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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.
ترحب املجلة مب�ساهمات ال�سادة الباحثني وتقبل ن�رش الدرا�سات والبحوث وفقا للقواعد التالية:
�أن يكون البحث �أ�صيال غري من�شور �سابق ًا
�أن ي ّتبع البحث الأ�صول العلمية واملنهجية
تخ�ضع البحوث املعدة للن�رش للتحكيم .وميكن �أن ُيطلب من الباحث �إجراء التعديالت على �ضوء مالحظات املحكمني

يرفق البحث ب�سرية علمية موجزة عن كاتبه

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

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

عنوان املحور القادم :الأطر القانونية لالت�صال والتنمية

الكلمة الإفتتاحية

					

رئي�سة التحرير
د.مي العبداهلل

هذا يعني تنمية بع�ض املهارات التي ال غنى عنها ،فبالإ�ضافة �إىل الثقافة والتعليم ،ال بد من البحث يف جميع
املجاالت املتعلقة بنوعية احلياة التي ترتبط بالدميقراطية وم�شاركة املواطنني ،وديناميات الإبداع االجتماعي ،وبالطبع
االقت�صاد والبنية التحتية.
لقد �أدت اال�ضطرابات املتتالية يف ال�سنوات الأخرية يف العامل العربي �إىل �إيالء مزيد من االهتمام �إىل الظواهر
االقت�صادية التي حتكم قطاع االعالم واالت�صال ،كالتغيريات يف �أ�شكال اال�ستهالك مع الزيادة يف عدد الو�سائط وظهور
و�سائل الإت�صال اجلديدة والإنرتنت ،والفيديو ح�سب الطلب ،ومع ارتفاع القوة ال�رشائية ،وامل�ستوى الثقايف و�أوقات
الفراغ .زد على كل ذلك جتزئة اجلمهور ،وا�ستخدام “برامج اجلوال االنتقائية” .كما لفت �سعر العر�ض انتباه
االقت�صاديني ،فمن امل�ستحيل الآن جتنب الوط�أة االقت�صادية وم�س�ألة من الذي ميول املعلومات ونوع املعلومات.. .
لقد �ساهمت تكنولوجيا االت�صال احلديثة يف ظهور “التقارب الرقمي” الذي يعني دمج القطاعات الثقافية
القدمية بال�صناعات اجلديدة مثل الفيلم والإذاعة والتلفزيون والقر�ص الثابت عن طريق امل�سح ال�ضوئي...
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يف قلب النقا�ش حول الثقافة والتنمية يف البلدان العربية ،يتم احلديث دائما عن اخلوف من التالعب الثقايف من قبل
القوى االقت�صادية وال�سيا�سية العامل ّية الكربى املتحكّمة بو�سائل الإعالم واالت�صال .ويظهر �أن اخلطر احلقيقي يكمن يف
�أن الإنتاج الثقايف يرتبط باجلانب االقت�صادي ،و�أن الآثار االقت�صادية يف الثقافة ،كما يف ال�سيا�سة ،غالبا ما ال يالحظها �أحد.
    بالن�سبة لنا ،ان االعرتاف بالتفاعل والرتابط بني املجاالت ال يعني �إنكار �أو نفي امل�ساحة املطلوبة من ا�ستقاللية و�سائل
الإعالم والعمل الثقايف ،لكننا نعتقد �أن �إدارة �إعالمية قوية وم�ستقلة �رضورة حتم ّية ،لأن الق�ضايا الثقافية هي يف �صميم
الق�ضايا االجتماعية ويجب �أن يكون لها عالج حمدد يف �إدارة قوية.

العدد 11

ان ال�شبكات االجتماعية يف منو �رسيع ،وكذلك خدماتها ،لذلك ف�إن عدد امل�ستخدمني يزداد ب�رسعة
فائقة ،وقد اكت�شف فيها امل�ستخدمون يف العامل العربي عاملا جديدا حيث يزدادون قوة وحرية وتفردا ،ويف الوقت
نف�سه يبنون ال�صداقات والعالقات اجلديدة ،وهم على ات�صال بثقافات جديدة ،غري معروفة لديهم قبل الآن ...
ويطرح االنرتنت يف العامل العربي ق�ضايا ثقافية جديدة �أ�سا�سية تكمن يف ال�س�ؤال :هل ت�شكّل ال�شبكة �شكال
جديدا من �أ�شكال الإمربيالية والتثاقف� ،أو على العك�س من ذلك ،يجب �أن نرى فيها فر�صة حقيقية للعامل العربي الظهار
ثقافته ووجهه احلقيقي؟

الإت�صال والتنمية

التحديات االقت�صادية لتكنولوجيا االت�صال يف العامل العربي

الكلمة الإفتتاحية
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امل�شهد الرقمي يت�شكل �أمام �أعيننا ،ويتطور با�ستمرار .وتظهر قنوات جديدة و�أ�شكال جديدة للتوزيع الثقايف
كالتلفزيون الرقمي ،وتقنيات التحميل التي متثل �آفاق ًا جذابة لالقت�صاد التقليدي للمحتوى.
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مع هذه التطورات ي�صبح من الالزم قيا�س الآثار االقت�صادية واالجتماعية لهذه التغيريات ،وحلظ الالعبني يف هذا
القطاع يف خمتلف دول العامل ،املتقدمة �أو النامية ،وابتكار مناذج جديدة لتنظيم الإنتاج واال�ستهالك الثقايف يف الدول
العرب ّية ،وهذا يتطلّب:

العدد 11

•�
•�
•�
•

�إعادة حتديد الهياكل واال�سرتاتيجيات املالية وال�صناعية؛
�إعادة النظر يف ال�سيا�سات العامة و�آل ّيات التنظيم وال�سيطرة؛
اتباع �سيا�سات جديدة لن�رش وا�ستخدام الإنتاج الفكري والفني؛
دعم وت�شجيع اال�ستخدامات واملمار�سات اال�ستهالكية املبتكرة.

والتحدي ذو �شقني :من جهة ابتكار منتجات وخدمات �إعالمية جديدة ،وال �سيما يف جمال البث الرقمي
وو�سائل الإعالم التفاعلية ،ومن ناحية �أخرى ،اتباع نهج ثقايف جديد وخلق �إطار اجتماعي عام لهذه الو�سائط اجلديدة.
ف�صناعة الثقافة لي�ست فقط عامال اقت�صاديا هاما يف العامل العربي ،بل هي �أي�ضا فر�صة لتعزيز الإح�سا�س
باالنتماء للمجتمع والوعي والثقافة ،وللمجتمع العاملي واملجال العام .ومع غياب الوحدة يف هذا املجتمع العاملي ال بد من
حماية التنوع الثقايف لل�شعوب العرب ّية ،والتفاعل والفهم املتبادل ما بينها...

 االت�صال والتنمية االقت�صادية:حمور العدد

يف مفهوم تنمية الإعالم “امل�ستدامة
.  مقاربة فكرية وتطبيقية...
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 �صباح يا�سني.د

Abstract:

The emergence of the concept of sustainability in the late 1980’s,
to be followed by the issue of the first Human Development Report by the
UNDP in 1990, presented both a major challenge and opportunity to the
media at large.
The challenge was posed by the need to leverage the media to
make it worthy of ascending to the level of SHD approach in terms of its
comprehensive coverage and depth. At the same time, taking advantage
of the opportunity to refine the role and structure of the media as to make
it effective and responsive to socio-economic, political and cultural needs
of society. This approach no doubt would raise the question regarding
identifying the mutual roots aiming at reconciliation between the two
approaches. Based on a selective review of some distinguished research
work, the search path took the shape of formulating a “proposed theoretical
vision” acting as a framework for delivering the task.
In conclusion, the consensus is clear that, adopting SHD thesis
with all its humanitarian and moral contents, the media would greatly
benefit from the outcome. With such association, the media would no
doubt have found its guiding “incubator”, hence the opportunity to make
a decisive leap forward in the presently commanding Age of Information.

مقدمة
 البد من التوقف عند حاجز اللغة �أو ًال لال�ستدالل، قبل امل�ضي قدما يف احلرث عميقا يف داللة هذا املو�ضوع
على املقاربة واال�ستعارة املفرت�ضة بني م�صطلح ومفهوم �إ�ستدامة التنمية الب�رشية يف �إطارها ال�سيا�سي والثقايف
 و�إ�ستدامة تنمية الإعالم وو�سائلة وقدراته ومنظومة قيمه كق�ضية �إن�سانية تتفاعل، واالقت�صادي واالجتماعي
 �أو حرفة لها قوانينها ومواثيقها وغاياتها يف �إطار بناء منظومة التوا�صل، وت�ؤثر يف حميط الفكر واملجتمع
 واملقاربة هنا ال ميكن عزلها عن. الإن�ساين وحرية التلقي وحق التعبري والو�صول �إىل املعلومات واحلقائق

حمور العدد :االت�صال والتنمية االقت�صادية
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�إ�شكالية �إدراك املحتوى املعرب عن غاية هذا البحث ا�ستجابة لإ�شكالية راهنة فر�ضتها حالة الت�شابك والتداخل
وغالبا الغمو�ض التي ت�سود بيئة العمل الإعالمي ب�شكل عام .
�إن التحدي الذي يقف وراء الدخول �إىل هذه الفكرة عرب بوابة توظيف معنى اال�ستدامة جمازيا  ،ال ميكن عده
ترفا فكريا  ،بل هو �أقرب ما يكون �إىل اعتباره حاجة ملحة و�رضورية لإعادة ت�صويب مهمة الإعالم وم�س�ؤولياته
االجتماعية  .ولذا حني �إجته منظروا االقت�صاد والعلوم االجتماعية �إىل ا�ستنباط مفهوم التنمية امل�ستدامة ،
و�إطالقه للتداول يف الأدب ال�سيا�سي واالقت�صادي عام  1987عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة  ،ف�إنهم يف
الواقع ا�ستهدفوا ت�شكيل بناء نظري وفكري �أو�سع داللة وغاية من املفهوم املجرد ال�سابق للتنمية  ،و�إطالق
مفهوم جديد لها يجمع عنا�رص �إن�سانية راهنة وم�ستقبلية .
ان التعريف الذي اطلقته منظمة الفاو للتنمية الزراعية امل�ستدامه (Sustainable Agricultural
 )Developmentعام  1988ب�أنها � :إدارة و�صيانة املوارد الطبيعية الأ�سا�سية بحيث ت�ضمن امل�ؤ�س�سات
والتقنيات املتطلبات الإن�سانية احلالية وامل�ستقبلية .و�إن مثل هكذا ا�سرتاتيجية يجب �أن تعمل على �صيانة موارد
الأر�ض واملياه واملوارد الوراثية النباتية واحليوانية  ،كما يجب ان تكون مقبولة تقنيا واقت�صاديا من املجتمع.
( اال�رشم  ) 33 ،2010 ،ان ذلك التعريف ميكن ا�ستعارته كمعنى وداللة يف �سياق القيم واالخالقيات املت�صلة
بحرفة االعالم يف الوقت احلا�رض  ،وهذه اال�ستعارة الميكن ان تكون حماولة الحداث التطابق بقدر ما ميكن
اعتبارها ا�ستعارة داللية يف اطار �ضمان تطور االعالم كو�سيلة وغاية �إن�سانية .
وان ثمة ما ميكن اعتباره افكارا توليدية ميكن ترجمتها من الف�ضاء الوا�سع للتنمية امل�ستدامة  ،اىل
حيث جت�سيدها يف حميط االفكار االعالمية  ،او هي حماكات ايجابية ولي�س ا�ستحواذا على االفكار املجردة ،
وتلك املحاكات تتوافق يف الغاية املرجوة يف توظيف داللة اال�ستدامة االيجابية يف ميدان التمنية الب�رشية اىل
م�ساحة الفعل االعالمي الواقع عمليا بني مفهمومني ا�سا�سيني :هما امل�س�ؤولية االجتماعية واحلرية  ،وعرب تلك
اال�شكالية تتحول اال�ستعارة اللفظية اىل حميط تفاعلي ايجابي ي�ضمن تطوير قدرات االعالم بالتوافق مع تطور
قدرات االن�سان واثراء حياته باملفاهيم البناءة واخلالقة.
وت�سعى هذه املحاولة البحثية املنهجية نحو متابعة اخلطوات الفكرية التي اجنزت على م�ستوى تطور
مفهوم التنمية  ،وهي حماولة قد تت�سم بقدر كبري من املجازفة يف �صياغة م�سارات املقاربة  ،وخلق ليونه معرفية
افرتا�ضية يف توظيف معاين ذات داللة اقت�صادية حلد ما  ،على م�ساحة من القيم والتقاليد التي تعرب عن معنى
التوا�صل االن�ساين وغاية االعالم  ،ولذا فان احلكم على نتائجها ( املحاولة البحثية ) امنا يتوقف اوال على
قبولنا للمقاربة الفكرية والنظرية  ،وعلى �إ�ستعدادنا للتماهي ( التماثل ) مع فكرة املوا�صلة يف اكت�ساب املعارف
اجلديدة  .وهي بذلك حماولة تنتمي اىل م�ساحة من التفا�ؤل بامكانية تطبيق م�ضمون ومعايريالتنمية الب�رشية
امل�ستدامة على فعالية االعلإم ومدياته الراهنة  ،يف وقت يثري فيه الإعالم جدال وا�سعا وم�ستمرا حول قيمه
واهدافه وقدرته على �إنتاج املعارف اجلديدة املتوافقة مع التطورات احلا�صلة يف جميع ميادين احلياة اليوم .
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تتلخ�ص م�شكلة البحث يف �إ�ستباط دالالت م�شرتكة بني التوجه نحو بناء بيئة تنموية م�ستدامة
لالن�سانية ت�ضمن املحافظة على الهدفني اال�سا�سني امل�شرتكني  :التنمية على املدى امل�ستقبلي واملحافظة على
مقومات احلياة االن�سانية واملادية  ،وبني املحافظة على التوجهات اال�سا�سية لالعالم واملحافظة على منظومة
القيم ال�ضابطة لالداء االعالمي  ،وا�ستدامة الثقة بني املتلقي وو�سائل االعالم وتعزيز قيم املو�ضوعية واحليادية
واملهنية والدقة  ..الخ .
ان البحث يف اطار �أليات عملية اال�ستدامه والقوا�سم امل�شرتكة بني التنمية كفعالية يف ابعادها املجتمعية
 ،واالعالم كو�سلية ورافعة للتغيري وتقدم املجتمع وكم�صدر للو�صول اىل احلقائق واملعلومات  ،تتطلب تو�ضيح
اجلذور امل�شرتكة للم�شاكل واملعوقات التي تقف يف اطار تنمية ان�سانية �سليمة وم�ستدامة وتفعيل اعالم مو�ضوعي
و�صادق وهادف يف ر�سالته االن�سانية  ،ويف كليهما  ،التنمية واالعالم يكون االن�سان و�سعادته وتقدمه  ،غاية ثابتة
وم�رشوعة لذلك اجلهد .
ودون �شك ف�إن الوعي االن�ساين قد قطع مراحل كبرية يف �سياق التطور الفكري للو�صول اىل مو�ضوعة
اال�ستدامة يف عملية التنمية  ،ويف ذات الوقت ومنذ ان �أ�صبح االعالم اجلماهريي حقيقة مو�ضوعية وم�ؤثرة يف
احلياة االن�سانية بفعل التطورالتقني املت�سارع يف ممكنات وو�سائل التوا�صل االجتماعي  ،ف�إن االمر مل يعد جمرد
حتقيق مكا�سب مادية لالن�سان توفر له الرفاهية يف يومه  ،بل �أ�ضحى االمر يف جوهره ي�ستهدف حتقيق الرفاهية
املن�شودة و�ضمان امل�ستقبل يف ذات الوقت  ،وهكذا فان جوهر م�شكلة البحث تنطلق من حقيقة املحافظة على
القيم البناءة لالعالم  ،وا�ستمرار فاعلية تلك القيم مع التو�سع الكبري وغري املتناهي احلدود واالبعاد لو�سائل
االت�صال ومدياتها .
ومن هنا ف�إن دخول ممكنات وو�سائل جديدة للتوا�صل االعالمي �أ�سهمت يف التو�سع با�ستخدام الإعالم
من قبل القائمني عليه ومن قبل افراد اخرين من املجتمع  ( ..املدونيني واملواطن ال�صحفي )  ،مما ي�ستدعي
�رضورة مراجعة االعراف والقوانني وال�ضوابط واملواثيق املنظمة للعمل االعالمي ب�أ�رسه  ،وب�شكل خا�ص
القيم ال�ضابطة والتي حتقق التوازن بني احلق يف الو�صول اىل املعلومة واحلقيقية  ،واحلق يف املحافظة على
اخل�صو�صية اوامل�صالح العليا للدول او املجتمعات واالفراد  ،وكل ذلك ي�ستدعي هنا ادامة العمل من اجل بقاء
االعالم يف موقعه يف اطار البناء االن�ساين.

الإت�صال والتنمية

م�شكلة البحث
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املناف�سة ال�شديدة بني و�سائل االعالم املختلفة ( التلفزيون الف�ضائي ب�شكل خا�ص ) والت�أثريات ال�سلبية على
ر�سالته وم�ضامينه.
ويتفرع من ال�س�ؤال الرئي�سي جمموعة من الت�سا�ؤالت الفرعية املت�صلة بذات الهدف املعربعن فكرة
وحتوى عملية اال�ستدامه يف معناها االيجابي اخلالق ومنها .
ان التنمية امل�ستدامة عملية م�ستمرة وم�ستندة على ثوابت ومنظومة من املعايري املتفق عليها  ،وكذلك فان العملية
التوا�صلية ( واالعالم ب�شكل خا�ص) ميكن ان ي�ستفيد من تلك التجربة ومن نتائجها املتحققة .
ان التنمية امل�ستدامه تهدف اىل بناء دور خالق لالن�سان باعتباره مولدها وحا�صد ثمارها يف اطار تنمية
املوارد وتطويرها واال�ستفاده منها م�ستقبال ،يقابلها االعالم كو�سيلة تنويريه وحتديثية ميكن ان ي�أخذ م�سارا
ايجابيا فعال يف بناء املعارف والقيم اخلالقة ويحافظ على االمن وال�سالم العاملي .
ان التحديات التي تواجه الب�رشية يف �ضمان ا�ستدامة احلياة على هذه االر�ض ب�شكل عادل وبرفاهية  ،تت�صل
ب�شكل وثيق بدور االعالم مل�ساهمته الفاعلة يف املنظومة االن�سانية لتدعيم تلك اجلهود واجناحها .
ان االنعكا�س ال�سلبي الذي يهدد �آفاق بناء تنمية ب�رشية م�ستدامة هي ذاتها التي تواجه بناء اعالم حر ونزيه
وحمايد يتبنى م�شاكل االن�سانية ويدافع عن حق ال�شعوب يف حياة حرة كرمية بعيدا عن اال�ستغالل والهيمنة .
وكذلك فان �أحد ابرز ما يهدد بناء تنمية ب�رشية م�ستدامة هو الف�ساد  ،وان من �أخطر العلل التي تواجه
االعالم هو �شبهة الف�ساد التي جتعله خارج منظومة قيمه ودوره االيجابي يف التطور والبناء احل�ضاري .
ويف كل تلك اال�سئلة وحمتواها االيجابي  ،ف�إن تنمية االعالم على عدة م�ستويات مهنية وقيمية  ،ميكن
ان ت�ستفيد من مفهوم وداللة التنمية امل�ستدامة ومن فعل اال�ستدامة ذاته  .وب�شكل خا�ص فان التطورات التقنية
املت�سارعة يف ميدان التوا�صل واالعالم وات�ساع عمليات التوا�صل االجتماعي على م�ستويات عدة  ،وتطور قاعدة
امل�شاركني يف العملية التوا�صلية عرب تلك التقنيات يفر�ض التفكري والعمل جديا من �أجل �ضمان اجلودة والنوعية
وااللتزام باالهداف املن�شودة .
ومن ذلك ف�أن فر�ضية البحث املحددة تتمحور يف امكانية تطبيق مفاهيم ومعايري التنمية امل�ستدامة
على تنمية االعالم حرفيا وقيميا و�إدامة ذلك الفعل بالتوافق مع التطورات التقنية احلا�صلة  ،ول�ضمان حتقيق
التوازن يف االهداف العامة والعمل امليداين .

�أهمية البحث والتعريفات االجرائية
	�إن البحث يف العالقة بني فكرة وم�ضمون التنمية الب�رشية امل�ستدامة  ،وبني فكرة وم�ضمون بناء اعالم
ان�ساين يحمل ر�سالة م�ستدامة وبناءة حياة الب�رشية �آمنة ويف الدفاع عن احلق والعدالة االن�سانية ب�شكل عام،
تتمحور وتتفاعل يف اطار بناء �ضوابط مو�ضوعية للعمل االعالمي من خمتلف اجلوانب  .وتتج�سد الغاية من
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التنمية امل�ستدامة  :هي (عملية تطويراالر�ض واملدن واملجتمعات وكذلك الأعمال التجارية ) ب�رشط ان تلبي
احتياجات احلا�رض بدون امل�سا�س بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها .ويواجه العامل خطورة التدهور
البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية االقت�صادية امل�ستقبلية  ،وكذلك امل�ساواة
والعدل االجتماعي (.وكيبيديا  ،املو�سوعة احلرة ) ،كما ميكن عد فعل اال�ستدامة باعتباره ميثل احلاجة اىل
اجناز احلق يف التنمية بحيث حتقق على نحو مت�ساو احلاجات التنموية الجيال احلا�رض وامل�ستقبل ( عبد اهلل ،
. ) 324 ،2009
ويف قمة الأر�ض  1992والتي عقدت يف ريو دي جانريو كانت « التنمية امل�ستدامة» هي املفهوم الرئي�سي للم�ؤمتر،
الذي �صدرت عنه وثيقة “ الأجندة  ”21والتي حتدد املعايري االقت�صادية واالجتماعية والبيئية لكيفية حتقيق
التنمية امل�ستدامة كبديل تنموي للب�رشية ملواجهة احتياجات وحتديات القرن احلادي والع�رشين .كما �أن قمة
الأر�ض الثانية التي عقدت يف �أيلول  2002يف جوهان�سربج عقدت حتت �شعار “القمة العاملية للتنمية امل�ستدامة« .
ويرى الدكتور با�سل الب�ستاين  :ان الهاج�س الأ�سا�سي لال�ستدامة يتمحور حول املوارد يف ارتباطها
بالبيئة من حيث طبيعة ا�ستخدامها والتعامل معها  ،فتدهور الظروف البيئية �أ�ضحى ق�ضية �شاملة  .اذن هي
ق�ضية �شاملة جوهرها من منطلق التنمية الب�رشية ( الب�ستاين . ) 47 ، 2009،
املنظومة القيمية  :يعد تعريف املنظومة القيمية تعريف مركبا لال�ستدالل على م�صفوفة القيم التي تعرب عن غايات
وم�صالح م�شرتكة وتتبع نظاما موحدا وهادفا .
واملنظومة القيمية هي يف واقعها تعبري عن اخل�صائ�ص وال�صفات املرغوب بها من قبل اجلماعات الب�رشية والتي
ت�سهم يف توجيه �سلوكهم وتعزز بافكارهم امل�شرتكة  ،وتوجه الثقافة العامة يف اطار مفاهيم مثل احلق والعدل
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ترجمة املعطى الفكري اخلالق ملفردة اال�ستدامة يف حتقيق االرتباط بني الواقع وامل�ستقبل وفق معيار �أ�سا�سي
وهو حتقيق التما�سك االجتماعي .الو�صول اىل احداث تغيريات يف جميع جماالت احلياة ال�سيا�سية االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ( عبد اهلل ) 323 ،2009،
ولذا فان التعريفات االجرائية للمفاهيم الداخلة يف اطار البحث �سوف توفر مدخال مو�ضوعيا للبحث
وللو�صل اىل النتائج املرجوة  .وعرب املقاربة للمفاهيم امل�شرتكة تتو�ضح العالقة املفرت�ضة وامل�ستهدفة لت�شييد
ت�صور جامع بني تنمية م�ستدامة واعالم م�ستدام  ،واملعنى اجلامع امل�شرتك هو القيم وال�ضوابط التي تفعل
املعاين االيجابية يف اطار م�ستقبلي ولي�س �أين �أو م�ؤقت .
التنمية  :هي �أرتقاء املجتمع واالنتقال به من الو�ضع القائم اىل و�ضع �أعلى و�أف�ضل  ،وما ت�صل اليه من اجادة
لإ�ستغالل الطاقات التي تتوفر لديها  ،املوجودة والكامنة وتوظيفها لالف�ضل .كما ميكن ان تعد التنمية باعتبارها
و�سيلة تعنى بتزويد االفراد باخلربات واملعارف واالجتاهات ال�رضورية للم�شاركة يف عملية التخطيط و�صنع
القرارويف عملية التغيري االجتماعي  (.الطويل ) 15 ، 2010 ،
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والقوة واالمانة  ..وهي اداة فاعلة اجتماعية وخالقة للحفاظ على النظام االجتماعي واالخالقي ال�سائد وتعززة
وحتميه  ،وبذلك ت�شكل نوعا من �ضمان اال�ستمرار واال�ستقرار .
قيم التنمية  :يعد االن�سان هو جوهر وغاية عملية التنمية  ،حيث يتم الرتكيز على قواعد م�شاركة الفرد يف التفكري
وتنفيذ الربامج وامل�رشوعات الرامية للنهو�ض وزيادة معدالت الرفاهية جلميع افراد املجتمع واالهتمام بخلق
الثقة يف فاعلية برامج التنمية  (0 .الطويل ) 15 ، 2010،
وتلتقي قيم التنمية امل�ستدامة مع قواعد وقيم االعالم يف االجتاه املوحد لتحقيق العدالة واال�ستقرار النف�سي
وامل�شاركة الفاعلة يف العملية التنموية ويف بناء امل�ستقبل  .ولذلك ف�إن هناك ثمة عالقة وثيقة وعلى م�ستويات
متعددة يف اطار بناء االن�سان ت�شرتك بها التنمية امل�ستدامه كاطار جامع واالعالم كو�سيلة االيجابية ل�ضبط
العملية االجتماعية وبناء االن�سان .
قيم االعالم  :تعد مو�ضوعة قيم االعالم حمورا ا�سا�سيا يف بناء الن�شاط االعالمي وتوجهاته ،وهي م�صفوفة من
الثوابت واالعراف والتقاليد التي ت�ؤطر الفعل االعالمي وحتدد معايري دقته و�صدقيته ومو�ضوعيته ،وبالتايل
فانها تتوافق مع القيم واملعايري االجتماعية التي تنظم حياه الفرد وعالقته باالخرين وحركة املجتمع  .وغالبا ما
ت�ؤطر املواثيق واالعالنات التي يطلق عليها يف الغالب ( مواثيق ال�رشف االعالمي ) تلك القيم  ،مبا يجعل من تلك
امل�صفوفة القيمية حار�سا �أمينا على االداء مفاهيم وغايات االداء االعالمي  ،ومعربة عن امل�س�ؤولية االجتماعية
للقائمني بالفعل االعالمي ميدانيا  ،او توثق يف اطار القوانني النمظمة للن�شاط االعالمي التي ت�صدر من قبل
الدول او النقابات املهنية  ( .يا�سني ) 12 ، 2006،

