نتيجة ا�ستخدامها .وان الإناث هم �أكرث ت�رضرا ً منها.
 -6ب ّينت الدرا�سة ان  ٪53من املبحوثني ال يظهرون تفا�صيل املعلومات ال�شخ�صية حفاظا ً على خ�صو�صية

بياناتهم ال�شخ�صية .وان الإناث �أكرث حر�صا ً من الذكور على التعامل مع خ�صو�صية البيانات ال�شخ�صية يف مواقع
التوا�صل االجتماعي.
� -7أو�ضحت الدرا�سة ان  ٪73من املبحوثني يندفعون نحو ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي بدافع التقاء
�أ�صدقائهم وملئ وقت الفراغ بالرتفيه ،فتقاربت ن�سب الأ�سباب الدافعة �إىل اال�ستخدام بني الإناث والذكور.
� -8أظهرت الدرا�سة �أنه ثمة حاجات دافعة �إىل تزايد ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي ،حيث ان  ٪27من
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يزداد ا�ستخدامهم ملواقع التوا�صل بدافع عمل الأبحاث املدر�سية.
� -9أو�ضحت الدرا�سة� ،أن الن�سبة الغالبة من �أفراد العينة ممن ي�ستخدمون مواقع التوا�صل بطريقة منتظمة ،٪62
ومل توجد فروق وا�ضحة بني اجلن�سني ،ذكورا ً و�إناثاً� ،أو بني طالب املدار�س اخلا�صة واحلكومية .كما �أو�ضحت الدرا�سة �أن
 ٪60من الطالب ي�ستخدمونه مييا ً مل تختلف هذه الن�سبة �أي�ضا ً بني الذكور والإناث� ،أو بني طالب املدار�س احلكومية
واخلا�صة.
 -10ات�ضح من الدرا�سة �أن حواىل  ٪40من �أفراد العينة ي�ستخدمون مواقع التوا�صل االجتماعي من �ساعتني
�إىل ثالث �ساعات ،وتقاربت الن�سبة بني طالب املدار�س احلكومية واخلا�صة� ،إال �أنها اختلفت اختالفا ب�سيطا بني الإناث
والذكور� ،إذ جاءت  ٪21للذكور ،وما يقارب الـ  ٪19لدى الإناث.
� -11أو�ضحت الدرا�سة �أن �أكرث من  ٪75من �أفراد العينة ي�ستخدمون الهاتف املحمول للدخول �إىل هذه املواقع،
ما ات�ضح �أن �أكرث من  ٪75يعتربون �أن الفي�س بوك واليوتيوب هما �أكرث املواقع ا�ستخداماً ،وقد اختلف يف ذلك الإناث
والذكور ،و�إذ جاءت ن�سبة الإناث يف ا�ستخدام الفي�س بوك حواىل  ٪78بينما الذكور حواىل  ٪64يف حني زاد عدد الذكور
يف ا�ستخدام اليوتيوب حواىل  ٪28بينما الإناث  ٪17تقريباً.
� -12أكدت الدرا�سة �أن ما يقرب من ن�صف العينة  ٪47يقومون با�ستخدام مواقع التوا�صل ليالً ،و�أن ٪43
ي�ستخدمونه بعد الظهر ،وهذه نتيجة منطقية ،لأن �أفراد العينة ينتظمون يف مدار�سهم �صباحاً.
� -13أظهرت الدرا�سة �أن �أكرث �أولياء الأمور يتدخلون يف ا�ستخدام �أبنائهم للإنرتنت ،فقد بلغت ن�سبة تدخل الأهل
 ٪65تقريبا ً من �أفراد العينة ،مما يو�ضح درجة وعي عالية لدى الأهل.
� -14أكدت الدرا�سة �أن �أكرثية �أفراد العينة ،يرتبطون ارتباطا �شديدا بو�سائاللتوا�صل االجتماعي� ،إذ �إن  ٪80تقريبا
من الطالب منحوا الدرجة الأوىل يف اختياراتهم اىل مواقع التوا�صل االجتماعي والهاتف املحمول من بني و�سائل
االت�صال املختلفة.
� -15أكد �أفراد العينة �أن �أ�رضار ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي ،كانت يف ان�شغالهم عن الدرا�سة بن�سبة
ّ
احتل �رضر �شيوع الرذيلة بن�سبة  ٪11فقط .وتقارب
 ٪33تقريباً ،ثم جاء الإدمان على الإنرتنت بن�سبة  ٪24تقريباً ،يف حني
يف ذلك الذكور والإناث ،و�إن ارتفعت ن�سبة الذكور يف �شيوع الرذيلة �أكرث من الإناث.
� -16أو�ضحت الدرا�سة �أن العدد الأكرب من املراهقني بن�سبة  ٪77يف�ضلون املحادثة مع �أفرادهم يف العمر من
حميطهم الدرا�سي نف�سه .كما �أو�ضحت الدرا�سة �أن �أكرث املو�ضوعات التي يت�شارك فيها �أفراد عينة البحث بالرتتيب،
هي املو�ضوعات الرتفيهية  ،٪30املو�ضوعات العاطفية  ،٪21املو�ضوعات االجتماعية  ،٪18املو�ضوعات اخلا�صة

العدد �/ 15آذار 2016

59

ال يتعدى مرحلة االنتقاء من التعر�ض لهذه الو�سيلة ،نتيج ًة ملا يتميَّزون به من تغريات �سيكولوجية وفيزيولوجية

الإت�صال والتنمية

الإت�صال والتنمية

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

بالدرا�سة  ٪17تقريباً .وال يوجد اختالف بن�سب كبرية بني الذكور وبني الإناث.
 -17حول �أ�سباب ا�ستخدام مواقع التوا�صل ب�شكل عام� ،أكد  ٪60من �أفراد العينة �أنه ال�شعور بالوحدة وامللل
واحلاجة �إىل االنفراد.
 -18من ناحية الإ�شباعات املتحققة لدى �أفراد العينة بالن�سبة �إىل التعامل الذاتي ،فقد جاءت �سهولة البحث عن
املعلومات والو�صول اليها يف املركز الول بن�سبة  ٪89تقريبا ً بني موافق وموافق ب�ش ّدة ،وتالها يف املركز الثاين القدرة على
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يف �أمان �أخرى بن�سبة  ،٪75بينما جاءت القدرة على كتابة التعليقات يف املركز الرابع بن�سبة � .٪70أما اال�ستمتاع
بال�صور ومقاطع الفيديو فقد جاءت بن�سبة  ٪60ما بني موافق وموافق ب�ش ّدة.
 -19وبالن�سبة �إىل الإ�شباعات املتحققة يف اجلانب الرتفيهي ،فقد جاء ا�ستخدام مواقع التوا�صل للرتفيه والت�سلية
يف املركز الأول بن�سبة  ٪93ما بني موافق وموافق ب�شدة ،وجاء يف املركز الثاين ا�ستخدامها مللء وقت الفراغ بن�سبة
 ٪88تقريباً� ،أما الإ�شباع املتعلق ب�إيجاد العديد من الإجابات ،فقد جاء يف املركز الثالث بن�سبة  ٪73تقريباً ،وجاء يف
املركز الرابع الإ�شباع املتعلق بن�سيان �ضغوط الدرا�سة بن�سبة  ٪68تقريباً� .أما املركز اخلام�س الذي يحدد الإ�شباع

املراجع العربية:
�1 .1أحمد �أنور بدر ،الن�رش الإلكرتوين وم�شكالته املعا�رصة ،الن�رش الإلكرتوين وت�أثريه على جمتمع املكتبات واملعلومات،
املكتبة االكادميية (�رشكة م�ساهمة م�رصية) ،القاهرة ،الطبعة االوىل.2001 ،
2 .2ال�سيد بخيت ،الإنرتنت كو�سيلة ات�صال جديدة (اجلوانب الإعالمية وال�صحفية والتعليمية والقانونية والأخالقية،
دار الكتاب اجلامعي ،العني دولة الإمارات العربية املتحدة ،الطبعة الثانية.2012 ،
عمان ،الطبعة العربية،
3 .3ثوار ثابت عارف� ،أ�سا�سيات تكنولوجيا احلا�سب ،دار اليازوري العلمية للن�رش والتوزيعّ ،
.2010

4 .4جو�ستني ليفي ،الت�سويق عرب فاي�سبوك ،ترجمة احمد حيدر ،الدار العربية للعلوم نا�رشون ،بريوت ،الطبعة االوىل
1432ه – 2011م.

املتعلق بالتخل�ص من ال�شعور بالوحدة ،فقد جاء بن�سبة  ٪61تقريباً .وقد جاء يف املركز ما قبل الأخري ،الإ�شباع املتعلق

5 .5جميل حمداوي ،ندوى العرب ،ال�صحيفة الإلكرتونية ،املغرب ،املوقع الإلكرتوينwww.arabicnadwah.com :

بامل�ساعدة على عملية الإ�سرتخاء بن�سبة  ٪57تقريباً؛ يف حني جاء يف املركز الأخري الإ�شباع املتعلق بالهروب من الأعباء

6 .6ح�سن عماد مكاوي ،تكنولوجيا االت�صال احلديثة يف ع�رص املعلومات ،الدار امل�رصية اللبنانية ،القاهرة ،الطبعة
اخلام�سة .2009

بن�سبة .٪52
 -20وبالن�سبة �إىل الإ�شباعات املتحققة من ناحية التعامل االجتماعي ،فقد جاءت نتائج الدرا�سة لت�ؤكد �أن
الإ�شباع املتعلق بالتحدث مع الآخرين جاء يف املرتبة الأوىل بن�سبة  ٪90تقريباً ،من املوافقني واملوافقني ب�ش ّدة؛ بينما

جاء الإ�شباع املتعلق بتدعيم العالقة بالأ�صدقاء يف املركز الثاين بن�سبة  ٪88تقريباً ،وجاء يف املركز الثالث الإ�شباع
املتعلق ب�إمكانية تبادل الفيديو وال�صور بن�سبة  ٪61تقريباً .بينما ظهر الإ�شباع املتعلق بالإح�سا�س باحليوية والطاقة
للتوا�صل بن�سبة  ٪57تقريباً ،تاله �إ�شباع ال�شعور بالوجود مع الأ�رسة والأ�صدقاء بن�سبة  ٪52تقريباً ،وجاء يف املركز قبل
الأخري ،الإ�شباع املتعلق بتقليد الأ�صحاب بن�سبة  ،٪50واحتل املركز الأخري الإ�شباع املتعلق بالتوا�صل مع م�شاهري الفن
وال�سيا�سة بن�سبة  ٪30تقريباً.

7 .7ح�سن عماد مكاوي ،ليلى ح�سني ال�سيد ،االت�صال ونظرياته املعا�رصة ،الدار امل�رصية اللبنانية ،عبد اخلالقي ثروت،
الطبعة الثامنة .2009
8 .8خالد وليد حممود� ،شبكات التوا�صل االجتماعي ،دار مدارك للن�رش ،لبنان ،الطبعة الأوىل.2011 ،
9 .9رامي الالمي ،تعريف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،الأردن 26 ،ت�رشين الأول 2009م ،املوقع الإلكرتوينsdew. :
maktoobblog.com
 .10عبد الفتاح التميمي ،عماد حممد �أبو عيد� ،شبكات احلا�سوب والإنرتنت (خطوة ..خطوة) ،دار اليازوري العلمية
للن�رش والتوزيع ،الأردن ،الطبعة العربية.2006 ،
 .11عبدالله عبد الدائم ،الثورة التكنولوجية يف الرتبية العربية ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة الثالثة.1981 ،
 .12علي احل�سيني ،ال�شيطان الإلكرتوين ،دار املحبة البي�ضاء ،الطبعة الأوىل .2010
 .13فتحي ح�سني عامر ،و�سائل االت�صال احلديثة (من اجلريدة �إىل الفي�س بوك) ،العربي للن�رش والتوزيع ،طبعة .2011
 .14حممد علي الق�ضاة ،خالد �سليمان املومني ،ق�ضايا تربوية معا�رصة ،دار اليازوري العلمية للن�رش والتوزيع ،الأردن،
الطبعة الأوىل.2011 ،
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» «االت�صال والعنف:حمور العدد

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

 -ارتفاع معدل م�ساهمة التكاليف الثابتة مقارنة مع التكاليف املتغرية (التكاليف الثابتة /التكاليف املتغرية) هذه

ولكنه يلعب دور الق ّوة الدافعة يف الدول النامية وميثل املمر الرئي�سي لها للأ�سواق العاملية يف ظل العوملة .تهدف كل

الن�سبة املرتفعة جتعل اال�ستقرار املايل لل�رشكة حمل بحث دائم حيث تظهر �رضورة التوجه نحو ا�سرتاتيجيات

دولة �إىل زيادة عدد الوافدين من خالل اال�ستغالل واال�ستثمار الأمثل لكل عنا�رص اجلذب ال�سياحي التي تنفرد دون غريها

العمليات الت�شغيلية.

من الدول حيث تخلق لها قيمة م�ضافة وفر�ص ا�ستثمارية مهمة ت�سعى دائما ً القتنا�صها.

 يتطلب التوا�صل املك ّثف مع ال�سائح تهيئة و�إعداد فريق عمل را ِق املهارات الت�شغيلية �إ�ضافة �إىل مهارات االهتماموالتوا�صل مع العمالء لبناء عالقة ارتباطية طويلة وطيدة.
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يف ترويج ال�سياحة.

 �أهمية املوقع ال�سياحي على اخلارطة ال�سياحية عرب الأ�سواق امل�ستهدفة ،جغرافيا ً ثم ت�سويقيا ً وهو �أمر تتباين�أهميته من دولة لأخرى.

�أهداف الدرا�سة
تهدف هذه الدرا�سة �إىل حتديد دور كل من القطاع العام واخلا�ص يف التنمية ال�سياحية من خالل ا�سرتاتيجية:
“الربح امل�شرتك”� ،إ�ضافة �إىل تقدمي بع�ض النماذج عن اال�سرتاتيجيات امل�شرتكة عرب تكامل الأدوار بني القطاع اخلا�ص
والعام.
�إ�شكالية الدرا�سة

 �إن طبيعة ال�سلعة ال�سياحية القابلة للأهالك ال�رسيع ،حتى دون ا�ستهالكها ،يتطلب تطوير دائم وم�ستمر لها مثالً:نظام احلجز عرب الأنرتنت ،تطوير نظام حديث لإدارة الدخل يف امل�ؤ�س�سات ال�سياحية� ،إيجاد و�سائل ت�سويقية حديثة.
 انخفا�ض وغياب الوالء لدى ال�سائح للم�ؤ�س�سات ال�سياحية ومل�ؤ�س�سات التوزيع للخدمات ال�سياحية. تذبذب الطلب ال�سياحي املو�سمي ي�ضغط على الفاعلني يف القطاع لتقدمي �سيا�سة متوا�صلة للعرو�ض الرتويجيةوخا�صة ال�سعريّة منها.
 ارتفاع حاالت االندماج الأفقي والعامودي يف امل�ؤ�س�سات ال�سياحية ذات الأن�شطة املتنوعة ولكنها متكاملة �إقليميا ًودولياً.

ال�س�ؤال الأول والرئي�سي لهذا البحث :كيف ميكن حتديد دور فاعل وحيوي لكل من القطاعني اخلا�ص والعام يف
ظل «ا�سرتاتيجية ال�رشكة الرابحة».
�إطار حدود البحث
يتحدد �إطار البحث من خالل تعريف ال�سياحة يف لبنان و�أهميتها وذلك من خالل تو�صيف دور كل من القطاع
اخلا�ص والعام يف تنمية هذا الن�شاط ثم حتديد العوائق احلالية التي تعيق عمليا ً تفعيل هذا الدور يف القطاع ال�سياحي
اللبناين والعمل على تقدمي وتقيم بع�ض احللول املقرتحة ومدى �إمكانية تطبيقها �ضمن خطة عمل تنفيذية تكون
م�شرتكة بني العام واخلا�ص �ضمن برنامج تنموي �أكرث �شموال ً على �صعيد الوطن ككل.

 ظهور التوجه القوى نحو املهنية املتخ�ص�صة يف علوم الأن�شطة ال�سياحية.ت�صف هذه املالمح خ�صائ�ص القطاعات ال�سياحية عامة يف معظم الدول مع الأخذ بعني االعتبار ال�رشوط واملوا�صفات
اخلا�صة لكل دولة طبقا ً ملميزاتها ،موقعها اجلغرايف ،حجم و�أنواع �أ�سواقها ،قوة القطاع ال�سياحي وموقعه يف
الن�شاط االقت�صادي للدولة.
بعد هذا العر�ض خل�صائ�ص الن�شاط ال�سياحي كان ال ب ّد من الإ�ضاءة على م�سار مهم يف التنمية ال�سياحية
من خالل حتليل العالقة اال�سرتاتيجية لل�رشاكة بني القطاع اخلا�ص والعام ودرا�سة �أثر هذه العالقة على تطور هذه
ال�صناعة عادةً ما .يعترب القطاع ال�سياحي من �أهم القطاعات االقت�صادية يف الدول النامية واملتط ّورة على ال�سواء
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�أدوات ومنهجية الدرا�سة
تتجز�أ منهجية البحث �إىل � 3أجزاء:
* التع ّرف على دور كل من القطاع اخلا�ص والعام وذلك من خالل عر�ض نظري للخ�صائ�ص الأ�سا�سية لهذين القطاعني
عرب درا�سة ومراجعة كل ما كتب حديثا ً يف هذا الإطار.

* البحث عن العوائق الفعلية التي ت�ؤثر �سلبا ً على التعاون املطلوب عمليا ً يف الن�شاط ال�سياحي اللبناين وذلك عرب
ا�ستق�صاء �آراء بع�ض امل�س�ؤولني يف القطاعني من خالل مقابالت �شخ�صية.
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* عر�ض وحتليل بع�ض املقرتحات لر�سم ا�سرتاتيجية التعاون امل�شرتك بني القطاعني العام واخلا�ص لل�رشاكة الرابحة

ّ
مركبة من املتغريات املتنوعة واملرتبطة بالقطاعني اخلا�ص والعام
�إن الن�شاط ال�سياحي هو دالة ()fonction
(امل�ستوى العام لأ�سعار اخلدمات ال�سياحية – ال�سيا�سة الت�سويقية والرتويجية خ�صائ�ص القطاع ال�سوقي امل�ستهدف

win win strategy
�أجزاء وت�صميم الدرا�سة
الف�صل الأول :ال�سياحة يف لبنان يف الن�شاط ال�سياحي.
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الفعال
الف�صل الثالث :العوائق الفعلية اللبنانية احلاجبة للتعاون امل�شرتك
ّ
الف�صل الرابع“ :ا�سرتاتيجية ال�رشاكة الرابحة” ”“win-win Strategy

ي�ساهم القطاع العام �سياحيا ً بتهيئة البيئة املنا�سبة واملتط ّورة لال�ستثمار من خالل جتهيز وتطوير البنية

التحتية والعليا عامة وال�سياحية خا�ص ًة بهدف تنمية الن�شاطات ال�سياحية .وتعمد الدولة على جمع املعلومات
الإح�صائية بالن�شاط ال�سياحي وتبويبها حتت عناوين ومن�شورات جاهزة لال�ستخدام بغر�ض التخطيط امل�ستقبلي وهي
امل�س�ؤولة عن ر�سم ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية التي تراها من�سجمة مع خطة التنمية االقت�صادية العامة للدولة .كما
ي�ساهم يف ر�سم �إ�سرتاتيجيات ت�سويقية للرتويج ال�سياحي يف املحافل والأ�سواق الإقليمية والعاملية ،وي�ساهم �أي�ضا ً
�سن وت�رشيع وتطوير القوانني ال�رضورية حلماية الإرث التاريخي ،الفني ،احل�ضاري ،واالجتماعي ملقدرات البالد �إ�ضافة
يف ّ
�إىل و�ضع القوانني ال�صارمة حلماية البيئة الطبيعية واالجتماعية انطالقا ً من فل�سفة ومبادئ التنمية امل�ستدامة

خا�ص ًة تلك املرتكزة على الن�شاط ال�سياحي ثم حماية ودعم وتوعية املواطن املحلي لأهمية دوره امل�شارك والإيجابي

مقدمة عامة
مما ال �شك فيه �أن هنالك عالقة ارتباطية وا�ضحة مزدوجة االجتاهني بني منو الأ�سواق ال�سياحية وال�صناعات
والقطاعات ال�سياحية يف الأ�سواق العاملية (العر�ض والطلب) حيث واعتمادا ً على املراجع والتوقعات الإح�صائية
اخلا�صة مبنظمة ال�سياحة العاملية() (� )WTOإن حجم الأ�سواق �سي�صل �إىل  3مرات عن حجمه احلايل ( )2015وذلك يف
عام .2020
يوما ً بعد يوم يتعاظم دور ال�سياحة يف الن�شاط االقت�صادي للدول حتى بات اليوم مي ّثل �أو�سع قطاع اقت�صادي
عامليا ً وهو م�س�ؤول ب�شكل كبري على معدل النمو العاملي االقت�صادي املت�سارع .تظهر �أهميته خا�صة يف بع�ض

يف الن�شاط ال�سياحي ملا له من �آثار مهمة مرت ّدة اقت�صاديا ً واجتماعياً .وتكون على املجتمع املحلي �أهمية تطوير
القوانني امل ُ ّ
نظمة للعمل من �أ�صعب مهام القطاع العام خا�صة يف ما تق ّدمه وزارة ال�سياحة من مقرتحات تتالئم

مع بيئة اال�ستثمار �ضمن املفاهيم احلديثة امل�رشوطة يف ال�سعي الدائم للتوازن بني م�صالح القطاع اخلا�ص (تعظيم
الربحية) وم�صالح القطاع العام (زيادة املح�صالت ال�رضيبية وت�أمني اخلدمات االجتماعية ب�أقل التكاليف) ،من هنا
يظهر االختالف وا�ضحا ً بني �أهداف وا�سرتاتيجيات و�سيا�سات القطاعني مما �سي�ؤ ّدي حكما ً �إىل اختالف وا�سع بطريقة
�أداء الن�شاط من حيث الآليات املتبعة وال�سيا�سيات واال�سرتاتيجيات بهدف الو�صول �إىل تعظيم الإفادة والربحية حتت
�أ�شكالها املختلفة.