الأدب النظري يف قيم اال�ستدامة
 « ..ان الهدف احلقيقي للعلم هو ان يكون للمرء معرفة مبا ميكن �أن يعرف يف ذاته  ،دون �أي قيد او �رشط  .اما
العلم اخلا�ص املحدد فله مو�ضوع خا�ص حمدد « .
تلك كانت مقولة للفيل�سوف افالطون يف حواره مع �سقراط ( الكتاب الرابع ) وهي مقولة جمتزءة
من حوار مطول يعرب عن تلك العالقة بني االن�سان وحميطة  ،وتعك�س املعنى والغاية من الو�صل اىل املعرفة التي
حمل االن�سان منذ القدم م�صباحها و�سط دياجري الظالم التي حتيط به من كل جانب  ،وبذلك ج�سد افالطون �ألية
املعرفة االن�سانية التي تبد�أ من الداخل اىل اخلارج على نحو فل�سفي عميق املعنى والداللة  ،وال ت�ستدعي يف هذا
االطار الكثري من التف�سري والتحليل ( .زكريا .) 332، 2010،
لذلك ي�أخذ مو�ضوع العالقة ( املفرت�ضة ) بني قيم التنمية يف بعدها النظري ملعنى ( اال�ستدامة )  ،وتنمية
الفعل االعالمي كقيمة �أخالقية ون�شاط معريف يف حدود ال�صلة احلية بني تنمية املجتمع و�إدامة تقدمه بفاعلية
لتجاوز امل�شاكل وايجاد احللول لها  ،ومتكني االن�سان من �إ�ستثمار عامل الزمن ل�صالح املوا�صلة البناءة يف كل
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جماالت احلياة  .وهنا ميكن ان نعترب االت�صال من العلوم القليلة التي تتكثف وتتقاطع فيها جمموعة من العلوم ،
فقد �أثارت �أليات وتفاعالت االت�صال اهتمام الكثري من العلوم املتنوعة  ،ابتدا ًء بالفل�سفة ،والت�أريخ ،واجلغرافيا ،
وعلم النف�س  ،وال�سي�سيولوجيا والإثثنولوجيا ،واالقت�صاد  ،مرورا بالعلوم ال�سيا�سية وعلم االحياء  ،و�صوال اىل
ال�سيربنيطيقا ( التحكم الآيل )والعلوم الإدراكية ( ماتالر .) 19 ، 2005 ،وهذا اال�ستثارة مل تكن حماولة لربط
العلم اجلديد ( ن�سبيا ) �ضمن م�صفوفة العلوم االن�سانية  ،بقدر ما عربت عن عالقة التفاعل والتكامل .
وعندما نقف عند تخوم الت�أثريات االيجابية وال�سلبية لالعالم على الفرد واملجتمع فاننا يف الواقع
نر�صد الوظيفة الت�أثريية وما يرتبط بها عمليا من معايري نوعية وكمية ملعرفة تلك الت�أثريات والتي خل�صها
هارولد ال�سويل ( )Harrold Lasswellبانها ترمي اىل حتقيق ثالث وظائف رئي�سية ،اوال  :مراقبة املحيط ،
من خالل الك�شف عن كل ما ميكن �أن يهدد �أو يخل بنظام القيم ملجموعة ما  ،او العنا�رص ايل ُت�شكلها  ،وثانيا :
ربط جمموعة الأجزاء امل ُ�شكَلة ملجتمع ما النتاج ا�ستجابة جتاه املحيط  ،ثالثا  :نقل الرتاث االجتماعي ( ماتالر ،
. ) 52 ، 2005
ان كال من االعالم والتنمية امل�ستدامة يلتقيان يف فكرة نقد الواقع ور�صد �سلبياته  ،وتوفري املناخ
املالئم لتطور االن�ساق القيمية التي ت�ضمن احل�شد املطلوب الدامة التقدم ل�صالح عملية التغيري ب�ضمانة امل�ستقبل
االف�ضل  .وكما دخل العامل اىل ع�رص ما بعد ال�صناعة  ،وواجه حتميات وهيمنة التكنولوجيا فانه ي�ستطيع عرب
الت�أكيد على التفاعل الوا�سع �ضمن الطرق ال�رسيعة ملجتمع املعلومات والتي �ستف�ضي اىل بناء مناذج مغايرة عن
ال�سابق ( وهي مناذج جتمع دون �شك بني وعي م�س�ألة التغيري وادامة ذلك التغيري ) ،ف�أن غاية اال�ستدامة هنا
�ستحقق اف�ضل م�ؤ�رشاتها على امل�ستوى املعريف واالقت�صادي .
وقد اثريت م�ؤخرا الت�سا�ؤالت حول م�ستقبل التدافع املت�سارع يف االنتاج التقني ملمكنات التوا�صل
االلكرتوين بني االفراد ( و�سائل التوا�صل االجتماعي ) ،وما اذا كان ذلك الت�سارع يلبي حاجة املجتمعات
عمليا للتطور والبناء االن�ساين  ،ام انه قد ا�شاع الفو�ضى  ،وا�سهم يف خرق القيم والعالئق املنظمة بالقوانني
واالعراف ،وهل ان املواقع واملدونات التي تطلق كل يوم باالالف يف انحاء الكرة االر�ضية ميكن ان توظف ب�شكل
خالق ،وب�شكل خا�ص يف اطار بناء التنمية ال�شاملة � ،أم �أنها �سوف ت�سهم يف اف�ساد املنظومة القيمية التي كانت
( حلد ما ) يف اطار و�سائل التوا�صل التقليدية ( ال�صحف واالذاعة والتلفزيون ) تخ�ضع او تراعي االنظمة
والت�رشيعات ال�ضابطة حلرية الن�رش واملعرفة ،وحتمي اخل�صو�صية الفردية واحلريات العامة ؟
عن هذا ال�س�ؤال يجيب الدكتور يحي اليحياوي :املطالبة باقامة نظام عربي جديد للإعالم واالت�صال تتمثل
اي�ض ًا يف جعل الوظيفة االعالمية واالت�صالية اداة للتكامل االقت�صادي بني الدول العربية ( بني الدول العربية الغنية
والدول الفقرية )  ...والتقلي�ص من حدة االختالالت يف التدفق االعالمي  ،واالعرتاف بحق االفراد واجلماعات
يف االت�صال والتوا�صل  ،وهذه املبادىء الميكن تر�سيخها  ،اال باعتماد النهج الدميقراطي ال�صحيح ( اليحياوي
. ) 62 ،2002،
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وال�شك ان ايجاد ال�صلة بني التنمية امل�ستدامة ودور االعالم عمليا ال حتتاج اىل جهد كبري يف التف�سري
وحتديد اطر العالقة  ،فقد ا�سهم االعالم يف ت�رسيع تبادل اخلربات  ،وكذلك ومن ناحية تتابع االحداث  ،فقد
تزامن تطور ممكنات االعالم مع منو اال�سواق عامليا وتو�سع التبادل االقت�صادي با�ستخدامات ذات املعطيات
التكنولوجية التي يتنافذ عربها االعالم يف ر�سائله التي تدور حول العامل وخالله ب�رسعة ال�ضوء � .إن �سوق
العمالت وبور�صة ال�سلع واخلدمات تتمو�ضع يف دائرة التوا�صل االعالمي  ،و�أ�صبح املجتمع االعالمي يف احدى
�صوره ومهماته جمتمعا �إعالميا بامتياز  ،حتى �أ�ضحت العوملة االقت�صادية يف احدى �صورها عوملة �إعالمية يف كل
معطياتها و�آلياتها .
وكما ت�صنع �شبكات االعالم وب�شكل خا�ص �شبكة االنرتنت ( ال�شبكة العنكبوتية ) واقعا افرتا�ضيا
لعامل �شديد التداخل والت�أثري والبيني  ،فان ذلك االمر يعاد انتاجه على امل�ستوى االقت�صادي  ،وبذلك فاننا ميكن
ان نن�سج �شبكة متداخلة خيوطها من حراك �إعالمي بالغ الن�شاط يحيط بالكرة االر�ضية  ،ومن �صناعة مناذج
من جتارب تنموية الحدود لإمكاناتها على امل�ستوى احلا�رض وامل�ستقبلي  .ومبعنى اخر فان العامل حني يراهن
على بناء �إ�ستدامة تنموية �ضامنة مل�ستقبل االجيال القادمة  ،فانه يف الواقع يح�سم امر توظيف ممكنات التوا�صل
الراهنة ل�ضمان تلك اال�ستدامه وتفعيل نتائجها.
وعلى نحو مت�صل مبا ا�رشنا له فان االعالم هنا يوظف قدرة التنمية امل�ستدامة من حيث �آلياتها
ونتائجها على م�ستويات عدة  ،وتلك امل�ستويات هي يف ذات الوقت حمركات تفاعلية متداخلة النتاح حيوية
التوا�صل ،فالتنمية امل�ستدامة ت�ستند يف كل االحوال على ن�شاط اعالمي معريف مدعم مبنظومة قيمية �ضمانه
حل�سن ودقة االداء  ،ويف ذات الوقت فان كثافة الفعل االعالمي و�سالمة طرق املرور ( التدفق االعالمي ) ترتبط
بكثافة اال�ستدامة التنموية يف البيئة املحددة  ،وهذ العالقة التبادلية ت�شبه القول بان الكتابة بدون لغة وال لغة
بدون كتابة ،ولذلك الميكن ان نت�صور حتقيق �رشوط بناء تنمية م�ستدامه دون �ضمان ن�شاط اعالمي يحمل
�رشط وكفاءة اال�ستدامة يف القيم وممكنات التطور لتلبية حاجة االن�سان وحقه يف احل�صول على املعرفة احلقة
والتوا�صل البيني .
وغالبا ما تتحدث نظريات االعالم عن تلك ال�صلة بني املنتج االعالمي ( الر�سالة بغ�ض النظر عن
م�ضمونها ) وبني املعنى االقت�صادي واالجتماعي والثقايف لعملية التطور  ،ذلك ان احلقل االت�صايل هو من �أهم
ادوات التغيري االجتماعي التي ت�سهم يف احداث التحوالت اجلذرية يف املجتمعات ( احلروب ،) 105 ، 2006،
وبالقدر الذي حتمل فيه عملية التغيري االجتماعي من �صريورة تاريخية معقدة  ،فانها تلعب دورا �أ�سا�سيا يف
ت�شكيل اجتاهات النخب وتطوير االجتاه املدين  ،فان ما يتم عر�ضه عرب و�سائل االعالم ميكن ان ي�شكل مادة
خ�صبة وغنية مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين كافة  .وحتى يكون االعالم م�ؤثرا وفاعال يف عملية التحول الدميقراطي،

حمور العدد :االت�صال والتنمية االقت�صادية

الدرا�سات ال�سابقة

15
العدد 11

تتمحور الدرا�سات ال�سابقة يف اطار هذا املو�ضوع يف تناول مو�ضوعني منف�صلني يف اطارهما الفكري .
االول ق�ضية التنمية امل�ستدامة  ،والآخر ما يت�صل بتطور القيم واملفاهيم ال�ضابطة لفعل االت�صال يف اطاره العام،
والن�شاط االعالمي من منظور القيم واملعايري التي ت�ضمن �سالمة الأداء وحتقيق التوازن بني الفعل االعالمي يف
اطار املهنية واحليادية واملو�ضوعية والدقة وال�شمولية  ..الخ  ،وبني املحافظة على تلك التوجهات حتت �ضغوط
امل�صالح والغايات واملمار�سات التي ت�سعى لتعويق املمار�سة االعالمية احلقة وتوظيفها الغرا�ض خا�صة فئوية
او طبقية او حتى فا�سدة .
ومن الدرا�سات املتعلقة بالتنمية امل�ستدامه يف اطارها املفاهيمي  ،درا�سة الدكتور با�سل الب�ستاين التي
�صدرت حتت عنوان ( جدلية نهج التنمية الب�رشية امل�ستدامة  :منابع التكوين وموانع التمكني ) وتتناول الدرا�سة
املو�ضوع من مداخل وزوايا خمتلفة يف مقدمتها تلك التطورات احليوية يف البيئة الدولية وتطور مفاهيم النمو
والتنمية الب�رشية واخل�صائ�ص العامة للنهج  ،واملرتكزات احليوية عرب الثنائيات التحليلية .ويركز الباحث
يف درا�سته احلديث عن م�أزق ا�سرتاتيجية التنمية الدولية و�صوال اىل تناول معاناة التنمية باملقارنة اللفظية
الواقعية لتنمية املعاناة ل�شعوب االر�ض كافة.
وتقدم درا�سة الب�ستاين منوذجا ملحاكمة اجلهود الدولية يف �إطار امل�س�ؤولية االن�سانيه للجهود املنظمة
املبذولة من �أجل حتقيق العدالة يف توزيع منافع التنمية  ،وي�ستند يف ذلك اىل جمموعة من التقارير الدولية يف هذا
االطار ويف مقدمتها تقرير التنمية الب�رشية الدولية وتقرير عن احلالة العربية للتنمية الب�رشية  ،ويف احلالتني
ي�ؤكد الباحث ق�ضية اخليارات الب�رشية باعتبارها نقطة االنطالق يف بناء منهج التغيري ،ويف �إطار �ضمان مبد�أ �أن
لكل فرد احلق يف �أن تتاح له الفر�صة يف التنمية االن ويف امل�ستقبل .
وكذلك درا�سة الدكتور حممود اال�رشم بعنوان ( التنمية الزراعية امل�ستدامة  :العوامل الفاعلة ) والتي
تركز على مو�ضوع م�ستقبل العامل الزراعي واهمية بناء مفهوم للتنمية امل�ستدامه يف هذا امليدان باال�ستناد اىل
طبيعة الو�ضع الغذائي العاملي الراهن واحلاجات امل�ستقبلية .
ويعر�ض الباحث مو�ضوع اال�ستدامة باعتبارها منعك�سا وا�ستجابة ملفهوم التنوع احليوي بجميع
عنا�رصه ليقابل متطلبات ال�سكان  ،كا�ستخدام املوارد لتحقيق التنمية الكاملة �أو ال�شاملة واجناز امل�ستويات
العالية للمعي�شة  .ويف الوقت نف�سه  ،ي�شمل �أ�صطالح اال�ستدامة �صيانة املوارد احلية و�إنتاجها لكل من االجيال
احلالية والأجيال امل�ستقبلية .والدرا�سة تربط بني فكرة اال�ستدامة وبني طبيعة امل�شكالت التي تهدد الوجود
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فالبد من �أن يتمتع بدرجة معقولة �أو عالية من احلرية واال�ستقاللية  ،و�أن يتوافر به �رشط التعددية  ،و�أن
ال يكون ذا لون واحد وتابعا للأنظمة ال�سيا�سية ب�شكل وظيفي ،كما هو يف حال العديد من الدول العربية ( .
�شتيوي. ) 133 ، 2006 ،
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االن�ساين من ناحية توفر م�صادر الغذاء ال�رضورية ال�ستدامة وجود وا�ستمرار احلياة  ،فهي �إ�ستدامة من حيث
اجلهود و�إ�ستدامة من حيث النتائج امل�ستهدفة.
ومن زاوية اخرى يربط علي عبد القادرعلي بني التنمية امل�ستدامة وحرية االن�سان  ،ويرى ان اتنمية
امل�ستدامة تركز على �ضمانات ال�شفافية وعلى تعزيز الثقة يف التعامل بني النا�س يف اطار املجتمع  ،وهو �أمر
يتعلق باحلرية يف التعامل بني االفراد على �أ�سا�س من �ضمان الإف�صاح وال�سال�سة  ،وت�ؤدي هذه ال�ضمانات دورا
وا�ضحا يف احلد من املمار�سات الفا�سدة وعدم امل�س�ؤلية املالية والتعامل بنوايا مبطنة وغري معلنة  (.علي ،2012،
. ) 25
ويعد عامل منو ثقافة �سيا�سية دميقراطية لدى الدكتور عبد الإله بلقزيز مدخال لتطور مو�ضوعي للمجتمعات
العربية  ،ويرى بلقزيز  :ان تو�سيع التعليم  ،وتطور براجمه  ،وانت�شار ال�صحافة املكتوبة  ،واالعالم ال�سمعي
– الب�رصي  ،ف�ضال عن االحتكاك بالعامل اخلارجي  ،رفع من معدالت النمو الثقايف لدى املجتمعات العربية،
وح�سن من ادراك النا�س حلقوقهم الطبيعية  .ومن نتائج ذلك �أنهم باتوا ميتلكون ر�صيدا معينا من االفكار
ال�سيا�سية احلديثة ي�سمح باحلديث عن بدايات تكون وتو�سع الثقافة الدميقراطية يف املجتمع العربي (0.
بلقزيز. ) 141 ، 2002،
ومن منظور خمتلف يرى الدكتور علي خليفة الكواري ان للتنمية بعدا ان�سانيا اجتماعيا  ،فهي – اي
التنمية – متثل اجلهد املنظم الذي ي�سخره املجتمع اليجاد قدرات ذاتية متكنه من العطاء  ،وت�ؤكد ا�ستقالليته
 ،وتقلل با�ستمرار احتماالت �سقوطه يف براثن التبعية بجميع ا�شكالها  ،وذلك من �أجل تامني متطلبات وجوده
احليوي وموا�صلة تطوره احل�ضاري و�أداء ر�سالته االن�سانية  .لذلك فان عملية التنمية يجب ان تكون ذات اجتاه
حمدد وغايات جمتمعية وا�ضحة  ،ومثل هذه الغايات ذات البعد احل�ضاري يتطلب وجودها �إرادة جمتمعية
حرة ونا�ضجة ذات �أفق ح�ضاري  ،متمكنة من التعرف على غايات املجتمع  ،وتوجيه م�سريته من خالل �إدراك
م�ؤ�س�سات هذا املجتمع ل�رضورات التغيري ،و�إمتالكها لو�سائل قادرة على حتقيق التزام الإرادة ال�سيا�سية
بعملية التنمية  ( .الكواري . ) 71، 1985،
ومن خالل الطروحات ال�سابقة ال�سيا�سية والفكرية واالقت�صادية واالجتماعية تتحدد معامل و�أ�س�س
التنمية امل�ستدامة يف حمورين �أ�سا�سيني :االول هو تعبئة القدرات وتنظيمها يف اطار برنامج م�ستقبلي  ،والثاين
ان تكون تلك املوارد بخدمة عملية �إجتماعية وثقافية ت�ستهدف االن�سان وتقدمه و�ضمان م�ستقبله  ،وان ت�شكل
�آليات النمو يف ابعادها املختلفة ارتقا َء بقدرات االن�سان على العطاء واالبداع  ،وذلك الميكن حتققه اال يف جمتمع
دميقراطي حر ومتفاعل ي�سعى الهداف م�شرتكة وعلى جميع ال�صعد ويف كل امليادين .
هنا تتفاعل مقومات مو�ضوعة التنمية الب�رشية وامل�ستدامة مع كل �أوجه الن�شاط االت�صايل االن�ساين ،
وعرب منظومة الفعل االعالمي املتجه نحو متكني الفرد او اجلماعة من التعبري احلر والواعي جتاه املو�ضوعات
التي تهم الب�رشية وم�ستقبلها  ،اذا ال تنمية م�ستدامة دون منظومة متنا�سقة ومتكاملة من القيم الفاعلة التي
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واذا اعتربنا التنمية امل�ستدامة ن�سقا من ال�سلوك املنظم  ،فان الن�شاط االعالمي يف هذا االطار يعترب
مكمال الليات احل�شد الجناز متطلبات التقدم احل�ضاري  ،ومن هذا املدخل يرى علماء االت�صال ( ماتالر ،2005 ،
 ) 166ان معطى اال�ستخدامات واال�شباعات ميكن ان تكون مدخال لدرا�سة ماذا يفعل النا�س بو�سائل االعالم .
وعرب هذه املقولة ميكن ان نذهب اىل عر�ض ال�س�ؤال التايل  :ان و�سائل االعالم ال تقول لنا كيف نفكر  ،بل تقول
لنا ما يجب ان نفكر به ؟  ،انها تقوم يف احلقيقة بتوليد الن�صو�ص التي نتفاعل معها  ،ويف بناء القيم الت�شاركية
والتي يطلق عليها م�سمى جمموعات ذات �صلة ي�سودها االهتمام املتوافق .
وب�صياغة اخرى  ،فان و�ضع م�ؤ�رشات لقيا�س �أداء الإعالم وو�سائله  ،وتقوميه باال�ستفادة و(
اال�ستعارة ) من اخليارات اال�سا�سية لق�ضية التنمية امل�ستدامة  ،ي�سهم يف حتقيق التمكني واالبداع  ،ويوفر
القاعدة املنهجية واالخالقية لبناء �إعالم يتوافق ويعرب عن احلاجات االن�سانية وب�إطار التوجه نحو بناء �إعالم
ان�ساين ي�ستجيب حلاجات املعرفة احلقة و�ضمان احلرية االن�سانية بكل ا�شكالها و�صيغها  ،والت�أكيد على املعايري
االخالقية ال�ضامنة لعدم ا�ستغالل و�سائل االعالم الغرا�ض تهدد االمن وال�سلم الب�رشي وحياة االجيال القادمة .
واذا كانت امل�ؤ�رشات التقليدية للتنمية الب�رشية امل�ستدامة تعتمد ب�شكل ا�سا�س على تكري�س واحرتام
حقوق االن�سان ( فاالن�سان حرية  ،واحلرية اختيار  ،واالختيار حق وم�س�ؤولية ) ( الب�ستاين ) 114، 2009،
فان حرية االعالم ( تخدم ب�صورة مبا�رشة حقوق االن�سان والدميقراطية  ،او هي يف الواقع حقوق االن�سان
الدميقراطية )  ( .اجلمال . ) 36 ، 2004،
وبقدر ما تعرب و�سائل االعالم عن االهداف املركزية  :حرية التعبري  ،االلتزام باملعايري املهنية  ،ممار�سة
النقد املو�ضوعي  ،فانها يف الواقع ت�ؤ�س�س ملفهوم اال�ستدامة يف داللته الهادفة اىل بناء قيم مو�ضوعية ت�ضمن
توازن و�سائل االعالم يف التعبري عن احلاجات املتجددة للمجتمع  ،وي�سهم االعالم با�صالح الواقع وتقوميه
واعادة انتاج قيم جديدة ت�سهم يف متكني االن�سانية من بناء العدالة امل�ستهدفة .
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ت�ضمن �صواب و�سالمة حركة التنمية وعالقتها بالتغيري وامل�ستقبل  ،وال تنمية دون حرية وم�س�ؤولية اجتماعية
تقف و�سائل االعالم يف املقدمة للتب�شري واحل�شد من اجل حتقيق اهدافها .
وباملقابل يعد منظروا علم االت�صال ق�ضية القيم الداعمة للن�شاط االعالمي قاعدة �أ�سا�سية ل�سالمة
الر�سالة االعالمية ودقتها  ،وهي بذلك عامل �إندماج وتوا�صل للمجتمعات االن�سانية  .فقد ت�ضمن مفهوم
االت�صال  ،فكرة �إدارة التنوع االن�ساين  ،ويرى دانيال لرينر (  ) Daniel Lernerان و�سائل االعالم �أداة
التحديث االمثل بامتياز  ،فهي حامة مل�شعل احلراك االجتماعي من خالل قدرتها على التاثري يف �سلوك االفراد (
لرينر . ) 62 ،2005 ،
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وعمليا الميكن ب�صورة جمردة ان نبني منوذجا جامعا للم�شرتكات بني مفهومي التنمية االن�سانية
امل�ستدامة  ،وبناء م�ؤ�رشات �إ�ستدامة الإعالم ،ونقدم ذلك النموذج كو�صفة ناجزة ومتكاملة ميكن �إ�ستعارتها
وتو�ضيفها يف امليدان  ،ولكننا دون �شك ن�ستطيع ان نحقق ا�ستعارات متوافقه مع حاجات بناء االعالم �ضمن
معطيات التفكري املنهجي الذي قاد اىل التم�سك مبعايري التنمية امل�ستدامة لالن�سانية من خالل جتارب واجتهادات
تر�شحت من معطى التحوالت يف الواقع االقت�صادي والتنموي للب�رشية ومن امل�س�ؤولية يف اطار النظرة امل�ستقبلية.
واملعرفة يف كل ذلك هي نظرة م�ستقبلية خال�صة تتج�سد بخ�صوبة عالية حيث تتوفر لها احلرية .

العدد 11

الف�ضاء التوا�صلي � ..إ�ستدامة حتمية
ويفر�ض الف�ضاء التوا�صلي اليوم منطقا مغايرا يف �سياق معطيات ق�ضية االلتزام املهني باملعايري
املو�ضوعية واالخالقية للإعالم  ،فالرغبة يف اخلروج ال�رسيع من طوق الرقابة بكل ا�شكالها  ،تلك الرقابة
املفرو�ضة بالقوانني ال�ضابطة او بغريها من االعراف املحددة يف اطار داللة امل�س�ؤولية االجتماعية  ،جعل من لعبة
القفز فوق ال�سور �أمرا ي�سريا بحجة التحرر من ( اال�ساليب القدمية و�أُطرها املعوقة حلرية التعبري ) ،و�أ�ضحى
من م�س�ؤولية املدونني يف ال�صفحات االلكرتونية ان يعر�ضوا ما ميكن اال�صطالح على ت�سميته بك�رس حاجز
اخلوف  ،وا�ستباحة امل�سكوت عنه  ،مما حفز الكثري من االنظمة احلاكمة يف االقطار العربية اىل التوجه نحو �سن
ت�رشيعات قانونية منظمة الداء املواقع االخبارية ومتابعة امل�س�ؤولني عنها .
هنا يبدوا الأمر من زاوية مقابلة مرتبطا مبو�ضوع مبد�أ امل�س�ؤولية  ،اي ان تكون �إ�ستدامة احلرية يف
فاعلية امل�ؤ�س�سات االعالمية معززة مبجموعة من املبادىء واملواثيق التي حتقق التوازن بني احلق الطبيعي يف
متكني االعالم من �إداء م�س�ؤوليته دون رقابة او �ضغوط خارجية  ،وبني موا�صلة تعزيز حرية االعالم و�إ�ستدامة
املبادىء التي متكن العاملني يف و�سائل الإعالم من تطوير كفاءة تلك الو�سائل وفق املناخ االيجابي الذي ميهد
لتعزيز الدميقراطية واحلوكمة وامل�ساءلة وال�شفافية .
ويف هذا االطار ميكن ان جنمع عوامل التطور التقني مع �إمكانية الإ�ستدامة يف بناء القيم واملواثيق
ال�ضامنة حلرية الإعالم ك�أطار عام  ،او متكني االعالميني من الو�صول اىل املعلومات دون عوائق  ،وكذلك يف
بناء معايري اجلودة يف االداء االعالمي  ،وتدعيم اجلهود التي تنه�ض بها امل�ؤ�س�سات العلمية االكادميية واملهنية
( النقابية ) يف جهودها لتعزيز احلمائية القانونية واالخالقية لعمل االعالميني على امل�ستوى ال�سيا�سي و
االجتماعي  ،وب�شكل خا�ص يف مناطق النزاعات امل�سلحة او احلروب االهلية .
ويف ذات ال�سياق يف بناء املقاربة بني التنمية امل�ستدامة ،وبناء �إ�ستدامة قيم الإعالم االيجابية  ،ف�إن
بناء قدرات االعالم وممكناته بالتوافق مع حاجات النا�س واملجتمعات  ،يعد مقدمة �رضورية وعملية يف �سياق
�إ�ستدامة الفعل االعالمي االيجابي وكذلك التعبري عن ت�شكيل ر�أ�س املال القيمي يف املنظومة االعالمية  ،وتعزيز
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م�س�ؤولية و�سائل االعالم يف التعبئة والتح�شيد ومراقبة االداء احلكومي واملجتمعي �ضمن اطار التنمية امل�ستدامة .

19

�إن العالقة بني االعالم وبناء املجتمع والتن�شئة االجتماعية  ،عالقة مرتابطة وع�ضوية تقوم على ا�س�س تربوبة
وتثقيفية ورقابية  .وميكن اجمال الوظائف املجتمعية لو�سائل االعالم يف االهداف التالية :
مراقبة البيئة وتزويدها باملعلومات والتنبيه اىل املخاطر .
خلق املثل  ،وذلك بتقدمي النماذج الإيجابية يف االمور العامة .
التن�شئة  ،وهدفها امل�ساعدة يف توحيد املجتمع من خالل توفري قاعدة م�شرتكة للقيم واخلربات اجلماعية .
حتقيق التوا�صل من خالل التعبري عن الثقافة ال�سائدة  ،ودعم القيم االيجابية .
التعبئة  ،وتتمثل يف امل�ساهمة يف احلمالت االجتماعية  ،وب�صفة خا�صة اثناء االزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واحلروب ( البدراين ) 358 ، 2013 ،

العدد 11

ذلك الر�صيد القيمي بالتوافق مع تطور وتنوع احلاجات املجتمعية وتوظيف ذلك الرتاكم الر�أ�سمايل يف �إعادة
تدوير الرثوة املعرفية والقيمية يف �سياق التطور احل�ضاري .
واذا كان من ال�صعب االتفاق على حزمة املعايري التي متثل اال�س�س االخالقية واملهنية لالداء الإعالمي،
اال انها يف الغالب ال تتعدى حماور امل�صداقية واملو�ضوعية وال�شمولية واحلياد والتوازن والعدالة واالمانة
والنزاهة والتنوع والتفاعلية ( تبادل الر�سائل بني املر�سل واملتلقي )  ،وتلك املعايري قد ت�صلح لغري االعالم من
املهن املت�صلة باجلانب االبداعي لالن�سان يف خمتلف ميادين احلياة والعمل  .واملقاربة هنا اي�ضا تت�سم بنمط
من �إدراك املعنى النبيل للحياة  ،ومالءمة الواقع مع الطموح بالتوازن بني احلاجات وامل�ستقبل  ،وبتعبري اخر
التمكن من مواجهة املتغريات بكفاءة عالية للمحافظة على القيم ،وبالتايل حتقيق االرتقاء يف االداء دون خ�سائر
يف النوعية او �إختالل يف االجتاه نحو االهداف .
واذا كان هدف املحافظة على حرية االن�سان و�ضمان م�ستقبل اف�ضل له تقع يف اطار م�ستهدفات عملية
التنمية امل�ستدامة ( علي  )2014،24 ،ف�إن الو�سيلة الرئي�سية لتحقيق ذلك هو تعزيز كل انواع احلريات ويف
املقدمة منها حرية التعبري يف و�سائل االعالم  ،وعلى الرغم من امكانية ا�ستنباط عدد من املكونات االن�شائية
للحرية  ،فان هذه احلريات ت�سهم يف تو�سيع قدرة الفرد على العي�ش بحرية  ،وتلك احلريات اي�ضا ت�سهم يف متكني
النا�س ( االفراد ) يف التعبري احلر والواعي عن �أراءهم وافكارهم  ،واحلرية االقت�صادية هنا قرين حرية التعبري،
كما وان حرية التعبري جت�سيد ب�شكل واخر يف م�ستوى اال�ستحقاقات االقت�صادية للمواطن يف احلياة الكرمية
بفر�ص عادلة ودون فقر او جوع او حاجة .