االقت�صاديات النامية ،وذلك من خالل �إعادة التوازن �إىل ميزان املدفوعات وت�أمني فر�ص عمل وا�سعة يف العديد من
القطاعات االقت�صادية والغري �سياحية ،اجلاذب الأول للعمالت الأجنبية ،التو�سع والتنوع يف اال�ستثمارات ،قوة �آثار
“امل�ضاعف” ” “Multiplier Effectsال�سياحي االقت�صادي .ولكن واقع الأمر يظهر �أن منو الن�شاط ال�سياحي ال يتم �إال ّ
من خالل �أدوار فاعلة متكاملة بني القطاعني العام واخلا�ص مبجمل التنظيمات وامل�ؤ�س�سات التي متثلها وعلى خمتلف
امل�ستويات.
من جهة �أخرى ،ت�ساهم ال�سياحة يف زيادة العائدات ال�رضيبية احلكومية مبختلف �أ�شكالها و�أنواعها املبا�رشة
والغري مبا�رشة� .إ�ضافة �إىل كل ما تق ّدم نرى �أن فاعلية هذا الن�شاط االقت�صادي يظهر من خالل تطوير ال�صورة
ال�سياحية للدولة وتعزيز وجودها على اخلارطة ال�سياحية العاملية .وبكلمة واحدة تعمل ال�سياحة كرافعة مهمة
ملختلف القطاعات والأن�شطة االقت�صادية ملا لل�سياحة عالقات ارتباطية متداخلة مع باقي القطاعات الإنتاجية
واخلدماتية يف اقت�صاد كل دولة.
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الف�صل الأول

ال�سياحة اللبنانية
�أنواع ال�سياحة اللبنانية :يتمتع لبنان بجاذبيات �سياحية متنوعة وغنية �أ�ضفت على �صورته مزايا تناف�سية
�إقليمية نذكر منها على �سبيل املثال ولي�س احل�رص :مق ّومات طبيعية نتيجة التنوع الوا�ضح يف ت�ضاري�سه اجلغرافية

68

اخلدمات ال�سياحية املتمايزة :ظهرت ال�سياحة ال�شتوية (التزلج و�أنواع الريا�ضات ال�شتوية )...ف�أنفرد بها لبنان �إقليميا ً
تناف�سية �شبه مطلقة يف الأ�سواق العربية� ،سياحة اال�صطياف .ومتتاز بطول فرتتها على امتداد ال�صيف حيث تق ّدم

اجلبال اللبنانية مالذا ً هادئا ً و ُمناخا ً معتدال ً ملواطنيها وللوافدين �إىل لبنان خا�صة �أن دول الإقليم العربي ال تتمتع بهذه
املق ّومات املناخية اللطيفة والتي �أ�صبحت اليوم �أكرث �أهمية مع التغيريات والتهديد املناخي الذي ي�صيب املنطقة

ب�شكل عام� ،سياحة تاريخية ثقافية :لبنان غني جدا ً باحل�ضارات الإن�سانية التي تركت �آثارا ً وا�ضحة يف تقدم الفكر
الإن�ساين وتطوره عرب الع�صور ،فلعبت املراكز الأثرية منذ القدم الدور ال�سياحي املطلوب كنقاط جذب لل�سياحة
الثقافية التاريخية ،التي كانت وال تزال حتى يومنا هذا م�صدر جذب للعديد من ال�سائحني والدار�سني ن�ستعر�ض بع�ض
�أهم ال�سياحات الأخرى يف لبنان على �سبيل املثال ولي�س احل�رص:

ال�سياحة البحرية :يتمتع لبنان ب�شاطئ على البحر املتو�سط يبلغ طوله  220كلم مما يجعل لبنان حمط
�أنظار هواة ال�سباحة والريا�ضات البحرية ال�صيفية على �أنواعها.
ن�ضيف �إىل كل ما تقدم� ،أهمية املطبخ اللبناين الغني ذات التن ّوع الراقي مما رفع من جودته عاليا ً بحيث �أ�صبح

له �شهرة �إقليمية وعاملية.
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على �صغر حجم م�ساحته ،مقومات مناخية �ساهمت يف تعظيم التباين بني الف�صول الأربعة املناخية يف تكوين

النوادي الليلية.)...

وال نن�سى �أن ن�شري �إىل �أن اللبناين يتمتع بثقافة وتربية �سياحية ممتازة (�إتقان لغات عديدة– ارتفاع عدد خريجي
كليات ال�سياحة والفنادق يف اجلامعات اللبنانية عامة) مما ي�ضفي الوعي والدفء املطلوب يف عالقاته مع الوافد �إىل
الربوع اللبنانية.
تقدم هنا بع�ض اجلداول والبيانات الإح�صائية اخلا�صة بالن�شاط ال�سياحي ،اللبناين وذلك لتبيان �أهمية التعاون
الفعال بني القطاعني اخلا�ص والعام* يف معاجلة الأزمات املحلية والإقليمية ملا لها �أثر �سيء و�سلبي على تطور هذا
ّ
الن�شاط مما ي�ستدعي ر�ؤية وا�سرتاتيجية م�شرتكة.
جدول رقم  :1تطور عدد الوافدين ال�سواح �إىل لبنان 2006-2013

ال�سياحة الطبيعية Eco-Tourism :تلعب اليوم دورا ً �أهم مما كان يف املا�ضي مع التوجه الوا�سع لالهتمام
بالبيئة الطبيعية “ ”Flaura & Faumaوقد �ساهم �إن�شاء املحميات الطبيعية املتزايد و�صيانة املغاور الطبيعية،
قيمة م�ضافة لهذه ال�سياحة يف لبنان.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

�سياحة الأعمال وامل�ؤمترات� :إن تطور كل من قطاع الفنادق املحلية والدولية والقاعات امل�ؤهلة للم�ؤمترات
واملعار�ض الدولية �أ ّدى �إىل م�ساهمة �أكرب يف جذب هذا النوع من ال�سياحة الذي يدرّ على لبنان الدخل الوا�سع .فالعر�ض
اجليد يجذب الطلب الكبري ،خا�صة مع التو�سع يف اال�ستثمارات يف قطاع الأعمال لبنانيا ً و�إقليمياً.

�سياحة املهرجانات الفنية على خمتلف �أنواعها� :إن تاريخ لبنان الفني احلافل منذ عام  1964حتى يومنا هذا

�شهد و ْثبات كبرية ومهمة يف تنظيم و�إقامة املهرجانات التي باتت ت�ضاهي اليوم املهرجانات العاملية لتنوعها ،ولدقة
جناح تنظيمها وتخطيطها ولأهمية نتائجها املالية.
ال�سياحة العالجية اال�ست�شفائية :ي�شهد لبنان اليوم ا�ستقطاب لطلب �سياحي جديد مع ظهور وبروز �أطباء
لبنانيني مهرة يف عمليات التجميل واال�ست�شفاء وا�ستحداث م�ست�شفيات ذات تقنيات متطورة مما جعل الطلب على
هذه اخلدمات كثيفا ً فعزّز انفراد لبنان ومتايزه بهذا النوع من ال�سياحة يف العامل العربي.
�سياحة احلياة الليلية والت�سلية :مع ظهور العديد من املحاور اجلاذبة للت�سلية على خمتلف �أنواعها يف لبنان،
باتت هذه ال�سياحة تلعب دورا ً مهما ً يف جذب ال�سائح نحو لبنان (خا�صة قطاع ال�شباب) حتى لتم�ضية عطالت
حمدودة الإقامة ولكن تكرار هذه الزيارات يعزّز �إيرادات ال�سياحة �أكرث و�أكرث (تن ّوع املطاعم – امل�سارح – املقاهي –
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عدد الوافدين

1,062,635

10,017,072

1,332,551

1,851,812

2,167,989

1,655,051

1,274,362

م�صدر :من�شورات وزارة ال�سياحة 2014
نالحظ عند قراءة هذا اجلدول ،تراجع عدد ال�س ّواح يف عامي  2006و 2007حيث تركت حرب متوز على لبنان يف

عام � 2006أثرها ال�سلبي الوا�ضح على الن�شاط ال�سياحي.

وهنالك تراجع كبري “يف عام  ”2011لعدد الوافدين ومر ّد ذلك للحروب الإقليمية الدائرة يف حميط لبنان.

ولكن نقر�أ يف هذا اجلدول �أي�ضا ً عودة ارتفاع الوافدين �إىل لبنان يف �سنوات ““ ”2012-2013با�ستثناء ال�سوريني” من
الإح�صاءات ،ومرد ذلك �إىل و�صول عدد كبري من الدول الأخرى الإقليمية نتيجة احلروب الدائرة هناك (العراق -ليبيا-
وم�رص) .وهذا ما ي�ؤكده اجلدول رقم .2
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وظائف القطاع العام واخلا�ص يف الن�شاط ال�سياحي

أفريقيا

48,071

34,144

36,122

39,304

61,319

61,263

64,782

أمريكا

121,596

176,647

198,539

248,725

222,671

221,174

209,580

دول عربية

400,082

549,630

786,340

897,724

581,597

458,069

402,080

آسيا

137,832

181,006

191,271

373,490

245,462

127,290

117,693

أوروبا

277,337

347,495

591,320

549,490

485,707

444,824

433,990

أوسيانيا

31,012

42,294

45,360

60,433

56,386

51,892

45,168

أخرى

1142

1502

1608

1709

1909

1333

1059

اال�ستمرار والتقدم بهذا القطاع احليوي الأهم لالقت�صاد اللبناين .جناح العالقات بني القطاعني هو عنوان رئي�سي
لنجاح هذه ال�صناعة وملواجهة املخاطر امل�شرتكة ولفتح فر�ص جديدة يف الأ�سواق العربية والعاملية .بقدر ما يكون
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التن�سيق املتوازن كبريا ً بينهما يف امل�صالح املتبادلة بقدر ما يكون الربح امل�شرتك هدف ال�سرتاتيجية التعاون وال�رشاكة
بينهما وللكيفية يف ا�ستغالل هذا الربح على �صعيد الوطن ككل� .إن املرونة يف خطط ال�سيا�سات ال�سياحية هي
�صفة حيوية و�رضورية ملواجهة التناف�سية القوية امل�سيطرة على الأ�سواق الإقليمية والعاملية من جهة وملواجهة
احتياجات ال�سوق املتبدلة والديناميكية وهذا ما ميثل ال�رشط ال�رضوري لنجاح هذه ال�رشاكة .ك ٌل يقوم بدوره �ضمن
�صالحيته حمرتما ً حدود العمل امل�شرتك ،م�ستغال ً نقاط القوة لديه للإفادة واملنفعة امل�شرتكة مما يق ّوي ا�سرتاتيجية

امل�صدر :البيانات الإح�صائية – وزارة ال�سياحة اللبنانية 2014

ال�رشاكة الرابحة “.”Win-win strategy

�أن عملية التنمية ال�سياحية هي م�س�ؤولية جميع الأطراف من ذوي امل�صالح امل�شرتكة يف الن�شاط ال�سياحي،
ويكون تبادل املعلومات بني بع�ضهم بهدف التعاون وتكامل �أن�شطتهم �رشط �رضوري للو�صول �إىل النتائج املرجوة على
املدى الق�صري والطويل الأجل.
عادةً ما ت�سعى كل دولة �إىل زيادة عدد الوافدين ال�سواح بهدف تنمية وترويج عنا�رص اجلذب ال�سياحي لديها مما
�أ ّدى �إىل ارتفاع م�ستوى املناف�سة العاملية و�أفرز حت ٍّد كبري �أمام الدول خا�صة ال�صغرية منها “كوجهات �سياحية” مهمة
على خارطة ال�سياحة العاملية ( .)Font-Ahjem 1999تبلورت على مدى العقود الأخرية� ،سيا�سات �سياحية جديدة
�ضمن برامج عمل تنفيذية وخطط تطويرية لتن�سيق الأدوار.

بعد قراءة هذا اجلدول نالحظ �أن القطاع الرئي�سي لل�سياحة الواردة �إىل لبنان هومن الدول العربية ،حيث
ت�سجل الأرقام الأعلى على مدار ال�سبع �سنوات الأخرية املذكورة يف اجلدول �أعاله مما ي�ستدعي اهتماما ً دائما ً لهذا
القطاع من ناحية تهيئة العرو�ض ال�سياحية ب�شكل تتنا�سب مع تطلعات هذا القطاع (بنية �سياحية حتتية وفوقية:
فنادق مع خمتلف خدمات الإيواء – املطاعم – و�سائل النقل املحلي – الأ�ساليب الرتويجية )...هذا الأمر ي�ستدعي
درا�سة حتليلية لتلك الأ�سواق بهدف تعريف م�ستوى املخاطر لهذا الن�شاط وعلى خمتلف امل�ستويات ولتعريف مدى
ح ّدة املو�سمية له ولتعريف الوجهات املناف�سة للبنان .كل ذلك يتطلب �سيا�سة ودرا�سة م�ستمرة من كال القطاعني
العام واخلا�ص مما ي�ستوجب ر�ؤية ا�سرتاتيجية م�شرتكة بينهما .تبلغ هنا خا�صة �إذا ما علمنا ما لأهمية الن�شاط
ال�سياحي يف الناجت املحلي القائم  ”GDP “Gross Domestic Productمثال ً بلغت م�ساهمة ال�سياحة يف عام 2014

ّ
مركبة ولها خ�صو�صية مم ّيزة من حيث كرثة عدد �صانعي القرار
ال�سياحة ،كما �أ�رشنا �أعاله ،هي �صناعة

الفعال اهتماما ً
الفاعلني بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة يف �إنتاج اخلدمات ال�سياحية وترويجها مما ي�ستدعي التعاون
ّ

متزايدا ً لدى التخطيط لهذا الن�شاط.

ا�سرتاتيجية ال�رشاكة باتت اليوم مت ّثل ميزة �سيا�سية يف ا�سرتاتيجيات التنمية ال�سياحية امل�ستدامة ،حيث
التوجه نحو اخل�صخ�صة الكلية �أو اجلزئية لبع�ض الأ�صول احلكومية يف قطاعات اقت�صادية متنوعة مت ّثل اليوم منوذجا ً
حديثا ً تبناه العديد من الدول املتطورة يف �أوروبا و�أمريكا ابتداءً من العام  1970ذلك للأ�سباب التاليةDavis et al( :
.)1993

يف ( of GDP 9,3 %ب�شقيه كن�شاط مبا�رش وغري مبا�رش).
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2013

ّ
مركبة ومتنوعة ت�ستدعي التعاون والتن�سيق بني القطاع اخلا�ص والعام بهدف
ال�سياحة هي �صناعة

الإت�صال والتنمية

اجلدول رقم  :2توزيع الوافدين ن�سبة �إىل جن�سياتهم (العدد)1000 :
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 توجه احلكومات لتخفي�ض م�ستوى االعتماد يف �رشكات القطاع العام على املوازنات املالية احلكومية. توجه احلكومات لتدنية الدين العام من خالل البيع الكلي �أو اجلزئي لبع�ض �أ�صول �رشكات القطاع العام.توجه احلكومات لزيادة الفعالية والإنتاجية يف م�ؤ�س�ساتها عرب اعتماد التقنيات العلمية احلديثة ذات
ّ

م�ستوى تكنولوجيا متقدم .واكب املناخ االقت�صادي العاملي احلديث (العوملة االقت�صادية) ظهور مناذج �أنظمة �سيا�سية
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املهم لتفعيل التعاون امل�شرتك بني القطاعني اخلا�ص والعام وبد�أنا نلم�س حت ّول يف دور القطاع العام من الأطر التقليدية

الفعالة بني خمتلف الأطراف النا�شطني يف ال�صناعة ال�سياحية �سعيا ً لتعظيم
القدمية نحو دور قائم على امل�شاركة
ّ
تفهم �أو�سع لطبيعة
الكفاءة والفعالية ورفع الإنتاجية من جهة وزيادة عائدات اال�ستثمار من جهة �أخرى وذلك عرب
ّ
الأ�سواق ال�سياحية وديناميكيتها وفتح عالقات عمل �صادقة ( )Saul, 1995مع ذووي امل�صالح امل�شرتكة .يف ظل
هذه ال�صورة ظهر دور �أقل للحكومات املركزية عما كان يف املا�ضي وباتت �آلية ال�سوق تتمتع مبرونة عالية مما �سمح
لهذه ال�صناعة بالتطور دون دعم حكومي مبا�رش لها (فرن�سا� ،إ�سبانيا ،الواليات املتحدة الأمريكية ،كندا )...و�شهدنا
كذلك تعاظم لدور املجموعات الغري حكومية عرب ال�ضغط على احلكومات ل�صياغة �سيا�سات وخطط عمل تنفيذية
تتما�شى مع م�صاحلهم االجتماعية وفل�سفة التنمية امل�ستدامة وتتجاوب مع �أهداف كِ ال الطرفني (.)Craik, 1990
نلخّ �ص هنا �أهم النتائج املبا�رشة لهذه ال�سيا�سة اجلديدة و�أثرها على القطاع العام.

الأمريكية خا�صة فيما يتعلق بالتخطيط اال�سرتاتيجية من ناحية زيادة عدد الوافدين ،ارتفاع الدخل ال�سياحي ،ارتفاع
التح�صيل ال�رضائبي.
بعد هذا العر�ض النظري لأهمية التعاون امل�شرتك ال بد من تعريف وحتديد دور كل من القطاع العام واخلا�ص
كما يراه الباحثون يف هذا الإطار:
ع ّرف الكاتب ( Lane( 1995القطاع العام ب�أنه “ن�شاط احلكومة املبا�رش وتنائجه” .ويظهر �أهمية هذا التعريف

�سن القوانني والت�رشيعات وحتديد �سيا�سات ال�سلطة لتنفيذها و�إدارة نتائجها على خمتلف الن�شاطات
من خالل
ّ
االقت�صادية.
ع ّرف ( )Ostrom 1982القطاع اخلا�ص ب�أنه ذلك اجلزء من اقت�صاد الدولة اململوك من امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة

والأفراد .كِ ال القطاعني مدعويني دائما ً للتعاون والتن�سيق امل�شرتك بهدف خلق قيمة �إ�ضافية اقت�صادية للمجتمع
ولكن ب�أ�ساليب وطرق و�سيا�سات خمتلفة ومتباينة خا�صة مع تقاطع امل�صالح بينهما يف بع�ض احلاالت وت�ضاربها.
ح ّدد كل من ( )IWOTO, 1974, Mill, Morison 1985خم�سة وظائف رئي�سية للقطاع العام يف الن�شاط
ال�سياحي:
1.1التن�سيق

�v vإعادة هيكلية امل�ؤ�س�سات ال�سياحية بناءً على مبادئ علم الإدارة احلديثة.

2.2التخطيط

v vتدنية تكاليف التخطيط ال�سياحي يف امل�ؤ�س�سات احلكومية (جلان وباحثني من كال القطاعني) وذلك انطالقا ً من

�3.3سن القوانني والت�رشيعات

حتليل العائد ربطا ً بالتكاليف الفعلية.
v vالعمل والرتكيز على �سيا�سات التطوير وزيادة العمل على حتديث ا�سرتاتيجيات الت�سويق ال�رضورية (درا�سات
لتعزيز الأ�سواق احلالية ،البحث الدائم عن �أ�سواق جديدة� ،آليات ترويج حديثة ومنتجة� ،سيا�سات توا�صل ع�رصية
تتما�شى مع �أدوات التوا�صل االجتماعي وغريها.)...
v vااللتزام الأو�سع ب�سيا�سات امل�شاركة والتعاون مع القطاع اخلا�ص.
v vظهور �إطار حديث للحوكمة لرتتيب وتنظيم عالقات العمل �ضمن �شبكة وا�سعة لقوانني و�آليات العمل بني

4.4الإدارة
5.5تقدمي احلوافز
التن�سيق هو الدور الرئي�سي للقطاع العام يف ال�سياحة حيث تكون جميع الوظائف متقاطعة ومرتبطة مع
بع�ضها البع�ض وعلى القطاع العام �أن يعمل على �إيجاد التن�سيق التوازين بني خمتلف امل�صالح والأدوار �ضمن خطة
تطويرية للقطاع ال�سياحي .)Hall 1994( .يعترب التن�سيق �أمر حيوي و�رضوري على خمتلف امل�ستويات يف القطاع العام
فعالة للن�شاط
وذلك منعا ً ل�ضياع �أو لهدر املوارد املحدودة بني العام واخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل �أهميته يف تطوير ا�سرتاتيجية ّ
ال�سياحي .لقد �أ�شار ( )Span 1979يرمز غياب التن�سيق عادةً �إىل امل�شاكل املرتبطة بالوحدات الإنتاجية �أو القرارات

التي تنا�سب الزمان واملكان لكل ن�شاط دون الت�ضارب بالأهداف ،على �أن يكون العمل التنفيذي لكل وحدة من�سجما ً

خمتلف الأطراف.

مع �أهدافها.
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متنوعة يف العامل الغربي (عهد تات�رش يف بريطانيا ،ريغن يف “�أمريكا” ،و”روجزر يف نيوزيالدا”� .)...شجعت على ال�سعي

وقد �أ�شار كل من (� )Wood & Cray, 1991إىل النتائج الإيجابية لهذه ال�رشاكة مثال ً يف ال�صناعة ال�سياحية
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التخطيط :يعترب التخطيط العن�رص الأهم يف التنمية ال�سياحية ،يف كل �أوجهه و�أ�شكاله ومراحله املختلفة:

تقدمي احلوافز :ن�ضيف �إىل كل ما تق ّدم �أن القطاع العام هو املهند�س الأول لبيئة عمل �سليمة وذلك من خالل

(تطوير بنية حتتية ،ترويج وت�سويق) بناء تنظيم هيكلي للم�ؤ�س�سات احلكومية املختلفة وعلى العديد من امل�ستويات

تقدمي احلوافز مثال :احلوافز املالية (معدل لفائدة منخف�ض على القرو�ض ،دعم مايل وم�ساعدات مبا�رشة .)...يلعب

العاملي ،الإقليمي ،الوطني ،املحلي .يعك�س التخطيط ال�سياحي ( � )Hall 1994أهداف البيئة االقت�صادية والطبيعية

القطاع العام دور الراعي للأبحاث املهمة يف �صناعة ال�سياحة ذات خمرجات لها منفعة عامة اجتماعيا ً �إىل جانب

واالجتماعية للحكومات املركزية وللقطاع العام� ،آخذا ً بعني االعتبار �أهمية معاجلة الآثار ال�سلبية والإيجابية على

رعايته للعديد من املنا�سبات ال�سياحية والريا�ضية على م�ستوى الدولة ولبع�ض امل�ؤ�س�سات ال�سياحية اخلا�صة �أي�ضا ً

البيئية والطبيعية واالجتماعية ومدى �أثر الطلب ال�سياحي على املجتمع املحلي وكيفية م�شاركة هذا املجتمع

ّ
(املحفز والراعي) يق ّدم دفعا ً قويا ً لتنمية
( .)Mill & Morrison 1995من امل� ّؤكد �أن العمل على الدورين ال�سابقني
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ال�سياحي ي�ؤدي �إىل عرقلة العمل الإداري وعادة ما تكون املبادرات لفرتات لفرتات ق�صرية مما ي�ض ّيع على هذا القطاع

�آخر �أال وهو االهتمام مبا ي�سمى “( :”social tourismتو�سيع وتوزيع املنافع ملختلف الفئات االجتماعية خا�ص ًة الأكرث

ن�شاطات ال�ستثمارات حمتملة ومهمة على املدى الطويل .لذلك ال ب ّد �أن يتبلور دور القطاع العام كمهند�س العالقات
املتوازنة بني �أ�صحاب املنافع.

فقراً) عرب االهتمام ب�أن�شطة �سياحية جماعية لتتمكن تلك الفئات من ا�ستهالك اخلدمات ال�سياحية (انطالقا ً من
العدالة االجتماعية) على ال�سواء كالطبقات والفئات الغنية وذلك من خالل رعاية و�إقامة منا�سبات اجتماعية ذات

القوة القانونية :ميلك القطاع العام قوة فر�ض الت�رشيعات والقوانني على خمتلف الن�شاطات والتي ت�ؤدي
�إىل مراقبة ال�سوق وذلك لل�سيطرة على تطلعات وطموح القطاع اخلا�ص الوا�سعة للربح واال�ستثمار� .إ�ضافة �إىل
كل ما تقدم يظهر دوره �أي�ضا ً يف مو�ضوع العالقات اخلارجية (فيزا )...وقوانني داخلية حماية البيئة الطبيعية� ،صون
حرية واحرتام ثقافة معتقدات املجتمع املحلي مع االهتمام ب�صيانة املواقع الأثرية وحفظها من ال�رسقة واالعتداء.
يعمد القطاع العام على مراقبة الدخل ال�سياحي والأرباح املحقّ قة منه بهدف جمع ال�رضائب املبا�رشة والغري مبا�رشة،
(.)Doswell, 1997

طابع �سياحي ب�أرخ�ص الأثمان ،ولعل �أف�ضل مثال هنا �أملانيا ،اليونان� ،سوي�رسا حيث كانوا من الدول الأوائل املبادرين يف
هذا املنحى� .أخريا ً ال بد من التذكري بالدور الأهم للقطاع العام من خالل ر�سم ا�سرتاتيجية ال�رشاكة عرب فر�ض نوع من
التوازن بني م�صالح القطاع اخلا�ص وم�صالح املجتمع والدولة على خمتلف امل�ستويات

(.)Hall 1994

ن�ستنتج مما تق ّدم �أنه ال ميكن �أن تتط ّور الأن�شطة ال�سياحية يف دولة ما اعتمادا ً فقط على القطاع اخلا�ص،

بل �إنه لأمر حيوي و�رضوري �أن يت�شارك القطاعني با�سرتاتيجية م�شرتكة ذات ر�ؤية واحدة بالرغم من اختالف منهجية
العمل على �أر�ض الواقع والأهداف املر�سومة.

الإدارة :عندما يلعب القطاع العام دور “مدير التنمية ال�سياحية” فهو يقرتب من مفهوم مما ي�سمى
“ )dévalorisation of capital” (Damette 1980ويكون ذلك عرب تقدمي بع�ض الدعم املايل جلزء من تكاليف الإنتاج،
على �سبيل املثال :تخفي�ض تكلفة الكهرباء لبع�ض امل�شاريع احلديثة� ...أو من خالل اال�ستثمار املبا�رش اجلزئي لبع�ض

نق ّدم هنا جدوال ً
يو�ضح مقارنة بني �أدوار القطاع اخلا�ص والعام على �أن نق ّدم الحقا ً ف�صال ً
يو�ضح اخلطوط
ّ
ّ
العامة ال�سرتاتيجية ال�رشاكة حيث “الربح” هدف الطرفني.

امل�شاريع ال�سياحية ال�ضخمة .ومن املهم �أي�ضا ً �أن يعمد القطاع العام على العمل الت�سويقي والرتويجي للوجهة
ال�سياحية ولكن وبغياب هذا الدور ي�سارع القطاع اخلا�ص مللئه وعلى طريقته اخلا�صة و�أ�سلوبه املتطور ومنطقه
الربحي الغري حمدود ،غري �آبه باملناطق التي ترغب الدولة برتويجها حيث غالبا ً ما يعمد للرتويج مل�رشوع �سياحي قائم
متنا�سيا ً امل�شاريع اجلديدة التي تتطلب جهدا ً وا�سعا ً وذلك بهدف تعظيم ربحيته ( )WTO 2002ولي�س تعظيم
املنفعة االجتماعية .يظهر �أي�ضا ً دور “القطاع العام” يف اهتمامه العادل واملت�ساوي بني املناطق امل�ستهدفة يف التنمية
اهتمت امل�ؤ�س�سات احلكومية بتطوير �شبكات النقل بني
ال�سياحية املتوازنة لن�أخذ مثال ً ما ح�صل يف “جزيرة كريت”
ّ

ال�ساحل واملناطق اجلبلية الداخلية البعيدة عن ال�شاطئ( ،الغري نا�شطة �سياحياً) مما �سمح للتنمية �أن ت�أخذ طريقها
�إىل خمتلف الأماكن و�صوال ً �إىل املواقع ال�سياحية امل�ستهدفة .عادة ما تت�صف م�شاريع البنية التحتية والفوقية
ّ
يتممها �إال ّ �إذا كانت
بامل�شاريع ال�ضخمة جدا ً حيث من النادر �أن
يتمكن القطاع اخلا�ص وحده وعلى نفقته اخلا�صة �أن ّ
تتما�شى مع منطقه الربحي .وهذا نادرا ً ما نراه خا�ص ًة يف عاملنا العربي.
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املحلي يف �إنتاج هذا الن�شاط الرابح� .أو�ضح ( )Lickorish 1991يف كتابة �أن غياب دور القطاع العام يف التخطيط

الوجهات ال�سياحية خا�صة تلك النا�شئة حديثا ً مما يجعلها حمور جذب ا�ستثماري قوي .يلعب القطاع العام دورا ً حيويا ً
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دور القطاع اخلا�ص

دور القطاع العام
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* الرتويج خلدمات قطاع الأعمال اخلا�ص (فنادق،
مطاعم )…،مما ي�ساهم يف الهيكل اال�ستقبايل
للقطاع عامة

* �صياغة القوانني حلماية م�صالح ال�سائح ومنع
املناف�سة الغري م�رشوعة.

* ي�ساهم يف تطوير قطاع النقل ال�سياحي

* حماية و�صيانة امل�صادر واملقومات ال�سياحية
والبيئية.

* ي�ساهم يف تطوير ن�شاط وكاالت ال�سفر وال�سياحة
بهدف تعظيم الربحية لديه.

* �صياغة القوانني اخلا�صة بت�سهيالت الت�أ�شرية
ال�سياحية.

* تطوير و�إدارة عنا�رص اجلذب ال�سياحي من �إقامة بع�ض
املهرجانات وتطوير بع�ض ال�سلع الفلوكلورية.

* عقد اتفاقيات تبادل خدمات �سياحية مع بع�ض
الدول.

* تقدير وتطوير وتنفيذ برامج التدريب للعاملني
والفاعلني بالن�شاط ال�سياحي بهدف تنمية جودة
اخلدمات.

* الرتويج ال�سياحي للبالد يف املحافل وامل�ؤمترات
ال�سياحية العاملية (اال�شرتاك الر�سمي يف بع�ض
امل�ؤمترات الدولية).
* �ضبط وتنظيم ال�سلوك االجتماعي :مثال مراقبة
ن�شاط الكازينو� ،ضبط اجلرمية االقت�صادية ،ق�ضايا
املخدرات ،تفعيل ال�رشطة ال�سياحية

* �إ�ضفاء �صورة متطورة عن القطاع ال�سياحي يف لبنان من خالل حت�سني وتدريب
املهارات العمالية يف جمال التوا�صل مع ال�سائحني

* منو الطاقة اال�ستيعابية للقطاع ال�سياحي اللبناين من خالل �إقامة و�إن�شاء
وحدات فندقية و�سياحية ب�شكل مط ّرد وم�ستمر.

* تطوير بع�ض املرافق ال�سياحية العامة من خالل عقود الإدارة مع وزارة ال�سياحة
مثال ”BOT« :يف �إدارة كمرفق �سياحي ناجح ومغارة جعيتا يف لبنان.

* حتديث وتطوير املعايري اخلا�صة بتطوير التقييم للفنادق واملطاعم.
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* تطوير بنية العر�ض ال�سياحي (فنادق ،مطاعم)...

* بناء �صورة راقية �سياحيا ً عن الدولة.

* متثيل لبنان يف املحافل ال�سياحية الرتويجية العاملية

* ترخي�ص وتقييم الفنادق وامل�ؤ�س�سات ال�سياحية بناءً على املعايري العاملية

* االهتمام املبا�رش بالوافدين ومتابعة �شكواهم.
* حتفيز �أ�صحاب امل�صالح بالعمل ال�سياحي من خالل تهيئة بيئة عمل �سليمة

* العمل على تطوير املرافئ اجلوية والبحرية.

* تنظيم منا�سبات عامة لأغرا�ض �سياحية.

* ي�ساهم يف تقدمي التمويل ال�رضوري لبع�ض امل�رشوعات
ال�سياحية.
* ي�ساهم يف رفع م�ستوى اجلودة يف جميع اخلدمات
ال�سياحية عرب �أ�ساليب البحث والتطوير التقني
امل�ستمر

* ر�سم خطة لتخفيف �آثار وط�أة م�شاكل ال�ضغط يف
و�سائل النقل العامة ،وم�شاكل ال�سري.

* �إدخال بع�ض العالمات التجارية العاملية لإدارة بع�ض
الفنادق مما يربط لبنان بالأ�سواق العاملية مبا�رشة.

* مراقبة اجلودة ملعايري ال�صحة العامة خا�صة
ال�سياحية منها.
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* حتديث دائم ل�صفحة املوقع االلكرتوين لوزارة ال�سياحة �سواءً من حيث نوعية
وكمية املعلومات الأ�سا�سية التي ي�س�أل عنها ال�سائح �أو �سواءً من حيث
ت�صميم منوذج هذا املوقع
* العمل على �صياغة خطة تنمية �سياحية متوازنة بني خمتلف املناطق
جغرافياً.

* القيام بحمالت �إعالنية جاذبة ومتطورة بهدف �إي�صال الر�سالة �إىل القطاعات
امل�ستهدفة.
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* تطوير وتكيثف التعاون مع باقي الوزارات بهدف
تكامل اخلدمات املطلوبة يف ال�سياحة و�أن�شطتها.

العوائق الفعلية للتعاون امل�شرتك
“يف لبنان”

* �إعداد دورات تدريبية للمر�شدين ال�سياحيني بهدف
خدمة ال�سائح بفعالية �أكرب.
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عن القاعدة ال�سائدة على م ّر ال�سنوات ،ال بل كان دوره رائجا ً يف ترويج �صورة لبنان ال�سياحية وكان يلعب يف معظم

الأوقات دور القطاع العام يف املحافل املحلية والإقليمية والدولية .وقد بلغت م�ساهمة قطاع اخلدمات يف االقت�صاد
اللبناين  GDP 76%يف عام  2013بناءً على من�شورات “� ”FMIصندوق النقد الدويل وح�صة ال�سياحة ال تتجاوز 7,5%

* �إقامة املحميات الطبيعية البيئة ال�سياحية والعمل
على حمايتها عرب قوة القانون.

منه .ولكن قبل البدء مبناق�شة دور القطاع العام واخلا�ص يف لبنان ال ب ّد من تعريف الفاعلني يف هذين القطاعني.
1)1القطاع العام (احلكومة) :جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية التي تعنى بال�ش�أن ال�سياحي ب�شكل مبا�رش :وزارة
ال�سياحة وجميع امل�ؤ�س�سات امللحقة بها ،وهنالك تعاون بني الوزارات ب�شكل غري مبا�رش نذكر على �سبيل

* تطوير وتفعيل مكاتب اال�ستعالمات ال�سياحية
املنت�رشة يف كافة املناطق اللبنانية.

املثال :وزارة البيئة ،الثقافة ،الأعالم ،الأ�شغال العامة ،العمل ...ومن القطاع الرتبوي كلية ال�سياحة و�إدارة
الفنادق يف اجلامعة اللبنانية.
2)2القطاع اخلا�ص :جميع امل�ؤ�س�سات النا�شطة اقت�صاديا ً والتي ميثل ن�شاطها يف ال�صناعة ال�سياحية �أكرث من

* حتديث وتفعيل اللوحات الإعالنية كدليل �سياحي
مهم على الطرقات.

 %50نذكر مثال ً الفنادق ،املطاعم ،مكاتب ال�سفر ،وال�سياحة ،مكاتب ت�أجري ال�سيارات� ،رشكات الطريان...
3)3منظمات املجتمع املدين والأهلي :املق�صود هنا كل امل�ؤ�س�سات واجلمعيات النا�شطة يف �صناعة ال�سياحة
والهادفة �إىل تطوير املجتمع املحلي واملدين وذلك على خمتلف امل�ستويات ثقافية ،بيئية ،اجتماعية،

* طبع املن�شورات والدليل ال�سياحي ال�سنوي والعمل
على تطويره وتوزيعه يف الأ�سواق ال�سياحية املهمة.

اقت�صادية...
4)4النقابات :وهي م�ؤ�س�سات متثل العمال ،امل�ؤ�س�سات التجارية والنا�شطة يف قطاع ال�سياحة مثال :نقابة
الفنادق ،نقابة املطاعم...

* جمع املعلومات الإح�صائية اخلا�صة بالن�شاط
ال�سياحي حيث مت ّثل مدخالت �رضورية لكل تخطيط
م�ستقبلي

* القيام بحمالت �إعالنية خارج لبنان خا�صة يف الدول
التي متثل القطاعات والأ�سواق امل�ستهدفة.
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مهما يكن التباين واالختالف يف الأدوار بني القطاعني هنالك م�شاكل م�شرتكة ت�ؤثر �سلبا ً على التعاون
املطلوب يف هذا الن�شاط ال�سياحي اللبناين وذلك للأ�سباب التالية:
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* متابعة ورقابة الن�شاط ال�سياحي �إح�صائيا ً واقت�صاديا ً
بهدف �صياغة خطة ا�سرتاتيجية طويلة الأجل.

يتمتّع القطاع اخلا�ص بلبنان بدور مهم يف جميع الأن�شطة االقت�صادية فلن يكون القطاع ال�سياحي خمالفا ً

الإت�صال والتنمية

الف�صل الثالث

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

 -يعاين لبنان �آثار �سلبية جدا ً يف كل م ّرة مي ّر ب�أزمة �سيا�سية كانت� ،أو �أمنية داخلية ،والأزمة الأ�صعب تكون

�سياحية �أخرى ولقد باتت هذه ال�صفة اليوم �سمة هذه ال�صناعة �إقليميا ً وعاملياً.

عندما يخو�ض لبنان حربا ً �إقليمياً .هنا يعمد القطاع اخلا�ص مب�ؤ�س�ساته املتنوعة �إىل حلول قد تكون �آنية يف بع�ض

القوانني ل�صالح �أطراف معينة فيبادر القطاع اخلا�ص بتنظيم امل�شاريع واملنا�سبات والرتويج لها بناءً على �أهدافهم
و�سيا�ستهم اخلا�صة.
مثال :بعد انتهاء حرب متوز عام  2006بادر القطاع اخلا�ص وبدءا ً من عام  2007بتفعيل الأ�سواق ال�سياحية
وتهيئة البيئة املنا�سبة لال�ستثمارات ال�سياحية بدءا ً من �إقامة املهرجانات املو�سيقية والفنّية يف خمتلف املناطق

احلاالت وجذرية يف بع�ض احلاالت الأخرى مثالً� :إقالة عدد ال ب�أ�س به من العمال واملوظفني� ،إغالق كامل �أو جزئي للفنادق �أو

اللبنانية والرتويج لل�سياحة الداخلية �أوالً ،وذلك اعتمادا ً على احلقيقة التالية“ :ال وجود لل�سياحة الدولية يف بل ٍد ما �إذا

املطاعم وذلك بهدف تخفي�ض التكاليف املتغرية على املدى الق�صري والتكلفة الثابتة على املدى الطويل ،جتنبا ً خل�سارة

مل يكن هنالك �سياحة داخلية حملية مهمة ،فال�سائح املحلي يجذب ال�سائح الأجنبي”.