حمور العدد :االت�صال والتنمية االقت�صادية

الإت�صال والتنمية

مقاربة يف ثنائيات جامعة

20
العدد 11

ويعر�ض الدكتور با�سل الب�ستاين ( الب�ستاين  ) 19 ،2014 ،مقاربة من نوع متفرد يف العالقة بني
اال�ستدامة التنموية واال�ستدامة على امل�ستوى احلياتي االو�سع  ،يف ثنائيات جامعة  ،منطلقا من ( احلاجة اىل
مرجعية م�ستقبلية وظيفتها ا�ستقطاب احلراك الثوري العربي يف ربيعه  ،ولتمكينه من ت�أكيد �أ�صالته منذ بداية
�إنطالقته �ضمانا مل�ستقبل �أجياله ) وير�سم االطار واملحتوى يف ثنائيات للبعد االن�ساين  ،ويحدد ال�صورة التالية
من منطلق ان التنمية حمورها االن�سان و�سيلة وغاية  ،فهو املنتج للمنافع وهو امل�ستفيد من حتقيقها :
التنمية الب�رشية  -اال�ستدامة
الثنائية اجلامعة =
حق احلياةاالن�سانية :
بناء القدرات  -ا�ستخدامها
الثنائية الدافعة =
حق املعرفة :
بناء القدرات  -ا�ستخدامها
الثنائية الدافعة =
حق العمل :
النمو – العدالة التوزيعية
الثنائية املانعة =
حق العدل وامل�ساواة :
امل�شاركة  -الدميقراطية
حق ال�شورى ( امل�شاركة )  :الثنائية الرافعة =
امل�شاركة  -الدميقراطية
الثنائية الرافعة =
حق االعتقاد والر�أي :
ويرى الب�ستاين يف �إطار ثنائية حق االعتقاد والر�أي باعتبارها ثنائية رافعة  ،بانها تختلف عن بقية
الثنائيات يف كونها تتعلق مبا�رشة بطبيعة النظام ال�سيا�سي املالئم لتفعيل تطلعات الر�ؤية ( ان التنمية حت�صل من
خالل االن�سان و�إليه ) .بعبارة اخرى ف�إن هذه الثنائية تتمثل ا�سا�سا يف البيئة املحيطة مب�سار تطبيقها  ،فت�صبح
بالتايل ال�رشط ال�رضوري الالزم وجوده لتفعيل هذا التطبيق وحيوية هذه الثنائية والتي ميكن ان يج�سدها
نقي�ضها املتمثل يف غيابها  .فالنظام ال�سيا�سي الذي يفتقد اىل امل�ساءلة وال�شفافية هو نظام يفر�ض بيئة ميتنع فيها
�إنفتاح الدميقراطية وامل�شاركة واحلرية االن�سانية  ،وبالتايل تطوق وتعطل فيه اخليارات الب�رشية وتعوق بيئة
العدالة املغذية للعطاء واالبداع.
وميكن ا�ستعارة تلك الثنائيات يف بناء منوذج �أويل ملالمح ر�ؤية نظرية مفرت�ضة لن�شاط فكري وعملي
لت�أ�سي�س �إ�ستدامة يف البناء الفعال لدور االعالم وم�ؤ�س�ساته ووفق التماثالت التالية :

حق احلياة االن�سانية = دوراالعالم يف بناء قيم ان�سانية .
= احلق امل�رشوع والثابت يف املعرفة لكل م�صادر وو�سائل الإعالم .
حق املعرفة
= حماية العاملني يف جميع و�سائل االعالم ،وتعزيز الت�أهيل العلمي واملهني .
حق العمل
حق العدل وامل�ساواة = الت�رشيعات ال�ضامنة للتعبري ،و�ضمان حق االعالميني يف االف�صاح عن �آرائهم ومواقفهم .
حق ال�شورى ( امل�شاركة ) = م�ساهمة االعالم يف تعزيز احلاكمية وال�شفافية وامل�ساءلة ( الدميقراطية).
= حماية الر�أي والر�أي الآخر وتعزيز امل�س�ؤولية االجتماعية .
حق االعتقاد والر�أي
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حق احلياة
االن�سانية
حق املعرفة
( االدراك )

حق احلياة الكرمية

الثنائية اجلامعة دوراالعالم يف بناء قيم ان�سانية م�ستدامة

احلق امل�رشوع والثابت يف امتالك املعرفة لكل
حق الو�صول اىل املعرفة الثنائية الدافعة االعالميني
حماية العاملني يف جميع و�سائل االعالم،
الثنائية املانعة وتعزيز الت�أهيل العلمي واملهني .

حق العدل
وامل�ساواة

حق امل�ساواة :

حق ال�شورى

حق امل�شاركة

الت�رشيعات ال�ضامنة للتعبري ،و�ضمان حق
الثنائية الدافعة
االعالميني يف االف�صاح عن �آرائهم ومواقفهم

حق العمل

حق الفر�ص املتكافئة

م�ساهمة االعالم يف تعزيز احلاكمية وال�شفافية
الثنائية الدافعة
وامل�سائلة .

حق االعتقاد

حق امل�شاركة بالر�أي

حماية الر�أي والر�أي االخر وتعزيز امل�س�ؤولية
الثنائية الرافعة
االجتماعية
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ويعر�ض اجلدول التايل العالقة القائمة بني مفاهيم تنموية معربة عن داللة اال�ستدامة  ،ومنعك�س ذلك
يف �إطار بيئة الإعالم وم�ستهدفاته االن�سانية  ،وهذا اجلدول يعك�س نظريا �إمكانية التوافق يف القيم امل�شرتكة ،
والتوجهات لبناء املعاين املحيطة باالهداف االن�سانية العامة لفعل االعالم .
والقيمة اال�سا�س املعربة عن القا�سم امل�شرتك تعرب عن التوافق يف �سياق منظومة قيمية جامعة يف
مقدمتها ثقافة التنمية ذاتها التي تكون يف جوهرها معربة عن حركة املجتمع  ،واملتحفزة ( امل�ؤهلة ) للتطلع
التنموي والنهو�ض احل�ضاري  ،ويعرب اجلدول يف خطوطه الهند�سية عن �سياقات تفاعلية متناغمة بني جوهر
التنمية امل�ستدامة وغاية االعالم  ،وامل�ستهدف يف كل ذلك هو االن�سان وحريته وتقدمه .
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وتعك�س العالقة بني مقومات التنمية الب�رشية امل�ستدامة وفعل ا�ستدامة االعالم مبادىء امل�س�ؤولية
االجتماعية وحزمة من املو�ضوعات املعربة عن الغاية من بناء منظومة االعالمية حيوية م�ستقبلية م�ستجيبة لفعل
التطور االن�ساين وعرب فهم الأطر النظرية التف�سريية لقوة وت�أثري و�سائل الإعالم ،يف املقومات والثوابت التالية:
فهم طبيعة البيئة التي تعمل فيها و�سائل الإعالم وت�أثرياتها وحمدداتها.
التفاعل امل�ستمر مع التطورات التقنية واال�سلوبية التي ي�شهدها الإعالم املعا�رص.
فهم بيئة التنوع والتعدد الذي تعمل فيه و�سائل الإعالم ،وب�شكل خا�ص و�سائل التوا�صل االجتماعي املختلفة
(التويرت  ،الفي�س بوك وغريها )
�إدراك القيم املفاهيم االت�صالية والإعالمية الأ�سا�سية ،واملعربة عن احلاجات االن�سانية لتلبية حاجات التطور
(اال�ستدامة ) .
فهم املنظور االت�صايل يف التعامل مع جمهور و�سائل الإعالم املتنوع  ،وعنا�رص وحمددات العملية االت�صالية
الإعالمية ومناذجها.
دمج العملية االت�صالية يف بعدها االعالمي مع متطلبات التنمية الب�رشية امل�ستدامة وبراجمها للتغيري امل�ستقبلية .

اخلامتة
وبعيدا عن التجريد النظري يف بناء عالقة ومقاربة بني فعل التنمية الب�رشية امل�ستدامة  ،وبني �ضمان
�إ�ستدامة حركة االعالم املعرب عن حاجات التطور  ،فان التعبري عن دور و�سائل االعالم يف البناء والتغيري ،
واملحافظة على االجنازات التيتحققت على م�ستوى الو�سائل واال�ساليب ،وكذلك ما قدمتها التقنية الرقمية
لتفعيل قدرات االعالم وات�ساع دائرة ت�أثريه  ،يتطلب تفعيل املقاربة باال�ستفادة من االجنازات الفكرية التي
حتققت يف ميدان ت�أطري فعل التنمية وفق احلاجات االن�سانية امل�ستقبلية  .فاالعالم يف ذلك االطار رافعة او
و�سيلة فعالة ل�ضمان حتقيقٍ تنمية ان�سانية متوافقة مع احلاجة الب�رشية لتعزيز التوا�صل على ا�س�س ومعايري
مو�ضوعية ومهنية حتافظ على منظومة قيمية ،وانتاج بيئة ايكولوجية ثقافية غنية باملعارف والتجارب و�ضامنة
للتطور على ا�س�س تلبي حاجات الب�رشية امل�ستقبلية  ،ونزع كل ما يعلق بدور االعالم من �شوائب تقود اىل
االحرتاب وال�رصاع وزراعة الكراهية بني ال�شعوب والرغبة يف الهيمنة واالق�صاء  ..الخ .
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الإت�صال والتنمية

 االت�صال والتنمية االقت�صادية:حمور العدد

دور الإعالم املحلي يف التنمية االقت�صادية
درا�سة ميدانية لربنامج حمطات واجنازات ب�إذاعة �سعيدة اجلهوية
خمتار جلويل
 اجلزائر-جامعة احلاج خل�ضر باتنة

Abstract :
The local media plays an important role in the development process
through fostering citizens ‘ participation in different operation and programs and
presenting the necessary data since it is meant to be the link between citizens and
their responsibles .in addition to its role of controller through taking off mistakes
and overruns ,and warning about them to be able to bring adequate solutions .
The unesco pointed that central media may neglect the locale
societies ,and that the locale media can solve the media issue,which results
from the centralization of media in the capitale city and the other big cities/
towns ,inside the country .it can also develop a communicative type which may
be presented on a horizontale domain allowing people ‘s participation . this is the
main odjective of the present article through the presentation of the developing
role of the locale media illustrated in saida ‘s regional radio .

: مقدمة

	�إن الثورات التكنولوجية التي �شهدها العامل على اختالف مراحله وفرتاته بظهور �آلة الطباعة على
» ثم بد�أت، يد غوتنربغ ثم تطور ال�صحافة و انت�شارها ما �أدى �إىل ارتفاع ن�سبة التعليم و انخفا�ض الأمية
الثورة االت�صالية الثانية بظهور �أداة جديدة من �أدواتها ونعني بها وكاالت الأنباء والتي �أ�صبحت فيما بعد
ثم حدثت الثورة الثالثة بظهور املخرتعات ال�سمعية الب�رصية. املمون الإخباري الأ�سا�سي للو�سائل الأخرى
تلفاز) وكان قمة الثورة يف االت�صال ظهور الأقمار ال�صناعية يف نهاية اخلم�سينات تلتها، راديو، احلديثة (�سينما
�أما يف مطلع ال�سبعينات فقد و َل َدت فكرة التلفاز بوا�سطة الكابالت �آماال،1964 اخرتاعات �أخرى الفيديو عام
.1»).جديدة (�صور �أو�ضح وبرامج �أكرث
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وليتوج بعدها هذا التطور بظهور و�سائل الإعالم الرقمية والو�سائط املتعددة « ”multimédiaكل هذه الو�سائل
التي عرفها الإن�سان طوال حياته مل تثنه عن توظيف هذه الو�سائل يف خدمته و�أولها م�س�ألة التنمية فالعالقة
بني االت�صال والتنمية عالقة �أزلية وقدمية وترتبط بالفطرة الب�رشية كن�شاط طبيعي يف احلياة اليومية ،وي�ؤرخ
له بنهاية العقد اخلام�س من القرن املا�ضي الهتمام و�سائل الإعالم يف التنمية ،وقد �أعدت اليون�سكو درا�سات
حاولت من خاللها طرح امل�شكلة وتبنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف مطلع  1962قرارا دعت فيه لتطوير
و�سائل الإعالم يف التنمية ،ولقد �أ�شار “ولرب �رشام” يف كتابه mass communication and national
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développement

	�إىل الأدوار التفاعلية بني الإعالم والتنمية فالإعالم مبثابة متغري م�ستقل والتنمية كمتغري تابع خا�ضع
للأول ويتحدد ذلك يف دور الرقيب و�شد االنتباه �إىل ق�ضايا حمددة على ح�ساب �أخرى وكذلك الرفع من طموحات
النا�س ،و�صنع مناخ مالئم للتنمية وتكري�س وظائف ومهام تعليمية ودور يف �صنع القرارات .
وتعد دول العامل الثالث �أكرث حاجة للتنمية فهي الدول الأكرث �رضرا من جراء اال�ستعمار لقرون
وقرون واجلزائر �إحدى هذه الدول التي عانت من ذلك مما حتم عليها بعد اال�ستقالل ت�سخري �إمكانياتها و
مواردها لعمليات البناء والت�شييد االقت�صادي ،وكان البد من جعل و�سائل الإعالم يف خدمة عمليات التنمية ذلك
عن طريق تن�صيب �أجهزة �إعالم حملية �إذ قامت بفتح �إذاعات حملية على م�ستوى الواليات والأقاليم ،لكن هذه
التجربة كانت حديثة تالزمت مع خروج اجلزائر من النظام الإ�شرتاكي ودخول النظام الر�أ�سمايل ل�ضمان حق
املواطن يف الإعالم وخدمة �أغرا�ض التنمية بهذه املناطق .
وهذا ما دفعنا كباحثني �إىل تقدمي هذه الدرا�سة ملعرفة دور الإعالم املحلي يف عملية التنمية خ�صو�صا
االقت�صادية منها من خالل منوذج هذه الإذاعات املحلية م�سلطني ال�ضوء على �إذاعة �سعيدة اجلهوية كواحدة من
هذه الإذاعات من خالل �إجراء الدرا�سة على �أحد الربامج التنموية لهذه الإذاعة (برنامج حمطات و�إجنازات) .

الإطار العام للدرا�سة :
 )1بناء الإ�شكالية و�صياغة الفر�ضيات :

	�إن �أهم ما مييز العامل اليوم هو انت�شار و�سائل الإعالم واالت�صال مبختلف �أنواعها ،فلم تكن كما كانت
مقت�رصة على بع�ض الدول وال متمركزة يف بع�ض العوا�صم واملدن الكربى ؛ حيث باتت املجتمعات املحلية هي
الأخرى تعرف ما ي�سمى بالإعالم املحلي ،ولعل من �أهم العوامل يف ذلك هو عامل التغطية اجلغرافية حيث بات
يتعذر على �أجهزة الإعالم الوطنية الو�صول �إىل بع�ض املناطق و تلبية احتياجاتها �إ�ضافة �إىل عامل اللغة ف�إن تعدد
اللهجات والثقافات املحلية وتنوعها وراء احلاجة �إىل �إعالم يخدم هذه اجلماعات كما �أن عامل التنمية هو الآخر ال
يقل �أهمية بالنظر �إىل احلركية التي باتت تعرفها املجتمعات ،وقد �أجرى العامل الأمريكي «ولرب �رشام» درا�سات
حول الإعالم يف الدول النامية بطلب من منظمة اليون�سكو وتو�صل �إىل �أن حتقيق التنمية ال يتم �إال بالو�صول
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يق�صد بالربنامج الإذاعي خمتلف احل�ص�ص الإذاعية التي تتناول موا�ضيع متنوعة (�سيا�سية ،ثقافية ،اجتماعية،
تربوية ،ترفيهية� )...سواء يف �شكل الإلقاء العادي للأخبار �أو يف �أ�شكال فنية �إعالمية خا�صة م�ؤثرات �صوتية
منا�سبة.3
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الأدوار ميكن تعريفها ب�صفتها �أنظمة �إلزامات معيارية يفرت�ض بالفاعلني الذين يقومون بها اخل�ضوع
لها واحلقوق املرتبطة بهذه الإلزامات وهكذا يحقق الدور منطقة موجبات و �إلزامات مرتبطة خا�صة مبنطقة
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 )5حتديد املفاهيم وامل�صطلحات :
1ـ الدور :
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�إىل الأفراد يف جمتمعاتهم املحلية وهذا ما يفر�ض حاليا هذا املنطق يف حاجة هذه املجتمعات بكل ما مييزها عن
غريها �إىل �إعالم يخدم م�صاحلها ،وهو ما دفعنا �إىل البحث من خالل الرتكيز على مدينة �سعيدة كمجتمع حملي
له �إذاعة حملية خا�صة به وبحاجة �إىل التنمية هو ما ُيطلب من هذه امل�ؤ�س�سة الإعالمية الو�صول �إىل �أفراده
من خالل الربامج واملواد الإعالمية املختلفة ومعرفة احتياجاته خ�صو�صا يف ميدان التنمية االقت�صادية ،ويعد
برنامج حمطات واجنازات �أحدى �أهم الربامج التي تعنى بواقع التنمية االقت�صادية التي تتج�سد يف خمتلف
امل�شاريع و املن�ش�آت القاعدية التي ت�شمل قطاعات خمتلفة نذكر منها ال�سكن ،الأ�شغال العمومية ،الري ،البيئة
،التهيئة العمرانية ،ال�سياحة واملرافق العمومية ذلك �أن الربنامج ي�ست�ضيف يف كل عدد �أحد امل�س�ؤولني يناق�ش
معه امل�شاريع واالجنازات اخلا�صة بقطاعه وما يزيد الربنامج �أهمية هو الطابع التفاعلي من خالل امل�شاركات
الهاتفية من طرف اجلمهور وبالتايل ف�إننا �سنحاول معرفة جهود هذا الربنامج يف طرح م�شكالت هذا املجتمع
والعمل كهمزة و�صل بني املواطن و امل�س�ؤول يف التحاور والنقا�ش وتوعيته يف املجال االقت�صادي و �إك�سابه
معلومات و�أفكار جديدة يف هذا امليدان من خالل ربط كل هذا مبا تو�صل �إليه «ولرب �رشام» حول برامج التنمية
التي قام بها ومن هنا نطرح الإ�شكال التايل :
ما مدى م�ساهمة �إذاعة �سعيدة اجلهوية من خالل برنامج حمطات و�إجنازات يف التنمية الإقت�صادية املحلية ؟ وهل
اجلمهور را�ض عن ما يقدمه الربنامج من معلومات و�أفكار �إقت�صادية ؟.
ومن هنا نطرح الفر�ضيتني التاليتني :
1ـ للربنامج دور يف حتقيق التنمية االقت�صادية املحلية من خالل �إ�رشاك اجلمهور املحلي يف احلوار والنقا�ش .
2ـ للربنامج دور يف حتقيق التنمية االقت�صادية املحلية من خالل ن�رش الأفكار امل�ستحدثة وتوعية اجلمهور .
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 )4التنمية االقت�صادية املحلية :

تقوم على ح�شد املوارد املمكنة طبيعيا وب�رشيا وماليا و�إجتماعيا خللق خا�صية التجمع �أي لتكوين
عنقود �أو جمموعة عناقيد للتنمية وللتناف�سية.4
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 )5الإعالم املحلي :
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	�إن الإعالم املحلي هو نوع من الإعالم حمدود النطاق يخت�ص باهتمام منطقة معينة متثل جمتمعا
حمليا وميثل انعكا�سا واقعيا لثقافة ذلك املجتمع املحلي م�ستهدفا خدمة احتياجات �سكانه وحمققا لتفاعلهم
وم�شاركتهم.5

 )6الإذاعة اجلهوية :

جهاز �إعالمي يخدم جمتمعا حمليا مبعنى �أنها تبث براجمها خماطبة جمتمعا خا�صا حمدود العدد
يعي�ش فوق �أر�ض حمدودة امل�ساحة ،متنا�سقا من الناحية الإقت�صادية والثقافية والإجتماعية ،بحيث ي�شكل هذا
املجتمع بيئة متجان�سة على الرغم من وجود الفروق الفردية التي توجد بال�رضورة بني �أفراد املجتمع الواحد
،هكذا تتفاعل الإذاعة املحلية مع هذا املجتمع فت�أخذ منه وتعطيه وتقدم له اخلدمات املختلفة ،ت�ؤثر فيه وتت�أثر به
فاجلمهور امل�ستهدف لكل �إذاعة حملية هم �أفراد هذا املجتمع املحلي ،ك�أن يكونوا �سكان قرية واحدة �أو جمموعة
قرى متقاربة ومتجان�سة �أو مدينة.6...

 )7التقنيات امل�ستعملة :

يخ�ضع اختيار �أداة البحث لنوعية الدرا�سة ومبا �أن نوعية درا�ستنا كانت م�سحية ف�إن الأداة �أو
التقنية امل�ستخدمة لذلك هي اال�ستمارة لأنها الأن�سب كون �أنها تتوجه �إىل �أكرب عدد من �أفراد جمتمع البحث
ومالئمة لدرا�سات اجلمهور� .أما عن بناء اال�ستمارة فقد احتوت على ال�سمات العامة التي �شملت اجلن�س وال�سن
وامل�ستوى التعليمي والو�ضعية املهنية وكذا االجتماعية مع ثالثة حماور �أخرى :الأول كان عن عادات اال�ستماع
و�شمل �ستة �أ�سئلة مغلقة و�س�ؤال مفتوح� ،أما الثاين فقد تناول ثمانية �أ�سئلة بخ�صو�ص الفر�ضية الأوىل �إ�ضافة
�إىل �س�ؤال مفتوح ،بينما املحور الثالث فكان عن الفر�ضية الثانية واحتوى على �ستة �أ�سئلة مغلقة وثالثة مفتوحة.

 )8امل�شاركة :

عرفتها الدكتورة «منال طلعت حممود» على �أنها « عملية يلعب الفرد فيها دورا يف احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية ملجتمعه ويكون لديه الفر�صة لأن ي�شارك يف و�ضع الأهداف العامة بذلك املجتمع كذلك �أف�ضل
الو�سائل التي ت�ساعد على حتقيق و�إجناز هذه الأهداف.7
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	�إدراك الفرد لنف�سه وللبيئة املحيطة به ،فهو ح�صاد �إدراك النا�س وت�صوراتهم للعامل املحيط بهم ،مبا
�إ�شتمل عليه من عالقات بالطبيعة وبالإن�سان وبالأفكار وهو �إدراك ت�صور يتحدد بحالة بنائية تاريخية ملجتمع
معني ،مبعنى �أن للوعي طابعه التاريخي البنائي.8

 )11املعاينة والعينة :

لقد كان �أ�سلوب �إختيار عينتنا �أ�سلوبا غري احتمايل ذلك �أننا اعتمدنا على عينة ق�صدية منطية بحيث
توجهنا �إىل من ي�ستمعون لربنامج حمطات و�إجنازات ،كما �أنها عينة
تطوعية بنا ًء على تطوع وم�ساعدة املبحوثني يف الإجابة على �أ�سئلة اال�ستمارة ،وقد �شملت العينة  100مبحوث
ومت �إجراء الدرا�سة عليهم ذلك يف الإطار املكاين لدرا�ستنا (مدينة �سعيدة) ويرجع �إختيار ذلك �إىل النزوح الريفي
من جهة وكذا التقاط جمهور املدينة لربامج �إذاعة �سعيدة على عك�س املناطق الريفية الأخرى نظرا للت�شوي�ش
و�صعوبة التقاط املوجة يف بع�ض الأحيان الأخرى  .كما �أن حركة التنمية تظهر جتلياتها بدرجة كبرية يف
املدينة ،ولكن حجم هذه العينة املختارة ال يعرب بال�رضورة عن جمهور برنامج حمطات و�إجنازات لأنه جمهور
وا�سع كما �أنه عر�ضة جلملة من العوامل والظروف اخلارجية التي ميكن �أن تغري من �آراء نظرته حول التنمية
االقت�صادية باملدينة.

 )12اخللفية النظرية :

تعد اخللفية النظرية �أحد �أهم �أ�س�س البحث العلمي فهي القاعدة النظرية التي يرتكز عليها الباحث
والنموذج الذي يوظفه يف درا�سته وتتحدد هذه الأخرية بنا ًء على مو�ضوع الدرا�سة والإ�شكالية املطروحة ومن
خالل ذلك ا�ستنتجنا �أن النظرية املنا�سبة هي نظرية التنمية عند «ولرب �رشام» وهو �أحد العلماء الأمريكيني
البارزين يف الدرا�سات الإعالمية ،حيث كان مديرا ملعهد بحوث االت�صال بجامعة �ستانفورد بالواليات املتحدة
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تنتمي درا�ستنا �إىل البحوث امل�سحية ذات الطابع الكمي �أي امل�سح باملعاينة ذلك لأننا نهدف �إىل معرفة
�آراء اجلمهور فيما يخ�ص هذه احل�صة املتعلقة بدورها يف حتقيق التنمية االقت�صادية ،كما �أن درا�ستنا تنتمي
�إىل البحوث الو�صفية التحليلية ذلك لأننا نهدف �إىل و�صف وت�صنيف وترتيب معطيات اجلمهور فيما يخ�ص
مو�ضوعنا وحتليلها وت�أويلها من خالل �إ�سقاط �إفرتا�ضات نظرية التنمية عند ولرب �رشام عليها .

العدد 11

اجلانب امليداين :
الأ�س�س املنهجية :
 )10نوعية الدرا�سة :

الإت�صال والتنمية

 )9الوعي :
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الأمريكية ،وقد �أكد على دور الإعالم يف التنمية من خالل ت�شجيع املواقف االجتماعية خ�صو�صا يف املجتمعات
املحلية و�أبرز الوظائف الرئي�سية التي يقوم بها الإعالم للتعجيل بالتنمية وهي وظيفة االكت�شاف ،الوظيفة
ال�سيا�سية والوظيفة الرتبوية زيادة على وظائف ثانوية �أخرى كفتح احلوار تو�سيع الأفاق ...الخ .
ويف �إ�سقاط هذه النظرية على درا�ستنا نحاول معرفة دور برنامج حمطات و�إجنازات يف امل�ساهمة يف
عملية التنمية االقت�صادية املحلية ملدينة �سعيدة من خالل فتح احلوار و النقا�ش بني املواطن وامل�س�ؤول هذا من
جهة ومن جهة �أخرى ن�رش الأفكار اجلديدة وتوعية اجلمهور املحلي يف كل ما يخ�ص التنمية االقت�صادية املحلية.
	�إن وظائف التنمية عند «ولرب �رشام» ال�سالفة الذكر �إذا ما ربطناها بربنامج حمطات و�إجنازات ف�إننا
جند �أن الربنامج يروج للم�شاريع االقت�صادية املحلية من خالل ت�رصيحات امل�س�ؤولني و�رشح خمططات عملهم
هذا عن الوظيفة ال�سيا�سية كما �أنه يحاول غر�س جملة من الأ�ساليب يف ميدان التنمية االقت�صادية ك�إعطاء احلجج
والرباهني والأمثلة احلية عن هذه العملية يف املناطق واملدن املجاورة هذا عن الوظيفة الرتبوية� ،أما وظيفة
االكت�شاف فمن خالل �إ�شعار اجلمهور وك�أنه لأول مرة يعرف الأ�ساليب التنموية ويكت�شفها من خالل الربنامج .

نتائج الدرا�سة :
عر�ض النتائج وحتليلها وتف�سريها :
الف�صل الثاين  :املوا�صفات العامة للعينة وعادات الإ�ستماع .
اجلدول رقم :01توزيع اجلن�س .
اجلن�س

التكرار

الن�سبة املئوية

الذكور

59

%61.46

الإناث

37

%38.54

املجموع

96

%100

نالحظ من خالل اجلدول �أن عدد الذكور يفوق عدد الإناث حيث بلغ عدد الذكور  59من �أ�صل  96حجم العينة �أي
ما ن�سبته � ،%61.46أما عدد الإناث فبلغ  37من �أ�صل  96حجم العينة بينما ن�سبتهن فبلغت .%38.54
وهذا راجع رمبا لعدم القدرة على الو�صول لفئة الإناث خ�صو�صا املاكثات بالبيت لأنهن الأكرث ا�ستماعا للإذاعة
.على ح�ساب الذكور.
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ابتدائي

03

3.12

متو�سط

05

5.20

ثانوي

25

26.04

جامعي

62

64.60

املجموع

96

100

يالحظ من خالل اجلدول �أن ما يفوق ن�صف العينة من املبحوثني كلهم جامعيون �سواء ذكور �أو �إناث
حيث بلغت ن�سبتهم  .%64.6ثم يليهم الثانويون بن�سبة  % 26.04ثم من لهم م�ستوى تعليمي متو�سط  .%5.2ثم
الإبتدائيون  %3.12ثم ن�سبة  %1.04للأميني.
ومن هنا ن�ستنتج �أن كل �أفراد العينة تقريبا لهم م�ستوى تعليمي على اعتبار �أن اجلامعيني والثانويني
وحدهم و�صلت ن�سبتهم  %90.64ويرجع ا�ستهداف الفئة املتعلمة نظرا ملعرفتهم اجليدة لواقع التنمية
االقت�صادية املحلية كما �أنهم م�ؤهلون للإجابة على �أ�سئلة اال�ستمارة التي قدمت لهم.
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01

1.04
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امل�ستوى التعليمي

ك

ن م%

الإت�صال والتنمية

اجلدول رقم  : 02امل�ستوى التعليمي للمبحوثني .
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الو�ضعية املهنية

ك

ن .م%

بطال

6

6.25

32

عامل

39

40.63
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اجلدول رقم  : 03الو�ضعية املهنية للمبحوثني .