وا�سعة يف الربح الت�شغيلي ،وحماولة لتدنية اخل�سائر يف العائد االقت�صادي .وهكذا تكون اال�ستثمارات ال�سياحية
مرتافقة مع م�ستوى خماطرة �سوقية عالية جداً .وكذلك تظهر خماطر هذا الن�شاط يف القطاع العام من خالل �ضياع
اجلهود الرتويجية لتعزيز وتقوية �صورة لبنان ال�سياحية خا�ص ًة �إذا ما ذكرنا �أهم مبد�أ يف علم الت�سويق هو� :أن �إ�صالح
ما ته ّدم وانك�رس يف �صورة العالمة التجارية هو �أ�صعب و�أكلف بكثري من بناء �صورة جديدة .ونلخّ �ص هنا الآثار ال�سلبية
لكل تراجع يف الن�شاط ال�سياحي:
 �إن خ�سارة القطاع العام يف الإيرادات ال�سياحية يكون له ت�أثري وا�ضح على الإيرادات ال�رضائبية خلزينة الدولة. الهم امل�شرتك الآخر يكمن يف ارتفاع م�ستوى الأ�سعار للخدمات ال�سياحية اللبنانية مقارنة مبعدل الأ�سعارلهذه اخلدمات يف الدول املناف�سة املجاورة .مما ي�ضعف القدرة التناف�سية اللبنانية ،خ�صو�صا ً مع غياب م�ؤ�س�سات
الرقابة على الأ�سعار من قبل وزارة ال�سياحة اللبنانية ووزارة االقت�صاد وذلك ل�ضعف التن�سيق بينهما.
 ن�ضيف على ما تقدم ،تراجع وتدين اجلودة يف خدمات البنية التحتية يف لبنان مما �أفرز م�شاكل عديدة مثال ًال�سواء مما خلق �آثارا ً �سلبية
على �صعيد تنظيم ال�سري حيث باتت هذه امل�شكلة على ل�سان كل لبناين و�سائح على ّ
على الن�شاط ال�سياحي من حيث �صعوبة االنتقال الهادئ بني مركز �سياحي و�آخر .واملالحظة هنا� ،إن وزارة ال�سياحة

ي�ساهم القطاع اخلا�ص بتطوير امل�ؤ�س�سات الفندقية واملطاعم وغريها ب�شكل دائم وجاذب بهدف ا�ستقطاب
زائد لعدد الزائرين والوافدين حيث ّ
ينظم احلمالت الإعالنية املكلفة جدا ً واملتطورة جدا ً يف الأ�سواق امل�ص ّدرة لل�سواح.
باملقابل ال نلحظ يف الوزارة خطة وا�ضحة ذات تنمية متوازنة بني املناطق اللبنانية وخا�صة تلك املناطق البعيدة عن
العا�صمة وعن املدن الرئي�سية (مع�ضلة مركزية الن�شاط ال�سياحي) ،كذلك الأمر ال نلحظ خطة لتطوير البنية
التحتية ال�سياحية مثالً :مطارات �سياحية يف املناطق النائية وخا�صة يف اجلبال� ،أو تطوير مرافئ �سياحية على البحر
وغريها ...كذلك الأمر جند تق�صري الوزارة يف دورها ال�سياحي لالهتمام بال�شاطئ اللبناين �سواء من حيث غياب قوانني
ال�سواء.
ملحاربة الآثار ال�سيئة للتلوث املائي الذي ي�صيب �أعماقه و�شاطئه على ّ
كذلك جند اليوم غياب وا�سع لل�رشطة ال�سياحية التي لعبت يف املا�ضي دورا ً مهما ً (يف نهاية ال�سبعينات)
ملكافحة التالعب بالأ�سعار والتناف�س الغري م�رشوع .كذلك ال نلحظ دور للوزارة يف �إعادة الت�شجري للم�ساحات الطبيعية
التي طالتها احلرائق وعدم االهتمام ب�صيانة البيئية الطبيعية اخل�رضاء �أوعلى �أق ّلة التن�سيق مع وزارة البيئة .غياب
لبنان الر�سمي على معظم املحافل وامل�ؤمترات ال�سياحية الدولية� ،أو اكتفائه بدور متوا�ضع.
عدم حتديث القوانني والقواعد املتعلقة بالن�شاط ال�سياحي تركت الأمور رمادية عند القطاع اخلا�ص وذلك

مل ت�أخذ �أي تدابري خا�صة يف هذا االجتاه (مثال ً درا�سات بحثية ميدانية ملعاجلة هذه املع�ضلة والتن�سيق مع الوزارات

الختالط الأمور يف تف�سري القوانني وفقا ً مل�صاحلهم عند العديد من امل�س�ؤولني وتركت الباب مفتوحا ً للتدخالت

املخت�صة).

ال�سيا�سية الغري مربرة� .إن رياح العوملة االقت�صادية تتطلب احتاد وتعاون �أو�سع بني الدول من خالل اتفاقيات دولية

ّ
ي�شكل فجوة وا�سعة يف �آلية
�إن التناق�ض والتباين الأهم يف دور و�أهداف كل من القطاع اخلا�ص والعام يف لبنان
الفعال بينهما.
العمل لل�سوق ال�سياحي بغياب التعاون والتن�سيق احليوي
ّ
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يف الدولة امل�ضيفة هو عن�رص جدا ً مهم يف هيكلية الطلب وعنا�رص جذبه وذلك ل�سهولة ول�رسعة التح ّول نحو �أ�سواق
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ال�سياحي اللبناين و�أخرى غري حملية مرتبطة ب�رشوط الأ�سواق امل�ص ّدرة للوافدين �إىل لبنان .فعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي

املطلوبة وذلك حتت عنوان “امل�صالح املتبادلة بني الأطراف” وهنا وللأ�سف يظهر الف�ساد ال�سيا�سي وا�ضحا ً يف ت�سيي�س

الإت�صال والتنمية

ذو مرونة طلب عالية وال يت�أثر فقط بتباين الأ�سعار بل �أي�ضا ً بعوامل عديدة :متغريات حملية مرتبطة ب�رشوط ال�سوق

ّ
يحث القطاع العام (حتت عناوين خمتلفة� )...أو وزارة ال�سياحة للت�صديق عليها وتقدمي وتوزيع �إجازات الت�شغيل
�أن

الإت�صال والتنمية

 -عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ي�ؤثر �سلبا ً على الأ�سواق ال�سياحية اللبنانية .ومن املعروف �إن الن�شاط ال�سياحي

يعمل القطاع اخلا�ص يف لبنان على تخطيط امل�شاريع ال�سياحية انطالقا ً من م�صاحله و�أهدافه اخلا�صة ويحاول

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

الف�صل الرابع

�أن عدم اهتمام امل�س�ؤولني يف مثل هذه اال�سرتاتيجيات �أ�ضاع على لبنان �أرباحا ً مهمة.

ا�سرتاتيجية ال�رشاكة الرابحة بني العام واخلا�ص

ي�صعب الأمور �أكرث يف فاعلية
امليزانية التي متنحها احلكومة عادةً لوزارة ال�سياحة هي ميزانية �ضعيفة جدا ً مما
ّ

Win Win Strategy

عمل ون�شاط هذه الوزارة ،فت�أتي مثال ً احلمالت الإعالنية �ضعيفة وال ت�صل �إىل �أهدافها.

عدم وجود تخطيط �سياحي ذات ر�ؤية ا�سرتاتيجية �شاملة يجعل املبادرات دون خوامت مهمة (مبادرات �شخ�صية
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يفقد لبنان من خالل عدم االهتمام بالرتويج “لل�سياحة الداخلية” الكثري من قوة الدخل الناجم عنه.

خطة التعاون امل�شرتك بني القطاعني العام واخلا�ص قد ت�أخذ �أوجه عديدة وب�أ�شكال خمتلفة زمانيا ً ومكانياً.
كما �أ�رشنا �سابقاً ،عادةً ما تتطلب امل�شاريع ال�سياحية ر�ؤو�س �أموال مهمة �إىل جانب ر�أ�سمال ب�رشي يتمتع مبزايا
مهنية عالية وبيئة جيدة حا�ضنة للأعمال .مي ّد القطاع اخلا�ص هذه ال�صناعة بالعديد من املدخالت الرئي�سية �إىل جانب
يهيء القطاع العام بيئة العمل املنا�سبة من حيث حتديث قوانني العمل ،تطوير البنية
التكنولوجيا املتطورة بينما
ّ

غياب الإ�شارات واللوحات ال�سياحية على الطرقات العامة كمر�شد لل�سائح على وجهته نحو املواقع واملراكز

التحتية وت�سهيالت مالية و�رضائبية� .إن ال�رشاكة بني القطاع اخلا�ص والعام ْ
تكمن يف تخفي�ض التكاليف الإنتاجية

الأثرية وال�سياحية على خمتلف �أنواعها تعك�س مثال ال�صورة ال�سلبية عن م�ستوى اخلدمات ال�سياحية املعرو�ضة

عامة �إىل جانب تدنية املخاطر املرتفعة لكال الطرفني يف الن�شاط ال�سياحي .يُطلق اليوم على هذه الر�ؤية اال�سرتاتيجية

من الوزارة.

امل�شرتكة عنوان مهم“ ”win-win strategy“ :ا�سرتاتيجية ال�رشاكة الرابحة”.

يو�ضح �أنواع و�أ�شكال قانونية عديدة ال�سرتاتيجيات ال�رشاكة املحتملة انطالقا ً من درجة
نق ّدم هنا ر�سم بياين
ّ
انغما�س القطاع اخلا�ص يف الن�شاط ال�سياحي وقوة املخاطرة يف �أ�سواقه( ،ذبذبة الطلب ال�سياحي ،ح ّدة املو�سمية يف
درجة املخاطر لدى القطاع اخلا�ص

الن�شاط ال�سياحي ،ح�سا�سية الأ�سواق ال�سياحية �أمام كل �أنواع الأزمات ،ديناميكية الأ�سواق ال�سياحية ،املناف�سة
القوية بني الوجهات ال�سياحية �إقليميا ًَ ودولياً ،خ�ضوع الن�شاط ال�سياحي لل�رشوط االقت�صادية يف كال ال�سوقني:
املوردين والوافدين).

درجة املخاطرة عند القطاع اخلا�ص

خ�صخ�صة كاملة ل�صالح القطاع اخلا�ص
BOO
بناء – متلك – ت�شغيل من اخلا�ص والإعادة �إىل العام
BOT
بناء– ملكية– ت�شغيل من اخلا�ص و�إعادته �إىل القطاع العام
BLT
البناء – اال�ستئجار من اخلا�ص والإعادة �إىل القطاع العام
BT
البناء والإعادة من اخلا�ص �إىل القطاع العام
�إدارة كاملة من القطاع العام
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�ضعيفة يف معظمها لبع�ض الوزراء مثال ً خطة الوزير فادي عبود) والعمل الع�شوائي دائما ً ما جند له مربرات.
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درجة وقوة م�شاركة القطاعني
 Build Transfer (BT) -1بناء و�إعادته �إىل القطاع العام:
دور القطاع اخلا�ص بهذا النموذج ب�سيطا ً جدا ً حيث يقت�رص م�شاركته على ت�صميم امل�رشوع وبنائه ثم �إعادته
لكي يديره القطاع العام .وهنا نلحظ م�ستوى املخاطرة املتدين عند القطاع اخلا�ص .تلج�أ احلكومة عادة �إىل هذا
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لال�ستفادة من قوة التكنولوجيا احلديثة و�أهمية املعرفة واخلربة يف جمال البناء.
 :Build-Lease-Transfer -2البناء – اال�ستئجار – �إعادة املوقع �إىل القطاع العام:
يق ّدم القطاع اخلا�ص يف هذا النموذج التعاوين متويل امل�رشوع وبنائه وت�شغيله لفرتة زمنية حمددة ثم �إعادته �إىل
القطاع العام لإدارته وت�شغيله وخالل فرتة الت�شغيل ،يدفع القطاع اخلا�ص بدل �إيجار ك�إ�ستثمار لهذا املوقع وي�ستفيد
من ر�سوم هذه اخلدمات بدال ً من القطاع العام .مثالً :خدمات املطار (املرف�أ -ال�سكة احلديدية )...وترتاوح معدل بدل
الإيجار املتوجب على القطاع اخلا�ص ل�صالح القطاع العام بني  %30-%20من ن�سبة الإيرادات.
 :Build – Transfer Operate BTO -3البناء – �إعادة املوقع للقطاع العام
يعمل القطاع اخلا�ص هنا على ت�صميم امل�رشوع وبنائه و�إعادته للقطاع العام �إ�ضافة �إىل متويل امل�رشوع ولكن
يف ظل هذا النموذج ،يُعمد الحقا ً للقطاع اخلا�ص ب�إدارة امل�رشوع لفرتة زمنية عادةً ما تكون طويلة الأجل ،بعد االتفاق

على معدل بدل اال�ستثمار .مثال� :إدارة بع�ض م�شاريع البنية التحتية �أو �إعادة حتديثها �أو العمل على �صيانتها �ضمن
فعالة لال�ستفادة من التكنولوجيا احلديثة التي يتم ّلكها عادةً القطاع اخلا�ص.
�أ�ساليب �إدارية حديثة ّ
 :”Build-Operate-Transfer “BOT -4بناء – ت�شغيل – �إعادة �إىل القطاع العام
يعمد القطاع العام هنا �إىل تلزمي م�رشوع �سياحي للقطاع اخلا�ص ب�شكل تام بدءا ً من ت�صميم امل�رشوع – البناء
 -والت�شغيل لفرتة زمنية طويلة الأجل على �أن يعيد �إدارة ملكيتها �إىل القطاع العام يف نهاية الفرتة الزمنية بناءً على

بنود االتفاق وذلك مقابل ح�رصية العمل يف هذا املوقع وحت�صيل املداخيل ل�صاحله طيلة فرتة العقد وعادةً ما تكون هذه
العقود مر�شحة للتجديد.

يف بع�ض احلاالت الأخرى لبناء م�رشوع جديد ومت ّلكه وت�شغيله .وتعترب هذه املرحلة هي الأقرب �إىل خ�صخ�صة امل�شاريع
اململوكة من الدولة بهدف تفعيل الت�شغيل لتح�سني الإنتاجية يف بع�ض املواقع ال�سياحية.
تقدم اال�سرتاتيجية امل�شرتكة بني العام واخلا�ص “ P.P.P” Partnership: Private & Publicمنافع عديدة
لكال الطرفني حيث يتقا�سمون التكاليف ،املخاطر ،والعوائد املالية وب�سلم ت�صاعدي.
تتلخ�ص منافع القطاع العام اللبناين عند االلتزام با�سرتاتيجية ال�رشاكة الرابحة بالتايل:
يتم ت�سليم امل�رشوع بالوقت املطلوب دون امل�ساهمة بكثافة يف عملية التمويل
 القدرة على تدنية التكاليف حيث ّوذلك ل�ضعف القدرة املالية للوزارة.
 الفر�صة املهمة لتقدمي خدمات للمجتمع على م�ستوى عال من اجلودة واحلداثة يف ظل هذه ال�رشاكة وذلك ملواجهةالتناف�سية احلادة �إقليمياً.
 الفر�صة على ت�شجيع اال�ستثمارات الأجنبية وعلى �إدخال حت�سينات تقنية وتكنولوجية مهمة على اخلدماتال�سياحية بهدف املحافظة على بع�ض املزايا التناف�سية.
وعلى �سبيل املثال ال احل�رص ،ت�صميم برامج تدريبية م�شرتكة للموظفني والعاملني واملر�شدين ال�سياحيني.
 �إعداد وتنفيذ برنامج م�شرتك تدريب للعاملني يف القطاع الفندقي �ضمن �رشوط فنية خا�ضعة ملعايري دولية ت�ساهميف تطوير املهارات اخلا�صة للعاملني يف جميع �أنواع الن�شاط الفندقي (الت�سويقي – املايل – الإداري.)...
 �إعداد وتنفيذ برنامج تدريب للعاملني يف قطاع املطاعم واملقاهي بهدف رفع م�ستوى جودة اخلدمات يف هذا القطاع. �إعداد وتنفيذ برنامج تدريب للعاملني يف القطاع العام املرتبط باخلدمات ال�سياحية مثال موظفي اال�ستقبال يفاملطارات واملرافئ ال�سياحية وذلك �ضمن برنامج ذو معايري عاملية لرفع جودة خدمات القطاع ال�سياحي العام.
 تطوير برنامج للحجوزات الآلية املعتمدة يف معظم مكاتب �رشكات الطريان الوطنية ربطا ً مع الأنظمة العامليةللحجز.

 :”Build-Own-Operate “BOO -5بناء – متلك – ت�شغيل
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 -ت�صميم م�شرتك لربنامج �إح�صائي متط ّور يهدف �إىل جمع املعلومات الأ�سا�سية عرب درا�سة ميدانية لتحديد عدد
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النموذج عندما جتد منفعة قوية يف �إدارة وت�شغيل هذا املوقع وال حتتاج م�شاركة القطاع اخلا�ص �إال يف مرحلة البناء

يعد القطاع العام بتحويل ملكية م�رشوع قائم �إىل القطاع اخلا�ص لإدارته يف بع�ض احلاالت �أو التعاقد معه
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القطاعات ال�سوقية ال�سياحية الواردة �إىل لبنان بهدف ر�سم خطة ت�سويقية ترويجية ترفع من م�ستوى ثم ربط
خطة �إنتاج اخلدمات ال�سياحية وحجم الوافدين لبنان و�أنواع العرو�ض مع احتياجات وتطلعات الوافدين.
حتديث الدرا�سات الإح�صائية امل�ستمرة ت�سمح للقطاعني (العام واخلا�ص) �أوال ً بالتنب�ؤ ملدى حجم الطاقة
اال�ستيعابية ال�سياحية (العر�ض ال�سياحي) يف املدى الق�صري واملتو�سط مما �سي�شري �إىل �رضورة حتديد �أولوية
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اال�ستثمارات املطلوبة لتغطية الطلب احلايل وامل�ستقبلي .مما ي�سمح بتكافئ حجم العر�ض مع الطلب الفعلي يف

بعد انتهاء احلرب الأهلية اللبنانية وبدء ور�شة الأعمار اللبنانية يف مطلع الت�سعينات عقد اتفاق بني الفريقني

الإت�صال والتنمية

العاملني يف القطاع ال�سياحي ،تعريف احلاجات واالجتاهات التقنية والفنية للتدريب و�إعادة الت�أهيل ،التعرف على

نق ّدم هنا مثال عن م�رشوع م�شرتك بني القطاعني العام واخلا�ص حتت منوذج “ ”BOTوهو عبارة عن م�رشوع

الفريق الأول :وزارة ال�سياحة اللبنانية متمثل ًة بالوزير نقوال فتو�ش.
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�إعادة ت�أهيل ،و�إدارة وا�ستثمار مرفق جعيتا ال�سياحي.

(اخلا�ص والعام) يف  18ت�رشين الثاين  1992على ال�شكل التايل:

الأ�سواق ال�سياحية جتنبا ً لأي هدر �أو ا�ستخدام �سيء للموارد واملقومات ال�سياحية للبنان جتاوبا ً مع هدف التنمية

الفريق الثاين :ال�رشكة امل�ستثمرة “ ”Mapassب�إدارة د .نبيل حداد.

العمالة ،امل�ستوى التعليمي ،املهارات املطلوبة ،التوزيع اجلغرايف.)...

�إن القرار رقم  189الذي وافق عليه جمل�س الوزراء بالتاريخ املن�شور �أعاله ي�شمل  22مادة يف �إطار العقد القانوين

امل�ستدامة .ثانيا ً �إ�ضافة �إىل تخطيط منطقي و�سليم للقوى العاملة يف القطاعات ال�سياحية (حتديد نوع وحجم

 قيام جلنة قانونية دائمة وم�شرتكة بني القطاعني العام واخلا�ص بهدف العمل على تطوير القوانني احلاكمة لهذاالن�شاط .هذه امل�شاركة الفعالة تدفع هذا القطاع نحو التقدم دون اعرتا�ضات قانونية �أو اقت�صادية التي متثل عائقا ً
فعليا ً لكل تعاون وتن�سيق مطلوب.
 بالرغم من تباين واختالف الأهداف لأي م�رشوع يف القطاعني فال بد من قيام بع�ض امل�شاريع اال�ستثمارية امل�شرتكةكبناء فندق ذات ثالثة جنوم مثال ً يف العا�صمة �أو �ضواحيها �أو بالقرب من موقع �أثري �سياحي ذات طبيعة مميزة ،يعود
ريعه للقطاعني.

املُلزم جلميع الأطراف .ومن �أهم نقاط هذا العقد:
* �إعطاء احلق القانوين لل�رشكة امل�ستثمرة بالرتميم والت�أهيل “ملغارة جعيتا” وذلك على نفقة ال�رشكة امل�ستثمرة
(الفريق الثاين).
* مدة العمل يف الرتميم والت�أهيل ال تتجاوز مهلة �سنة ون�صف من تاريخ �إبالغ هذا القرار.
* تتوىل ال�رشكة امل�ستثمرة �إدارة مرفق جعيتا ال�سياحي بجميع وحداتها الإنتاجية ولها من �أجل ذلك كل ال�صالحيات
املعرتف بها والتي تن�ص عليها الأنظمة ،ويتوجب عليها ا�ستثمار املرفق طوال �أيام ال�سنة ب�أحدث الطرق وعلى يد

 ت�شجيع وزارة ال�سياحة لبع�ض اال�ستثمارات يف املناطق الغري رائجة �سياحيا ً من خالل تقدمي بع�ض التحفيزاتوالت�سهيالت (الإعفاء من ال�رضائب مثال ً لفرتة اخلم�س �سنوات الأوىل ،تخفي�ض ر�سوم الكهرباء واملاء واخلدمات
العامة املتعلقة بهذه اال�ستثمارات هي �أي�ضا ً نوع من التعاون الغري مبا�رش الذي يق ّدم ت�سهيالت مالية بني القطاع

واخلا�ص .هذه ال�سياحة تتطلب تن�سيقا ً كامال ً وتخطيطا ً زمنيا ً وا�ضحا ً بني الوزارات املخت�صة تطبيقا ً لأهداف

التنمية امل�ستدامة.