�إطار

29

.30.2

طالب

22

22.92

املجموع

96

100

يبني اجلدول �أن ن�سبة العمال بلغت  %40.63وهي الن�سبة الأكرب ثم تليها ن�سبة الإطارات .%30.2
ثم الطلبة بن�سبة � %22.92أما البطاليون فبلغت ن�سبتهم ،% 6.25وما ي�ستنتج من ذلك �أن �أغلب املبحوثني عمال
و�إطارات وكذلك طلبة� ،أما عن البطالني فهم قليلون وبالتايل ف�إن �أغلب �أفراد العينة و�ضعيتهم املهنية جيدة
ومتنوعة مما يوحي ب�أن �أغلبهم لهم م�ستوى تعليمي وهذا ما و�ضحه اجلدول ال�سابق (اجلدول  )03وهذا يدل
على �أن �إجابات املبحوثني �ستكون متفاوتة ويكون هناك تعدد الوجهات والنظرات ب�ش�أن التنمية االقت�صادية
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ال
احلاجة اليه

املجموع

ابتدائي

00
00

01
1.04

01
1.04

01

00
00

2.08
01

1.04
01

1.04

00
00

1.04

04
4.16

3.12

9.37
05

5.20

ن م%

09
9.37

14
14.59

37
21
12
02
38.54
21.87
12.51
03

03
3.12

ثانوي
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نعم

�أمي

متو�سط

جامعي

املجموع
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امل�ستوى
التعليمي
الر�ضا
عن الربنامج

الإت�صال والتنمية

اجلدول رقم  :04العالقة بني الر�ضا عن الربنامج و امل�ستوى التعليمي.

45
32
09
46.87
33.35
25

26.05

62
64.59

96
100

يالحظ من خالل اجلدول �أن ن�سبة  %46.27يكمن ر�ضاهم عن الربنامج عند احلاجة �إليه
�أما الذين هم غري را�ضني متاما عن الربنامج مما يدفعهم ذلك �إىل مقاطعته وعدم امل�شاركة فيه فن�سبتهم 38.54
 %بينما ن�سبة  %14.59فهم را�ضون عن الربنامج مما يدفعهم ذلك �إىل متابعته وامل�شاركة فيه ،وترتفع ن�سبة
املجيبني عند احلاجة �إليه عند ذوي امل�ستوى التعليمي اجليد �أي اجلامعيني وذلك ما ن�سبته .%33.35
وقد يرجع ارتفاع ن�سبة املجيبني بارتباط ر�ضاهم عن الربنامج باحلاجة �إليه �إىل نوعية املحتوى املقدم
من جهة و�إىل امل�س�ؤول احلا�رض يف الربنامج وكذا نوع القطاع امل�سلط ال�ضوء عليه ودرجة اهتمامه بذلك� ،أما عن
ارتفاع الن�سبة عند اجلامعيني فقد يعود ذلك �إىل م�ستواهم الذي ي�ؤهلهم للحكم على الربنامج وتقييمه
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الإت�صال والتنمية

اجلدول رقم  :05العالقة بني كيفية الر�ضا عن الربنامج و امل�ستوى التعليمي للمبحوثني.
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امل�ستوى التعليمي
�أين
يكمن الربنامج
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اال�ستماع
االت�صال
اال�ستماع واالت�صال
املجموع

املجموع
�أمي

ابتدائي

متو�سط

ثانوي

جامعي

01

02

02

11

41

57

1.04

2.08

2.08

11.45

42.71

59.38

00
00
00
00
01
1.04

00
00
01
1.04
03
3.12

00
00
03
3.12
05
5.20

04
4.16
10
10.41
25
26.04

04
4.16
17
17.70
62
64.59

08
08.33
31
32.29
96
100

ن م%

يالحظ من خالل اجلدول �أن معظم املبحوثني �سواء كانوا ذوي م�ستوى تعليمي عال �أو متو�سط �أو
متد ٍّن قد كان ر�ضاهم عن الربنامج باال�ستماع فقط وقد بلغت ن�سبتهم  % 59.38بحيث فاق عددهم ن�صف العينة،
وي�أتي يف املرتبة الثانية من يكمن ر�ضاهم عن الربنامج يف اال�ستماع واالت�صال بن�سبة �% 32.29أما عن الذين
�أجابوا باالت�صال فقد بلغت ن�سبتهم . %8.33
�إن الن�سبة الأكرب لأولئك الذين كانت �إجابتهم باال�ستماع فقط كانت من ن�صيب اجلامعيني حيث كانت ن�سبتهم
�،% %42.71أما عن الن�سبة الأكرب ملن �أجابوا ب�أن ر�ضاهم يكمن يف اال�ستماع واالت�صال فكانت هي الأخرى من
ن�صيب اجلامعيني وذلك بن�سبة .% 17.70
وقد يرجع ارتفاع ن�سبة من �أجابوا ب�أن ر�ضاهم عن الربنامج يدفعهم لال�ستماع فقط (� )%59.38إىل
عدم الثقة يف امل�س�ؤولني هذا من جهة ومن جهة �أخرى رمبا لتكلفة الهاتف �أثناء االت�صال بالربنامج حيث بني
اجلدول ال�سابق (اجلدول  )12اخلا�ص بالر�ضا �أن ر�ضا اجلمهور عن الربنامج يكون عند احلاجة �إليه مما يف�رس
انخفا�ض ن�سبة من �أجابوا باالت�صال حيث ميكن �أن يكون االت�صال كذلك عند احلاجة لذلك� ،أما عن ن�سبة 32.29
 %والذين كان ر�ضاهم عن الربنامج اال�ستماع واالت�صال فيعود ذلك �إىل رغبتهم يف طرح ان�شغاالتهم وحوارهم
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املجموع
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امل�ستوى
التعليمي
حوار
امل�س�ؤول
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اجلدول رقم  :06العالقة بني حوار امل�س�ؤولني وامل�ستوى التعليمي للمبحوثني.
املجموع
ابتدائي

�أمي
01
1.04

01
1.04

00
00

4.16
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2.08
01

1.04

متو�سط

1.04
5.20

جامعي

21
04
21.04 21.88
01

03
3.12

ثانوي

04
4.16

ن م%
49

76
79.16

13
13.56

25
05
64.60 26.04

الإت�صال والتنمية

للم�س�ؤول عرب الهاتف مبا�رشة .بينما ارتفعت ن�سبة اجلامعيني املجيبني باال�ستماع قد يرجع كذلك للأ�سباب
ال�سابقة وهنا يلعب امل�ستوى التعليمي دورا يف توجيه امل�ستمع �إما مبوا�صلة ا�ستماعه �أو ات�صاله و�إما يدفعه
ملقاطعة ذلك .

20
20.84
96

62
100

يالحظ من خالل اجلدول �أن عدد ًا كبري ًا من املبحوثني قد �أجابوا كلهم ب�أن الربنامج يوفر جوا منا�سبا
حلوار ومناق�شة امل�س�ؤولني حيث بلغت ن�سبتهم % 79.16بينما عدد الذين �أجابوا ب�أن الربنامج ال يوفر ذلك
فكانت ن�سبتهم .% 20.84
وقد كان �أغلب الذين �أجابوا بنعم من املبحوثني جامعيني حيث بلغت ن�سبتهم %21.04بينما الثانويني .21.88%
وقد يرجع ذلك �إىل �أن الربنامج فعال يوفر جانبا منا�سبا للمواطنني حلوار ومناق�شة امل�س�ؤولني ويظهر
ذلك جليا من خالل �إتاحة الفر�صة عرب الهاتف وتخ�صي�ص وقت �أكرب لذلك من �أجل طرح االن�شغاالت وامل�شاكل
ويت�ضح ذلك �أكرث من خالل �إجابة اجلامعيني الذين �أكدوا ذلك بحكم م�ستواهم التعليمي .

حمور العدد :االت�صال والتنمية االقت�صادية

الإت�صال والتنمية

اجلدول رقم :07العالقة بني تقدمي امل�س�ؤولني ملخططات عملهم ق�صد �إعالم املواطن وتوعيته
والو�ضعية املهنية للمبحوثني.
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الو�ضعية
املهنية
عر�ض
املخططات

بطال

عامل

�إطار

طالب

نعم

01
1.05

04
4.17

02
2.08

04
4.16

11
11.46

03
3.12
02
2.08

25
26.05
10
10.41

20
20.83
07
7.29

11
11.64
07
7.29

59
61.45
26
27.09

06
6.26

39
40.63

29
30.20

22
22.91

96
100

�أحيانا
�أحيانا

املجموع

املجموع

ن م%

يالحظ من خالل اجلدول �أن عدد املبحوثني الذين �أجابوا ب�أن امل�س�ؤولني �أحيانا ما يقومون بتقدمي
خمططات عملهم بال�رشح والتف�صيل و�صلت ن�سبتهم اىل  % 61.45على اختالف و�ضعياتهم املهنية بينما الذين
�أجابوا ب�أن امل�س�ؤولني ال يقدمون �رشح ًا ملخططاتهم كانت ن�سبتهم � ،%27.09أما من كانت �إجاباتهم بنعم فهم
قليلون وذلك بن�سبة .% 11.46
كما يالحظ �أي�ضا �أن ن�سبة املبحوثني املجيبني بـ «�أحيان ًا» كان �أغلبهم من العمال والإطارات �أي َم ْن
و�ضعيتهم املهنية مريحة حيث و�صلت عند العمال �إىل � % 26.05أما الإطارات فكانت ن�سبتهم .% 20.83
وقد يرجع ارتفاع املجيبني بـ «�أحيان ًا» لتكتم بع�ض امل�س�ؤولني وعدم �إعطاء �رشوحات وتفا�صيل تخ�ص قطاعاتهم
من جراء ا�ستف�سارات اجلمهور عنها �أو رمبا �إىل انعدام الثقة بني اجلمهور و امل�س�ؤولني يف تلك الأجوبة املقدمة
من طرفهم مما دفع الأغلبية للإجابة بـ «�أحيان ًا» .
	�أما عن ارتفاع ن�سبة العمال والإطارات املجيبني بـ «�أحيان ًا» فقد يعود ذلك �إىل درايتهم بعمل
وت�رصيحات امل�س�ؤولني ذلك �أنهم يتواجدون يف ذلك .
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مقنعة

37

بطال

عامل

�إطار

طالب
ن م%

يالحظ من خالل اجلدول تكاف�ؤ يف عدد املجيبني ب�أن هناك تفاوت ًا من ناحية الر�ضا عن املعلومات املقدمة
يف الربنامج وغري املقتنعني مبا يقدم يف الربنامج حيث ان ن�سبة كل منهما .%45.84كما �أن عدد املجيبني بتفاوت
املعلومات املقدمة مرتفع عند العمال والإطارات حيث بلغت ن�سبة العمال % 19.79بينما ن�سبة العمال املجيبني
ب�أنهم غري مقتنعني و�صلت �إىل �، %18.75أما عن الإطارات فاملجيبون مبتفاوتة بلغت ن�سبتهم .% 15.62
وقد يرجع ارتفاع املجيبني مبتفاوتة �إىل املحتوى املقدم وحجم املعلومات املعطاة وكذلك �إىل نوع
امل�س�ؤول امل�ست�ضاف والقطاع الذي يدور حوله النقا�ش� ،أما عن ارتفاع املجيبني ب�أن ما يقدم غري مقنع فقد
يرجع �إىل تكرار املعلومات ال�سابقة وذلك ما بينه اجلدول رقم  23اخلا�ص ب�أن كان الربنامج ين�رش معلومات
اقت�صادية حيث و�صلت ن�سبة املجيبني ب�أن الربنامج ال ين�رش معلومات اقت�صادية �إىل � %48.96أو �إىل التهرب
وعدم �إجابة امل�س�ؤول واكتفائه بالتلميح �.أما عن ارتفاع الن�سبة عند العمال والإطارات فقد يرجع ذلك �إىل درايتهم
بعمل امل�س�ؤولني و�إخفائهم للحقائق .

العدد 11

الو�ضعية
املهنية
املعلومات
املقدمة

املجموع

الإت�صال والتنمية

اجلدول رقم  :08العالقة بني ر�ضا اجلمهور عن املعلومات املقدمة بخ�صو�ص القطاعات
االقت�صادية والو�ضعية املهنية للمبحوثني .
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اجلدول رقم  :09العالقة بني ن�شر الربنامج للمعلومات يف اجلانب االقت�صادي وامل�ستوى
التعليمي.
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امل�ستوى
التعليمي
ن�شر
املعلومات
نعم
ال
املجموع

املجموع
�أمي

ابتدائي

متو�سط

ثانوي

جامعي

01
1.04
00
00
01
1.04

02
2.08
01
1.04
03
3.12

03
3,12
02
2.08
05
5.20

15
15.64
10
10.42
25
26.06

28
29.16
34
35.42
62
64.58

ن م%
49
51.04
47
48.96
96
100

يالحظ من خالل اجلدول �أن هناك تقارب ًا يف عدد املبحوثني املجيبني ب�أن الربنامج ين�رش معلومات
اقت�صادية والذين �أجابوا بان الربنامج ال ين�رش معلومات اقت�صادية مع �أف�ضلية ملن �أجابوا بنعم ،حيث بلغت
ن�سبة املجيبني بنعم � ،%51.04أما املجيبون بال فبن�سبة  %48.96كما نالحظ �أن عدد اجلامعيني املجيبني بال اكرب
من املجيبني بنعم فن�سبة الأوىل بلغت �% 35.42أما الثانية  %29.16على خالف الثانويني فالعدد الأكرب منهم
كان بنعم على ح�ساب املجيبني بال.
وقد يرجع ارتفاع ن�سبة املجيبني بان الربنامج ين�رش معلومات اقت�صادية �إىل تلك املعلومات التي
يقدمها امل�س�ؤولون يف الربنامج عن حجم امليزانيات عدد امل�شاريع التي ا�ستفاد منها القطاع ون�سبة تقدم الأ�شغال
ووقت جاهزية هذه امل�شاريع وهذا ما عرب ه�ؤالء يف ال�س�ؤال املفتوح الذي عقب هذا ال�س�ؤال� ،أما عن املجيبني بال
فريجع ذلك ح�سبهم (�أي ح�سب ال�س�ؤال املفتوح) �إىل تكرار هذه الن�سب والإح�صائيات ككل مرة مع انعدام �أي
جديد يذكر.
	�أما عن ارتفاع اجلامعني املجيبني بال على ح�ساب نعم فقد يعود �إىل م�ستواهم التعليمي الذي بوا�سطته
يقيمون هذه املعلومات �إن كانت جديدة �أم قدمية مت تناولها .
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املجموع
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�أمي

ابتدائي

متو�سط

ثانوي

جامعي

ن م%
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العدد 11

اجلدول � :10أداء الربنامج ما حققه يف ميدان التنمية االقت�صادية.

متو�سط
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امل�ستوى
التعليمي
تقييم �أداء
الربنامج

بدون �إجابة
املجموع

نالحظ من خالل اجلدول �أن �أكرب عدد من املبحوثني كان تقييمهم للربنامج باختيار جيد �إذ بلغت
ن�سبتهم ب  %30.20ثم ي�أتي يف املرتبة الثانية بدرجة �أداء ناق�ص بن�سبة بلغت % 21.87ثم يف املرتبة الثالثة
تقييم متو�سط بن�سبة قدرت ب % 17.70ثم يف املرتبة الرابعة بدون �أي تقييم �أي كانت �إجاباتهم فارغة بن�سبة
 %15.62ثم يف الأخري �أولئك الذين �أجابوا بال �أ�ستطيع التقييم بن�سبة .%14.60
وما يالحظ �أي�ضا �أن عدد اجلامعيني الذين كان تقييمهم «جيد» كانت مرتفعة مقارنة بامل�ستويات
التعليمية الأخرى حيث كانت  %21.87ثم الثانويني بن�سبة . %7.29
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وما ي�ستنتج �أن �أغلب املبحوثني كان تقييمهم لأداء الربنامج تقييما جيدا وقد يرجع ذلك �أن هذه
الفئة هي الأكرث متابعة للربنامج و�أكرث م�شاركة فيه �أما عن الذين كان تقييمهم «ناق�ص» فقد يرجع ذلك �إىل
بقاء الأو�ضاع كما هي واكتفاء الربنامج با�ست�ضافة امل�س�ؤولني وحماورتهم فقط �أما عن الذين كان تقييمهم
«متو�سط» فقد يرجع ذلك �إىل جناحه يف بع�ض الأحيان يف تلبية بع�ض املطالب وعجزه يف �أحيان �أخرى �.أما
عن الذين كان تقييمهم بـ «ال �أ�ستطيع» وبدون �إجابة فريجع رمبا ذلك �إىل متابعتهم املتقطعة للربنامج �أو عدم
ر�ضاهم عن واقع التنمية االقت�صادية باملدينة  .يف حني قد يف�رس ارتفاع ذوي امل�ستوى التعليمي �أي اجلامعيني
والثانويني يف تقييمهم للربنامج ب�أدائه اجليد �إىل �إدراكهم للجهود املبذولة من طرف الربنامج و�سعيه يف ذلك من
خالل املبادرات وحماوالته املتكررة للنهو�ض بالتنمية االقت�صادية .

)1النتائج العامة للدرا�سة:

ـ بعد جمع البيانات وحتليلها وتف�سريها تو�صلنا من خالل الدرا�سة امليدانية �إىل النتائج التالية:
ـ �أن املحور الثاين اخلا�ص بالفر�ضية الأوىل القائلة �أن «للربنامج دور ًا يف حتقيق التنمية االقت�صادية املحلية من
خالل �إ�رشاك اجلمهور املحلي يف احلوار والنقا�ش»كانت نتائجه كالأتي :
	�أن ر�ضا اجلمهور عن الربنامج و متابعة وامل�شاركة فيه يكون عند احلاجة �إليه وهذا يعود �إىل مدى
توافق الربنامج مع متطلبات وحاجيات اجلمهور كما �أن هذا الر�ضا يكمن من خالل اال�ستماع فقط �إىل الربنامج
وهذا ما يعك�س وجود معوقات االت�صال بني الربنامج وجمهوره �،إ�ضافة �إىل ذلك �أن الربنامج يعطي جانبا
منا�سبا للمواطنني حلوار ومناق�شة امل�س�ؤولني ويت�ضح ذلك من خالل �إتاحة الفر�صة للجمهور يف االت�صال
واحلوار املفتوح� ،أما عن �إجابات امل�س�ؤولني يف الربنامج عن الأ�سئلة املطروحة فهي متفاوتة وذلك مراعاة
للم�شكل املطروح غالبا وهذا الأخري ظهر كعامل يف حتقيق التنمية االقت�صادية من خالل امل�شاكل التي يعانيها
اجلمهور �إذ كانت ل�صالح م�شكل ال�سكن والبناء �أما عن دور امل�س�ؤولني يف دعوة املواطنني ق�صد �إ�رشاكهم يف
العمل والت�شغيل فكانت بـ «نادر ًا ما يكون ذلك» ،وعن �أداء وم�شاركة جمعيات املجتمع املدين يف نقل ان�شغاالت
املواطنني االقت�صادية يف الربنامج فكانت م�شاركة ن�سبية مما يعك�س ن�شاط كل جمعية وعالقة ذلك باملو�ضوع
املطروح يف الربنامج ،كما �أن هناك رغبة من جانب املواطنني يف حوار امل�س�ؤولني يف الربنامج على املبا�رش ويرجع
ذلك حلجم امل�شاكل الكبرية وانعدام الثقة من جانب املواطنني .
من هنا يتبني لنا �أن دور الربنامج يف حتقيق التنمية االقت�صادية املحلية من خالل �إ�رشاك اجلمهور
املحلي يف احلوار والنقا�ش يكمن يف حمتوى الربنامج عن طريق املوا�ضيع ذات الأهمية بالن�سبة للجمهور �إ�ضافة
�إىل فتح باب احلوار الذي يتيح امل�شاركة،حيث �أكد ولرب �رشام يف نتائج درا�سته التي قدمها يف كتابه «و�سائل
الإعالم والتنمية الوطنية» على �رضورة فتح احلوار وت�شجيع املواقف االجتماعية وهذا ما ينق�ص الربنامج حيث
جند �أنه يعطي جانبا منا�سبا حلوار املواطن للم�س�ؤول ولكن ذلك غري كاف حيث �أن تلك املواقف والتدخالت من
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من خالل النتائج العامة للدرا�سة يتبني لنا �أن الفر�ضية الأوىل القائلة« :للربنامج دور يف حتقيق التنمية
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جانب املواطنني ال ت�ؤخذ بعني االعتبار .
كما �أن �أهمية القطاع تلعب دورا يف حتديد م�شاركة اجلمهور ح�سب حاجياته ،وال ننفي دور امل�س�ؤولني يف حتقيق
حاجيات اجلمهور من خالل الربنامج بن�سبة متفاوتة غالبا �،إ�ضافة �إىل ن�سبة �أداء جمعيات املجتمع املدين يف
نقل ان�شغاالت املواطنني مع نداءات امل�س�ؤولني النادرة ق�صد �إ�رشاك املواطنني يف العمل والت�شغيل من خالل
الربنامج.
ـ �أما عن املحور الثالث اخلا�ص بالفر�ضية الثانية يف الدرا�سة والتي مفادها �أن »:للربنامج دور ًا يف حتقيق التنمية
االقت�صادية املحلية من خالل ن�رش الأفكار امل�ستحدثة وتوعية اجلمهور» ،فقد جاءت نتائجه كالآتي :
	�أن امل�س�ؤولني الذين ي�ست�ضيفهم الربنامج �أحيانا ما يقومون ب�رشح خمططات عملهم وتف�صيلها
للجمهور وهذا ينظر له على �أ�سا�س تكتم البع�ض منهم عن تقدمي �رشوحات� ،أما عن املعلومات املقدمة يف الربنامج
بخ�صو�ص القطاعات والهياكل االقت�صادية ف�إن هناك تكاف�ؤ ًا بني من يراها متفاوتة ومن يراها غري مقنعة،
وبخ�صو�ص ر�ضا اجلمهور عن ما يقدمه الربنامج من خدمات يف جمال ت�شغيل ال�شباب فهو ر�ضا نوعي تف�رسه
تلك املبادرات من جانب امل�س�ؤولني يف جمال الت�شغيل ،كما �أن الربنامج ين�رش معلومات و�أفكار ًا جديدة يف اجلانب
االقت�صادي كتلك اخلا�صة بال�رشوحات واملعلومات املقدمة بخ�صو�ص امل�شاريع والإجنازات ،يف حني �أن
املحتوى املقدم يف الربنامج كان يتقبل بالنظر �إىل املو�ضوع املعالج وحجم املعلومات املقدمة يف ذلك.
وبالنظر �إىل ما �سبق ف�إنه يتبني لنا �أن دور الربنامج يف حتقيق التنمية االقت�صادية املحلية من خالل
ن�رش الأفكار امل�ستحدثة وتوعية اجلمهور يكون بالإ�ستناد �إىل نوعية امل�شكل املطروح وكذا امل�س�ؤول احلا�رض
يف الربنامج و�إىل نوعية املعلومات املقدمة ومدى �صحتها وجديتها ،كما ال نغفل عدم �إقناع اجلمهور باملعلومات
املقدمة وباملحتوى عموما يف بع�ض الأحيان ،وجند ولرب �رشام يلح يف هذه النقطة بالذات على مهمة و�سائل
الإعالم يف تو�سيع الآفاق وكذا الأفكار وذلك بهدف ت�شجيع امل�شاركة اجلماهريية يف عملية التنمية ،ولكن املالحظ
�أن الربنامج من جهة ين�رش الأفكار ولكن اجلمهور ال يقتنع بها لأنها يف نظره �أفكار ومعلومات مت التطرق �إليها
�،إ�ضافة �إىل انعدام الثقة يف م�صداقية هذه املعلومات والتكتم يف بع�ض الأحيان .
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	�أما عن الفر�ضية الثانية والتي جاءت كالأتي «للربنامج دور يف حتقيق التنمية االقت�صادية من خالل
ن�رش الأفكار امل�ستحدثة وتوعية اجلمهور» فقد حتققت هي الأخرى جزئيا حيث �أن الربنامج ين�رش معلومات
يف اجلانب االقت�صادي ولكن هناك عدم اقتناع بها من طرف اجلمهور  .و�إغفال بع�ض امل�س�ؤولني ملخططاتهم
والتكتم عليها وتكرار نف�س املعلومات ال�سابقة .
ويف حماولة �إ�سقاط اخللفية النظرية التي اعتمدنا عليها يف درا�ستنا وهي نظرية التنمية عند ولرب �رشام
على النتائج املتح�صل عليها جند �أن هذا الأخري �أكد على �أن دور و�سائل الإعالم يف التنمية يتجلى يف فتح احلوار
وتو�سيع الآفاق ون�رش الأفكار امل�ستحدثة وتوعية اجلماهري وت�شجيعها على امل�شاركة يف عملية التنمية �،إ�ضافة
�إىل الوظائف الرئي�سية لو�سائل الإعالم وتتمثل يف الوظيفة ال�سيا�سية ،وظيفة االكت�شاف والوظيفة الرتبوية �إال
�أن ذلك مل يتحقق �إال جزئيا يف الربنامج �إذ جند �أنه يفتح باب احلوار ولكن عدد املت�صلني قليل ،ويرجع يف نظر
اجلمهور �إىل انعدام الثقة يف املعلومات املقدمة والتكتم من جانب امل�س�ؤولني ،و�إىل الدور املحدود للربنامج يف دفع
امل�س�ؤولني �إىل الإف�صاح عن براجمهم وتوعية املواطنني و�إ�رشاكهم يف ذلك،ون�رش املعلومات والأفكار اجلديدة
حتى يكون هناك تعاون وم�شاركة فعالة لإحداث التنمية.

خامتة:

ما ميكن �أن يقال يف نهاية هذه الدرا�سة �أن الإعالم املحلي �أ�صبح �رضورة ملحة من �رضوريات التنمية
ذلك �أن خ�صائ�صه ومميزاته فتحت الباب �أمامه ليقود عملية التنمية لأن �أ�سا�س هذه الأخرية كل ما هو حملي
،وال يختلف هذا النوع الإعالمي عن بقية الأنواع الأخرى كالإعالم الوطني �أو القومي �أو الإقليمي �إال يف نوعية
الر�سالة وحجم اجلمهور امل�ستهدف ونطاق التغطية اجلغرافية .فمن و�سائله ال�صحافة والإذاعة والتلفزيون
والو�سائل الرقمية وغريها ،واهتمام بالدنا به مل يكن �إال م�ؤخرا عرب جتربة الإذاعات املحلية يف واليات الوطن
وال يزال ذلك يفتقر �إىل الو�سائل املادية والإدارية .
كما �أن التنمية عملية ت�ستهدف التغيري يف كافة جماالت احلياة الإن�سانية املادية منها والروحية
ولتبنيها البد من خطة عملية حتى يتم �إجناح ذلك ،والتنمية االقت�صادية تعد �أبرز �أ�شكال التنمية ولتحقيقها
ي�ستلزم ذلك توفر الأ�شكال التنموية الأخرى كاالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية والتكنولوجية وغريها ،كما
ي�ستوجب ذلك ر�صد كل الطاقات املادية واملعنوية والب�رشية واتخاذ كافة االحتياطات للتغلب على املعوقات التي
ميكن �أن تعرت�ض عملية البناء والت�شييد ،واجلزائر قد �أخذت على عاتقها منذ اال�ستقالل ذلك ف�سخرت �إمكانياتها
بداية من مراحل التخطيط يف العهد اال�شرتاكي و�صوال �إىل مرحلة اقت�صاد ال�سوق يف الت�سعينات.
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 تغيرّ وحت ّول مراحل و �أنظمة ت�صميم وانتاج- ال�صحافة الألكرتونية
ال�صحف والن�شر الألكرتوين

 انت�صار ر�سمي مو�سى.د.�أ

Abstract :

The digital technology has altered the concepts and traditional forms of
journalism industry; so design styles, montage and production of journalism have
turned totally; and many stages has reduced in the production layout (traditional)
since design styles and montage have reduced; and films, inks and paper have
disappeared and have been replaced by another modern technologies and
styles in the design and methods of electronic publishing, and it becomes an
evolved process depends on evolved techniques matching with the modern
digital technology by using computers and then electronic publishing, starting
from typesetting processes, electronic pagination, design and montage ending
with electronic publishing operations on the world wide web. The research aims
to stand on the stages of change and transformation of the process of design
and production of newspapers and the electronic publishing for them on the
World Wide Web (the Internet), from the traditional systems to the modern digital
technologies and electronic systems in publishing. There are three techniques for
publishing of electronic newspapers on the Internet:
1. Image technique
2. Portable document format technique (PDF).
3. Text techniques.