�أخ�صائيني معرتف بهم من قبل وزارة ال�سياحة والتي حتتفظ لنف�سها بحق الرقابة على �سري العمل ويحقّ لها
طلب زيادة عدد الأخ�صائيني والتجهيزات حيث تدعو احلاجة.
* تلتزم ال�رشكة امل�ستثمرة جتاه وزارة ال�سياحة لقاء ا�ستثمار هذا املرفق ببدل مايل �سنوي جم ّز�أ على ال�شكل التايل:
 -1مرحلة اال�ستثمار الأويل :فرتة � 5سنوات مع ن�سبة مئوية هي خم�سة باملاية ( )%5من املداخيل الكلية بعد �أن

 م�شاركة مندوبني دائمني من :نقابات الفنادق ،املطاعم ،امل�ؤ�س�سات ال�سياحية ،وم�ؤ�س�سات ت�أجري ال�سياراتال�سياحية يف اجتماعات دورية مع امل�س�ؤولني يف الوزارة بهدف العمل على حلول لكل امل�شاكل القائمة بني الفاعلني
ال�سياحيني ثم ر�سم وتخطيط خطة تنموية �سياحية �شاملة ت�شمل جوانب ت�شغيلية ،ترويجية لربنامج �سنوي
كامل ي�سمو �إىل تخفي�ض ح ّدة املو�سمية التي يت�صف بها هذا الن�شاط.
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يح�سم منها مداخيل الن�سبة املئوية التي يتقا�ضها امل�ستثمر عن اخلدمة وفقا ً للأنظمة املرعية لتوزيعها
على امل�ستخدمني.
 -2املرحلة الثانية :فرتة � 5سنوات متتالية وترتفع الن�سبة (البدل املايل) هنا �إىل .%10
 -3املرحلة الثالثة :فرتة � 5سنوات متتالية وترتفع الن�سبة �إىل .%20
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جدول رقم  3عدد زوار مغارة جعيتا

* تكون مدة اال�ستثمار � 18سنة وهي قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني.
* على ال�رشكة امل�ستثمرة القيام ب�أعمال ال�صيانة ب�شكل دوري على �أن تب ّلغ الوزارة �إذا ما ا�ستج ّدت بع�ض �أعمال

ال�سنة
العدد

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

27171

262367

249492

275440

361968

228564

156431

164294

164294

331096

432096

428212

303508

239117

176145

التو�سيع.
* حتتفظ وزارة ال�سياحة بحق الإ�رشاف الدائم على املرفق من حيث �سري العمل فيه وعدم �إ�ساءة ا�ستعماله ولها احلق
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* على ال�رشكة امل�ستثمرة �أن ت�ؤ ّمن وعلى نفقتها اخلا�صة لدى �رشكات ال�ضمان املعرتف بها عقد ت�أمني �ضد الأخطار
التي ميكن �أن ت�صيب املرفق.

بعد قراءة اجلدول يتبني لنا �أن عدد الزائرين تراجع يف كل م ّرة كان لبنان يتعر�ض فيها لأزمات عديدة وخا�ص ًة

�أمنية ويبدو وا�ضحا ً الرتاجع احلاد عام ( 2006اجتياح �إ�رسائيل جلنوب لبنان) ويف عامي  2012و 2013ب�سبب الأزمات
الإقليمية خا�صة يف �سوريا حيث تعترب املمر الربي الوحيد للبنان جلميع الوافدين من الدول العربية والإقليمية.

* على ال�رشكة امل�ستثمرة �أن تنال موافقة وزارة ال�سياحة على حتديد ر�سم الدخول للمغارة وملحقاتها.
* عند انتهاء مدة اال�ستثمار تبقى كافة التجهيزات والتح�سينات والإن�شاءات ملكا ً للوزارة.
* متلك الوزارة احلق يف �إنذار ال�رشكة امل�ستثمرة يف حالة خمالفة القوانني املرعية لإدارة هذا املرفق .وكل خالف ب�ش�أن
تف�سري هذا احلق يُخ�ضع للمحاكم ال�صاحلة يف بريوت.
وعند �س�ؤال د .نبيل ح ّداد عن مدى املنفعة والربحية املحقّ قة من خالل هذا التعاون �أو�ضح لنا �أنه على م�ستوى

وعند �س�ؤال ال�سيد �إبراهيم احل�سن مدير هيئة اال�ستثمارات يف وزارة ال�سياحة �إن مثل هذه العقود والتعاون
مرحب بها طاملا م�صلحة وزارة ال�سياحة تبقى حمفوظة وقائمة ب�شكل
اال�سرتاتيجي امل�شرتك لإدارة املرافق ال�سياحية
ٌ
دائم.

ورحب بق ّوة “ب�إدارة م�شرتكة” لبع�ض امل�شاريع الأخرى على غرار جتربة جعيتا و�إدارة بع�ض اال�سرتاحات ال�سياحية

ك�صيدا .حيث هذا العمل امل�شرتك يقدم لنا املثال الناجح ال�سرتاتيجية ال�رشاكة الرابحة  win win strategyبني
القطاعني.

�أهداف هذا اال�ستثمار الأمور ت�سري ب�شكل جيددا ً مع احرتام الإطار القانوين امل�شار �إليه �سابقا ً ومما يد ّعم هذا املنطق هو
�أنه مت ّ جتديد العقد مرتني ،املرة الأوىل بعد انتهاء الفرتة الأوىل (� 18سنة) يف عام  2010حيث مت ّ التجديد ملهلة � 3سنوات
�إ�ضافية ثم يف عام  2013جتديد �آخر حتى نهاية عام  .2016وهكذا على ما يبدو لنا �أن الأمور اليوم ت�سري بنف�س التوجه
وجه بها العمل يف هذا املرفق على خمتلف
لتجديدات الحقة يف امل�ستقبل .وي�شري د .حداد �أن الإدارة ال�سليمة التي ّ

امل�ستويات (ت�سويق – �صيانة – �إدارة املوارد الب�رشية -التح�سينات – الت�سعري )...هي ال�سبب املبا�رش لنجاح هذا امل�رشوع.
وي�ضيف د .حداد �أنه كم�ستثمر يعمل على تعظيم دخله و�أرباحه يف ا�ستثماره وكذلك الأمر من وجهة نظر الوزارة
حيث الهدف هو التح�سني الدائم خلدمات املرفق ،ال�صيانة الدائمة له ،ا�سرتاتيجية ت�سويقية ناجحة كل ذلك جعل
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مبراقبة احل�سابات للوقوف على حجم املداخيل املحقّ قة فعلياً.

م�صدر �إح�صائيات وزارة ال�سياحة 2014

وي�ضيف �أن امل�س�ؤولني يف الوزارة على ا�ستعداد دائم لدرا�سة كل مقرتحات جديدة تت�ضمن تعاونا ً على خمتلف
امل�ستويات والقطاعات ك�رشاكة رابحة من �أجل تنمية ال�سياحة املتوازنة.
وعند مقابلة د .غادة �سامل يف �أيلول  2014امل�س�ؤولة عن رقابة وت�أهيل ق�سم املطاعم يف الوزارة و�س�ؤالها عن
مدى �أهمية مثل هذه العقود كتعاون م�شرتك رابح للطرفني ف�أجابت �أن املنافع عديدة لكال الطرفني �رشط احرتام
العقود املربمة ومراعاة القوانني املرعية يف مثل هذا الإجراء على �أن تبقى املراقبة ل�سري العمل بيد وزارة ال�سياحة
ح�رصيا ً لأن ن�شاط املطاعم ّ
يلفه الكثري من املخاطر على ال�صحة العامة.

من هذا املرفق الأهم والأكرث جذبا ً لل�سواح حيث عدد الزائرين املتزايد �سنة بعد �سنة خلري دليل.

و�أ�ضافت د .غادة �أنه بعد جتربتها املهنية كمديرة م�س�ؤولة عن قطاع املطاعم يف وزارة ال�سياحة ،جند �أن قطاع
املطاعم هو املر�شح الأول لتكثيف العمل امل�شرتك بني القطاعني .ويظهر املر�شح الثاين لأي عمل م�شرتك هو قطاع
خدمات الإيواء كت�شييد فنادق متو�سطة احلجم ذات ثالثة جنوم يُعمد ب�إدارتها للقطاع اخلا�ص من خالل منوذج من

�أ�شكال العقودة املذكورة �أعاله وذلك على غرار بع�ض الفنادق التابعة لدار البلدية يف فرن�سا والتي تعترب جتارب ناجحة
جداً.
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يف اخلتام نتقدم ببع�ض املقرتحات مل�شاريع ا�ستثمارية م�شرتكة بني القطاعني بهدف تفعيل الن�شاط ال�سياحي
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news agencies as sources of information and lacks all kind of specialized information resources
including reference libraries and information on subscription databases. In addition, the study

رصد سلوك البحث عن المعلومات لدى معدي نشرات
األخبار المسائية

revealed that information seeking by Lebanese Journalists is influenced by several demographic
factors such as gender, age, specialization, years of experience and the television channel the
journalist belongs to. Accordingly, this study came up with set of recommendations to the

*)Leckie( في التلفزيونات اللبنانية وتقييمه في ضوء نموذج ليتجكي
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journalists particularly and to the professional and academic institutions as a whole.

عماد ب�شري؛ بتول ب�شري
 املقدمة:�أوال
 ويرتافق ذلك مع تعدد وتنوع الأدوات التي ميكن ا�ستخدامها.ي�شهد العامل تكاثرا يف �إنتاج املعلومات
 ومنذ دخول �إنرتنت ح ّيز اال�ستخدام ال�شعبي والعمومي حتولت بيئة املعلومات من جمموعات �صغرية.للو�صول �إليها

مرتبة بدقة �إىل كميات هائلة من املعلومات غري املتجان�سة وغري املنظمة واملتفاوتة يف النوعية بح�سب ما يقول
 كان احل�صول على �أوعية املعلومات يفر�ض على الباحث التوجه �إىل �أماكن حمددة.)2011 , Ian ;Diane( �إيان وديان
 �أ�صبح الباحث قادرا َ على اال�ستفادة من املعلومات من، وراهنا.كمراكز املعلومات واملكتبات على خمتلف �أنواعها
 لكن هذا التطور فر�ض وجود متطلبات عدة يتوجب.بُعد من خالل ما هو متوافر من تقنيات ات�صال وو�صول �إليها

 وت�شمل هذه املتطلبات اقتناء الأجهزة.على امل�ستفيد حت�صيلها لكي يتمكن من مواكبة التطور التقني املتالحق

Abstract
The importance of this study lies in its focus on people working to find information on
their work related tasks. It aims to learn about information seeking behavior of the journalists in
the Lebanese television stations. Authorities and researchers in the field of information seeking
produced several models. The current study choses to depend on Leckie’s Model which focuses on
the work roles and work related tasks. Other factors that influence information seeking addressed
by Leckie are the sources of information, awareness of the existence of information, and the
outcomes of the information seeking process.

 �إ�ضافة اىل املهارات املتعددة واملتنوعة التي يتوجب على امل�ستفيد �إتقانها يف م�ضمار،والتطبيقات الرباجمية املنا�سبة

Journalists seek to obtain information covering all areas, because the news bulletins

.التوعية الإعالمية واملعلوماتية

cover local events and address the most important events in countries around the world. These
events range from political, social, educational, economical to artistic and athletic. Journalists

 ويرى كاي�س.) املراحل التي م ّرت فيها الدرا�سات التي تناولت ا�ستخدام املعلومات2011 ,Wang( ع ّدد وانغ

who prepare the news bulletin carry out such work on daily basis, and mostly under stressful

 وهو ما يتفق مع ما �أورده.املعلومات �إىل الرتكيز على درا�سة املفهوم املرتبط بالفرد كمنتج للمعلومات وم�ستخدم لها

working in 8 different newsrooms for 15 days spreading over 3 months. Using survey methodology

) �أن فرتة ال�سبعينات من القرن املا�ضي �شهدت بداية التحول من درا�سة املفاهيم املرتبطة مب�صادر2012 ,Case(
 لكن،) لناحية �أن املفهوم ظهر يف �أواخر ت�سعينات القرن املا�ضي2011 ,Khan & Shafique( الباحثان خان و�شفيق
.1960  الذي ُعرف يف العام،جذوره تعود اىل مفهوم احلاجة اىل املعلومات وا�ستخدامها
) �أن ظهور مفهوم ال�سلوك الب�رشي يف البحث عن املعلومات يعود اىل العمل2000 ,Wilson( ويعترب ويل�سون
 ميكن العثور على �إح�صاءات1940  ويف درا�سات �سابقة وقدمية عن املكتبات يف العام.يف املكتبات على درا�سات الق ّراء
 تتناول هذه الدرا�سات مبجملها ا�ستخدام املكتبات من دون االهتمام بالأ�سباب.1930 و1920 و1916 و�أرقام تعود للأعوام
 وبعد نهاية احلرب العاملية الثانية ونتيجة لتزايد الإنتاج العلمي املن�شور حول هذا.وراء اعتمادها كم�صدر للمعلومات
، حتت عنوان «م�ؤمتر املعلومات العلمية1948 ) اىل عقد م�ؤمتر يف العامRoyal Society(  دعت اجلمعية امللكية،املفهوم

2016 �آذار/ 15 العدد

conditions. The study observed the information seeking behaviors and activities of 122 journalists
and research tools such as questionnaire, interview, and content analysis, the study investigates
and analyses the content of 120 news bulletins. This is the equivalent of 4800 minutes of news
broadcasting covering 2739 different news story. These pieces of information are grouped by
type and subject. In terms of type, the news reports scored the highest average by 47% followed
by the news which scored 36%. Whereas the features reports scored only 5% and the remaining
percentage was distributed among the other types. Subject wise, the political news registered the
highest score with 43%, while the culture and economic news stories scored respectively 1% and
2%. The results indicate a surplus in news reports compared to scarce production of features and
investigations reports. The study showed that Lebanese television newsrooms depend heavily on
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ّ .”Scientific Information Conference
�شكل هذا امل�ؤمتر عالمة فارقة يف بدء الدرا�سات احلديثة لل�سلوك الب�رشي يف

ثالثا :م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها

البحث عن املعلومات .وي�رشح وانغ ( )2011 ,Wangن�ش�أة م�صطلح البحث عن املعلومات “”Information seeking
الذي يت�ضمن عبارات احلاجة والبحث والإ�شباع .و�أجمعت الأوراق البحثية املدرو�سة يف امل�ؤمتر الدويل الأول الذي عقد
حول �سلوك البحث عن املعلومات يف فنلندا يف العام � ،1996أن هذا املفهوم ال يقت�رص على ال�سلوك بهدف حمدد ،بل
يتعداه لي�شمل امل�صادفة للمعلومات بطريقة �سلبية وغري مق�صودة .من هنا كانت الدعوة اىل �إطالق عبارة �أ�شمل
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الدرا�سات املذكورة اىل مناذج تبينّ العوامل امل�ؤثرة يف �سلوك البحث عن املعلومات .و�أظهرت تلك النّماذج �أن لكل �سلوك
ب�رشي دوافعه املحددة .منها البحث عن املعلومات بهدف �إمتام واجب عملي وهو ما ورد يف منوذج ليتجكي (.)Leckie
وح�رص كاي�س ( )322-285.pp ,2012 ,Caseالإنتاج الفكري يف جمال �سلوكيات البحث عن املعلومات بح�سب املهن
ومنهم املهند�سني وعلماء االجتماع والعاملني يف املجال الطبي ف�ضال عن ال�صحافيني واملحامني واملزارعني وغريهم
من �أ�صحاب املهن .ميكن العودة اىل امل�صدر املذكور لالطالع على مناذج �سلوك البحث عن املعلومات كافة.
وتربز بني هذه املهن ،مهنة ال�صحافة امل ُ َميزة بحاجتها امل�ستمرة للمعلومات .ومعروف �أن ال�صحافة

�ص�ص يتنف�س املعلومات .وينتج عنها و�سائل ت�ستخدم املعلومات لإ�شباع ف�ضول اجلمهور مبا يدور حوله من �أحداث
ت َخَ ٌ
يف خمتلف املجاالت .ولدى ال�صحافيني حاجة للمعلومات على خمتلف �أنواعها .وهم لي�سوا جمرد م�ستخدمني
للمعلومات ،بل منتجون لها على حد �سواء .وهذه الفئة بح�سب عبدالله ( )2006 ,Abdallahمل يتم درا�سة تفاعلها
مع املعلومات حتى منت�صف ثمانينات القرن املا�ضي .علما� ،أن هذه الفئة ال يقت�رص دورها على نقل املعلومات �إىل
النا�س ،بل ت�ؤثر على توجهاتهم العامة.
ثانيا� :أهمية الدرا�سة و�أهدافها
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف تركيزها على فئة من النا�س تعمل على البحث عن املعلومات يف �سبيل
�إعداد واجب عملي ،وهي فئة ال�صحافيني .ومبا �أن للتلفزيون ميزته يف قدرته الفائقة على جذب االنتباه والإثارة من
خالل تزاوج ال�صورة ب�ألوانها الطبيعية مع ال�صوت .ومبا �أن ال�صوت وال�صورة عامالن حيويان ي�ؤديان دورا ً كبريا ً يف حياة
الأفراد اليومية ويت�صالن باالنفعاالت املختلفة لكل فرد ما دام ي�ستطيع ال�سمع والب�رص .وانطالقا من تايلور,Taylor
 ))2000الذي يعترب �أن التلفزيون بطبيعته و�سيط قادر على الإقناع ،و�أن �أهميته تكمن يف قوته على �سبك الر�أي
وقولبته ح�سب �صياغة خا�صة .اهتمت هذه الدرا�سة بالرتكيز على ال�صحافيني العاملني يف �إنتاج الأخبار اليومية
يف امل�ؤ�س�سات التلفزيونية اللبنانية .وميكن تلخي�ص الأهداف املرجوة من هذه الدرا�سة بالتمكن من م�سح م�صادر
املعلومات املعتمدة يف �إعداد ن�رشات الأخبار يف التلفزيونات اللبنانية� ،إ�ضافة اىل التعرف على الو�سائل التي يعتمدها

املادة ال�صحافية .وتختلف حاجات ال�صحافيني للمعلومات باختالف نوع الو�سيلة التي يعملون فيها ،ف�إعداد امل�ضمون
لل�صحيفة الورقية املطبوعة يختلف عن �إعداده للراديو �أو التلفزيون �أو لل�صحافة االلكرتونية .ورغم �أن ال�صحايف يبحث
عن املعلومات يف �سبيل ت�أدية عمله� ،إال �أن طبيعة هذا العمل خمتلفة .ويتميز ال�صحايف عن املهند�س وعن املحامي
وعن الطبيب وعن االقت�صادي .وهو ال يبحث عن املعلومات يف جمال تخ�ص�ص حمدد .وال�صحايف معر�ض لتغطية
�أحداث تبد�أ بال�سيا�سة ومتر بالأمن واالجتماع وال�صحة والبيئة والثقافة وت�صل �إىل الفنون والريا�ضة والطق�س .من هنا
تطلق الدرا�سة جمموعة من الأ�سئلة تتلخ�ص بالآتي:
v

vما هي امل�صادر التي تتيحها امل�ؤ�س�سات التلفزيونية اللبنانية لل�صحافيني العاملني فيها؟

v

vمتى ي�شعر ال�صحافيون باحلاجة اىل املعلومات؟ وما هي الو�سائل التي ي�ستخدمونها يف البحث عنها؟

v

vهل هناك عالقة للجندر؛ للعمر؛ للخربة العملية؛ للتخ�ص�ص الدرا�سي؛ لتعدد اللغات؛ وللم�ؤ�س�سة التلفزيونية
التي يعمل فيها ال�صحايف ب�سلوك البحث عن املعلومات؟

رابعا :منوذج ليتجكي ()Leckie’s Model
يتبينّ من خالل ا�ستعرا�ض الإنتاج الفكري املن�شور عن مو�ضوع �سلوك البحث عن املعلومات �أن تعريف ويل�سن

( )2000 ,Wilsonهو الأكرث �شيوعا ً وا�ستخداماً .رمبا لكونه ي�ستعر�ض املفهوم ب�شكل وا�ضح وتف�صيلي ويزيل االلتبا�س
بني مفاهيمه املتقاربة .ومي ّيز ويل�سون يف تعريفه بني م�صطلح �سلوك املعلومات « ،”Information Behaviorوهو
املفهوم الذي يعبرّ عن الفكرة الإجمالية لأي نوع من عمليات التعر�ض للمعلومات ،وبني م�صطلح �سلوك البحث عن

املعلومات « ،”Information Seeking Behaviorوهو عملية البحث التي ت�ستهدف �إ�شباع حاجة حمددة.
�أنتج الباحثون مناذج عدة معنية ب�سلوك البحث عن املعلومات و�أ�سبابه ودوافعه .وميكن للمهتمني بهذه النماذج
وخ�صائ�صها الرجوع اىل درا�سة كاي�س عن املو�ضوع ( .)2012 ,Caseوهي درا�سة وثقت لأهم النماذج املعنية ب�سلوك
البحث عن املعلومات .ومن بني هذه النماذج تقتدي الدرا�سة الراهنة بنموذج ليتجكي ( .)Leckie’s Modelويركز
هذا النموذج على الدور العملي كدافع للبحث عن املعلومات ،وعلى �إعطاء اهمية للموا�صفات الدميغرافية للباحث
وملوا�صفات م�صادر املعلومات املتاحة .وال�شائع عن هذا النموذج �أنه حم�صور باملتخ�ص�صني يف جمال حمدد (�أنظر
ال�شكل رقم .)1