:مقدمة

ان ال�صحافة الإلكرتونية هي ثمرة طبيعية لبيئة ال�شبكة الدولية للمعلومات ب�آلياتها اجلديدة واملتطورة
.وبالتايل فهي تعك�س كل ال�سمات التي جاءت بها هذه التقنية
 �أوElectronic Journalism ويطلق اخلرباء على �صحافة الت�سعينات بال�صحافة الإلكرتونية
 وقد دخلت احلا�سبات مع تكنولوجيات االت�صاالت االخرىDigital Journalism ال�صحافة الرقمية
 بحيث �أ�صبح ال�صحفي يعتمد عليها يف عملية جمع،كالفاك�سميل والأقمار ال�صناعية يف مراحل العمل ال�صحفي
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و ن�ستطيع القول ان ال�صحف العربية االلكرتونية تعتمد يف ن�رشها ال�شبكي على ثالث تقنيات هي :

العدد 11

املعلومات وكذلك يف تن�ضيدها وعمليات التو�ضيب والإخراج وجتهيز ال�صفحات ،حيث حت ّول املحرر واملخرج
ال�صحفي اىل معالج للمعلومات عرب الو�سائل الإلكرتونية كما �أ�صبحت ال�صحف تنتج وتقر�أ على �شا�شات
احلا�سبات الإلكرتونية املرتبطة ب�شبكات املعلومات وقواعد البيانات .كذلك بالن�سبة لل�صور فبف�ضل تكنولوجيا
الت�صوير الرقمي ف�إن ال�صورة تلتقط وتر�سل مبا�رشة عرب احلا�سبات او بو�ساطة كامريا الفيديو او ت�ؤخذ من
التلفزيون وتنقل اىل احلا�سب لكي تدمج مع الن�صو�ص او ت�ؤخذ مبا�رشة عن طريق ال�شبكة الدولية للمعلومات
من وكاالت االنباء املختلفة.
وتوفر بيئة عمل ال�صحافة الإلكرتونية فر�صا كبرية للو�صول عرب ال�شبكة الدولية للمعلومات اىل
خمتلف �أنحاء العامل متجاوزة احلدود اجلغرافية وتت�سم ال�صحافة الإلكرتونية بالكلفة االقل ،حيث ان كلفة
�إن�شاء موقع الكرتوين لل�صحيفة �أقل من كلفة �إن�شاء �صحيفة ،كما �أن جمهورها ميتاز ب�أن تعليمه �أعلى ن�سبي ًا من
جمهور ال�صحف الورقية بحكم ما حتتاجه الطبيعة التقنية لها .كما ان ال�صحافة الألكرتونية ت�ستقطب ال�شباب
ب�سبب طبيعته املتجددة واملتطورة ،ولل�صحيفة الإلكرتونية �سمات ت�شكل عامال” مهما” يف جذب املت�صفحني
ال�شباب وهي �سمة التفاعلية وابداء الر�أي �سواء بالتعليق او النقد او ا�ستطالعات الر�أي العام التي توفرها
مواقع ال�صحف االلكرتونية.
ومع ازدياد اجتاه املجتمع نحو الأنرتنت كم�صدر للمعلومات يف جميع �أن�شطة احلياة االجتماعية
والثقافية واالقت�صادية� ،أ�صبحت و�سائل الإعالم هي الأخرى الكرتونية وظهرت ال�صحافة االلكرتونية واحدة
من الأ�شكال الإعالمية التي تعاملت مع هذه التقنية اجلديدة و�سماتها املتطّ ورة ،وطبقا ملا ن�رشه الباحث االمريكي
(مارك ديويز) حول تاريخ ال�صحافة االلكرتونية فان �أول �صحيفة الكرتونية ظهرت يف الواليات املتحدة على
الأنرتنت كانت (�شيكاغو تربيون) عام 1992م( جمال حممد غيطا�س �,ص ،)218وتواىل ظهور املواقع االخبارية
وال�صحفية على الأنرتنت ،وتعترب �صحيفة (ال�رشق االو�سط) �أول �صحيفة عربية ظهرت على االنرتنت يف كانون
االول 1995م ،يف حني تعترب �صحيفة (اجلزيرة) �أول �صحيفة �سعودية تطلق ن�سختها االلكرتونية على االنرتنت
يف ني�سان 1997م (ال�سيد بخيت �,ص. )121
وميكننا القول ب�أن ال�صحافة االلكرتونية ال تختلف من حيث املفاهيم وامل�ضامني والأهداف عن
ال�صحافة الورقية ا ّال ان االوىل ت�ستخدم و�سيط ًا جديد ًا �ألكرتوني ًا قادر ًا على تقدمي املادة املقروءة وامل�صورة
ت�شد القارىء اليها ،كما انها �أتاحت للإعالميني فر�صة �أكرب
مد ّعمة بال�صوت واحلركة بطريقة مم ّيزة وجذابة ّ
تتحدد مب�ساحة معينة كال�صحف الورقية ب�سبب اعتمادها على م�ساحات تخزين �إلكرتونية
يف ن�رش مواد ال ّ
فوفرت للقارىء فر�ص ًا لال�ستزادة من املعلومات التي يرغب فيها حيث ب�إمكان ال�صحيفة االلكرتونية ن�رش وفرة
ّ
من املعلومات والتفا�صيل با�ستخدام ميزة الروابط الت�شعبية  Hyper Linksوالتي مبجرد النقر عليها تقود
القارىء اىل تفا�صيل مع ّمقة للمو�ضوع �أو موا�ضيع �أخرى يف �صفحات اخرى.
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وهو يتيح هذا النمط نقل �صورة �شكلية م�صمته لل�صحيفة الورقية اىل موقعها على الأنرتنت .
 -2تقنيةالن�ص املحمول )PORTABLE DOCUMENT FORMAT( PDF
ويتيح هذا النمط نقل الن�صو�ص والأ�شكال وال�صور والر�سوم وال�صفحات من ال�صحيفة الورقية اىل موقعها
على ال�شبكة ب�شكل مطابق متاما للن�سخة الورقية .
 -3تقنية الن�صو�ص الفائقةHyper Text Mark Up Format:
ويتيح هذا النمط و�ضع ن�صو�ص ال�صحيفة الإلكرتونية ب�شكل م�ستقل عن ن�صو�ص ال�صحيفة الورقية،
وي�ستفاد من �إمكانات الأنرتنت يف اجلمع بني الن�ص وال�صورة وال�صوت ولقطات الفديو و ا�ستخدام الو�سائط املتعددة.
من هنا ت ّعرف الباحثة ال�صحافة االلكرتونية ب�أنها“ :ال�صحافة التي ت�ستخدم التقنية الرقمية -االلكرتونية
وفق نظام ( )0 -1يف تقدمي املادة املقروءة مد ّعمة مبيزة الو�سائط املتعددة (ال�صوت واحلركة وال�صور املف ّعلة والفيديو)
واالمكانات التقنية الأخرى كالروابط الت�شعبية والتي تتيح لل�صحيفة توفري كم ونوع معلوماتي كبري عن طريق توفري
م�ساحات تخزين كبرية وهذا يحقق �أ�سلوبا جذاب ًا ي�ش ّد القارىء اليها حمققة �أهم �سمة ع�رصية وهي �سمة التفاعلية”.
كما ويع ّرف الدكتور زيد منري �سلمان ال�صحافة االلكرتونية ب�أنها( :نوع من االت�صال بني الب�رش يتم عرب
الف�ضاء االلكرتوين -الأنرتنت و�شبكات املعلومات واالت�صاالت الأخرى ،ت�ستخدم فيه فنون و�آليات ومهارات العمل يف
ال�صحافة املطبوعة م�ضافا اليها مهارات و�آليات وتقنيات املعلومات التي تنا�سب ا�ستخدام الف�ضاء االلكرتوين كو�سيط
�أو و�سيلة ات�صال مبا يف ذلك ا�ستخدام الن�ص وال�صوت وال�صورة واملقومات املختلفة يف التفاعل مع املتلقي ،ال�ستق�صاء
الأنباء الآنية وغري الآنية ومعاجلتها وحتليلها ون�رشها على اجلماهري عرب الف�ضاء االلكرتوين ب�رسعة)( .زيد منري
�سليمان �ص)11
وقد ظهرت عرب ال�شبكة الدولية للمعلومات �رشكات وم�ؤ�س�سات تعمل عرب الأنرتنت دون ان يكون لها وجود
على ار�ض الواقع و�شملت جماالت عديدة كال�سياحة وال�سفر والتجارة االلكرتونية واملجاالت العلمية واملجال االعالمي
وال�صحفي وتخ�ص�ص املجال االخري يف تقدمي املواد االخبارية والتحليالت ال�صحفية واملقابالت واحلوارات والن�رشات
الربيدية االلكرتونية وخدمات الربيد االلكرتوين وخدمات البحث يف الأر�شيف .ان الطبيعة املفتوحة لهذه البيئة فتحت
املجال وا�سعا” �أمام العديد من اجلهات غري ال�صحفية واالعالمية لكي متار�س الن�شاط ال�صحفي كمواقع االحزاب
ال�سيا�سية واملنظمات الدولية وهي تقدم اخلرب والر�أي والتحليالت و�ساحات النقا�ش واحلوار مما يجعلنا �أمام حالة
متتزج فيها ال�سيا�سة والعلوم واالقت�صاد بال�صحافة وت�ضعنا �أمام �صورة لل�صحافة االلكرتونية تتال�شى فيها احلدود
بني م�صدر املعلومة واجلهة القائمة على ب ّثها ونقلها كما تال�شت احلدود اجلغرافية الفا�صلة.
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 -1الطبيعة التفاعلية:

 -2تعدد الو�سائط:
وتعني مزج التكنولوجيات امل�سموعة-املرئية ،وامل�سموعة ،واملرئية مع تكنولوجيات احلا�سب
الألكرتوين(،حممد ح�سني ب�صبو�ص� ,ص )17-16وهذا املزج �س ّهلته التكنولوجيا الرقمية Digital Technology
وذلك لتقدمي املعلومات ب�أف�ضل طريقة للعر�ض وقد �أ�صبحت ال�صحيفة االلكرتونية ب�إمكانها تقدمي املادة املقروءة �أي
الن�صو�ص مدعمة بال�صوت وال�صورة وقد تكون ال�صورة مف ّعلة ب�صيغة الن�ص الت�شعبي او الفيديو يف ترابط وان�سجام،
مما زاد من القدرة املعلوماتية لل�صحيفة وامكانات �شّ د وجذب القراء اليها.
ويرتكز مفهوم الو�سائط املتعددة على عر�ض الن�ص م�صحوب ًا باللقطات احلية من الفيديو وال�صور وت�أثريات
خا�صة مما يزيد من قوة العر�ض ويزيد خربة املتلقي ،وتعني اي�ض ًا عر�ض املعلومات يف �شكل ن�صو�ص مع �إدخال كل او
بع�ض العنا�رص التالية :املواد ال�سمعية ،املواد امل�صورة من الفيديو وغريه ،الر�سوم املتحركة ،لقطات الفيديو احلية.
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حققت ال�صحافة االلكرتونية �إحدى �أهم �سمات عملية االت�صال املعروفة وهي �رضورة معرفة وقيا�س (رجع
ال�صدى) ومعرفة ردود افعال القراء جتاه ما ين�رش او يبثّ لهم ،واليوم حتقق ال�صحافة االلكرتونية هذه ال�سمة حتى
ن�سميها بال�صحافة التفاعلية وذلك عن طريق �إ�رشاك القارىء مع �صحيفته وفتح امل�ساحات له لإبداء الر�أي
ميكن ان ّ
واملالحظات وامل�شاركة وا�ستطالعات الر�أي حول ما يقر�أ �أو حول املوا�ضيع التي ته ّمه ،وبذلك فقد حققت ال�صحافة
االلكرتونية امل�شاركة والتفاعلية مب�ستوى غري م�سبوق يبد�أ بالبحث عن املوا�ضيع والأخبار ومير ب�إمكانية توجيه اال�سئلة
املبا�رشة واحلوارات احلية.
كما ان ال�صحيفة تلعب دورا يف االت�صال اللحظي �أو الآين مع جمهورها عرب حلقات النقا�ش وغرف املحادثة
ومنتديات احلوار وقوائم الربيد االلكرتوين وغريها من �أ�ساليب االت�صال وهي خدمات م�ضافة تقدمها ال�صحيفة
لقرائها .حيث توفر امكانية التفاعل بينها وبني قرائها باختيار املو�ضوع وطريقة عر�ض املحتويات ،والأنتقال من
مو�ضوع لآخر و�إيجاد طرقٍ خمتلفة بني امل�ستخدم والربامج (.ح�سنني �شفيق� ،ص)26
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وتهدف هذه التقنية اىل دمج تقنية احلا�سب االلكرتوين والتلفزيون واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية يف تقنية
واحدة لتحقيق قوة عر�ض لل�صحيفة وتقدمي م�شوق وجذاب لها.

� -3سعة م�ساحة التخزين:
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�أ�صبحت ال�صحيفة االلكرتونية متتاز بامكانات معلوماتية كبرية تقدمها للقارىء نظرا لأ�سلوبها الألكرتوين
يف التخزين حيث تعتمد الأ�سلوب الرقمي يف تخزين �أ�شكال املعلومات وتعتربها ذات طبيعة واحدة بغ�ض النظر عما
اذا كانت �صوت ًا او �صورة او ن�ص ًا وتتعامل معها كملفات رقمية على حا�سب او موقع الأنرتنت .وقد كان املح ّررون
يف ال�صحافة املطبوعة يواجهون م�شكلة حمدودية امل�ساحة املخ�ص�صة للن�رش ،وهذه امل�شكلة اندثرت ب�سبب م�ساحات
التخزين الهائلة املوجودة على املواقع ي�ضاف لذلك تكنولوجيات االنرتنت كتقنية الن�ص الفائق والروابط املت�شعبة
ومف�صلة عن املو�ضوع.
والتي ت�سمح بن�رش معلومات مع ّمقة ّ

-4ا�ستخدام الو�سائل االلكرتونية:
امتازت ال�صحافة الألكرتونية با�ستخدام الو�سائل االلكرتونية التي ت�ساعدها يف توفري املزيد من املعلومات
للقارىء مبا يحقق عمق اال�ستفادة و�سعة املوا�ضيع والتحليالت وعر�ض الآراء والنقد التحليلي ،وت�ستخدم و�سائل
الربط  Linksولغة الن�ص الت�شعبي ( )Hyper Textلتحقيق هذه االغرا�ض واالخرية عبارة عن تقنية تهدف اىل
التحول يف جمال متعدد الأبعاد
توفري الو�سائل لربط او تكامل الوثائق ذات العالقة مبو�ضوع معني مبا يتيح للقارىء ّ
للح�صول على املزيد من املعلومات وقد ع ّرفه فرانكلني ب�أنه نظام الدارة املعلومات امل�صاحبة Management
 System Association informationوالذي ينظم جمال املعرفة يف �شبكة املواقع بو�ساطة روابط ومبا ي�سمح
باالتاحة واال�سرتجاع ال�رسيعيني.

مميزات ال�صحافة االلكرتونية :للمزيد :
( -3( ) Massy,&levy p138 2-( )CHRISTOPHER ,P7-1ر�ضا عبد الواجد �أمني �ص)108-105
 -1ال�شيوع واالنت�شار :حيث �أ�صبحت و�سائل االت�صال ومنهاال�صحافة متتاز باالنت�شار املنهجي حول العامل يف داخل
طبقات املجتمع املختلفة على اختالف اجنا�سه وثقافاته.
 -2الالتزامنية :وتعني ار�سال الر�سائل وا�ستقبالها يف وقت منا�سب للم�ستخدم وال تتطلب من كل امل�شاركني ان
ي�ستخدموا النظام يف الوقت نف�سه.
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والفرز اللوين) وغريها كما �أنها تتم ّيز بجودة عالية و�رسعة يف االجناز.
 -16عدم حاجة ال�صحف االلكرتونية اىل مقر موحد للعاملني امنا ميكن ا�صدار ال�صحف االلكرتونية بفريق عمل
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انها متوافرة طوال اليوم وال حتتاج اىل دفع ر�سوم.
 -14ال حتتاج ال�صحيفة االلكرتونية اىل حتمي�ض �أفالم ومواد كيمياوية كما انها اختزلت عمليات الإظهار والتثبيت
التي حتتاجها ال�صحف الورقية يف مرحلة املونتاج والتح�ضري للأ�سطح الطباعية.
 -15ق ّلة التكاليف والتي كانت حتتاجها ال�صحف الورقية من حيث (الورق وعدد العاملني واجهزة الت�صوير واملونتاج

العدد 11

 -3الالجماهريية :وتعني ان الر�سالة االت�صالية من املمكن ان تتوجه اىل فرد واحد او اىل جماعة معينة ولي�س
بال�رضورة اىل جماهري وا�سعة.
 -4حرية التعبري وتعزيز الدميقراطية يف ع�رص ال�صحافة االلكرتونية :فتح الف�ضاء االلكرتوين لل�صحافة ع�رصا جديد ًا
حلرية التعبري ال حت ّده قيود �أو حدود �أو رقابة حيث �أعطى م�ساحة �أكرب للقراء البداء �آرائهم والتعليق والنقد والكتابة،
وقد �أحتوت املواقع االلكرتونية على م�ساحات ال�ستطالعات الر�أي العام واحلوارات ومعرفة االجتاهات وردود الأفعال
وكلها �أ�ساليب ع�رصية مهمة لإ�رشاك املجتمع يف احلياة وحتقيق التوا�صل بني �أفراد املجتمع وم�ؤ�س�ساته املختلفة
و�إمكانية قبول الر�أي والنقد والتعليق وامل�شاركة يف �صنع القرار.
 -5التدويل �أو الكونية  :Globalizationحيث �أ�صبحت البيئة الأ�سا�سية اجلديدة لل�صحافة االلكرتونية هي
بيئة عاملية دولية.
ّ
الالخطي ،مقارنة بال�صحافة الورقية ذات امل�سار اخلطي فتت�سم الأوىل
 -6تتميز ال�صحافة االلكرتونية بامل�سار
بالتعقيد وتعدد البدائل واخليارات ك�شكل من �أ�شكال االت�صال ومتيزت بتعدد م�صادر املعلومات حيث اليوجد فيها
حمرتفون فقط بل ت�ضم هواة وم�ستقلني ون�شطاء يف منظمات دولية وغري ذلك.
 -7العمق املعريف :تتميز ال�صحيفة االلكرتونية بالعمق املعريف لأنها التتحدد مب�ساحة معينة ا�ضافة اىل ماتقدمه من
ق�ضايا و�أحداث وموا�ضيع متنوعة من خالل وجود الروابط املفعلة .
� -8رسعة انت�شار الأخبار واملعلومات وو�صولها اىل �أكرب �رشيحة,و�سهولة التعر�ض
� -9رسعة حتديث وتعديل وجتديد الأخبار واملعلومات الألكرتونية.
 -10الن�رش الآين واللحظي للأخبار واملعلومات حلظة حدوث احلدث.
� -11إمكانية م�شاركة القارىء يف التعليقات واملوا�ضيع فب�إمكان القارىء امل�شاركة عن طريق التعليق �أو كتابة مو�ضوع
�أو مقال بنف�سه.
 -12حققت حرية التفكري والتعبري ال ّلذين يعتربان جزء ًا من نظام احلكم الدميقراطي.
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متفرق يف �أنحاء العامل.
 -17ميكن متابعتها وقراءة الأخبار يف �أي مكان يف العامل وبذلك فقد جتاوزت و�ألغت امل�سافات واحلدود.
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ي وحت ّول مراحل و �أنظمة ت�صميم وانتاج ال�صحف من التقليدي اىل الرقمي ـ االلكرتوين
تغ ّ
يت التقنية التكنولوجية املفاهيم واال�شكال التقليدية ل�صناعة ال�صحافة ،ف�أ�صبحت ّ
متطورة تعتمد على تقنيات
لقد غ ّ
ّ
متطورة �أ ّثرت على �أ�سلوب انتاج ال�صحيفة ابتدا ًء من جمع املعلومات من امليدان و�أ�ساليب معاجلتها وعمليات التو�ضيب
نحدد �أهم
والت�صميم واالخراج ال�صحفي لها وانتهاء بعملية الطباعة وخروج ال�صحيفة كمنتج نهائي .ون�ستطيع �أن ّ
مراحل التغيري التي م ّرت بها عملية انتاج وت�صميم ال�صحيفة االلكرتونية وهي:
1 .1تقنية جمع املعلومات.
2 .2تقنية تخزين املعلومات ال�صحفية وا�سرتجاعها.
3 .3تقنية املعاجلة الفنية للمادة ال�صحفية وهي مرحلة( الت�صميم والتو�ضيب) لها.
4 .4تقنية الن�رشااللكرتوين للمادة او املعلومات ال�صحفية ونقلها وتبادلها.
لقد �أحدثت تكنولوجيا االت�صال احلديثة ثورة حيث �أ�صبحت ال�صحيفة جمموعة خاليا الكرتونية تدار وتوجه
بو�ساطة احلا�سبات االلكرتونية باال�ستعانة ب�أ�شعة الليزر والألياف ال�ضوئية ،وقد �أ�ستخدمت هذه التقنية بنجاح يف
جميع مراحل انتاج ال�صحيفة ،ففي جمال �صف املعلومات واملواد ال�صحفية ازدادت الكفاءة وال�رسعة وحجم االنتاج،
وبالن�سبة للمواد ال�صحفية امل�صورة كال�صور الفوتوغرافية والر�سوم اليدوية �أ�صبح من املمكن ادخال الن�صو�ص
امل�صورة اىل احلا�سب االلكرتوين عن طريق ما�سح �ضوئي  ،scannerبحيث تدخل اىل املاكينة مع املواد املكتوبة على
ال�شا�شة حيث تتم عمليات االخراج ال�صحفي بعد عمليات اجلمع والت�صحيح لها على �شا�شة احلا�سب االلكرتوين ،حيث
يتم توزيع املواد على ال�صفحات وتوزيع املادة اخلا�صة بال�صفحة من �صور ور�سوم وفوا�صل وغريها من العنا�رص
الفنية وبذلك مت اختزال مراحل و عمليات املونتاج و االخراج ال�صحفي الورقية يف عملية واحدة تتم على ال�شا�شة بعد
�أن كانت �سل�سلة طويلة من املراحل يف التن�ضيد والت�صميم والت�صوير واملونتاج والفرز اللوين والطباعة الرقمية وبذلك
ا�صبحت (نظاما” رقميا” متكامال” للت�صميم واالنتاج والن�رش ال�صحفي).
وتتكون العنا�رص التيبوكرافيكية يف النظام االلكرتوين من:

-1الن�صو�ص ،وت�شمل (:عامل الطباعة� ،ص)23-22
�أ -الن�صو�ص التي يتم تن�ضيدها عن طريق وحدات �إدخال الن�صو�ص  Text Entryعلى �أجهزة احلا�سبات االلكرتونية.
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 .أ
 -3العنا�صر الكرافيكيةالأخرى � :أنظر (:ماجد �سامل تربان�,ص)274-264

وتت�ضمن الر�سوم ب�أنواعها الثابته واملتحركة والو�سائط املتعددة واخلرائط والر�سوم البيانية والأ�شكال
االي�ضاحية والت�صميمات التي يقدمها الق�سم الكرافيكي يف ال�صحيفة ،ويتم ت�صميم واخراج هذه املكونات يف وحدة
مرئية لل�صفحات ويتم دمج املنت والعنا�رص اجلرافيكية واالعالنات مع ًا ،وبعدها يتم احل�صول على بروفة لل�صفحات
جاهزة ،وبعد عمل التعديالت الالزمة حت ّول ال�صفحات ثم ترفع اىل ال�شبكة الدولية للمعلومات .

.

أ عملية املونتاج الرقمي ))Doug Underwood and other ,P118 :

جتري عملية املونتاج الرقمي لل�صفحة با�ستخدام برامج احلا�سبة التي تقوم بعمليات التن�ضيد والتو�ضيب
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�أ -يلتقط م�صورو ال�صحيفة ع�رشات ال�صور يوميا ،ويقدمونها اىل جهاز التحرير ،ليتم م�سحها رقمي ًا ومعاجلتها من
خالل وحدات م�سح ال�صور  scannersالتي تقوم مب�سح ال�صور ومعاجلتها.
ب -تلتقط ال�صور من خالل الكامريات الرقمية  Digital camerasوت�سجل هذه ال�صور على قر�ص مغناطي�سي
ويتم ربطها باحلا�سب لرت�سل اىل املكان املخ�ص�ص لها ،وال ت�ستعمل االفالم الفوتوغرافية التقليدية يف هذه الكامريات
او املواد الكيميائية وال حتتاج اىل عمليات املعاجلة التقليدية كاالظهار والطبع.
ت -ت�ؤخذ ال�صور عن طريق وكاالت االنباء �أو عن طريق و�سيط ال�صور  picture. netوتبث ب�شكل رقمي ،دومنا
احلاجة �إىل �إعادة طبعها.
ث -حتفظ ال�صور الفوتوغرافية يف االر�شيف او مركز املعلومات ال�صحفية ب�شكل رقمي على وحدات تخزين مثل
االقرا�ص ال�ضوئية الـ .CD

العدد 11

-2ال�صور ،وت�شمل� :أنظر( �سعيد الغريب النجار� ،ص)240-238
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كما �أ�صبحت الن�صو�ص مف ّعلة بلغة الن�ص الف ّعال.
ب -الن�صو�ص التي ير�سلها املرا�سلون اىل مقر ال�صحيفة من مواقع االحداث ،من خالل �أجهزة احلا�سب االلكرتوين
ال�شخ�صي املحمول.
ت -هناك نظام و�سيط للأنباء  News Netي�سمح بجلب الن�صو�ص العربية واالجنبية من وكاالت االنباء العربية
واالجنبية وا�ستخدامها �آليا دون احلاجة �إىل �إعادة تن�ضيدها مرة اخرى.
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الإت�صال والتنمية
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وانتاج ال�صور الظلية واخلطية با�ستخدام جمموعة من الربامج والأوامر الرقمية  .وتتميز �أجهزة احلا�سبات بالقدرة
على ترجمة العنا�رص الطباعية امل ّكونة للوحدات التيبوكرافيكية املن�شورة يف ال�صفحات ب�رسعة فائقة وال حتتاج عمليات
طباعة ال�صور �سوى دقائق بعك�س الأنظمة التقليدية التي كانت ت�ستغرق وقتا طويال .كما ان املونتاج الرقمي يتميز
بالدقة والو�ضوح حيث تبلغ درجة و�ضوح ال�صور ( )2540نقطة يف البو�صة.
و ُي�ستخدم يف ظل النظام الرقمي احلديث نظام متكامل لف�صل الألوان ،الأمر الذي يعطي نتائج وامكانات فنية
عالية اجلودة ،يف ف�صل الألوان وتركيباتها ويف �إجراء املونتاج لل�صفحة وقد كانت جتري عملية الفرز اللوين تقليديا وفق
�أربع مراحل لأربعة �ألوان ناهيك عن �ضعف اجلودة يف هذا املجال ،وهذه العملية النحتاجها يف ال�صحف الألكرتونية.

�أنظمة الت�صميم والن�شرااللكرتوين لل�صحف على ال�شبكة الدولية للمعلومات
� :1أنظمة الت�صميم والتو�ضيب املكتبي الرقمي لل�صحف-:
�أ -لقد �شاع عدم التمييز يف البحوث والدرا�سات �إ�ستخدام م�صطلح الن�رش املكتبي  Desk top Publishingليعني به
الت�صميم املكتبي الرقمي ،حيث هناك عدم و�ضوح بني م�صطلح الت�صميم املكتبي  Desk top Designingوبني
الن�رش املكتبي  Publishing Desktopفقد حدث خلط كبري بني الأثنني و�سوف نو�ضحه �إن �شاء اهلل .
	�إن الت�صميم املكتبي الرقمي م�صطلح دخل حديث ًا اىل عامل املطبوعات والت�صميم ال�صحفي ،وهو عبارة عن
ا�ستخدام حا�سب �شخ�صي يكفي لو�ضعه وت�شغيله على من�ضدة مع ا�ستخدام عدة براجميات ،وي�ضاف جهاز للم�سح
ال�ضوئي وهو لأدخال العنا�رص الكرافيكية وهذه مبجموعها تكون �أداة متكاملة للقيام ب�أعمال الت�صميم املكتبي ،و�إنتاج
املطبوعات دون احلاجة للرجوع اىل دور التو�ضيب الفني وتن�ضيد احلروف.
وتت�سم النظم املتكاملة للت�صميم الرقمي بوجود قاعدة م�شرتكة للمعلومات جتمع بني املكونات اال�سا�سية
للوحدات الت�صميمية يف ال�صحف وهي ال�صور واحلروف واالعالنات كما تتوفر لهذه الوحدات ملفات للحفظ تتمتع
بخا�صية التمييز بطريقة �رسيعة بني خمتلف العنا�رص الطباعية ،كالعمل الفني اخلطي وال�صور ذات التدرجات الظلية
وحروف املنت والعناوين وغريها.
ب -لقد برز الت�صميم املكتبي يف ال�سنوات الأخرية كواحد من التطبيقات اجلديدة للحا�سبات االلكرتونية يف جمال تن�ضيد
احلروف *1.ويتوىل احلا�سب االلكرتوين عملية �إدخال وتخزين وطباعة الن�صو�ص كما ي�ستطيع �إجراء �أية تعديالت
على �شكل ال�صفحة وحمتواها ب�سهولة ،وا�ستخدام احلا�سب االلكرتوين يف نظم معاجلة الكلمات واحلروف Word
* ) حيث و�صلت �آلة اجلمع الت�صويري الرقمية اىل �إنتاج � 2000سطر يف الدقيقة ف�ض ًال عن كفاءة عالية يف التخزين ت�صل اىل  80مليون
1
حرف على الأقرا�ص املمغنطة.
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* ) وهي لغة تعرف بلغة �أو نظام و�صف ال�صفحات وعلى �أ�سا�س ان هذه اللغة هي التي متكن الطابعات من انتاج وتن�ضيد احلروف وطباعة
2
ال�صور والعنا�رص الكرافيكية بدرجات جودة عالية .ووظيفة هذه اللغة مبثابة حلقة الو�صل بني الكومبيوتر والطابعة ،فهي التي تتوىل م�س�ألة ترجمة
املعلومات النقطية  Pixelsاملعربة عن احلروف واال�شكال من الكومبيوتر اىل طابعة الليزر.
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 *2 Post Scriptحيث ت�ستطيع �آالت هذا اجليل �إ�ستخراج �صفحات ال�صحيفة من القطع العادي  Standardكاملة
بكل عنا�رصها على ن�سخ فلمية ،كما �إنها تتيح معدالت دقة �أعلى بكثري مما توفره طابعات الليزر ت�صل اىل 2500
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ب -ان ميزات نظم التو�ضيب الرقمي على ال�شا�شة ،تقل ّل ب�صفة عامة من الوقت واجلهد املبذولني يف �إجناز فعاليات
(ماقبل الطبع �أو الن�رش) .ون�ستطيع القول �إنه �أ�صبح ب�إمكان التو�ضيب الرقمي الدمج بني ال�صور والن�صو�ص
مع ًا حيث مت دمج خطوات عديدة يف خطوة ت�صميمية و�إمكانية �إدخال الو�سائط املتعددة عليها  ،Multimediaمع
ال�رسعة العالية يف تنفيذ هذه املراحل .مع القدرة واملرونة العاليتني على �إجراء �أية تعديالت �أو تغيريات �رضورية
على �شا�شة احلا�سوب �إ�ضافة اىل ما متتاز به العملية من الدقة وال�رسعة و�إخت�صار الوقت واجلهد والتحكم ال�رسيع
والدقيق يف �أية �إجراءات �إخراجية.
ت -و لقد تطورت �أنظمة الت�صميم واملونتاج الرقمي ومت ّثل بظهور �أجهزة ت�صوير ال�صفحات التي تعتمد لغة �أو نظام

العدد 11

 processingوقد �أتاح تطبيقات عديدة يف جمال الت�صميم الرقمي �سواء بالتعديل �أو التدقيق ك�أ�ضافة وحذف ن�ص
�أو تنظيم الن�صو�ص �أو تكبري وت�صغري الفقرات الن�صية وال�صور �أو رفع وخف�ض احلروف عن ال�سطر �أو تغيري
امل�سافات بني الفقرات وغريها من املعاجلات الت�صميمية املطلوبة.
�إن الت�صميم املكتبي الرقمي هو �إ�ستخدام براجميات و�أجهزة و�أنظمة ت�ستخدم احلا�سب يف الأبتكار الت�صميمي
وتو�ضيب ال�صفحات وت�صميم �صفحات منوذجية كاملة متو�سطة �أو عالية اجلودة .وهناك ميل نحو الأنظمة التي
ت�سمح مب�شاهدة ال�صفحات املنتهية قبل �إعطاء الأمر ب�إخراجها.
ويعمل نظام الت�صميم الرقمي من خالل التو�ضيب االلكرتوين ل�صفحة متكاملة ،بحيث ت�صمم ال�صفحات على ال�شا�شة
مبا�رشة ،من خالل القيام بتوزيع امل�ساحات املنا�سبة للمو�ضوعات وال�صور واالعالنات �أمام �شا�شة احلا�سوب ،وعن
طريق الربجميات املختلفة تقوم مبعاجلة كل عن�رص ،وت�ستطيع تو�ضيب �صفحة كاملة بكل عنا�رصها التيبوغرافية
والكرافيكية على ال�شا�شة .و�أخري ًا نح�صل على ن�سخة ورقية �أو فلمية �أو ن�سخة م�سجلة على لوح طباعي جاهزا”،
(طبق ًا لإمكانات نظام الن�رش امل�ستخدم) ،وتتم العملية دون �إجراء الق�ص �أو الل�صق .كما كان متبع ًا يف ظل منط التو�ضيب
التقليدي يف ال�صحيفة .وميثل التو�ضيب الرقمي �أهمية كربى بالن�سبة لل�صحف اليومية نظر ًا ملا يحققه من عامل ال�رسعة
واجلودة لهذا النوع من ال�صحف يف عمليات الت�صميم واالخراج و�إنتاج ال�صحف ون�رشها.
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نقطة يف البو�صة الواحدة ،مما يجعلها قادرة على طباعة كل عنا�رص ال�صحيفة ومنها ال�صور ومبعدالت عالية جد ًا
من اجلودة الإنتاجية.
ن�ستطيع القول ان الت�صميم والن�رش املكتبي  -الألكرتوين ب�أ�ستخدام احلا�سوب يتمثل يف:
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 -1انظمة الت�صميم املكتبي والفني.
-2االنظمة التيبوغرافية لتو�ضيب ال�صفحات.
-3برامج التو�ضيب والت�صميم املختلفة.
�-4أنظمة الن�رش املن�ضدية.
�-5أنظمة الن�رش التي تعمل مبكاملة البيانات بوا�سطة احلا�سب (�أي املزج بني احلا�سبات واالت�صاالت).
ث -وميكننا القول ب�أن االنظمة االربعة الأوىل متثل �أنظمة ت�صميم ون�رش مكتبي ومبجموعها اخلم�سة متثل التكامل بني
انظمة الت�صميم والن�رش واالت�صاالت االلكرتونية حيث تدخل ال�صحف مبرحلة (�أنظمة الت�صميم والن�رش املكتبي
االلكرتوين عرب ال�شبكة الدولية للمعلومات) و�إدخال الو�سائط املتعددة  Multimediaيف ت�صميمها.

� -2أنظمة الن�شر الرقمي لل�صحف الألكرتونية-:
ميكن تعريف الن�رش االلكرتوين لل�صحف ب�أنه يهدف اىل �إحالل املادة التي تنتج الكرتوني ًا وتعر�ض على �شا�شة
الطريف حمل املادة التي تن�رش يف �شكل مطبوعات ورقية ،وهذا التعريف يت�سع لي�شمل بث الن�ص والر�سومات عرب قنوات
الكرتونية مثل التلفزيون وخطوط التلفزة اخلا�صة وخطوط الهاتف .حيث ان الن�رش الألكرتوين مر�صد للمعلومات من
نوع خا�ص يعتمد على ا�ستخدام احلا�سب الألكرتوين والأقرا�ص املمغنطة التي تخزن الن�صو�ص والبيانات وت�سرتجعها
على طريف مت�صل باحلا�سب الذي خزنت فيه املعلومات الكرتوني ًا .وقد �أدت عمليات مزج و�سائل االت�صال ال�سلكية
والال�سلكية مع احلا�سب االلكرتوين �إىل خلق ( ع�رص جديد للن�رش االلكرتوين ) حيث يتم بثّ املعلومات على املنافذ
املت�صلة باحلا�سب االلكرتوين لكي يت�سلمه القارئ يف منزله �أو مكتبه بالكمية والنوعية التي يرغب فيها من املعلومات
وح�سب الطلب ويف الأوقات التي تنا�سبه.
ان الباحث ما�سرتودي يربط بني الأجهزة االلكرتنية والت�أليف والن�رش حيث يذهب اىل ان الن�رش االلكرتوين
يتيح للم�ؤلف �إمكانية الت�شارك و(الت�أليف عن بعد) وتداول ف ّعال للن�ص وكذلك بالن�سبة للنا�رش الذي يدير ثروة رقمية
هائلة �ست�سمح له ب�أن يكون هو العن�رص الرئي�سي يف عملية خلق العنا�رص الرقمية (ن�ص و�صوت و�صورة ) مما ي�ؤدي
اىل �أن تدار ح�سب طلبات ال�سوق .ان الن�رش االلكرتوين لل�صحف يخ�ضع اىل تطورات م�ستمرة تتمثل يف:
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املرحلة االوىل :
مثلت هذه املرحلة بدايات ظهور وحت ّول �أنظمة الت�صميم و الن�رش االلكرتوين فكانت نظم الن�رش االلكرتوين يف هذه املرحلة
�أقل تطور ًا بكثري مماهي عليه الآن ،حيث كانت تفتقد القدرة على دمج ال�صور والن�صو�ص مع ًا يف ال�صفحة على ال�شا�شة،
وكان ما يحدث هو ترك م�ساحات منا�سبة لل�صور والعنا�رص الكرافيكية بي�ضاء على ال�صفحة على �شا�شة احلا�سب ،بحيث
يتم و�ضعها يف �أماكنها على ال�صفحة يف مرحلة �أخرى م�ستقلة وذلك �أثناء تنفيذ عملية املونتاج الفيلمي ل�صفحات ال�صحيفة.
حيث كانت خمرجات هذه النظم للت�صميم والن�رش االلكرتوين عبارة عن �صفحات ورقية حتمل الن�صو�ص واجلداول فقط
اىل جانب م�ساحات بي�ضاء للعنا�رص الكرافيكية التي يتم ا�ستن�ساخها ت�صويري ًا على �أفالم موجبة �أو �سالبة.
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�إن تغيرّ وتط ّور �أنظمة الت�صميم و الن�رش االلكرتوين طبق ًا لنوعية خمرجاتها ،من حيث املزايا التي حتققها هذه الأنظمة
لل�صحف م ّرت مبراحل من حيث خمرجاتها وهي:
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تغي وتط ّور �أنظمة الت�صميم والن�شر وانتاج ال�صحف االلكرتونية:
 -3مراحل رّ
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 -1تط ّور �صناعة الن�رش و�إدخال احلا�سبات االلكرتونية يف كل مراحل ن�رش املطبوع.
 .أ� -2إ�ستحداث �أ�ساليب جديدة لإنتاج الن�صو�ص املطبوعة وتو�ضيبها ون�رشها ،لي�س من خالل ال�صفحة املطبوعة
املقروءة فح�سب بل من خالل �إبراقها على �شا�شات تلفزيونية للم�شاهد يف منزله ،والذي يطلق عليه مهني ًا �أوجتاري ًا
�أنظمة ن�رش الن�صو�ص املتلفزة ،publishing system Televised Textsوي�شمل الن�رش االلكرتوين العديد
من و�سائل الن�رش نذكر منها :
ا -الت�صوير املايكروفيلمي
ب -الن�سخ الت�صويري
ج  -الإر�سال واال�ستقبال بوا�سطة الأقمار ال�صناعية.
د -التخزين واال�سرتجاع بوا�سطة احلا�سب االلكرتوين وعن طريق الطرفيات.
ه -التخزين واال�سرتجاع على �أقرا�ص الليزر وغريها من الو�سائل االلكرتونية.
ويهدف الن�رش االلكرتوين لل�صحف اىل �إحالل املادة التي تنتج الكرتوني ًا وتعر�ض على �شا�شة الطريف حمل
املادة التي تن�رش يف �شكل مطبوعات ورقية وت�شمل بث الن�ص والر�سومات عرب قنوات الكرتونية مثل التلفزيون العام
وخطوط التلفزة اخلا�صة وخطوط الهاتف وغريها من الو�سائل االلكرتونية.
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املرحلة الثانية :
 .أ يف هذه املرحلة حققت نظم الت�صميم و الن�رش االلكرتوين قفزة وحتوال» وتغريا» كبريا» بحيث �أ�صبحت
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معظم �أنظمة الت�صميم والن�رش االلكرتوين ت�ستطيع �إدماج ال�صور الفوتوغرافية واال�شكال والر�سوم املختلفة
يف ال�صفحات مع الن�صو�ص والعناوين وغريها من العنا�رص امل�شرتكة يف البناء التيبوغرايف لل�صفحة ،وتتمثل
خمرجات هذه النظم املتطورة واملتكاملة للن�رش االلكرتوين يف �أفالم كاملة لل�صفحات ،يتم �إ�ستخراجها بوا�سطة
�أجهزة �إ�ستخراج لل�صفحات الفلمية ( )Laser Photo Settersوبف�ضل ظهور �أنظمة الت�صميم والن�رش القادرة
على دمج ال�صور والن�صو�ص مع ًا مت دمج خطوات عديدة يف خطوة �إنتاجية واحدة مبا تتيحه هذه النظم من �إجناز كل
العمليات التمهيدية ،الأمر الذي يقل�ص الأيدي العاملة مع ال�رسعة العالية يف تنفيذ املراحل كافة ،ومتابعة احلا�سب
ملختلف خطوات العمل مبا حتويه من عنا�رص خمتلفة مع املرونة العالية لدى النا�رش على �إجراء �أية تعديالت يراها
�رضورية على ال�شا�شة والتحكم يف ال�سمات الإخراجية املختلفة ثم ي�ستطيع رفعها اىل ال�شبكة الدولية للمعلومات .

نتائج البحث :
 -1ان ظهور الت�صميم الرقمي قد �أحدث طفرة كبرية وتطور ًا وتغريا» يف العملية الت�صميمية ب�أكملها ،من خالل معاجلة
الن�صو�ص وال�صور ال�صحفية وغريها من العنا�رص الكرافيكية لل�صحيفة ،حيث �إن �إ�ستخدام الكومبيوتر يف احلقل
الت�صميمي لل�صحيفة �أدى اىل بناء �أنظمة ت�صميمية و�إنتاجية �إلكرتونية مفتوحة ومتكاملة تعمل مع بع�ضها البع�ض
يف �آنٍ واحد ،وقد ك�رست حواجز �أنظمة ما قبل الطباعة املغلقة والتي يعمل كل فيها مبعزل عن الآخر ،ف�أ�صبحت
�أنظمة متكاملة تعرف بنظم الت�صميم والن�رش االلكرتوين  Designing and publishing Electronicوالتي
.
ت�ستخدم يف ت�صميم و�إنتاج ال�صحف وغريها من املطبوعات.
 -2تع ّد عمليات التو�ضيب االلكرتوين على ال�شا�شة � Electronic paginationإحدى حلقات نظم الت�صميم الرقمي
ويت�سع مفهوم الن�رش االلكرتوين لي�شمل الن�رش عرب ال�شبكة الدولية للمعلومات وت�سمى ال�شبكة العنكبوتية العاملية
)) ((www.و�إدخال الو�سائط املتعددة  Multimediaيف ت�صميم ال�صحف.
� -3أ�صبحت تنتج ال�صحف واملجالت الكرتوني ًا بدء ًا من احل�صول على مادتها التحريرية واالعالنية من م�صادرها
املختلفة وانتهاء ب�إجراء املعاجلات الإخراجية الالزمة لها ،كي ت�أخذ طريقها للن�رش على �صفحات ال�صحيفة ويتم
تنفيذ املعاجلات الت�صميمية عليها فيما يعرف بالتو�ضيب االلكرتوين ل�صفحات ال�صحيفة على �شا�شة احلا�سب.
 -4ان ا�ستخدام احلا�سوب قد �أحدث تغيريا” وحتوال” يف الت�صميم والن�رش يف ال�صحف الرقمية العربية ميكن
مالحظته من خالل التغيري يف م�ستوى و�أ�سلوب العمل داخل ال�صحيفة ،حيث دخل احلا�سوب و�أنظمة الت�صميم
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والن�رش االلكرتوين اىل ال�صحيفة اليومية وحمل معه الكثري من التغيري يف �سري العمل داخل غرف التحرير واالنتاج
و الت�صميم واالخراج .
�-5أ�صبحت ال�صحيفة االلكرتونية ذات م�سارالخطي متعدد االجتاهات من حيث م�صادر املعلومات و�أ�سلوب الت�صفح
والتفاعلية.
 - 6توقف االعتماد على التليربنرت  Teleprinterو�أ�صبحت الأخبار ت�صل مبا�رشة اىل ملقمات خم�ص�صة ال�ستقبالها
وثم معاجلتها وتوزيعها الكرتوني ًا وب�شكل �آيل.
 -7نظام الأخبار �أ�صبح ي�سمح للمحرر باالطالع على جميع الأخبار الواردة اىل ال�صحيفة من م�صادرها املختلفة ويوفّر
له خيار االطالع على ما يه ّمه من �أخبار والعمل على حتريرها مبا�رش ًة على ال�شا�شة وحتويلها اىل �أق�سام املونتاج.
� -8أختزلت �صالة اجلمع ،وغرفة الت�صوير امليكانيكي ،و�صالة املونتاج الورقي والفلمي لل�صفحات ،و�صالة جتهيز
الزنكات الطباعية وقد جتمعت جميع ًا يف مرحلة �إنتاجية واحدة تبد�أ بالت�صميم وتنتهي باللوح الطباعي اجلاهز
للرتكيب مباكنة طبع ال�صحيفة (وح�سب نظم الن�رش االلكرتوين) .
 -9م ّرت عملية ت�صميم وانتاج ال�صحيفة االلكرتونية مبراحل تغيري متثلت ب�أ�سلوب وتقنية جمع املعلومات
وتخزينها و�أ�سرتجاعها وتقنية املعاجلة الفنية للمادة ال�صحفية وهي مرحلة( الت�صميم والتو�ضيب) لها .ثم تقنية
الن�رشااللكرتوين للمادة �أو املعلومات ال�صحفية ونقلها وتبادلها.
والتحول يف �أ�سلوب الت�صميم ف�أ�صبح رقميا” وا�ستخدام الن�صو�ص وال�صور ومعاجلتها وتخزينها.
 -10طر�أ التغيري ّ
وقد ا�ستخدمت براجميات الت�صميم يف �إنتاج الن�صو�ص وت�صميم ال�صفحات و�أ�صبحت ال�صحف الرقمية متوافرة
على ال�شبكة الدولية للمعلومات وظهر الن�رش االلكرتوين ،ومتكنت من خزن الن�صو�ص وال�صور على و�سائط تخزين
الكرتونية مع �إمكانية البحث واال�سرتجاع الآيل الفوري لها .وجاء الن�رش االلكرتوين من نتاج (املزج بني تكنولوجيا
الإت�صاالت واحلا�سبات ) وتعترب ال�شبكة الدولية للمعلومات ذروة تطبيقات الن�رش االلكرتوين وي�سمى ال�شبكي
�أي�ضا.
 -11لل�صحيفة االلكرتونية �سمات ت�شكل عامال” مهما” يف جذب املت�صفحني ال�شباب وهي �سمة التفاعلية وابداء الر�أي
�سواء بالتعليق او النقد او ا�ستطالعات الر�أي العام التي توفرها مواقع ال�صحف الألكرتونية.وقد حققت ال�صحافة
االلكرتونية امل�شاركة والتفاعلية مب�ستوى غريم�سبوق يبد�أ بالبحث عن املوا�ضيع والأخبار ومير بامكانية توجيه
اال�سئلة املبا�رشة واحلوارات احلية.
 -12تلعب ال�صحيفة االلكرتونية دورات يف االت�صال اللحظي او الآين مع جمهورها عرب حلقات النقا�ش وغرف املحادثة
ومنتديات احلوار وقوائم الربيد االلكرتوين وغريها من �أ�ساليب االت�صال وهي خدمات م�ضافة تقدمها ال�صحيفة
االلكرتونية لقرائها.
 - 13متتاز ال�صحيفة االلكرتونية ب�إمكانات معلوماتية كبرية تقدمها للقارىء نظرا” لأ�سلوبها االلكرتوين و�سعة
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 -3جمال حممد غيطا�س ،2004 ،مدخل اىل ال�صحافة االلكرتونية ،بحث من�شور يف جملة الدرا�سات الإعالمية (القاهرة :املركز العربي االقليمي
للدرا�سات االعالمية لل�سكان والتنمية والبيئة العدد .)114
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 -4ر�ضا عبد الواحد �أمني ،2007 ،ال�صحافة االلكرتونية( ،القاهرة :دار الفجر للن�رش والتوزيع).
 -5زيد منري�سليمان ،2009 ،ال�صحافة الألكرتونية (الأردن ،عمان :دار �أ�سامة للن�رش والتوزيع).
� -6سعيد الغريب النجار ،2009 ،تكنلوجيا ال�صحافة يف ع�رص التقنية الرقمية ( القاهرة :الدار امل�رصية اللبنانية) .
 -7حممد ح�سني ب�صو�ص و�آخرون ،2010 ،الو�سائط املتعددة ت�صميم وتطبيقات( ،عمان دار اليازوري العلمية للن�رش والتوزيع).
 -8جملة عامل الطباعة ،1988 ،الأنظمة االلكرتونية لتجهيز ال�صفحات.

 -9جنوى عبد ال�سالم ،1998 ،جتربة ال�صحافة االلكرتونية امل�رصية العربية (،املجلة العلمية لبحوث الأعالم  (،القاهرة :جامعة القاهرة).
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مواجهة التمييز والتح ّر�ش اجلن�سي املتف�شي يف جمال العمل
الإعالمي يف لبنان
 روان عنان، ماي فرح. د، �ساره مالط، جاد ملكي.د

11 العدد

 ق�سم الدرا�سات االعالمية،اجلامعة االمريكية يف بريوت

Abstract :

This study shows how institutionalized gender discrimination
and the prevalence of sexual harassment of female journalists and
the absence of laws and codes of conduct that protect women and
help them endure and advance in their work systematically lead
to creating a discriminatory environment that keeps most women
locked outside of journalism careers, and discourages those who
made it into the news industry from enduring in their jobs, seeking
advancement, and occupying decision making positions, and
indirectly leads to news content that ignores women’s problems and
normalizes stereotypical representations of women in the media.
The study surveyed 250 female journalists from 60 Lebanese,
Arab and international news institutions operating in Lebanon. It
aims to advocate laws and codes of conduct that explicitly reject
sexual harassment and gender discrimination, to improve working
conditions of female journalists in the Arab world through developing
curricular material relevant for media literacy and journalism courses
that help prepare aspiring journalists to protect themselves from
gender discrimination and sexual harassment in the workplace.