ال�صحافيون يف احل�صول على املعلومات داخل التلفزيون وخارجه.
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حتوي جوانب املفهوم كافة .وكانت العبارة “� ”Information Behaviorأو “ال�سلوك املعلوماتي” .الحقا ،مت حتويل

يعتمد ال�صحافيون العديد من امل�صادر وكذلك العديد من ال�سلوكيات للح�صول على املعلومات لإعداد
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	�أجرى �شودري وال�صغري ))2011 ,Chaudhry & Al-Sagheerدرا�سة عن �سلوك البحث عن املعلومات لدى
ال�صحافيني يف الكويت .اعتمدت الدرا�سة على  42اعالمياً ،متت درا�سة �سلوكهم من خالل تقنية “احلوادث اخلطرية”،
وهي نوع من املقابلة املفتوحة التي تتيح جمع مالحظات .دلت نتائج التحليل على االعالميني ي�ستخدمون الإنرتنت

الإت�صال والتنمية

الإت�صال والتنمية

ال�شكل رقم ( :)1منوذج ليتجكي ()Leckie’s model

خام�سا :الدرا�سات ال�سابقة

ب�شكل متكرر للح�صول على املعلومات .ويف حني �أنهم يعتربون �أن املواقع على الإنرتنت قد تكون غري مو�ضوعية،
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 )Ansari )2010فقد �أجريا درا�سة م�سحية بهدف التحري عن ا�ستخدام القنوات املعلوماتية املختلفة ومدى الوعي
بوجود م�صادر املعلومات .كذلك حتريا طريقة ن�رش املعلومات وكيفية ا�ستخدام املكتبات من قبل العاملني يف املجال
ال�صحايف يف باك�ستان .وقد مت اعتماد اال�ستمارة جلمع املعلومات من � 185شخ�صا يعملون يف ثالث و�سائل خمتلفة وهي
الراديو والتلفزيون وال�صحيفة املكتوبة .وكان من �أهم النتائج �أن ال�صحافيني يلج�ؤون �إىل و�سيلتي الإنرتنت واملكتبة
لتوافرهما ولل�سهولة يف ا�ستخدامهما .وب ّينت الدرا�سة �أن املكتبات هي الأكرث ا�ستخداما ً من قبل العاملني يف التلفزيون
وال�صحافة املكتوبة .وقد مت ّيز ا�ستخدام الإنرتنت من قبل العاملني يف ال�صحافة املطبوعة مقارنة بالعاملني يف الراديو

والتلفزيون .تخدم هذه الدرا�سة العاملني يف مكتبات امل�ؤ�س�سات ال�صحافية حيث ت�ساعدهم يف تخطيط وت�صميم
اخلدمات املكتبية خلدمة املنظمة الأم .و�أجرى عبد الله ( )2006 ,Abdullahدرا�سة م�سحية على �سلوك البحث عن
املعلومات عرب الإنرتنت جلميع العاملني يف ال�صحافة املطبوعة يف الكويت .وقد ا�ستخدم اال�ستمارة ك�أداة ال�ستك�شاف
امل�صدر)1996 .Leckie et al( :
ورغم عدم ا�شارة ليتجكي ( )Leckieيف منوذجها اىل العوامل الدميغرافية كالعمر والتخ�ص�ص وعدد

�سنوات اخلربة ،فقد اعتربتها يف الن�ص املرافق له ب�أنها العوامل امل�ؤثّرة يف تكوين احلاجة اىل املعلومات �أو تغيريها .وتخلق
خ�صائ�ص هذه احلاجة ( )Characteristics of Information Needsنوعا ً من الوعي املعلوماتي «Awareness of
 ”Information Needsجتاه م�صادر معينة � .””Information Sourcesإن الت�آلف مع امل�صدر وجناح ا�سرتاتيجيات
البحث ال�سابقة تعترب من �أهم املتغريات يف هذا النّموذج يف مقابل مدى الثقة بامل�صدر وطريقة التنظيم والكلفة
والنوعية و�إمكانية الو�صول .لقد مت ت�شكيل النّموذج من خالل عالقات يتم التعبري عنها يف �أ�سهم باالجتاهني ،واحل�صيلة
النهائية للبحث ( )Outcomesلها ت�أثري رجعي مبا�رش على امل�صادر املعلوماتية التي يعتمدها الباحث عن املعلومات.
مبعنى �أن مدى الإ�شباع الذي يحققه م�صدر املعلومات للباحث ،يدفعه للعودة �إليه الحقا ً ب�شكل واعي .ولأن النّموذج
يظهر بو�ضوح عملية البحث لأداء الواجب العملي ،اعتربت ليتجكي (� )Leckieأن الرتكيز يتم على احلياة العملية �أقل
منها على املعتقدات والتف�ضيالت ال�شخ�صية ،وبذلك ف�إنه من ال�صعب تعميمه على ال�سلوك اليومي للبحث عن
املعلومات.

هذه ال�سلوكيات من ثالث زوايا :الو�صول �إىل الإنرتنت وا�ستخدامها ،تقومي مواقع الإنرتنت ،مهارات ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات .و�أ�شارت النتائج اىل �أن ال�صحافيني العاملني يف ال�صحف املطبوعة يف الكويت لديهم مهارات حمدودة
يف ا�ستخدام الإنرتنت .وهي ،مقت�رصة على الأمور ال�شائعة اال�ستخدام كالربيد الإلكرتوين وحمركات البحث املجانية.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أنه يتم حت�سني ال�سلوكيات جتاه الإنرتنت من خالل تغيريات تطال املناهج الدرا�سية والتدريب،
وكذلك من خالل املمار�سة يف م�ؤ�س�سات العمل .وقام �أنور و�أ�صغر ( )2004 ,Anwar & Asgharبدرا�سة م�سحية على
� 87صحافيا ً يعملون يف احدى ع�رشة �صحيفة مطبوعة يف باك�ستان .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك بطءً يف انت�شار
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف ال�صحف الباك�ستانية و�أن امل�صادر الإلكرتونية متوافرة ب�شكل حمدود .كما
�أظهرت الدرا�سة �أن مهارات ال�صحافيني يف البحث عن املعلومات �ضعيفة .ويف درا�سة �أخرى ،اعتمد �أنور و�أن�صاري وعبد
الله ( )2004 ,Anwar & Ansari & Abdullahعلى املنهج امل�سحي ال�ستطالع �سلوك البحث عن املعلومات عند
ال�صحافيني يف الكويت .ا�ستجاب لال�ستمارة � 92صحافياً .وتبني �أن العينة امل�ستطلعة تهتم بالبحث عن املعلومات
ب�شكل �أ�سا�سي لأجل الت�أكد من دقة احلقائق لكتابة “قطعة” خربية او تقارير منوعة .و�أظهرت الدرا�سة �أن امل�صادر
الأكرث ا�ستخداما ً لدى الفئة املدرو�سة هي الإنرتنت وامل�ؤمترات ال�صحافية الر�سمية .كما �أعطى امل�ستطلعون �أهمية
للتوا�صل املبا�رش مع الزمالء .وقد �صنّف ال�صحافيون و�سيلة الإنرتنت يف الدرجة الأوىل �إ�شباعا ً حلاجاتهم العملية ،على
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�إال �أنهم ي�ؤكدون �أن الإنرتنت هي الو�سيلة الأكرث �إفادة يف حت�ضري واجبهم العملي� .أما �أن�صاري وزبريي & ,Zuberi
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الرغم من حمدودية املحتوى العربي على الإنرتنت وحقيقة �أ ّن معظم امل�ستطلعني ال يجيدون �سوى اللغة العربية.
ودر�س �آتفيلد ودويل (� )2003 ,Attfield & Dowellسلوك البحث عن املعلومات وا�ستخدامها يف �صحف وطنية
بريطانية .وذلك ،من خالل مقابالت مع � 25صحافيا ً من �صحيفة التاميز يف لندن .وتبينّ �أن ال�صحافيني ،وبهدف تزويد
ق ّرائهم بتف�سريات للأحداث اجلارية ،يبحثون عن املعلومات للفهم ال�شخ�صي ،ولت�أ�سي�س فهم �شامل للمو�ضوع
وللبحث عن حقائق .وما مييز هذه الدرا�سة �أنها مل تخل�ص �إىل نتائج وتو�صيات كباقي الدرا�سات بل حتولت نتائجها �إىل
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وهي مرحلة ت�أ�سي�س الر�ؤية وحتديد املدة الزمنية .التح�ضري ،وهي ت�شمل تو�سيع الفهم ال�شخ�صي للمو�ضوع والبحث
عن املعلومات .والإنتاج ،يتم من خالل تنظيم ما مت جمعه من جماالت معلوماتية خمتلفة� .أما امل�صادر املعلوماتية
فقد مت و�صفها يف النموذج ب�أنها نوعان :امل�صادر اخلارجية ،وتت�ضمن الأر�شيف والتوا�صل ال�شخ�صي ،وامل�صادر الداخلية
كالذاكرة واملعرفة املرتاكمة .وجل�أت �شني ( )2001 ,Chinnيف درا�ستها �إىل �أ�سلوب خمتلف �إىل حد ما عن الدرا�سات
الأخرى .وهي ،اعتمدت منهج درا�سة احلالة من خالل و�سيلة املالحظة املبا�رشة للتعرف على طبيعة �سلوك البحث
عن املعلومات لدى ال�صحافيني .متت مالحظة طريقة عمل ثالثة �صحافيني ملدة يوم عملي واحد لكل منهم� .أظهرت
الدرا�سة �أن ال�صحافيني حمل الدرا�سة يحتاجون للمعلومات من �أجل ت�أكيد حقائق معينة .وانهم يف�ضلون املعلومات

تهدف هذه الدرا�سة �إىل ا�ستطالع �سلوكيات البحث عن املعلومات لدى معدي ن�رشات الأخبار امل�سائية يف
م�ؤ�س�سات التلفزيون احلائزة ترخي�ص فئة �أوىل (راجع القانون اللبناين رقم  382الذي ينظم البث املرئي وامل�سموع يف
لبنان) وعددها ثمانية وهي ح�سب تداول �أ�سمائها يف لبنان� :أل بي �سي ()LBC؛ �أم تي يف ()MTV؛ �أن بي �أن ()NBN؛
�أو تي يف ()OTV؛ تلفزيون لبنان؛ تلفزيون اجلديد؛ تلفزيون امل�ستقبل؛ تلفزيون املنار .ومت اختيار فرتة الأخبار املعنية التي
تتناولها الدرا�سة انطالقا من التقارير الإح�صائية التي تعدها �رشكات متخ�ص�صة ب�شكل دوري عن ن�سب امل�شاهدة
للمحطات التلفزيونية اللبنانية على مدار ال�ساعة .وهي ت�شري اىل �أن ن�سب امل�شاهدة تبلغ ذروتها يف وقت عر�ض ن�رشة
الأخبار امل�سائية.
وي�سعى مع ّدو ن�رشات الأخبار للح�صول على معلومات ت�شمل كافة املجاالت ،لأن الن�رشات تغطي الأحداث
املحلية وتتطرق اىل �أهم الأحداث يف الدول املحيطة والعامل .هذه الأحداث تتنوع بني ال�سيا�سي واالجتماعي والرتبوي
والفني والريا�ضي واالقت�صادي .وال�صحايف الذي يعمل لإعداد هذه الن�رشات يقوم ب�إجناز م�ضمون �إعالمي ب�شكل يومي،
وحتت ظروف �ضاغطة .حيث يكون يف قاعة واحدة مع العديد من زمالئه ،ف�ضال ً عن ال�سباق مع الزمن يف �سبيل �إنهاء

املعلبة (املعدة م�سبقا) .وخل�صت �إىل �أن ال�صحافيني امل�شاركني يف الدرا�سة لديهم املقدرة على �إ�شباع حاجاتهم

العمل يف الوقت املحدد لن�رشة الأخبار .ويعمل يف غرف الأخبار الثمانية امل�شمولة يف الدرا�سة � 122صحافياً.

ال�سياق نف�سه ،اجرت بوتيت ( )2000 ,Poteetدرا�سة على � 175صحافيا يعملون يف �صحيفتني كبريتني يف والية كارولينا

	�أما املنهج املعتمد يف الدرا�سة فهو املنهج امل�سحي .ويرى عبد الهادي (� ،2005ص� )102.أن هذا املنهج “يرتبط

املعلوماتية ،حتى �أنهم يُطوعون الو�سائل التكنولوجية املختلفة املوجودة يف بيئتهم يف �سبيل خدمة �أهدافهم .ويف
ال�شمالية يف الواليات املتحدة .وهدفت الدرا�سة اىل التعرف على �سلوك البحث عن املعلومات لدى ال�صحافيني عند

مب�ؤ�س�سات معينة �أو جماعات معينة ،ويف مكان حمدد ،و�أنه ين�صب على الوقت احلا�رض حيث �أنه يتناول �أ�شياء موجودة

ا�ستخدامهم للإنرتنت .وجدت الدرا�سة �أن ال�صحافيني ي�ستخدمون م�صادر املعلومات املتاحة عرب الإنرتنت ب�شكل

بالفعل ،وهو من �أهم و�أكرث الأبحاث �شيوعا يف جمال املكتبات واملعلومات يف الوقت احلا�رض” .ويعرفه غدنز (،2005

متكرر ،و�أن غالبيتهم يعتقدون �أن هذه امل�صادر ذات �أهمية بالغة يف جمال عملهم .لذلك ،ف�إن  %80منهم ي�ستخدمون
الربيد الإلكرتوين ومواقع الإنرتنت ب�شكل يومي يف حني �أن �أقل من ن�صف هذه الفئة ت�ستخدم قواعد البيانات املر�سمة

�ص )683 .ب�أنه املنهج « الذي يت�ضمن بدوره قدرا ً كبريا من الدرا�سة النوعية .ويهدف يف العادة �إىل جمع البيانات التي
ميكن حتليلها �إح�صائيا ً لتبيان �أمناط التفكري �أو ال�شعور �أو ال�سلوك»� .أما كاي�س ( )222.p ,2012 ,Caseفريى �أن املنهج

التي ت�شرتك فيها �صحفهم .ويعترب ال�صحافيون �أن اجلهة التي يتبع لها املوقع االلكرتوين ودقة بياناته ومعلوماته

امل�سحي يقوم على الطلب من جمموعة من الأ�شخا�ص بالإجابة عن عدد من الأ�سئلة .وهذا املنهج يحتاج �إىل جمموعة

ف�ضال ً عن �سهولة ا�ستخدامه ،هي من املعايري التي تدفعهم �إىل اختيار موقع من دون �آخر .كما ب ّينت الدرا�سة �أن

من الأدوات جلمع املعلومات منها املقابلة واال�ستمارة .ويهتم هذا املنهج ح�سب طباجة (� ،2007ص“ )321.بدرا�سة

للتدريب الذي يق ّدمه العاملون يف املكتبات �أهميته يف رفع ن�سبة التوعية املعلوماتية و�سهولة ا�ستخدام الإنرتنت.

تفيد الدرا�سات ال�سابقة امل�شار �إليها �أعاله� ،أن غالبيتها تناول �صحفا مطبوعة .ويف الوقت نف�سه ،توحي
�أن الدرا�سات التي تتناول �سلوك البحث عن املعلومات لدى العاملني يف �إعداد الن�رشات الإخبارية التلفزيونية �أو �إنتاج
القطع ال�صحافية يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية املرئية وامل�سموعة والإلكرتونية مل تنل ن�صيبها املفرت�ض من البحث

الظواهر والظروف االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية وغريها يف جمتمع معني �أو جماعة حمددة يف الوقت احلا�رض،
وذلك بق�صد جتميع الوقائع وا�ستخال�ص النتائج والك�شف عن احلقائق يف حماولة للنهو�ض بها وفق خطة �إ�صالحية”.
ويف ال�صدد نف�سه ،يعترب عمر (� ،2009ص� )69.أن هذا املنهج “يدر�س الطبيعة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
الراهنة درا�س ًة كيفية تو�ضح خ�صائ�ص الظاهرة وحجمها وتغرياتها ،ودرجات ارتباطها مع الظواهر الأخرى”.

والتقييم.
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نوع من النموذج الذي يلخّ �ص عمليتي البحث والكتابة لدى ال�صحافيني .وهي تنق�سم �إىل ثالثة مراحل :الت�أ�سي�س،

�ساد�سا :منهجية الدرا�سة و�أدواتها

الإت�صال والتنمية

الإت�صال والتنمية

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

يتكون املو�ضوع حمل الدرا�سة ،وانطالقا من منوذج ليتجكي ( (Leckieمن عنا�رص عدة ميكن �إجمالها بالآتي:
v

vبيئة العمل مبا تت�ضمنه من امل�صادر والتطبيقات الإلكرتونية املتوافرة يف هذه البيئة (Source of
.)information

v

vالأفراد وهم ال�صحافيون العاملون يف غرف �أخبار التلفزيونات اللبنانية الثماين التي �أ�شري �إليها �سابقا ،وهي تفيد

بالتعرف اىل عملية البحث التي يعتمدها ه�ؤالء الأفراد ،ف�ضال ً عن املوا�صفات الدميغرافية (Characteristics

القا�سم امل�شرتك بني تلفزيونات “اجلديد” و”املنار” و”اللبنانية للإر�سال” و”امل�ستقبل” .وت�صل جميع هذه الوكاالت
�إىل غرف �أخبار “تلفزيون لبنان” وتلفزيون “�أو تي يف” وتلفزيون “�أم تي يف” با�ستثناء “�أي بي تي �أن” ( .)APTNواقت�رص
ا�شرتاك تلفزيون “�أن بي �أن” على “رويرتز” ( )Reutersفقط.
باالنتقال �إىل الربنامج التحريري ( ،)Editorial Systemالحظت الدرا�سة �أن خم�سة تلفزيونات من �أ�صل
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.)of information needs

العينة كلها ت�ستخدم برنامج “�آي نيوز” ( .)I-Newsيف حني ي�ستخدم تلفزيون “املنار” برناجما خا�صا من �صنعه

vو�أخريا ً املنتج وهو ن�رشات الأخبار مبا تت�ضمنه من �أنواع وم�ضامني ق�ص�ص �صحافية (.)Tasks

�أ�سماه “املحرر” وي�ستخدم تلفزيون “�أو تي يف” برنامج  .NC-newsويبقى “تلفزيون لبنان” خارج ا�ستخدام اي برنامج
حتريري خا�ص بالتلفزيون .تكمن ميزة هذه الربامج التحريرية بالت�سهيالت العملية املتاحة يف عمليات الإعداد للن�رشات

اعتمدت الدرا�سة جمموعة من �أدوات البحث .يف البداية كان التعرف اىل بيئة العمل يف جمال �إعداد
ن�رشات الأخبار من خالل املالحظة املبا�رشة ( .)Observationومت هذا الأمر على يومني متتاليني يف غرفة �إخبار تابعة
لإحدى املحطات التلفزيونية امل�شمولة يف الدرا�سة .بينما جرى م�سح البنية التحتية لغرف الأخبار من خالل املقابلة

الإخبارية .كما تبينّ عدم وجود مكتبة مرجعية يف �أي من امل�ؤ�س�سات التلفزيونية الثماين وكذلك الأمر بالن�سبة لأي نوع
من قواعد البيانات املتخ�ص�صة �أو اال�شرتاكات بخدمة معلومات خا�صة .وتفردت الـ “�أم تي يف” با�شرتاكها يف خدمتي
“رويرتز” و “�أي بي تي �أن” االقت�صاديتني تعزيزا لأغرا�ض ن�رشتها االقت�صادية.

( .)Interviewيف حني مت فهم طبيعة املنتج الذي يعده ال�صحافيون من خالل حتليل م�ضامينه (.)Content Analysis
و�أخرياً ،ا�ستخدمت اال�ستمارة ( )Questionnaireملعرفة �سلوكيات معدي الن�رشات يف البحث عن معلوماتهم .وي�شار
اىل �أنه مت االعتماد على برنامج الرزم الإح�صائية يف العلوم االجتماعية ( )SPSSلتحليل البيانات وتظهري النتائج.
وملعرفة مدى الرتابط بني �سلوك ال�صحافيني يف البحث عن املعلومات وعدد من املتغريات الدميغرافية التي تعترب
ّ
“ت�شكل احلاجة املعلوماتية” ،اعتمدت الدرا�سة اختبار “ .”Chi-Squareوهو يقع �ضمن
ليتجكي (� )Leckieأنها
اختبارات الفرو�ض ( )Hypothesis Testingح�سب البلداوي (� ،2007ص.)348.