مق ّدمة

 ازدادت خالل العقود،ح�رصي للرجال
يف الوقت الذي كانت مهنة ال�صحافة وك ّليات الإعالم جما ًال �شبه
ّ
. �إ ّال �أن هذا االمر مل يتحقق بنف�س الن�سبة يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية،القليلة املن�رصمة �أعداد طالبات الإعالم ب�شكل هائل
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فما الذي يف�سرّ التح ّول يف ن�سبة التوزيع اجلن�سي فيما ننتقل من ال�صفوف اجلامعية �إىل مكان العمل وعند االرتقاء
يف ال�س ّلم الوظيفي؟ ففي غالبية اجلامعات عاملي ًا ،ت�ش ّكل املر�أة غالبية ط ّالب ال�صحافة والإعالم� ،إ ّال �أن عددها يرتاجع
�رسعان ما تدخل مكان العمل لت�ستم ّر الأعداد بالرتاجع فتبلغ �أقلية ب�سيطة يف م�ستويات الإدارة الأعلى يف �رشكات
الإعالم ( .)2011 ,Byerlyحتى يف الدول حيث ترتفع ن�سبة العدالة بني اجلن�سني ،ت�ستم ّر �أ�شكال الالم�ساواة املهنية
(.)2007 ,Djerf-Pierre
يف جمال الإعالم على وجه اخل�صو�صّ ،
تتخطى انعكا�سات هذا الفارق متثيل الأجنا�س واحت�ساب عدد الرجال
والن�ساء �ضمن القوى العاملة .فيرتك تدين التمثيل يف م�ستويات �صنع القرار واحلوكمة َت ِبعات مبا�رشة على املحتوى
الذي يتم �إنتاجه وامل�سائل التي تتم تغطيتها والأ�صوات التي يتم �إي�صالها والطرق التي يتم من خاللها ت�صوير املر�أة
والرجل (� .)2009 ,North ;2009 ,White ;2006 ,Byerly and Rossإىل ذلك ،ي�ضمن تدين عدد الن�ساء بني
املدراء واللجان امل�س�ؤولة عن التوظيف بقاء الأ�صوات التي قد تتح ّدى ممار�سات التوظيف التمييزية خجولة وحتى
�صامتة ( .)2009 ,Djankov et alولكن ،حتى عندما تتمكن املر�أة من الو�صول �إىل �صفوف القوى العاملة يف الإعالم،
م�سريتهن
منهن يف بداية
ّ
تواجه جمموعة من العوائق التي تُثبط عزميتها وا�ستمراريتها يف العمل ،وت�ستقيل العديد ّ
اخرتاقهن لل�سقف
تبعدهن عن مراكز القوة وتعيق
املهنية� .أما القليالت اللواتي ي�صمدن ،فتواجهن بيئة متييزية
ّ
ّ
الزجاجي (.)2013 ,Sandberg
ا�ستخدمت عبارة ال�سقف الزجاجي لأول مرة عام  1986يف �صحيفة وال �سرتيت جورنال يف تقرير عن املر�أة
يف ال�رشكات بقلم هيموويتز و�شيلهاردت .وهو ي�شري عادة �إىل احلواجز غري الر�سمية التي تواجه ارتقاء املر�أة يف ال�س ّلم
الوظيفي .لذلك ،وعلى الرغم من عدم وجود عوائق قانونية �أو مهنية متنع ترقية املر�أة �إىل م�ستويات �إدارية ،هناك عوائق
اجتماعية وثقافية يمُ كن ت�سميتها بال�سقف الزجاجي ،بحيث ت�ستطيع املر�أة ر�ؤية امل�ستويات الأعلى ولكنها تعجز عن
بلوغها .منذ ذلك الوقت ،تنطبق هذه العبارة على العوائق يف جماالت �أخرى تواجهها جمموعات خمتلفة وخ�صو�ص ًا
االقليات يف �شتّى املجاالت واملجتمعات.
حتدد هذه الدرا�سة العوائق والبيئة التمييزية املنت�رشة يف �صناعة الإعالم اللبناين ،وتثبت كيف �أن التمييز
اجلن�سي امل�ؤ�س�سي والتح ّر�ش اجلن�سي امل�ست�رشي والتمييز الثقايف وغياب القوانني وال�سيا�سات و�آليات التنفيذ التي
حتمي ومت ّكن املر�أة من البقاء واالرتقاء يف وظيفتها ،ي�ؤ ّدي �إىل �إنتاج التفاوت والالم�ساواة بني اجلن�سني والبيئة
ُثبطهن عن ال�سعي للو�صول �إىل مراكز �أعلى
التمييزية التي تُبقي العديد من الن�ساء خارج القوى العاملة الإعالمية وت ّ
النمطي للمر�أة (والرجال) يف الإعالم .ثم تناق�ش الدرا�سة �إمكانية
وتغ�ض النظر عن م�شاكل املر�أة وتط ّبع الت�صوير
ّ
ّ
�أن ت�ساهم �سيا�سات الرتبية اال�ستباقية يف اجلامعات واملدار�س و� ّأي تغيري يف ال�سيا�سات على امل�ستويات الت�رشيعية
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�إىل  %15يف منا�صب احلوكمة (مثال ع�ضوة يف جمل�س االدارة) ( .)2013 ,Melki and Mallatويف حني تعبرّ هذه
الأرقام ب�رصاحة عن التفاوت اجلن�سي يف قطاع الأخبار ،فهي ال ت�صل �إىل عمق امل�شكلة.
ير�سم اال�ستطالع الذي �شمل � 250صحافية ّ
وموظفة �أخبار (لبنانية وعربية واجنبية) من م�ؤ�س�سات الأنباء
ال�ستني التي مت اختيارها ع�شوائي ًا والعاملة يف لبنان� ،صورة وا�ضحة لت�شكيل القوى العاملة .فال ّ
يتخطى عمر غالبية
وهن عازبات ( )%71بدون �أطفال (� .)%74إىل ذلك ،عملت غالبيتهن ( )%67لفرتة
ه�ؤالء الن�ساء � 34سنة �أو �أق ّل (ّ )%75
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ثلثي ط ّالب ال�صحافة والتوا�صل يف اجلامعات .ويف بع�ض
يف ما يتع ّلق بالرتبية الإعالمية يف لبنان ،ت�ش ّكل املر�أة ّ
التخ�ص�صات ،مثل ال�صحافة املطبوعة والعالقات العامةّ ،
تتخطى هذه الن�سبة لتبلغ  5/4و 9/8على التوايل (,Melki
 .)2009غري �أنها ال ت�ش ّكل �أكرث من ثلث القوى العاملة يف قطاع الأخبار� .إىل ذلك ،يزداد هذا الفارق مع ارتفاع املنا�صب
الإدارية يف ال�رشكة حيث ال ّ
يتخطى عدد الن�ساء  %22من الإدارة العليا (مثال مديرة عامة مل�ؤ�س�سة اعالمية) وبالكاد ي�صل
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وامل�ؤ�س�سية ،يف التخفيف من ح ّدة هذا الو�ضع وت�ساهم يف حت�ضري املر�أة (والرجل) ب�شكل �أف�ضل ملواجهة ثقافة التمييز
املُ�سيطرة يف مكان العمل ،والتح ّكم باالرتقاء الوظيفي وحماولة تغيري هذه املمار�سات .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تقرتح الدرا�سة
ت�ضمني الرتبية الإعالمية النقدية ( )Critical Media Literacyوالدرا�سات اجلن�سانية ()Gender Studies
يف منهاج ال�صحافة والدرا�سات الإعالمية قد ي�ساعد يف حت�ضري الط ّالب ب�شكل �أف�ضل لدخول مكان عمل تنت�رش فيه
ممار�سات التحر�ش والتمييز بني اجلن�سني وغريها من �أنواع التمييز.
ترتكز الدرا�سة على ا�ستطالعات و ُمراقبة ومقابالت مع ّمقة مع �إعالميات و�صحفيات ومديرات �إعالم
وموظفات تعملن يف م�ؤ�س�سات �إعالمية داخل لبنان .وعلى الرغم من الرتكيز على لبنان� ،أظهرت البحوث �أن لبنان لي�س
حالة فريدة من حيث عدم امل�ساواة بني اجلن�سني يف الوظائف الإعالمية ( )2011 ,Byerlyوميكن تعميم العديد من
النتائج عاملي ًا (.)2009 ,White
لطاملا اع ُتبرِ لبنان �إحدى الدول الأكرث تقدم ًا وحترر ًا يف العامل العربي ،بحيث يتمتع ب�إعال ٍم ح ٍّر ن�سبي ًا
وثقافة ت�ضمن ب�شكل عام العدالة بني اجلن�سني ( .)2012 ,Melki et alومتلك املر�أة احلق يف الو�صول �إىل كافة املهن
والوظائف وتتمتع بحقوق مت�ساوية مع الرجل ي�ضمنها الد�ستور .على الرغم من ذلك ،تواجه املر�أة تدين متثليها يف
منا�صب القوة وبخا�صة يف املنا�صب ال�سيا�سية ،وتواجه قوانني وممار�سات متييزية وبخا�صة تلك التي ترعى الزواج
والطالق والإرث وح�ضانة الأطفال ،يعززها النظام ال�سيا�سي الطائفي الذي يعيد �إنتاج الطبقات االجتماعية الذكورية
املُحافِظة (.)2010 ,Khalaf ;1998 ,Shehadeh
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ال تتجاوز الع�رش �سنوات يف قطاع الأخبار ،فيما  %15عملن بني  10و� 15سنة ،و %18منهم �أم�ضني �أكرث من � 15سنة
يف هذه املهنة .يحمل غالبيتهن �شهادة جامعية ( )%92وحتى �أن ق�سم ًا كبري ًا منهن يحملن �شهادة درا�سات عليا (.)%55
ي�شري ذلك �إىل � ّأن ق ّلة من الن�ساء اللواتي يدخلن قطاع الإعالم والأخبار ت�ستم ّر يف هذه املهنة ،يف حني �أن الغالبية ترتكها
ؤ�س�سن عائلة على الرغم من متتّعهن مب�ؤهالت درا�سية عالية.
ال �سيما الن�ساء اللواتي ي� ّ
	�أما بالن�سبة �إىل الوظيفة الأ�سا�سية ،فغالبية الن�ساء املُ�ستطلعات مرا�سالت ( )%60وق ّلة حم ّررات (� )32أو
ُمنتِجات (� )%15أو حم ِّررات مواقع �إلكرتونية ( ،)%11وحفنة �صغرية يف الإدارة املتو�سطة ( )%6والإدارة العليا ()%5
لهن ّ 5
�أو �أع�ضاء يف جمال�س الإدارة ( .)%1ال متلك الغالبية ()%67اي ّ
موظفني
لهن يف حني �أن ّ %18
موظفني تابعني ّ
موظفني �أو �أكرث .بالإ�ضافة �إىل ذلك %33 ،فقط من ّ
إدارتهن و %14يقمن ب�إدارة �ستّة ّ
املوظفني يتبعون
�أو �أق ّل حتت �
ّ
ملُ�رشِفات ن�ساء .ويتوافق توزيع ال�صحافيات الن�ساء ّ
وموظفي الأخبار يف القوى العاملة مع الدرا�سات ال�سابقة لقطاع
الأخبار اللبناين ( ،)2013 ,Melki and Mallatكما يعك�س االجتاهات العاملية يف هذا املجال (.)2011 ,Byerly
الأهم من ذلك � ّأن انعدام العدالة هذا ،ال �سيما يف م�ستويات الإدارة العليا واحلوكمة ،ي�شري �إىل عدم م�شاركة
املر�أة يف و�ضع �سيا�سة امل�ؤ�س�سة و�صنع القرارات الإدارية ،على الرغم من ت�أثرها مبا�رشة بهذه ال�سيا�سات والقرارات.
يت�ضح هذا الو�ضع لدى مقارنة تركيبة غرفة الأخبار من حيث اجلن�س والتي تر�أ�سها مديرة بتلك التي ير�أ�سها رجل.
على �سبيل املثال ،مديرة الأخبار يف تلفزيون اجلديد هي واحدة من حفنة �صغرية جد ًا من املديرات التنفيذيات بني املدراء
الآخرين يف القنوات التلفزيونية العربية .فت�سيطر ال�صحافيات على معظم منا�صب �إدارة غرفة الأخبار يف تلفزيون
اجلديد ،وغالبية املنتجات واملنتجات التنفيذيات هن من الن�ساء ،مبا يف ذلك نائبة مدير الأخبار يف اجلديد ومديرة الربامج.
�أما موقع ناو ليبانون ( )Now Lebanonالإخباري الإلكرتوين فهو مثال �آخر ،بحيث ي�ضم ق�سم ًا عربي ًا ير�أ�سه مدير
حترير وق�سم ًا �إجنليزي ًا تر�أ�سه مديرة حترير .ي�ضم املوقع العربي �صحافيني وحم ّررين ب�شكل �أ�سا�سي (حوايل 4/3
ّ
املوظفني من الرجال) ،يف حني يت�أ ّلف املوقع االجنليزي ب�شكل �أ�سا�سي من االعالميات (حوايل  4/3من الن�ساء) الذي
ي�ش ّكل مقارنة �أف�ضل مع ن�سب التوزيع اجلن�سي احلايل يف كليات ال�صحافة والإعالم يف لبنان .غري �أن الفوارق ّ
تتخطى
ن�سب التوزيع هذه يف ثقافات غرفة الأخبار .فقد الحظ الباحثون الذين يراقبون غرف الأخبار هذه اختالفات كبرية يف
ردود ونربات ال�صحافيات ّ
املوظفات يف غرفة الأخبار ،ال �سيما يف ما يتع ّلق ب�أولويات تغطية الأخبار والتح ّر�ش اجلن�سي
وم�ستوى التمكني والثقة املفقود يف غرف الأخبار التي ي�سيطر عليها الرجال.
ت�شري املعلومات الآنف ذكرها �إىل وجود عوامل اجتماعية وم�ؤ�س�سية قوية متنع املر�أة من دخول جمال
ال�صحافة والإعالم وتثنيها عن اال�ستمرار يف هذا املجال وتعيقها عن االرتقاء يف وظيفتها� .سوف تناق�ش الفقرات املقبلة
بع�ض ًا من هذه العوامل� ،أهمها� :سيطرة التمييز والتح ّر�ش اجلن�سي الذي يخلق بيئة عمل عدائية للمر�أة ويفر�ض عوائق
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وين تفا�صيل فظيعة عن خربتهن خالل املقابالت
جمموعة من الن�ساء يف برنامج تلفزيوين لبناين عن هذه امل�شكلة و َر َ
(.)2013 ,Ahmar Bel Khat el Areed
ّ
وموظفات الأخبار يتع ّر�ضن للتح ّر�ش اجلن�سي بح�سب ا�ستطالعنا؟
ولكن ،كم من ال�صحافيات العامالت
فقد �س�أل اال�ستبيان عن خم�سة انواع من التحر�ش اجلن�سي :اللفظي ( ،)verbalالإميائي ( ،)nonverbalالتهديدي
( ،)threateningالبيئي ( ،)environmentalواجل�سدي ( .)physicalفي�شمل التح ّر�ش اجلن�سي اللفظي
التعليقات اجلن�سية وال�شتائم والأخبار �أو الق�ص�ص ذات الطابع اجلن�سي .وي�شمل التح ّر�ش اجلن�سي الإميائي التحديق
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ال يزال التح ّر�ش والتمييز اجلن�سي من املح ّرمات املُتجا َهلة ال �سيما يف الأخبار والإعالم
( ،)1999 ,Kim and Kleiner ;2012 ,Alabasterوتبقى غائبة عن مناهج غالبية اجلامعات العربية
( .)2002 ,Dabbous-Sensenigغري �أن م�س�ألة التح ّر�ش اجلن�سي �أثارت م�ؤخر ًا نقا�ش ًا عام ًا بف�ضل
ت�سليط ال�ضوء الإعالمي على االعتداءات على ال�صحافيات ،ال �سيما يف الدول العربية التي ت�شهد ثورات
وازدياد عدد الن�ساء اللواتي يتجر�أن على احلديث عن املو�ضوع بيد �أنه من املحرمات الكربى يف العامل العربي
(.)2009 ,Sidahmed ;2012 ,Lil Nasher ;2012 ,Gatten ;2012 ,Saud
و�أ�شار ا�ستطالع ال�صحافيني ّ
وموظفي الأخبار الذي جرى يف �إطار هذه الدرا�سة� ،إىل �أن التح ّر�ش والتمييز
اجلن�سي خلق بيئة ُمعادية تدفع املر�أة خارج هذا املجال .في�ؤمن غالبية امل�شاركني املُ�ستط َلعني ب�أن التمييز اجلن�سي
م�ستقبلهن املهني ( .)%80حتى �أن ن�سبة �أكرب توافق �أن التح ّر�ش
م�شكلة ( )%73لل�صحافيات يف لبنان وي�ؤ ّثر على
ّ
م�ستقبلهن املهني ( .)%82وبيد �أن �أقلية ت�ؤكد �أنها فكرت باال�ستقالة من
اجلن�سي م�شكلة ( )%87وي�ؤ ّثر �سلب ًا على
ّ
وظيفتها �أو مهنتها ب�سبب التمييز اجلن�سي (� )%10أو التح ّر�ش اجلن�سي ( ،)%10ال ميكننا �إ ّال �أن نحزر كم عدد
ا�ستقالتهن ب�سبب هذه امل�شاكل� ،أو اللواتي مل يح�صلن على
الن�ساء اللواتي مل ن�ستطع ا�ستيفاءهن النهن قد ق ّدمن
ّ
منهن تقدمي خدمات جن�سية خالل املقابلة .وعلى الرغم من
الوظيفة ا�ص ًال ب�سبب املمار�سات التمييزية �أو لأنه طلب ّ
عدم توفّر براهني علمية حتدد مدى انت�شارها ،تبدو هذه امل�شكلة الأخرية وك�أنها منت�رشة ب�شكل وا�سع يف قطاع
تف�شي ذلك وم�ساهمته يف �إبعاد املر�أة عن قطاع الأخبار .فمث ٍال عبرّ ت
الإعالم .فت�شري االخبار وال�شهادات �إىل
ّ
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�أمام ارتقائها ،غياب القوانني ومدونات ال�سلوك املهني ( )professional codes of conductو�آليات التنفيذ التي
حتمي املر�أة ومت ّكنها� ،إىل جانب ال�سيا�سات امل�ؤ�س�سية القدمية التي ترتافق مع عقلية وثقافة اجتماعية ذكورية رثّ ال
تزال تتوقّع من املر�أة ت�أدية الواجبات املنزلية والعائلية لوحدها بالتوازي مع وظيفة بدوام كامل.
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والغمز واحلركات اجل�سدية .اما التح ّر�ش اجلن�سي التهديدي في�ضم عر�ض مكاف�آت �أو تهديد لقاء خدمات جن�سية.
وي�ضم التح ّر�ش اجلن�سي البيئي ال�صور غري املحت�شمة وال�صور اخلالعية� .أما التحر�ش اجلن�سي اجل�سدي فيت�ضمن
اللم�س غري املرغوب فيه واالت�صال اجل�سدي واحل�رش يف �أماكن �ض ّيقة (.)1997 ,Brown and Flatow
على الرغم من �أن غالبية الن�ساء (والرجال) تُقلل من ذكر هذه التجارب� ،أظهر اال�ستطالع �أن غالبية الن�ساء
م�سريتهن املهنية .وكان التح ّر�ش
(�أكرث من الن�صف) واجهن نوع ًا من �أنواع التح ّر�ش اجلن�سي على الأق ّل مرة واحدة يف
ّ
ني منه م ّرة واحدة على الأقل) ،يليه التح ّر�ش الإميائي ()%48
اجلن�سي اللفظي �أكرث �أنواع التح ّر�ش انت�شار ًا ( %60عا َن َ
والتح ّر�ش اجل�سدي ( )%26والتهديدي ( )%10والبيئي (.)%10
أنهن تع ّر�ضن لالعتداء اجل�سدي غري اجلن�سي م ّرة واحدة على الأق ّل ،ما يعني
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قال ّ � %10
�أن نوع التح ّر�ش اجلن�سي الأقل انت�شار ًا �سائد بقدر االعتداء اجل�سدي والعنف �ضد ال�صحافيني ،وهي م�س�ألة حتظى
بتغطية �إخبارية وا�سعة �سنوي ًا وتراقبها عدة منظمات دولية (,White ;1992 ,Weaver ;2012 ,The Australian
وتغ�ض م�ؤ�س�سات الأخبار النظر عنه .وقد �أ�شار
 .)2009لكن ال يحظى التح ّر�ش اجلن�سي بالتغطية التي ي�ستحقها
ّ
غالبية امل�شاركني �إىل �أن �رشكاتهم ال تعتمد � ّأي �سيا�سة �ضد التح ّر�ش اجلن�سي ( )%72وق ّلة فقط وافقوا �أن �رشكاتهم
تتعامل بفعالية مع �شكاوى التح ّر�ش اجلن�سي ( )%38والتمييز اجلن�سي (.)%32
وتتفاقم هذه امل�شكلة ب�سبب نظام قانوين ال يعرتف بالتمييز والتح ّر�ش اجلن�سي كم�س�ألة ت�ستحقّ قوانني
خا�صة .فقانون العقوبات اللبناين ال يج ّرم وال حتى يذكر التح ّر�ش �أو حتى التمييز اجلن�سي ،وهذا اي�ض ًا ينطبق على
قانون العمل اللبناين .وج ّل ما ي�سمح به لل�ضحية هو حقّ اال�ستقالة من دون تقدمي �إخطار ملدة �أ�سبوعني �أو �أربعة
�أ�سابيع االعتيادية ( .)2012 Gattenكما ال ت�شمل مدونة ال�سلوك املهنية لنقابة ال�صحافة � ّأي �أحكام عن امل�ساواة بني
اجلن�سني و� ّأي �رشوط �أو �أنظمة ب�ش�أن التح ّر�ش اجلن�سي ،وتدمج التمييز اجلن�سي والتح ّر�ش اجلن�سي ب�شكل غام�ض
بفئات التمييز العامة.
وت�ش ّكل اجهزة الدولة واالمن القيمة على تطبيق القانون واملفرت�ض بها حماية املواطنني من هذا الأذى جزء ًا
من امل�شكلة .فغالبية الن�ساء اللواتي تع ّر�ضن للتح ّر�ش اجلن�سي حددن ال�سيا�سيني والع�سكريني ورجال الأمن كم�صدر
�أ�سا�سي لهذه االنتهاكات .وقد قالت �إحدى ال�صحافيات“ :ال ميكنني �أن �أعدد كم مرة تع ّر�ضت فيها للتح ّر�ش من قبل
م�س�ؤولني �سيا�سيني و�أفراد يف ال�رشطة اللبنانية وقوى الأمن والقوات امل�س ّلحة .ولكن ،ملن �أ�شتكي؟ فاجلهات التي
ُيفرت�ض بها توفري احلماية من هذا الأذى هي التي تقوم به وت�ضمن ا�ستدامته .و�إذا حاولت التق ّدم ب�شكوى �إىل ال�سلطات
املحلية� ،إما يتجاهلونك �أو يهز�أون بك وحتى يقولون �أنك ت�سببت بذلك” .كما تُثني تقارير عن اعتداء رجال ال�رشطة
هدتهن ذكر هذه احلوادث (.)2012 ,Nazzal
اللبنانيني (وحادثة اغت�صاب معتقلة واحدة على الأقل) على ن�ساء يف ُع ّ
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وباخلال�صة ،ت�شري �أدلة الدرا�سة الآنف ذكرها �إىل �أن �سل�سلة من العوامل االجتماعية وامل�ؤ�س�سية والقانونية
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ال�شبه م�ستحيلة التي تفر�ضها امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،فرنى �أن كثري من املذيعات ي�ضط ّرن للخ�ضوع لعمليات جتميل
ونظام غذائي غري �صحي للمحافظة على وزن و�شكل معينّ  .وتواجه الإعالمية املر�أة التي تتخطى عمر ًا معين ًا مناف�سة
من زميالتها االقل عمر ًا ويف اكرث االحيان �أي�ض ًا �أقل خربة وكفاءة ،بينما ال يواجه االعالمي الرجل نف�س ال�ضغوط،
فامل�ؤ�س�سة االعالمية تقدر خربته وكفاءتة اكرث بكثري من عمره ووزنه و�شكله (.)2011 ,Byerly
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ويف الوقت الذي ال تق ّدم القوانني ومدونات ال�سلوك املهني � ّأي حماية ظاهرية ،تق�صرّ ال�سيا�سات واملمار�سات امل�ؤ�س�سية
يف تقدمي امل�ساعدة داخلي ًا �أي�ض ًا .فقط  %69من امل�شاركات املُ�ستَطلعات قلن �أن �رشكاتهن تق ّدم �إجازة �أمومة ،يف حني قال
� %13أنهم ح�صلوا على خدمة رعاية الأطفال و %8على �إجازة �أب ّوة .واجلدير بالذكر ان جمل�س النواب اللبناين �أق ّر يف
سوي لبنان
ني�سان  2014زيادة مدة �إجازة الأمومة (املدفوعة) من �سبعة اىل ع�رشة �أ�سابيع ( ،)2014 ,Annaharما ي� ّ
بال�سعودية حيث القوانني والعادات االجتماعية حتد ب�شكل �صارم من حق املر�أة بالعمل ،وحيث ن�سبة الن�ساء ال�سعوديات
ال يتخطى  %10من اليد العاملة ( .)2013 ,Aluwaishegومع ان املعايري الدولية حتدد � 12أ�سبوع ًا كمعدل و�سطي
لإجازة الأمومة املدفوعة ،تتخطى �أكرث الدول املتقدمة (ما عدا الواليات املتحدة) وبع�ض الدول النامية هذا املعدل .فمث ًال
حتدد ال�صني  90يوم ًا ،وفرن�سا  112يوم ًا ،ورو�سيا  140يوم ًا ،وت�سمح كثري من هذه الدول با�ستخدام بع�ض ايام اجازة
االمومة كاجازة �أب ّوة ،باال�ضافة اىل حتديد عدد خا�ص من االيام لإجازة الأب ّوة (Hall and ;2012 ,Alabaster
.)2014 ,Spurlock
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن  %57فقط قالوا �أن �رشكاتهم اعتمدت �سيا�سات ل�ضمان امل�ساواة بني اجلن�سني .ي�ؤ ّكد
احلجة املق ّدمة �أعاله والقائلة ب�أن املمار�سات التمييزية دفعت بالن�ساء املتزوجات والأمهات خارج القطاع ،ال �سيما
ذلك ّ
عندما ن�أخذ يف االعتبار دوام العمل القا�سي ومتط ّلبات العمل من ال�صحافيني �أو حمرتيف جماالت االعالم .بالتايل ،تتّ�ضح
ال�صورة عندما جنمع هذه ال�سيا�سات امل�ؤ�س�سية بعادات جمتمعية وثقافة تتوقّع من املر�أة العاملة االهتمام بالواجبات
املنزلية والعائلية بنف�سها ،وهذه م�شكلة تواجه املر�أة حتى يف الدول املتقدمة ( .)2013 ,Sandbergويف الوقت الذي
أنهن ي�شعرن بالغنب مقارنة بالرجال .فتتفق
مل تتط ّرق هذه الدرا�سة �إىل هذه امل�س�ألة الثقافية ،تُظهر �إجابات امل�شاركات � ّ
لكن حظني بفر�ص �أكرب ( )%48وحققن عائد ًا مالي ًا �أكرب
كن رجا ًال ّ
أنهن لو ّ
ن�سبة كبرية من امل�شاركات يف اال�ستطالع � ّ
(.)%37
	�إىل هذا نزيد مو�ضوع تركيز الإعالم العاملي (واللبناين) على اهمية �شكل ومظهر املر�أة ،خا�صة يف التلفزيون.
فالدرا�سات ت�شري ان املر�أة االعالمية اليوم تواجه �ضغوط ًا هائلة من ناحية املعايري اجلمالية اجل�سدية والعمرية
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ال�سن ،خارج نطاق االعالم ال �سيما يف م�ستويات
فت�ساهم هذه العوامل يف �إبقاء املر�أة ،ال �سيما املتزوجة واملتق ّدمة يف ّ
الإدارة العليا .وت�شمل العوامل اي�ض ًا بيئة ُمعادية للمر�أة ت�ست�رشي فيها ممار�سات التمييز والتح ّر�ش اجلن�سي وتت�سم
بغياب القوانني ومدونات ال�سلوك املهني و�آليات التنفيذ التي حتمي املر�أة ومت ّكنها و�سيا�سات م�ؤ�س�سية قدمية ترتافق
مع عقلية وثقافة جمتمعية ذكورية ال ترى املر�أة ك�رشيكة حقيقية يف االنتاج القومي وجزء ا�سا�سي من اليد العاملة
الوطنية ،وجمتمع �أبوي يفر�ض توقّعات كبرية على املر�أة (دون الرجل) يف املنزل.
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التو�صيات
مبوجب هذا الو�ضع امل�ستم ّر ،يو�صي هذا الف�صل مبا يلي:
	•العمل فور ًا على �إعداد م�شاريع قانونية جت ّرم التمييز اجلن�سي والتحر�ش اجلن�سي وت�ضيف لغة وا�ضحة يف مدونات
ال�سلوك املهني بت�أييد من نقابات ال�صحافة والإعالم .وقد َد َعمت كافة ال�صحافيات امل�ستطلعات تقريب ًا اعتماد
قوانني خا�صة يف قانون العقوبات اللبناين تتط ّرق ب�رصاحة �إىل العدالة بني اجلن�سني ( )%97وجترم التح ّر�ش
اجلن�سي (.)%99
حت�ضري وتزويد طالبات وط ّالب ال�صحافة والإعالم مبعلومات عن واقع املهنة .ميكن حتقيق ذلك بت�ضمني الرتبية
الإعالمية النقدية ( )Critical Media Literacyوالدرا�سات اجلن�سانية ( )Gender Studiesيف املنهج الدرا�سي،
كون هذه املناهج ال تكتفي ب�إطالع الطالب على تاريخ التمييز اجلن�سي واملمار�سات التمييزية احلالية وكيفية التعامل
مع التمييز والتح ّر�ش اجلن�سي مث ًال ،بل تبثّ فيهم قدرة كبرية على التفكري النقدي يح ّثهم على تغيري الو�ضع الراهن.
ّ
يتخطى ذلك التط ّرق �إىل متثيل املر�أة يف القوى العاملة لي�شمل ت�صويرها يف الإعالم وت�ضمني امل�سائل التي تهمها وت�ؤثر
على حياتها و�صحتها وتقدمها يف املجتمع.
م�شجعة للمر�أة ر ّبة
	•العمل على تطوير وتنفيذ �سيا�سات م�ؤ�س�سية متنع التمييز والتح ّر�ش اجلن�سي وتوفّر بيئة عمل ّ
العائلة .دعمت االكرثية ال�ساحقة من االعالميات امل�ستطلعات اعتماد �رشكاتهن ملدونات �سلوك خا�صة بالتح ّر�ش
اجلن�سي ( )%97وامل�ساواة بني اجلن�سني (.)%96
	•ت�شكيل جمموعة مهنية للرتويج للعدالة بني اجلن�سني يف غرفة الأخبار واالرتقاء بها .ميكن �أن تكون هذه املجموعة
ق�سم ًا فرعي ًا �ضمن هيكل موجود (مثل نقابة ال�صحافة) ،تتولىّ م�س�ؤولية دعم االرتقاء باملر�أة يف املهنة وت�ش ّكل
م�ساحة لتوفري التوجيه املهني والقانوين.
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د� .سليمان رحال

The use of ICT in enterprises profoundly transforms their
structures and relationships they have with their partners.
This article summarizes the results of research on the
integration of ICT in SMEs in Algeria. The main hypothesis was to
say that the answers lie in how managers perceive the product and,
as a corollary, in the way they evaluate the performance of their
businesses.

مقدمة
يف ع�رص انت�شار املعلومات املت�سارع ،ظهرت مفاهيم جديدة مثل “جمتمع املعلومات” و”جمتمع املعرفة”
والتي بد�أت بت�شكيل تركيبة وبنية املجتمع اجلديد .فلقد مكنت الروابط الإلكرتونية من ر�سم مالمح هذا املجتمع وحددت
�أبعاده و�أ�شكال التفاعل فيه .ولعل �أهم ما مييز هذا املجتمع اجلديد كونه ي�شكل نقلة نوعية باجتاه التطوير والإبداع،
�إذ يعد التحكم يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال �أ�سا�س �إحداث القيمة .ومع توقع تعاظم ت�أثري التطبيقات املختلفة
لثورة املعلومات واالت�صال� ،أ�صبح التحول باجتاه االعتماد على التكنولوجيا احلديثة ،مبثابة اقتناء للفعالية والنجاعة
والبحث عن �رشعية جديدة “�رشعية تكنولوجية” ( )Légitimité technologiqueلرفع كفاية الأداء وحت�سني
املهارة والكفاءة وجودة اخلدمات واملنتجات و�إ�ضفاء نوع من العقالنية على �أ�سلوب الإدارة.
	�إن حماولة تف�سري هذا ال�سلوك يقود حتما �إىل فح�ص الإقبال املتزايد على ا�ستخدام تكنولوجيا االت�صال
واملعلومات ،لأنها تعد عامال �أ�سا�سيا يف �رشح جملة هذه التحوالت ،فكثريا ما تنمذج امل�ؤ�س�سات والأ�سواق وكل التنظيمات
ب�شكل عام على �أنها وحدات ملعاجلة املعلومات .وبهذا االعتبار �أ�صبح دمج تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف البنيات
التنظيمية ـ مهما كانت حقيقة وجودها وطبيعة ن�شاطها ـ مو�ضوعا يف حد ذاته من حيث درا�سة اخل�صائ�ص الهيكلية للبنية
التنظيمية واال�ستخدامات املرتبطة وخمتلف الت�أثريات الناجتة عن ذلك.
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وبهذا االعتبار تركز هذه الدرا�سة على �إبراز �أهم التغريات والتحوالت بتنظيم العمل ون�شاط امل�ؤ�س�سات،
والتي ترتبط يف بع�ض مناحيها بتعميم اال�ستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات.بالإ�ضافة �إىل حماولة ا�ستجالء واقع
ا�ستخدامها يف امل�ؤ�س�سة اجلزائرية وهذا بالرتكيز على ثالث م�ستويات �أ�سا�سية:
�أ -امل�ستوى التقني ()Plan technique؛ ي�شري للبنية التكنولوجية ويف�رس االختيارات الأ�سا�سية للإ�سرتاتيجية
ال�صناعية.
ب -امل�ستوى التنظيمي ()Plan organisationnel؛ ويتعلق ببنية وهيكلة امل�ؤ�س�سة ويف �إطاره حتلل التحوالت التي
�أوجدتها التكنولوجيا.
ج -امل�ستوى الإن�ساين ()Plan humain؛ ويدر�س مناخ العالقات والتفاعالت املرتبطة باال�ستخدامات من عدمها
(.)1()non usage

 -1نحو مدخل جديد لتنظيم العمل
لقد �أدى تنظيم العمل الذي و�ضعه ( ) F. TAYLORـ مع التكنولوجيا ،الأ�سواق واملحيط العام لتلك الفرتة
ـ �إىل توجيه جيل كبري من امل�سريين باجتاه النجاح املعروف تاريخيا ،ال�سيما خالل ال�سنوات الع�رشين ،التي طبق فيها
( )FORD Henryاملقاربة التايلورية ب�شكل مفرط مكنه من ال�سيطرة على �سوق ال�سيارات� ،ساحبا وراءه الع�رشات
من املناف�سني .لقد تراجعت ال�رصامة التايلورية ليحل حملها �شغف ا�ستخدام العديد من التعابري مثل“ :التنظيمات
املتعلمة” ( ،)Les organisations apprenantesالتمكني �أو التقوية ( ،)2()L’empowermentوالتنظيمات
االت�صالية( )Les organisations communicantesوغريها ،والتي ت�شرتك جميعها يف كونها النقي�ض الكلي
ملبادئ تق�سيم العمل املوجودة يف “علم الإدارة احلديث”.
�إن �أهم االختالفات بني املقاربة التايلورية واملقاربة احلالية ح�سب ()1995 ,.Brynjolfsson E., Mendelson H
تربز بو�ضوح حدوث تغريات جوهرية يف طرق تنظيم االقت�صاد والعمل ب�شكل خا�ص مت تلخي�صها يف اجلدول املوايل :
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 -2مفهوم اال�ستخدام
كثرية هي املفاهيم التي توظف لو�صف العالقة التي يقيمها (�أو تربط) الفرد بتكنولوجيا املعلومات
واالت�صال .فمحاولة �إبراز املحتوى التحليلي لهذه املفاهيم يقود حتما �إىل الأخذ بعني االعتبار ال�سريورة االجتماعية
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املالحظ �أن العوامل التي �أوجدت هذه التغريات هي بالت�أكيد متعددة وبعيدة من �أن تكون م�ستقلة ب�صفة
متبادلة ،غري �أن بروز وتنامي دور تكنولوجيا املعلومات يبدو ك�أحد التف�سريات املمكنة� .إذ كان للتطور يف تكنولوجيا
املعلومات منذ بداية القرن دور ريادي يف التغري وقلب املوازين داخل امل�ؤ�س�سات ،حيث بد�أ التغري من طريقة تنظيم العمل
ـ الذي ال يزال يف م�رسى التحول �إىل اليوم ـ وهيكلة امل�ؤ�س�سات التي تراجعت فيها الهيكلية واملركزية املدجمة عموديا،
ليف�سح املجال �أمام �أ�شكال �أكرث مرونة للتنظيم الداخلي والإ�سرتاتيجية ال�صناعية ككل.
كما يربز املدخل اجلديد التوجه املتنامي لتنظيم العمل عن طريق �شبكات امل�ؤ�س�سات (réseaux
 )d’entreprisesالأقل حجما والأكرث تخ�ص�صا مما �أدى �إىل زعزعة البنية الناجتة عن التنظيمات الفرعية (sous
 )organisationsاملتزاوجة ب�شكل �أو�سع حدود ال�رشكات وال�صناعات ب�صفة عامة وخمتلف الدوائر والإدارات.
وي�ؤكد يف ذات الوقت ظهور �رشوط جديدة للمناف�سة وطموحات اجتماعية تفر�ض املوازنة بني ت�أثري الوظائف الكربى
لتكنولوجيا املعلومات ونوعية احلياة يف العمل ،الأمر الذي يجعل من و�صف وحتليل اال�ستخدام يتموقع يف �إطار
ديناميكية ت�ساعد يف فهم ا�سرتاتيجية ومتوقع امل�ؤ�س�سة.
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جدول رقم ( :)1ملخ�ص االختالفات بني املقاربة التايلورية واملدخل اجلديد
امل�صدر)32.p ,1995 ,.Brynjolfsson E., Mendelson H( :