- 2حتليل امل�ضمون:
ر�صدت الدرا�سة التلفزيونات امل�شمولة يف الدرا�سة ملدة خم�سة ع�رش ( )15يوما ً موزعة على ثالثة �أ�شهر.
وكانت نتيجة الر�صد حتليل مائة وع�رشين ( )120ن�رشة �إخبارية موزعة على املحطات الثماين .وهذا يعادل  4800دقيقة
�إخبارية غطت  2739قطعة �إعالمية خمتلفة ( .)news storyو�صنّفت هذه القطع الإعالمية ح�سب النوع (خرب ،تقرير،
حتقيق �...إلخ) ،وح�سب امل�ضمون (�سيا�سي� ،أمني� ،إن�ساين� ...إلخ).

�سابعا :نتائج الدرا�سة وحتليلها
- 1املقابلة:

لناحية النوع ،كان لتقارير التغطية اخلربية ن�سبة  ،%47وللأخبار  ،%36وللتحقيقات اخلا�صة � .%5أما لناحية
امل�ضمون ،فحازت الأخبار ال�سيا�سية �أعلى ن�سبة وهي  ،%43وتوزع باقي الن�سبة على الفئات املتبقية .وح�صدت الأخبار
الإقليمية  ،%10والق�ضايا االجتماعية  ،%9يف حني نالت الأزمة ال�سورية  %7من التغطية...الخ (�أنظر تباعا ال�شكلني

انطالقا من منوذج ليتجكي ( )Leckieتعترب امل�صادر املتاحة يف املنظمة الأم (امل�ؤ�س�سة التلفزيونية) عامال ً
م�ؤثرا ً يف �سلوك البحث عن املعلومات .لذلك مت م�سح البنية التحتية لغرف الأخبار الثماين حيث بلغ عدد العاملني
يف �إعداد م�ضمون ن�رشات الأخبار يف التلفزيونات الثمانية � 122صحافيا ً موزّعني على غرف �أخبار تتفاوت فيما بينها
على �أكرث من م�ستوى .تبينّ �أن جميع امل�ؤ�س�سات التلفزيونية املدرو�سة تعتمد على الوكاالت الإخبارية وامل�صورة ولكن
مر�سمة .كما تبينّ �أن وكالة �أنباء “رويرتز” ( )Reutersللأخبار ول�صور
بن�سب متفاوتة ،وهي جميعا خدمات �إعالمية
ّ
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رقم  2ورقم  .)3وتدل النتائج املذكورة على تخمة يف �إنتاج التقارير مقارنة ب�إنتاج التحقيقات اخلا�صة .وطغى امل�ضمون
ال�سيا�سي على ق�ضايا النا�س االجتماعية والإن�سانية .وميكن اتخاذ هذه النتائج ك�أر�ضية للتحليل بهدف الربط بني
الواجب الذي تطلبه مقت�ضيات العمل اليومي وبني ال�سلوك الذي يعتمده ال�صحايف للبحث عن املعلومات .وهو ما
حتدثت عنه ليتجكي ( )Leckieعندما قالت �إن الدور العملي يفر�ض واجبا تر�سمه املوا�صفات الدميغرافية وت�ؤثر فيه
امل�صادر املتاحة ومدى معرفة املتخ�ص�ص بهذه امل�صادر ،و�أن التوجهات والتف�ضيالت لي�س لهما ت�أثري يف هذا الواقع.
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v

الفيديو ،ووكالة ال�صحافة الفرن�سية ( )AFPللأخبار ووكالة “�أي بي تي �أن” ( )APTNللأخبار و�صور الفيديو هي

الإت�صال والتنمية

الإت�صال والتنمية

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

ال�شكل رقم ( :)2توزع املادة الإعالمية ح�سب نوعها

- 3اال�ستمارة امل�سحية:
وُزّعت اال�ستمارة املعتمدة على جميع ال�صحافيني امل�شمولني يف العينة وبلغ عددهم � 122صحافيا يعملون

يف �إعداد الن�رشات الإخبارية .ا�ستجاب منهم خم�سة و�سبعون ( ،)75توزعوا جلهة جندرهم بني � %60إناث و %40ذكور.
بينما توزعوا جلهة �أعمارهم بني  %44.44ملن هم �أقل من �سن الثالثني و %43.06ملن هم بني الثالثني والأربعني� .أما جلهة

الإت�صال والتنمية

الإت�صال والتنمية

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

امل�ستوى الدرا�سي ،جاءت �أعلى ن�سبة حلملة الإجازة الذين و�صلت ن�سبتهم اىل  %74.67من جمموع ال�صحافيني.
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النتائج الأخرى لأ�سئلة اال�ستمارة على ال�شكل الآتي:
�أ-دوافع ال�صحافيني للبحث عن املعلومات من حيث نوع املادة ال�صحافية
تبني �أن ال�صحافيني يبحثون عن املعلومات غالبا َ بدافع «احل�صول على �أفكار جديدة» و»لإعداد حتقيقات
خا�صة» كما يظهر يف اجلدول رقم ( .)1و�إن ا�ستبعاد خيار البحث عن املعلومات بهدف «حترير خرب وارد عرب وكالة
وتت�ضمن �أحيانا ا�ستعادة للتفا�صيل
�أنباء» يعترب �أمرا ً مربرًا .فالأخبار ترد عرب الوكاالت �شبه جاهزة ومع ّدة للتو�ضيب،
ّ

ال�سابقة للخرب .وهذا ما ي�ؤكد �أن م�صادر املعلومات املتاحة يف امل�ؤ�س�سة ت�ؤثر على �سلوكيات البحث عن املعلومات.
ال�شكل رقم ( :)3توزع املادة الإعالمية ح�سب الفئة املو�ضوعية

كذلك ميكن تطبيق املقاربة نف�سها مع فكرة ا�ستبعاد خيار «البحث لإعداد تقرير تغطية حلدث» .وهو يف غالبية
الأحيان عمال ً ميدانيا ً كتغطية الأن�شطة يف املقار الرئا�سية والأحداث التي قد تطر�أ.

اجلدول رقم ( :)1دوافع البحث عن املعلومات مرتبة
ح�سب نوع املادة الإعالمية
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للح�صول على �أفكار جديدة

23.72%

لإعداد حتقيق خا�ص

23.25%

خا�صة
لت�أكيد خرب وارد من م�صادر
ّ

22.32%

لإعداد تقرير تغطية حلدث

19.53%

لتحرير خرب وارد عرب وكالة �أنباء

11.16%
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و�سجلت ن�سبة �سنوات اخلربة  %72.85ملن ميلكون �أقل من ع�رش �سنوات خربة ،ون�سبة  %60ملن يجيدون ثالث لغات .وجاءت

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

ب-دوافع ال�صحافيني للبحث عن املعلومات ح�سب م�ضمون القطعة ال�صحافية

ج-الو�سائل املعتمدة للبحث عن املعلومات من داخل التلفزيون

104

الدرجة الثانية على املعلومات الأمنية .كما ،يظهر اجلدول نف�سه �أن الن�سب توزعت على خمتلف املجاالت املو�ضوعية

املعلومات من داخل التلفزيون .ويظهر اجلدول رقم ( )3هذا ال�سلوك .وهم يعتربونها الو�سيلة الأ�رسع املوجودة يف

مع بروز وا�ضح لتدين الن�سب اخلا�صة باملعلومات البيئية والرتبوية .ويتبينّ �أن البحث عن املعلومات هنا هو مبثابة �إجناز

متناولهم يف غرف الأخبار .خا�صة و�أنها اخلدمة املت�صلة ب�أجهزة الكومبيوتر اخلا�صة بهم ،ما ي�سهل بنظرهم ا�ستعادة

الواجب العملي كما ورد يف منوذج ليتجكي ( )Leckieالذي اعتربت فيه �أن الواجب العملي هو املحرك للبحث عن

لتفا�صيل الأخبار ال�سابقة .ويتما�شى هذا ال�سلوك مع النموذج الذي ترتكز عليه الدرا�سة ،حيث يعي ال�صحافيون

املعلومات� .إن ارتفاع معدل القطع االعالمية ذات امل�ضمون ال�سيا�سي ( (%43ي َ ُدل على وجود حاجة لهذا النوع من

(� )Awareness of Informationأهمية وكاالت الأنباء يف عملهم كم�صدر للمعلومات تتوافر فيه �صفات املوثوقية

املعلومات .وقد تكون هذه احلاجة مفرو�ضة نتيجة الأو�ضاع ال�سيا�سية يف البيئة التي يعمل فيها ال�صحافيون .وهو

و�سهولة الو�صول يف التوقيت املنا�سب� .إ�ضافة اىل تال�ؤم املادة ال�صحفية مع حاجاتهم.

ما ينعك�س على اخلطة العامة ل�سيا�سة �إعداد ن�رشات الأخبار يف التلفزيونات كافة ،فتتحول اىل املهمة التي يتوجب
على ال�صحافيني �إجنازها.

اجلدول رقم ( :)2دوافع البحث عن املعلومات لدى ال�صحافيني املدرو�سني

اجلدول رقم ( :)3م�صادر املعلومات املعتمدة للبحث من داخل التلفزيون

مرتبة ح�سب امل�ضمون الإعالمي

مرتبة ح�سب الأهمية

�سيا�سي

76.00%

�أمني

58.67%

البحث يف وكاالت الأنباء

52.05%

دويل

%34.67

اقت�صادي

30.67%

البحث يف �أر�شيف التلفزيون

19.72%

�إقليمي

%25.33

�صحي
ّ

22.67%

االت�صال بزمالء من داخل التلفزيون

14.08%

�إن�ساين

%20.00

ثقايف

16.00%

البحث يف �أر�شيف الوكالة

6.94%0

بيئي

%5.330

تربوي

%04.00

البحث يف �أر�شيف النّ�رشات

5.71%0
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يظهر اجلدول رقم (� )2أن ال�صحافيني ي�سعون بالدرجة الأوىل للح�صول على املعلومات ال�سيا�سية ويف

يبحث معدو الن�رشات الإخبارية عرب وكاالت الأنباء املوجودة يف غرف الأخبار كو�سيلة �أوىل للح�صول على

الإت�صال والتنمية

الإت�صال والتنمية

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

هـ-ترتيب ال�صحافيني للخدمات املفيدة التي تقدمها �إنرتنت

د-الو�سائل املعتمدة للبحث عن املعلومات من خارج التلفزيون
يعتمد ال�صحافيون للبحث عن املعلومات من خارج التلفزيون على حمركات البحث على �إنرتنت بن�سبة

يعترب ال�صحافيون املدرو�سني �أن خدمة حمركات البحث املجانية من خالل �إنرتنت هي �أكرث اخلدمات افادة.

 %61يليها التوا�صل مع املعنيني باملو�ضوع الذي يعمل عليه ال�صحايف مبعدل  .%25وكما هو وا�ضح يف اجلدول رقم

ويُظهر اجلدول رقم (� )5أن ن�سبة هذه اخلدمة تتخطى  .%65يف حني كان اخليار الثاين لقنوات التوا�صل االجتماعي ممثلة

( ،)4ف�إن التفتي�ش عن املعلومات يف املكتبة العامة �سجل �صفرا باملئة ،وهو ما يوحي �أن اهتمام ال�صحافيني يرتكز

بـ»توتري» ( )Twitterبن�سبة  ،%12.5ويليها خدمة الربيد الإلكرتوين التي �سجلت .%9.8

الإت�صال والتنمية
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حمور العدد« :االت�صال والعنف»

على املعلومة ال�رسيعة التي ت�ؤمنها حمركات البحث على �إنرتنت و�أنهم يبتعدون عن ا�ستخدام مراكز املعلومات
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اجلدول رقم ( :)5اخلدمات املفيدة املتوافرة من خالل �إنرتنت

اجلدول رقم ( :)4م�صادر املعلومات املعتمدة من خارج التلفزيون

مرتبة ح�سب الأهمية

مرتبة ح�سب الن�سبة املئوية
حمركات البحث املجانية

68.92%

التفتي�ش من خالل حمركات البحث على انرتنت

%61.11

تويرت

12.50%

االت�صال مبتخ�ص�صني من خارج التلفزيون

%25.00

الربيد الإلكرتوين

%9.860

االت�صال بزمالء �صحافيني من خارج التلفزيون

%08.45

مواقع حمددة

%8.330

البحث يف مراكز املعلومات ال�صحافية

%02.86

يوتيوب

%1.370

البحث يف قواعد بيانات متخ�ص�صة

%02.82

في�س بوك

%0.000

اللجوء اىل مكتبة عامة

%00.00

قواعد بيانات متخ�ص�صة

%0.000

اللجوء اىل مكتبة خا�صة

%00.00
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ال�صحافية التي قد يتطلب احل�صول على املعلومة منها وقتا ً �أطول.

حمور العدد« :االت�صال والعنف»

و-نوع املعلومات التي يعمد معدو الن�رشات �إىل تدقيقها من �أكرث من م�صدر

اجلدول رقم ( :)7م�صادر املعلومات التي املُ�شبعة لعمل ال�صحافيني
مرتبة ح�سب ن�سبتها املئوية

يعمد ال�صحافيون �إىل تدقيق املعلومات قبل ا�ستخدامها �إذا اعتربوا �أنها حتتاج �إىل ذلك .وقد ب ّينت النتائج

يف اجلدول رقم (� )6أنهم مييلون اىل التدقيق يف املعلومات الواردة على �شبكات التوا�صل االجتماعي يف الدرجة االوىل.
ويليها يف �س ّلم �أهمية التدقيق املعلومات املتداولة على خدمة الر�سائل الن�صية التي ت�صلهم عرب الهاتف.
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مرتبة ح�سب ن�سبتها املئوية
معلومات من مواقع التوا�صل االجتماعي

%35.45

معلومات من ر�سائل الهاتف الن�صية

%30.39

خرب من �صحايف زميل

%20.89

خرب من متخ�ص�ص

%13.29

ال وقت العتماد �أكرث من م�صدر

%00.00

ز -م�صادر املعلومات التي ت�شبع ال�صحافيني يف ت�أدية واجبهم العملي

االعتماد على وكاالت الأنباء

19.18%

املجان ّية على �إنرتنت
ا�ستخدام حم ّركات البحث ّ

18.06%

خا�صة
االعتماد على م�صادر
ّ

16.22%

املتخ�ص�صة
ا�ستخدام قواعد البيانات
ّ

6.94%0

ا�ستخدام مراكز املعلومات ال�صحاف ّية

5.71%0

ا�ستخدام �أر�شيف التلفزيون

5.63%0

االعتماد على مواقع التّوا�صل االجتماعي

4.29%0

ا�ست�شارة زمالء من داخل التلفزيون وخارجه

4.23%0

ا�ستخدام املكتبة يف التلفزيون وخارجه

1.43%0

يعترب ال�صحافيون �أن �أكرث الو�سائل امل�شبعة لهم يف �أداء واجبهم العملي هي التوا�صل مع املتخ�ص�صني.
وهي خدمة مهمة لل�صحايف متكنّه من �إجناز القطعة ال�صحافية مب�ضمون من متخ�ص�ص تعطى ح ّيزا من الوقت يف
التقرير التلفزيوين .ويليها يف ال�سياق ،وكاالت الأنباء املتوافرة يف غرفة الأخبار وحمركات البحث املجانية على �إنرتنت.

ويف�صل اجلدول رقم ( )7هذه امل�صادر التي يعتربها معدو ن�رشات الأخبار م�شبعة لهم مرتبة ح�سب الأهمية.

العدد �/ 15آذار 2016

العدد �/ 15آذار 2016

109

اجلدول رقم ( :)6نوع املعلومات التي يتم الت�أكد منها قبل ن�رشها

متخ�ص�صني باملو�ضوع
توا�صل مع
ّ

21.62%

الإت�صال والتنمية

الإت�صال والتنمية
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حمور العدد« :االت�صال والعنف»

ح�-أماكن تلقي ال�صحافيني التدريب على ا�ستخدام املكتبة والكمبيوتر وخدمات الإنرتنت
ب ّينت الدرا�سة �أن ال�صحافيني تلقوا التدريب على ا�ستخدام املكتبة وتكنولوجيا املعلومات �إبّان درا�ستهم

اجلامعية بالدرجة الأوىل ،ويف �أماكن العمل واملدر�سة يف درجات الحقة .وبالتدقيق يف النتائج الظاهرة يف اجلدول رقم
(� )8أدناه يُالحظ �أن لدى معدي ن�رشات الأخبار يف التلفزيونات اللبنانية التبا�سا فيما يخ�ص ا�ستخدام قواعد البيانات

املتخ�ص�صة .يذكر ال�صحافيون �أنهم تلقوا التدريب على ا�ستخدام قواعد البيانات املتخ�ص�صة يف م�ؤ�س�سات

110

يظهر بو�ضوح االلتبا�س الذي يعانيه ال�صحافيون يف لبنان جتاه هذه اخلدمة ،وعدم الوعي الكايف بطبيعتها و�أهميتها.

متت مقاطعة ال�سلوك مع املتغريات وفق اختبار كاي � -سكوير ( )Chi-Squareوتبينّ وجود روابط عدة ،ي�شار
منها اىل الآتي:
 دافع ال�صحافيني للبحث عن املعلومات :ظهر وجود رابط بني الدافع للبحث عن املعلومات ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سةالتلفزيونية للتلفزيون ،ما يدل على وجود تناغم بني توجهات ال�صحافيني و�سيا�سة التلفزيون يف بع�ض احلاالت ،وعلى
عدم ان�سجام يف حاالت �أخرى .ويف الأخرية ،يقوم التلفزيون بحرف ال�صحافيني عن املو�ضوعات التي يهتمون بها وي�صار
اىل توجيههم �إىل موا�ضيع �أخرى .وح�سب ليتجكي (� )Leckieإن الواجب العملي يحدد احلاجة ولي�س التف�ضيالت
والتوجهات ال�شخ�صية .ويف�ضل الذكور البحث عن املعلومات الأمنية يف حني تف�ضل الإناث البحث عن املعلومات

اجلدول رقم (� :)8أماكن تلقي ال�صحافيني التدريب يف جماالت «التوعية املعلوماتية»
مرتبة ح�سب ن�سبتها املئوية

 الو�سائل املعتمدة للبحث داخل التلفزيون :يتباين االعتماد على �أر�شيف الن�رشات بني التلفزيونات ،تبعا ً لإتاحةبرنامج التحرير املعتمد يف التلفزيون خليار البحث املبا�رش يف الأر�شيف من عدم اتاحته وهو ناجت عن ت�أثري طبيعة امل�صادر

ا�ستخدام
الكمبيوتر

ا�ستخدام
املكتبة

ا�ستخدام �أدوات
البحث على �إنرتنت

ا�ستخدام قواعد البيانات
املتخ�ص�صة

يف املدر�سة

%00.12

04.00%

04.00%

01.33%

يف اجلامعة

44.00%

65.00%

45.33%

42.67%

يف العمل

29.33%

------

04.00%

36.00%

ور�شة عمل خا�صة

09.33%

------

08.00%

04.00%

مكان التدريب

ال�صحية ،بينما مييل ال�صحافيون ممن هم فوق �سن اخلم�سني عاما اىل البحث عن املعلومات الإن�سانية.

املتاحة يف التلفزيون على �سلوك البحث لدى ال�صحافيني .ويختلف توجهات ال�صحافيني و�آرائهم يف النظرة للعالقة
مع الزميل يف التلفزيون للح�صول على معلومات ،ما ي�ؤ�رش اىل وجود بيئة عملية متفاوتة االن�سجام بني تلفزيون و�آخر.
 الو�سائل املعتمدة للبحث خارج التلفزيون� :أعطى خريجو الإعالم �أهمية للبحث يف قواعد البيانات املتخ�ص�صةكخيار �أول ولو بن�سبة مئوية �ضئيلة ،على الرغم من عدم وجودها يف التلفزيونات الثمانية التي يعملون فيها .واختار
ال�صحافيون الذين يجيدون �أربع لغات املكتبة كو�سيلة للح�صول على املعلومات من خارج التلفزيون نتيجة تلقيهم
التدريب على ا�ستخدامها �أثناء درا�ستهم اجلامعية .ومل تو ِل فئة من تخطوا عمر الأربعني عاما �أهمية خليار االت�صال
مبعنيني من خارج التلفزيون ،لأن هذه الفئة تعمل على حترير الأخبار داخل املحطة.
 اخلدمات املفيدة للإنرتنت� :أدرجت الفئة العمرية فوق اخلم�سني عاما مع الفئة التي تعمل يف جمال ال�صحافة منذ�أكرث من � 25سنة ،خدمة يوتيوب ( )Youtubeيف املراتب الأخرية .ويت�ضح �أن هذه الفئة مل تعتد على هذا النوع من
اخلدمات املت�صلة ب�شبكات التوا�صل االجتماعي .وظهر �أن �إعداد التحقيقات يف التلفزيون يرتبط بنظرة �إيجابية من
ال�صحافيني جتاه املواقع التي تعطي معلومات حمددة كمواقع الوزارات �أو ال�رشكات الكربى .فالعمل على مو�ضوع حمدد
يتطلب ارقاما ً وحقائق من مواقع معلومات تتبع جلهات ر�سمية �أو خا�صة ،مبا ي�ساهم يف �إغناء الق�صة ال�صحافية.
 تقومي مواقع املعلومات :يقوم ال�صحافيون باعتماد خيار ،اجلهة التي يتبع لها موقع املعلومات على الإنرتنت ،كمعيارللتقومي وحدهم ال�صحافيون الذين يجيدون لغة واحدة يعطون �أهمية دون غريهم خليار تنزيل املعلومات ،ويعود ذلك
لقلة اخليارات املتاحة �أمامهم بالبحث يف م�صادر �أخرى ت�ستخدم فيها لغات �أخرى.
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التلفزيون التي يعملون فيها .ولأن نتائج الدرا�سة �أظهرت عدم وجود ا�شرتاكات مع قواعد البيانات يف �أي من التلفزيونات،

ثامنا :حتليل النتائج وفق Chi – Square

الإت�صال والتنمية

الإت�صال والتنمية
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 -الو�سائل امل�شبعة يف لإجناز العمل� :أعطت الفئة ما دون الأربعني �أهمية خليار امل�صادر اخلا�صة ،بينما جعلته من �آخر

معاجلتها كاحرتام قوانني ال�سري واحلفاظ على التوازن البيئي وحمايته من التلوث ،ورف�ض العنف �ضد الن�ساء

اخليارات فئة فوق الأربعني �سنة ،فالفئة الأوىل تعمل على التغطيات امليدانية والفئة الثانية تعمل يف التحرير داخل

والأطفال ،وتر�شيد ا�ستخدام املاء والكهرباء ...وبذلك ت�ؤدي امل�ؤ�س�سات الإعالمية دورا ً يف التخفيف من االحتقان

غرف الأخبار ما يقل�ص من حاجاتها جتاه هذه اخلدمة .واعترب ال�صحافيون تبعا للتلفزيون ،والذين يبحثون عن املعلومات

ال�سيا�سي املوجود يف البلد عرب ابتداع جماالت �أخرى لالهتمام.

لإعداد حتقيقات خا�صة� ،أن و�سيلة حمركات البحث املجانية م�شبعة لعملهم ،وهم نف�سهم �إعتربوها و�سيلة مفيدة

v

من خدمات الإنرتنت.

�vإعادة النظر بالإمكانات التي يتحها برنامج التحرير املعتمد لدى كل م�ؤ�س�سة تلفزيونية ،فقد تبينّ �أنه تتم
اال�ستفادة من اخلدمات التي يتحها يف بع�ض امل�ؤ�س�سات كالأر�شيف مثالً ،يف حني يبتعد ال�صحافيون يف
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م�ؤ�س�سات �أخرى عن هذه اخلدمة لأنها غري متاحة مبا�رشة يف برنامج التحرير.
v

املتزايد على ا�ستخدام حمركات البحث املجانية ،وباملقابل ال ي�ستخدم ال�صحافيون مراكز املعلومات ال�صحفية

بينّت الدرا�سة اعتماد غرف الأخبار يف التلفزيونات اللبنانية على وكاالت الأنباء العاملية ،وافتقارها اىل �أي

واملجموعات ال�شخ�صية واملكتبات.

نوع من م�صادر املعلومات املتخ�ص�صة �سواء املكتبات املرجعية يف مبنى التلفزيون �أو ا�شرتاكات عرب �شبكة الإنرتنت.
ومرد ذلك اىل غلبة امل�ضمون ال�سيا�سي فيها على ح�ساب باقي ق�ضايا املجتمع .هذا امل�ضمون يُقدم على �شكل �أخبار

vتعزيز وعي ال�صحافيني لالهتمام بجودة املعلومة ولي�س ب�سهولة و�رسعة احل�صول عليها .فقد ظهر االعتماد

v

املر�سمة ،بل ت�أمني م�صادر �إ�ضافية تفيد ال�صحافيني
vيتوجب على امل�ؤ�س�سات عدم االكتفاء باال�شرتاك بالوكاالت
ّ
كت�أمني مكتبة حتوي خدمة مرجعية �رسيعة وفاعلة تخدم طبيعة املحتوى الذي يطلبه ال�صحافيون ،ما ي�ضمن

عادية �أو تقارير تغطية ،يف حني بلغت ن�سبة التقارير اخلا�صة  %5والتي يلج�أ معدوها غالبا اىل حمركات البحث املجانية.
ويكون م�ضمونها مرتبط باملو�ضة �سواء ال�سيا�سية �أو غريها .وقد ثبت ت�أثر �سلوكيات البحث عن املعلومات لدى

ا�ستخدامهم ملعلومات موثوقة ودقيقة يف القطع التي يعدونها .فنظرة ال�صحافيني للمكتبة �إيجابية ولكن

ال�صحافيني بالعديد من العوامل الدميغرافية كاجلن�س والعمر والتخ�ص�ص الدرا�سي وعدد �سنوات اخلربة والتلفزيون

يكمن العائق الرئي�س �أمام زيارتها يف عدم وجودها يف مبنى امل�ؤ�س�سة.

الذي يعمل فيه ال�صحايف.

v

الذي يعمل عليه ال�صحايف ،وميكن �أن ت�شرتك امل�ؤ�س�سة بقواعد بيانات متخ�ص�صة تقدم حقائق تخدم حاجات

ي�ستفاد من نتائج هذه الدرا�سة للخروج مبجموعة من التو�صيات املتعلقة بالفئة حمل الدرا�سة وهم ال�صحافيون
�أنف�سهم� .أي�ضا ،ي�ستفاد من هذه النتائج يف �إطار عمل امل�ؤ�س�سات املعنية بالتعامل مع هذه الفئة على ال�صعيد
املهني والعملي وقبلها على امل�ستوى الأكادميي.

1 1-

م�ؤ�س�سات التلفزيون التي يعمل فيها ال�صحافيون

العمل.
v

vتعزيز الروابط بني ال�صحافيني يف امل�ؤ�س�سة نف�سها ،من خالل ت�شجيع الفئة ال�شابة على تبادل مهارات
ا�ستخدام التكنولوجيا مع الفئات التي مل تعتد ا�ستخدام هذه التقنيات .باملقابل ميكن للفئة الأكرب �سنا َ �أن
تقدم من جتربتها املهنية للجيل ال�شاب.

v

�vإلزام ال�صحافيني مبعايري حمددة لإعداد الق�ص�ص الإعالمية ،تلزمهم بااللتفات اىل جودة املعلومات التي

vتعزيز دافع ال�صحافيني للعمل على �إعداد حتقيقات خا�صة ،بهدف االبتعاد عن التخمة التي تعانيها ن�رشات

ي�ستخدمونها يف �إعداد قطعهم ،مثل عدم االكتفاء مبقابلة مع متخ�ص�ص فقط بل احل�صول على �أكرث من

الأخبار من تقارير التغطية امليدانية والأخبار اليومية العادية ،على �أن يت�ضمن التحقيق ق�ضايا تهم املواطن

وجهة نظر وا�ستخدام نوع معلومات �آخر لت�أكيد القطعة التي يع ّدونها.

وعدم االكتفاء مبقاربات وقوالب متنوعة للمو�ضوعات ال�سيا�سية.
v

vتزويد ال�صحافيني بلوائح تت�ضمن �أبرز املواقع املوجودة على الإنرتنت والتي تق ّدم حمتوى مفيدا ً للم�ضمون

v

vالعمل على �إيجاد نوع من التوازن يف م�ضمون الن�رشات االخبارية ،حيث يغلب طابع الق�صة ال�صحافية
ال�سيا�سية بن�سبة  73%على ما يتم عر�ضه من مو�ضوعات �أخرى كالق�ضايا االجتماعية والإن�سانية والبيئية.
ف�إذا كان الواقع اللبناين يفر�ض تغليبا ً لل�سيا�سة على ما عداها ،ميكن �أن تقوم و�سائل الإعالم بدور بارز يف خلق
ر�أي عام خمتلف ،من خالل ا�ستغالل ن�سبة امل�شاهدة العالية وتوجيهها نحو ق�ضايا ت�ساهم بالنهو�ض باملجتمع
من جهة ،وتعزيز الثقافة املجتمعية والتزام النظام العام من جهة �أخرى .فهناك العديد من الق�ضايا التي ميكن
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vالتدريب والت�أهيل امل�ستمر للعاملني ،ملواكبة امل�ستجدات املتعلقة مبوا�صفات �إعداد القطع الإعالمية ،من حيث
ال�شكل وامل�ضمون.
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تو�صيات لكليات الإعالم

v

�vإعادة تقومي للمناهج التي ت ُدرّ�س ملعرفة مدى تال�ؤمها مع متطلبات الع�رص ،عرب التقليل من ال�شق النظري ورفع
م�ستوى ال�شق العملي.
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v

vعدم االكتفاء برتكيز املنهج على �إعداد �صحافيني لتحرير اخلرب على امل�ستوى التقني فقط.

v

vتوجيه الطالب نحو �إعداد التحقيقات كجزء من العملية التعليمية ،حيث يتم �إعدادها ب�إ�رشاف الأكادمييني ما
يُحتم على الطالب �أن يعمل على �إغناء قطعته باملعلومات الدقيقة.

�أوال :املراجع العربية

v

vتنمية روح البحث اال�ستق�صائي حول ق�ضايا تالم�س حاجات الر�أي العام.

1 .1البلداوي ،عبد احلميد )2007( .الأ�ساليب التطبيقية لتحليل و�إعداد البحوث العلمية .عمان :دار ال�رشوق.

v

vحماولة ت�ضييق التخ�ص�ص بحيث يتم تخريج �صحافيني متخ�ص�صني مبجاالت معينة ،كاالقت�صاد �أو البيئة

2 .2تايلور ،فيليب .)2000( .ق�صف العقول :الدعاية للحرب منذ العامل القدمي حتى الع�رص النووي�( .سامي ،خ�شبة.
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v

vتعريف الطالب ب�أهم امل�صادر التي تقدم معلومات يف جمال تخ�ص�صهم ،ما يجعلهم م�ؤهلني لإعداد قطع

طبع .)1999

غنية معلوماتيا َ بعد التخرج.

3 .3طباجة ،يو�سف عبد الأمري .)2007( .منهجية البحث :تقنيات ومناهج .بريوت :دار الهادي.

vتعريف الطالب ب�أهمية املكتبة والتدريب على ا�ستخدام �أدواتها ،فقد تبينّ �أن لذلك ت�أثريا ً يف نظرة الطالب

4 .4عبد الهادي ،حممد فتحي .)2005( .البحث ومناهجه يف علم املكتبات واملعلومات (ط .)2القاهرة :الدار امل�رصية

وفهمهم لدور املكتبة و�أهميتها.
v

كم املعلومات املوجود على الإنرتنت ،من خالل توعيتهم حول كيفية
vتدريب الطالب على كيفية اال�ستفادة من ّ
تقومي مواقع املعلومات تبعا َ ملعايري حمددة كاجلهة التي يتبع لها املوقع ،ولي�س تبعا ً لل�رسعة وال�سهولة يف

اللبنانية.
5 .5عمر �سعد )2009( .املوجز يف منهج البحث العلمي يف الرتبية والعلوم الإن�سانية .دم�شق :دار الفكر.
6 .6غدنز ،انتوين .)2005( .علم االجتماع :مع مدخالت عربية (فايز ،ال�صايغ .مرتجم) .بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.

احل�صول على املعلومات.
v
v

vحمو �أم ّية الطالب جتاه امل�صادر املجانية املتاحة على الإنرتنت والتي متلك موثوقية ميكن االعتماد عليها.

vالتعريف بقواعد البيانات املتخ�ص�صة و�أهميتها ،خا�صة �أن هذه اخلدمة باتت متوافرة يف غالبية اجلامعات يف

ثانياً :املراجع الأجنبية

لبنان ،ما ينعك�س على �أداء الطالب يف حياتهم املهنية مهما كان نوعها .فالتع ّرف اىل هذه اخلدمة يفتح �أمام

الطالب �آفاقا ً للبحث على م�صادر م�شابهة تقدم معلومات موثوقة وقد تكون جمانية يف بع�ض الأحيان.

11. Abdullah, A. (2006). Technology and Internet-related information behaviors of print
journalists in Kuwait. (Doctoral dissertation). Retrieved from http://etd.library.pitt.edu/
ETD/available/etd.../AbdullaETD.2006FINAL.pdf
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v

وغريها ،يكونوا قادرين على الإعداد املتني للقطعة التي يعملون عليها.
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اجاب ًة على ذلك اجريت العديد من الدرا�سات والبحوث لتقييم �آثار االعالم املرئي على امل�شاهد وانعكا�سات

للقلق يف جميع االو�ساط االجتماعية ..ويف هذا ال�سياق اظهرت درا�سات عديدة اجريت على مدار ع�رشين

�سنة عن وجود رابطة قوية وا�ضحة يف  75%من احلاالت بني م�ستوى العنف يف برامج تلفزيونية ( وخا�صة
الكرتونية) من جهة وبروز النزعة العدوانية بني االطفال من جهة ثانية .

ت�شري االبحاث املتخ�ص�صة ب�أن النا�س -امل�شاهدين ال يتعلمون �سلوكا جديدا من و�سائل االعالم ولكن

ال�سلوك العنفي له قابلية و�أحتمال كبري لكي يكت�سب ويجري تع ّلمه من هذه الو�سائل ،الن ت�صوير وابراز
�صور العنف ب�شكل �ش ّيق يحقق الكثري من االجواء التي تهيئ وتدعم ما يعرف بالتعلم العر�ضي .ولكن

كيف يظهر العنف يف االعالم وتاليا على من ي�شاهده ؟

باتت كثري من الو�سائل االعالمية م�شحونة مبحتوى اعالمي عنفي ال مثيل له فهو يوم ّيا يربز �صورا للقتل

واالنفجارات وال�رصاعات وم�آ�سي الب�رشية ..ويلعب االعالميون على وتر االثارة لأحراز �سبق �صحفي مميز عرب
جذب امل�شاهد لريكز على ما يقدمونه من م�شاهد م�ؤملة ولو اقت�ضى نقل �صور اكرث فظاعة بغية احداث

نوعا من ال�صدمة االدراكية ..ازاء التكثيف املرئي مل�شاهد العنف ال�صاخب من هنا وهناك يتولد عند �رشائح
ُم ِ
�شاهدة له نوعا من القلق واخلوف وميكن ان يتحول اىل ا�ضطرابات نف�سية خا�صة لدى االطفال حينما
يقدم اليهم يف قوالب طريفة من املغامرات اخليالية يف العاب ور�سوم متحركة و�صور �رسيعة ذات الوان براقة

متقنة االخراج واحلركة الدرامية وامل�ؤثرات املرئية وال�صوتية امل�شوقة واجلذابة لن يكون حتى ترتك جليه

ت�أثريات �سلوكية وعاطفية او انحرافية اذ ت�شري الدرا�سات املعنية ب�أن الر�سوم املتحركة املتعلقة بالعنف
واجلرمية ونظرا الت�سامها بعن�رص الت�شويق ووتقدميها عرب �شئ االثارة كفيلة بتعليم االوالد العنف �سلوكيات

منها :ال�رسقة /الكذب /اال�ستهتار بالقيم /ترويج لت�رصفات وكلمات بذيئة

وللتدليل عمدت جمموعة من طالباتي يف ق�سم العمل ال�صحي -االجتماعية ( اجلامعة اللبنانية ) اىل

القيام بدرا�سة ميدانية حول ت�أثري العنف االعالمي على االطفال (درا�سة بالعينة يف منطقتي بعلبك وزحلة)

العدد �/ 15آذار 2016

العدد �/ 15آذار 2016

الكلمة اخلامتة

وللبحث يف ا�شكالية حمورها  :هل تزداد ال�سلوكيات العنيفة لدى ا الطفال كلما ازداد وقت تعر�ضهم

وتنبيه الفئات امل�شاهدة ملخاطر الق�ضايا امل�ؤملة ،فال�صحفيون وامل�صورون واملخرجون هم �أعني و�آذان

اىل اختيار عينة م�ؤلفة من  613تلميذا من تالمذة مدار�س منطقتي بعلبك وزحلة البقاعتني  /لبنان بني

خالل عملهم دعوة احلكومات اىل �سن القوانني والت�رشيعات وت�شجيع املجتمع املدين على �أداء دوره يف �إحداث

مل�شاهد العنف يف و�سائل االعالم؟ كيف تظهر هذه الت�أثريات على االطفال ؟ ملقاربة هذه اال�شكالية عمدن

عمر � 15 -12سنة  ،ينتمي ه�ؤالء االوالد اىل بيئات اجتماعية متنوعة وم�ستويات اقت�صادية متباينة واو�ضاع

ثقافية خمتلفة .ا�ستخدم خاللها الباحثات طرق ا�ستق�صائية منها ملالحظة املبا�رشة واملقابلة واال�ستمارة

118

وباملعطيات ظهر ان ما ن�سبته  89%من االطفال يتجهون نحو االلعاب االلكرتونية يف اوقات فراغهم،

يليها التلفزيون مبا ن�سبته  66%ف�ضال عن و�سئل اخرى مثل االنرتنت والهاتف اخلليوي بن�سب تالية .فهي
تعطيهم نوعا من البحث عن اال�ستقاللية والت�سلية وال�شعور من االغتباط وكونها اقرب الو�سائل للت�سلية

يف معظم االوقات ب�سبب تدين الو�ضع االقت�صادي وعدم جماالت ترفيه �أخرى.

وتاليا �سئلت العينة امل�ستجوبة مبا ان التلفزيون وافالم الكومبيوتر هي االكرث رغبة ،ما نوعية الربامج

التي تف�ضلونها ،ف�أحتلت برامج الرعب اعالها ن�سبة (  )23%يليها افالم االك�شن – البولي�سية ( )17%
فالعاطفية (  )16%فالر�سوم املتحركة مبا ن�سبته ( )11%بعدها انتقلت الباحثات اىل حماورة افراد العينة
امل�ستجوبة عن ابرز الت�رصفات التي يعمدون اليها عند التعبري عن انفعاالتهم؟ فظهر ب�شكل جلي ان

الت�رصف بعنف احتل اعلى مرتبة  70%منهم ي�سارعون اىل ال�رصاخ او التحطيم او ال�رضب وهذا ما يدلل
ب�أبعاده كيف م�شاهدة افالم العنف با�ستمرار عامال فعاال لظهور رد فعل �سلبي قوامه :االنفعال /الغ�ضب/

الت�شنج وغريها.

وباال�ستنتاج خل�صت الباحثات اىل ت�أكيد الفر�ضيات التالية :

التغيريات الإيجابية جتاه هذه امل�سائل املقلقة ،وهم من خالل ذلك قادرون على تنمية الوعي والفهم للحد
من ظاهرة العنف املتمادي يف املجتمعات من خالل:

�v vإثارة االهتمام بالعنف �ضد ال�رشائح امل�ست�ضعفة بال�سعي �إىل تغطية الق�ضية؛ ب�أعتبارها تهم
ال�ش�أن العام .
�v vأحرتام احلياة اخلا�صة للمتعر�ضني للعنف وحماية هويتهم عند تغطية الق�ضية.
v vاحلر�ص على عدم �إحلاق �رضر بالتحقيقات من خالل حماية امل�صادر.
v vدعوة احلكومات �إىل تطبيق االتفاقية الدولية حلقوق االن�سان والطفل
v vدعوة احلكومات �إىل �إ�صدار القوانني والت�رشيعات التي حتمي املعنفني وجت ّرم املعتدين وتفعيلها.
v vالعمل مع املنظمات غري احلكومية والأ�شخا�ص امل�ؤثرين جلمع املعلومات.
�v vإتاحة الفر�صة للأطفال للتعبري عن �آرائهم.
v vالت�شجيع على �إنتاج الربامج واملواد الإعالمية مب�شاركة الأطفال.
v vالتطرق �إىل مو�ضوع العنف من خالل وجهة نظر الطفل .

•كلما تعر�ض االطفال او حتى اال�شخا�ص البالغون يف طفولتهم ب�شكل مكثف للعنف االعالمي كلما
ادى ذلك اىل تزايد ن�سب مظاهر العدوانية لديهم.

•ثبت ان و�سائل االعالم اجلديد بتنوعها والعابها امل�شوقة واجلذابة هي من العوامل التي ت�ؤدي اىل ن�رش
�سلوك العنف بني االطفال بن�سب متفاوتة

•ان ت�رسّب كثري من مفاهيم القوة والت�سلط وااليذاء من االلعاب العنيفة ينعك�س �سلبا على منظومة
قيم االطفال ال�ستخدامها يف حلظات انفعاله او قهره او توتره.

ما هو املطلوب من االعالم ازاء هذه الظاهرة؟ كما يلعب االعالم دورا يف الت�أثري ال�سلبي كذلك ميكن ان

يكون امل�ساهم الأول لتغيري املواقف جتاه العنف امل�ست�رشي؛ الهمية دوره يف التوعية واالر�شاد والتوجيه
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التي ت�ضمنت بدورها اربعة واربعون �س�ؤاال.

املجتمع ،ويتمثل دورهم الأ�سا�سي يف ت�سليط ال�ضوء على انتهاكات حقوق الإن�سان ،بل ي�ستطيعون من
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