العدد 11

املقاربة التايلورية )Taylorienne
اقت�صاديات �سلمية
جتمعات (تكتالت)
قيادة التكلفة )(Cost) Leadership
�أق�سام وظيفية
تعظيم القدرة التفاو�ضية
حدود ال�رشكة التامة
الأجر الثابت
�سلطة �سلمية �صلبة

املدخل اجلديد )(Nouveau paradigme
) (DownSizingاقت�صاديات احلجم الأدنى الأدنى
الرتكيز
اجلودة ال�شاملة
فرق م�شاريع
ال�رشاكة مع املمونني
�شبكة التنظيمات
�أجر قائم على النجاعة
ا�ستقاللية حملية
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املعقدة وم�سار التحول الذي انطبع به املحتوى ،والتطور املتنامي ل�شخ�صنة التقنيات والدعائم وارتباطها مبختلف
�أوجه احلياة اليومية مما ي�ؤدي لإقامة عالقات اكرث خ�صو�صية وارتباطيه بني الفرد (امل�ستخدم) والأداة.
لقد عرف توظيف مفهوم اال�ستخدام حتوال بارزا يف حقل الدرا�سات الإعالمية والعلوم االجتماعية بوجه عام
وذلك بفعل االنتقال من النظرة ال�سلوكية التي در�ست ت�أثري التكنولوجيا على الفرد �إىل الرتكيز على فهم الكيفية التي
ي�ستخدم بها الفرد الأداة واال�شباعات التي يحققها .لقد مهدت هذه النظرة املركزة على الفرد والأداة �إىل بروز تيار
نقدي مع بداية �سنوات ( )2000يدعو �إىل �رضورة تو�سيع مفهوم اال�ستخدام لي�شمل العوامل املعرفية والب�سيكولوجية
وال�سو�سيولوجية ( ،)2002,Breton, Proulxلأن املفهوم �أكرث تعقيدا من �أن يح�رص يف �إطار جمموعة من املمار�سات
املحددة(� )pratiquesأو اال�ستعماالت ( )utilisationsمثل ما ذهب �إليه من قبل كل من (,Docq, Deale
 )2001و (. )2004 ,Bachelet
ا�ستنادا �إىل ما تقدم يربز بو�ضوح �أن مفهوم اال�ستخدام( )usageاليوم ينطوي على معنى معقد ومتعدد.
معقد نتيجة تقاطع املمار�سات باملحددات ال�سو�سيولوجية والب�سيكولوجية ،ومتعدد لتنوع التكنولوجيا وارتباط تطورها
بالزمن ،فالتنوع يف التكنولوجيا يولد حتما تعددا يف اال�ستخدامات.
لقد �أ�صبح مفهوم( )TICي�ستوعب كل جديد ،فح�سب ( )12.p ,1995 ,.REIX Rي�شري مفهوم تكنولوجيا
املعلومات �إىل“ :جميع �أنواع التكنولوجيا امل�ستخدمة يف ت�شغيل ونقل وتخزين املعلومات يف �شكل �إلكرتوين ،مبا فيها من
�آالت ،برامج� ،شبكات ،حمطات العمل ،بالإ�ضافة �إىل الروبوتيك والرقاقات الذكية “ .وبذلك تربز هذه التكنولوجيات
م�شكلة من تكنولوجيات دعم ( )technologies-supportوتكنولوجيات موجهة()technologies vecteurs
يجب دجمهما يف ا�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سات املمتدة ب�شكل قادر على حتويل تنظيم امل�ؤ�س�سة والعمل .فهي ت�ضم تبادل
املعطيات املحو�سبة( )EDIالربامج اخلبرية املتخ�ص�صة ،الت�شغيل الذاتي (( )Workflowالعمليات واملهارات)،
االت�صال االلكرتوين ،بالإ�ضافة �إىل منا�صب العمل املتعددة الوظائف ،احلدود امل�شرتكة التزامنية واحلد�سية ،قواعد
املعلومات املتعددة الو�سائط ،املحوالت واملرحالت والنواقل.
وبهدف تقدمي �إجابات وا�ضحة وحمددة عن واقع ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف امل�ؤ�س�سة
اجلزائرية �سيتم ح�رص املقاربة املنهجية باعتماد تعريف لال�ستخدام ينح�رص يف �إطار �أفعال قابلة للمالحظة والقيا�س
دون �إهمال الق�صد واملعاين امل�سندة للتكنولوجيا من قبل امل�سريين ،وذلك الرتباط الن�سق اال�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سة
ال�صغرية واملتو�سطة مبطامح وا�سرتاتيجيات الفاعلني .وعليه؛ ميكن القول �أن خ�صو�صية هذه الدرا�سة تكمن يف الرتكيز
على الديناميكية اجلماعية يف دمج تكنولوجيا املعلومات مما يجعل من و�صف وحتليل اال�ستخدام يتموقع يف �إطار مقاربة
ديناميكية تنظيمية للم�ؤ�س�سة بكل ما يرتتب عن ذلك من حتوالت داخلية وخارجية.
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ترتبط النتائج املبا�رشة لت�أثري تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف بنية امل�ؤ�س�سة بالتحوالت الداخلية ،خا�صة
فيما يتعلق ب�رسعة انتقال املعلومات و�إعادة متو�ضعها ،وتدعيم عمليات التن�سيق .كما �أن تغري حجم امل�ؤ�س�سات بو�ساطة
�أن�شطتها قد �أعادت توزيع قواعد اختيار التوطني �أو الرتحيل ،بالإ�ضافة �إىل كون اقت�سام املعلومات من طرف �شبكات
امل�ؤ�س�سة قد حولت العالقات بني التنظيمات على م�ستوى ال�سوق بف�ضل تكنولوجيات تبادل املعطيات املحو�سبة (،)EDI
الإنرتنت والتجارة الإلكرتونية وفق م�سار تطور ميكن تو�ضيحه من خالل ال�شكل املوايل �أو التايل:

الإت�صال والتنمية

 -3ت�أثري تكنولوجيا املعلومات يف بنية امل�ؤ�س�سة
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�إذا تركز االهتمام على الطريقة التي غريت بها تكنولوجيا املعلومات التنظيمات والأ�سواق ،ف�إن الفر�ضية
التي ميكن �أن يقوم عليها مثل هذا النقا�ش هي� :إن التن�سيق تكلفة قد عملت هذه التكنولوجيات على تقلي�صها ب�صفة معتربة
لكون املربرات الأ�سا�سية توجد على م�ستوى نظرية تكاليف التبادالت()La théorie des coûts de transactions
التي تدر�س احلدود والتمييز بني ال�رشكات انطالقا من الهياكل املركزية للرقابة والأ�سواق .كما تركز على املبادالت
االقت�صادية وكل العوامل التي توجد �شكال معينا من التن�سيق بدل الأ�شكال الأخرى.
وا�ستنادا �إىل التطبيقات احلديثة للنظرية االقت�صادية يف �أبحاث تكنولوجيا املعلومات ،ا�ستخدم (Crowston
 )36.p ,1994 ,K.et alالأفكار الأولية لالقت�صاد اجلزئي حول البدائل ومرونة الطلب ،مقرتحا بذلك بع�ض العنا�رص
ال�شارحة للت�أثريات االحتمالية نتيجة تخفي�ض تكاليف التن�سيق من خالل ثالثة �أنواع من الت�أثريات:
�أ .ت�أثري درجة �أوىل؛ �إذا كانت التكاليف اجلديدة للتن�سيق �أقل ،ف�إن معدل ا�ستعمالها �سريتفع ،مما يوجد بديال للتن�سيق
الب�رشي وهو تكنولوجيا املعلومات ،ويعد ذلك النتيجة الطبيعية املالزمة الختفاء الإدارة الو�سطى يف امل�ؤ�س�سة.
ب .ت�أثري درجة ثانية؛ الذي يف�رس بارتفاع كمية التن�سيق امل�ستعمل.
ج.ت�أثري درجة ثالثة؛ هذا الأخري ي�شجع على ا�ستعمال �أكرب لبنيات التن�سيق املكثف .بعبارة �أخرى ،ف�إن بنيات التن�سيق
ال�سابقة مرتفعة الثمن ،فت�صبح يف غري املتناول ،وبالتايل غري مرغوب فيها .والدليل على ذلك �أن تكنولوجيا املعلومات
ت�سهل ظهور اللجان اخلا�صة ( )ad-hocratiesب�صفتها تنظيمات �أكرث مرونة تدمج العديد من فرق امل�شاريع،
بالإ�ضافة �إىل �شبكات ات�صال غري ممركزة من جمموعات مقاوالتية م�ستقلة ن�سبيا.
من وجهة نظر ميكرواقت�صادية ،مكنت نظرية تكاليف التبادالت من حتديد احلاالت التي تكون فيها املعلومات
غري ممركزة ،فكلما ارتفعت التبادالت على م�ستوى الأ�سواق ـ خا�صة تلك املحققة على م�ستوى البنيات ال�سلمية ـ ت�صبح
�صالبة هذه ال�سلميات تكلفة لي�س من ال�رضوري حتملها .وعليه؛ ف�إن ما توفره هذه الأخرية من تكاليف على م�ستوى
التبادالت لن يكون ذا �أهمية معتربة ( )185.p ,1996 ,.Bakos Y.J., Kemer C.Fوهو ما يطرح �إ�شكالية العالقة
بني تكنولوجيا املعلومات والإنتاجية.

� -4إ�شكالية العالقة بني تكنولوجيا املعلومات والإنتاجية
منذ مطلع ت�سعينيات القرن املا�ضي �أ�صبحت العالقة بني تكنولوجيات املعلومات والإنتاجية م�صدرا للنقا�ش
يف العديد من الدوائر العلمية والأكادميية ،فلقد �أثارت ال�صحافة الأكادميية و�صحافة الأعمال ب�شكل دوري ما عرف
مبفارقة الإنتاجية .فكثرية هي امل�ؤ�س�سات التي ا�ستثمرت يف تكنولوجيا املعلومات بدعوى اقتناء الفعالية وتطوير
لقدراتها التناف�سية على م�ستوى الأ�سواق .ولكن نتائج الدرا�سات الإمربيقية ،التي �أجريت يف �سنوات الثمانينات وبداية
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 .)201.pف�إذا كانت امل�ؤ�س�سات ت�ستثمر يف تكنولوجيا املعلومات ،فلي�س الهدف الوحيد هو تخفي�ض التكاليف فح�سب،
بل �أي�ضا حت�سني النوعية ،زيادة تنوع املنتجات وخدمة امل�ستهلك.
	�إن جملة هذه املتغريات؛ عادة ما ال ت�ؤخذ يف احل�سبان ،لأنه ي�صعب قيا�سها و�إدماجها وتقييمها .ففي
الدرا�سات امليدانية عادة ما تكون القيا�سات متعلقة بتخفي�ض التكاليف وزيادة حجم الإنتاج .فامل�ستفيد الوحيد من

العدد 11

الت�سعينات من القرن املن�رصم مل تعط دليال �إيجابيا يف اجتاه حت�سن الإنتاجية( )3بف�ضل اال�ستثمار املكثف يف تكنولوجيا
املعلومات.
وعلى العك�س من التوقعات املتفائلة والوعود الكربى التي ارتبطت بالتكنولوجيات اجلديدة للمعلومات،
باعتبارها �أكرب ثورة تكنولوجية عرفها الإن�سان على حد تعبري (� )1996 ,Snowسخر ()SOLOW Robert
و�شكك يف هذه الوعود والنتائج املنتظرة بقوله “ :ميكنكم م�شاهدة ع�رص الإعالم الآيل يف كل مكان ،ما عدا يف �إح�صائيات
الإنتاجية “ .لقد قام هذا الأخري ب�إعطاء ا�سمه لهذه املفارقة العجيبة ،التي �أ�صبحت تعرف مبفارقة ( ،)Le paradoxe de Solowوالتي
خل�صها ( )83.p ,1996 ,.Legrenzi Cعلى النحو التايل:
“بالنظر للإمكانيات والفوائد املنتظرة لتكنولوجيا املعلومات ،جتد امل�ؤ�س�سات نف�سها دوما يف مواجهة
مفارقة ( . )Solowهذه املفارقة تعرب عن التناق�ض بني النتائج العلمية الباهرة للتكنولوجيا احلالية وال�صعوبات التي
تواجهها امل�ؤ�س�سات لتحويلها �إىل �أرباح قابلة للقيا�س من خالل الإنتاجية والنمو االقت�صادي ”.وابتداء من �سنة 1993
اقرتح (� ).Brynjolfsson Eأربعة تف�سريات ممكنة لهذه املفارقة:
	•الغمو�ض يف قيا�س املدخالت واملخرجات
	•ت�أخر مرحلي ناجت عن التعلم والتكيف
	•�إعادة توزيع وتبذير الربح
	•الت�سيري ال�سيئ للمعلومات والتكنولوجيات
	�أما بالن�سبة لـ ( )233.p ,1995 ,.Rallet Aف�إن املفارقة توجد على م�ستوى املكونة التنظيمية ،فح�سب
ر�أيه ت�ؤثر املعلومة على الفعالية من خالل التنظيم .فمن خالل قناة التحوالت التنظيمية ـ تعمل تكنولوجيات املعلومات
على دفع �أو م�صاحبة ـ ت�شكل العمليات التي تقود احلو�سبة �إىل حتقيق جناعة ال�رشكات(� .)IVأمكن م�ؤخرا حتديد عدة
معطيات ،وتطبيق عدة منهجيات ،حيث تو�صل العديد من الباحثني �إىل �إيجاد روابط ظاهرة بني تكنولوجيات املعلومات
والإنتاجية ،ف�ضال عن ت�سجيل فائ�ض امل�ستهلك والنمو االقت�صادي (,1996 ,.Brynjolfsson E., Shinkyu Y
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 -1.4تقدير املخرجات والإنتاجية
تنبثق هذه املقاربة من فكرة ارتباط املدخالت باملخرجات بوا�سطة دالة �إنتاج :املخرجات = تـا( حا�سوب،
عمل ،ر�أ�سمال)...
فالطريقة الوحيدة التي ميكن للم�ؤ�س�سة من خاللها رفع خمرجاتها هي� :إما زيادة �إحدى هذه املدخالت ،و�إما تغيري
�أ�سلوب وطريقة �إدارتها �أو تكنولوجيتها ،حتى ت�صبح دالة �إنتاجها �أكرث كفاية .وعليه؛ ميكن الأخذ باالفرتا�ض القائل
�أن عوامل دالة الإنتاج املقدرة من الناحية القيا�سية ،ح�سب الفر�ضية القائلة ب�أن امل�ؤ�س�سات التي تقل�ص تكاليفها وتعظم
�أرباحها ،تتمكن من ح�ساب عامل مرونة احلوا�سيب ،وبالتايل �إمكانية تقدير املخرجات ب�صفة �أدق.
 -2.4قيا�سات النجاعة
تهدف هذه املقاربة الثانية �إىل قيا�س االرتباطات بني الإنفاق يف الإعالم الآيل وبع�ض قيا�سات النجاعة مثل
الربح ،املداخيل وقيمة املخزون :قيا�سات النجاعة = تـا( حوا�سيب ،حميط� ،إ�سرتاتيجية)...
هذه القيا�سات تتعلق ب�شكل عام بزيادة الربح ،ارتفاع حجم املبيعات وزيادة احل�ص�ص ال�سوقية.
 -3.4فائ�ض امل�ستهلك
	�إن الطريقة امل�ستخدمة هنا ،تهدف �إىل �إدماج امل�ساحة حتت منحنى الطلب على تكنولوجيا املعلومات ،بهدف
تكوين م�ؤ�رش حول املتطلبات املالية الواجب دفعها مقابل تكنولوجيا املعلومات ،والتي ت�صبح مبثابة الكا�شف عن مدى
جناعة امل�سريين .تقوم الفر�ضية هنا على �أن امل�سريين يختارون كمية من تكنولوجيا املعلومات بح�سب القيم املعطاة لهم.
والعديد من نتائج الدرا�سات تبني بو�ضوح ارتفاع فائ�ض امل�ستهلك ،نتيجة ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات.

 -5واقع دمج لـ ( )TICيف امل�ؤ�س�سة اجلزائرية
ق�صد ت�شخي�ص و�ضعية دمج تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف امل�ؤ�س�سة اجلزائرية �أجريت درا�سة ميدانية
على عينة ممثلة للقطب االقت�صادي لناحية عنابة Vحيث �أخذت امل�ؤ�س�سة ال�صغرية واملتو�سطة �إطارا ا�ستك�شافيا باعتماد
منهجية مزدوجة قائمة على جرد التكنولوجيات املتوفرة و�إح�صاء اال�ستخدامات املرتبطة بها �أوال ،ثم اتبعت هذه
العملية مبقابالت نوعية بهدف معرفة تقييم الفاعلني للنجاعة املحققة ( )VIمن خالل دمج هذه التكنولوجيات ،بالرتكيز
على الكيفية التي يدرك بها امل�سريون اال�ستخدام وكيف يقيمون العائد اال�ستثماري لهذه التكنولوجيات على �أ�سا�س �أنها
عامل فعال ـ من الناحية النظرية ـ كفيل بتح�سني �أداء امل�ؤ�س�سة.
و�إذا كانت الدالئل ال�سالفة الذكر ت�ؤكد وجود ت�أثري مبا�رش للتكنولوجيات اجلديدة للمعلومات على
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امل�ؤ�س�سات .ف�إن االهتمام يف هذا املجال �سين�صب على تو�صيف ا�سرتاتيجية دمج تكنولوجيا املعلومات واالت�صال من
منظور اال�ستخدام ومدى حتقق الفعالية املنتظرة ،وهذا ال�ستجالء الغمو�ض لدى امل�سريين ولتمكني امل�ؤ�س�سة اجلزائرية
من و�ضع وتطوير ا�سرتاتيجيات جتديدية ( ،VIIت�ساعدها على التموقع يف ال�سوق ومواجهة املناف�سة املتعددة الأ�شكال
وامل�ستويات.
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جمال تكنولوجيا االت�صال واملعلومات .فعلى الرغم من توفر  % 10من العينة على �شبكة داخلية للإعالم الآيل ،ف�إن
ا�ستخدام الت�شكيلة الإجمالية للتكنولوجيا مل يتجاوز ن�سبة .% 1
 -5حمدودية تبادل املعلومات خا�صة فيما يتعلق مبعاجلة املعطيات وتوظيف املعلومات يف عملية اتخاذ القرارات خا�صة
مع عوملة الأ�سواق واالنتقال من اقت�صاد موحد �إىل اقت�صاد م�شخ�ص .فامل�ؤ�س�سة ملزمة على ت�رسيع عملية انتقال
املعلومات واقت�سام املعارف ،على امتداد �شبكة املتعاملني وال�رشكاء ،و�إعادة توجيه �إ�سرتاتيجياتها وجمهوداتها
نحو متغريات جديدة ي�أتي على ر�أ�سها معاجلة وتبادل املعلومات يف الزمن احلقيقي.

العدد 11

واعتمادا على هذا املنظور ف�إنه ميكن تلخي�ص �أهم النتائج املتو�صل �إليها يف هذه الدرا�سة اال�ستك�شافية يف
النقاط التالية:
 -1وجود خلط كبري بني مفهوم اال�ستخدام ( ،)usageالتطبيق ( )pratiqueوالتملك ( ،)appropriationورغم
ما يعك�سه عدم التحكم يف املفهوم ،الذي ميكن �أن ِي�ؤثر �سلبا يف تقدير امل�سريين للعوامل الفردية امل�ساعدة على
اال�ستخدام والعوامل املقيدة �أو تلك املتغريات املقاومة للتغري،ف�إن الولوج للإنرتنت عرب الربيد الإلكرتوين �شكل
�أعلى ن�سبة ا�ستخدام يف هذه الدرا�سة.
 -2هناك �شبه �إهمال للعوامل التنظيمية ،مبعنى �آخر دور ال�سياق التنظيمي يف دمج وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صال�.إذ انح�رس مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف الكمبيوتر ،الهاتف والإنرتنت وعدم بروز املفهوم
(واقعيا) من خالل الربجميات وتطبيقاتها الفعلية مثل (ال�شبكة الداخلية ،تبادل املعطيات املحو�سبة ،برامج ت�سيري
العالقة مع الزبائن وغريها) .
 -3تتوفر امل�ؤ�س�سات بن�سبة جتاوزت  % 60على مواقع واب� .إذ تبني من خالل ت�صفحها وبالنظر للمقابالت التي
�أجريت مع امل�سريين �أنها تدخل يف �إطار ا�سرتاتيجيات فردية للم�سريين .مبعنى �أن �إيجادها وا�ستخدامها مرتبطان
ب�إدراك امل�سريين لهذه العملية التي مل تخرج من دائرة حماولة التعريف بامل�ؤ�س�سة يف حميطها اخلارجي مواكبة
للتطور على حد تعبريهم.
 -4غياب ر�ؤية وا�ضحة فيما يتعلق بالعائد اال�ستثماري لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال رغم ارتفاع ،درجات الإنفاق يف
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 -6من الوا�ضح جدا؛ �أن حتقيق الهدف ال�سابق يعد �أمرا م�ستحيال دون اللجوء �إىل التكنولوجيا والإعالم الآيل.
فاملعلومات ال تنتقل ب�رسعة الربق �إال �إذا مرت عن طريق الآالت .على هذا الأ�سا�س ،ت�شكل تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات الأداة املثلى للق�ضاء على زمن االنتظار للمعطيات وكي ال تفقد املعلومات قيمتها النفعية .ومبا �أن «�سعر
الوقت» مرتفع جدا فقيمة املعلومة تنخف�ض مع ارتفاع وقت االنتظار ال�ستغاللها .ويف الوقت نف�سه ال يجب �إغفال
حقيقة جوهرية ،كون التكنولوجيا ال متثل �سوى �أداة .فالطريقة التي ي�ستخدم بها الأفراد هذه الأداة ،هي التي
حتدد مدى فعاليتها.
� -7إن التوقعات املتفائلة ب�ش�أن تدعيم املوقع التناف�سي للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف اجلزائر من خالل دمج
تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ما زال يف مرحلة جنينية ،لأن عملية حت�سني النوعية وتنويع املنتجات ،وحت�سني
خدمة امل�ستهلك ،تتطلب مراجعة للإ�سرتاتيجية ال�صناعية التي تربز اخليارات التكنولوجية الكربى وتكمل التحليل
(منتوج ـ �سوق) بالرتكيز على تكنولوجيا الت�صميم ونظم املعلومات التي تن�شطها.

خال�صة
على الرغم من كون ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف امل�ؤ�س�سة اجلزائرية ما يزال يف بداياته ـ رغم
الوعي امل�سجل ب�ش�أنه ـ لأنه يرتبط ب�إ�سرتاتيجية �إ�شهارية .وهنا ال بد من الت�أكيد على �رضورة �أن تعتمد امل�ؤ�س�سة
اجلزائرية ا�سرتاتيجية هيكلة وتطوير كفيلة بتحقيق عالقات تفاعل داخلية وخارجية .فالتفاعل الداخلي يعني ت�شجيع
االت�صال بني مواردها الب�رشية خللق اجتاه ايجابي لتبادل املعلومات وتقا�سم املعارف� .أما التفاعل اخلارجي فهو مراقبة
املحيط وانتهاز الفر�ص ب�إقامة روابط وعالقات متينة مع خمتلف ال�رشكاء ،وهذا هو جوهر اال�ستخدام والتملك احلقيقي
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال الذي ي�ساعد على التعلم وحتقيق النجاعة.
هذا الطرح يجد تربيره يف التقاء ثالثة ميادين وهي الإعالم الآيل وو�سائل الإعالم واالت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية التي غريت �إمكانيات القيادة وبروز رهانات جديدة للرقابة عرب �إقامة حتالفات و�رشاكات تكنولوجية لبناء
�أنظمة تبادل للمعلومات بني امل�ؤ�س�سات و�رشكائها على غرار الأنظمة البينية (� )Inter-entreprisesأو الأنظمة
متعددة امل�ؤ�س�سات( )Multi-entreprisesالأكرث مرونة والتي ت�سمح ب�إقامة م�ؤ�س�سات افرتا�ضية مع �رشكاء غري
م�ستقرين ن�سبيا �أو االجتاه نحو تكامل نوعي للن�شاط التجاري مع الزبائن بفعل الت�سويق وتو�سيع قنوات التوزيع
وت�سيري خدمات ما بعد البيع عن طريق �أنظمة خارجية ( ،)Extra-entreprisesوبهذا ال ت�صبح امل�ؤ�س�سة جمرد
تنظيم متمركز حول �أ�صول فيزيائية و�إمنا تفاعل للمهارات املولدة للقدرة الإنتاجية ،وتفعيل حتالفات حقيقية مبنية على
هند�سة التنظيم ال�شبكي( )organisation réticulaireالذي ميكن �أن ي�أخذ �أحد الأ�شكال التالية ح�سب االتفاقيات
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يف الأخري �إذا كانت مفارقة ( )Solowقد طرحت �صعوبة تقييم مدى ت�أثري تكنولوجيا املعلومات يف الإنتاجية،
ف�إن الروابط الإلكرتونية اجلديدة قد غريت ب�شكل ملحوظ بنية امل�ؤ�س�سة من جهة ،وطبيعة العالقات من جهة ثانية ،بكل
ما يرتتب عن ذلك من تبعات هيكلية يف تنظيم عالقة امل�ؤ�س�سة مع متعامليها وم�ستخدميها وعلى كافة القرارات الناجتة
على حد �سواء .فامل�ؤ�س�سة اجلزائرية اليوم تعي�ش يف ما ي�سمى العامل املو�صل  Le monde connectéلذا يتوجب عليها
اعتماد ا�سرتاتيجيات تطوير وهيكلة تعظم اال�ستفادة من االبتكارات وتنمي �أنظمة معلوماتها لكونها ال�سبيل الوحيد
لزيادة ذكاء التنظيم الذي ينعك�س �إيجابا يف �رسعة وجودة القرارات املتخذة.

العدد 11

والأهداف والإ�سرتاتيجيات:
 -1امل�ؤ�س�سة على �شكل ( )V V-firme؛ �أوامل�ؤ�س�سة ال�شبكة ،وهي ت�شبه ال�سريورات املرتبطة ب�إ�سرتاتيجيات
الالمركزية للم�ؤ�س�سات الكربى ،التي تدخل يف عمليات متركز حول نواة من الأن�شطة .فهي تنظيم يقوم حول
امل�ؤ�س�سة املحور ( ،)firme-pivotوتتكون من حتالف م�ؤ�س�سات ب�أحجام خمتلفة .وعرب هذا الت�شكل تتحدد
وتعطى املوارد املخ�ص�صة مل�رشوع منتج.
 -2امل�ؤ�س�سة على �شكل ( )H H-firme؛ �أو �شبكة امل�ؤ�س�سات ،وهي متثل �رشكات �أفقية يتحقق منوها يف �إطار �أفقي
للعمليات الإنتاجية ،ويرتبط بتطور �أ�شكال عالقات امل�ؤ�س�سات التي تركز على بع�ض املراحل من �أنظمة الإنتاج.
هذه النماذج تتطور يف �سياق عالقات بينية هي التعاون-املناف�سة-اال�شرتاك التناف�سي من �أجل �إقامة حتالفات مع
املناف�سة بهدف تعاون �أو�سع.
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امل�صادر واملراجع :
( ) تتجه الدرا�سات اليوم �إىل الرتكيز على درا�سة عدم اال�ستخدام للوقوف على العوامل الراف�ضة لال�ستخدام بهدف تدعيم وايجاد ميكانيزمات حث
لتدعيم اال�ستخدام .وبهدف دمج املقاربتني معا يف هذه الدرا�سة فقد تركز التحقيق على الت�سا�ؤالت التالية:
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1ـ ما هي اال�ستخدامات الفعلية للتكنولوجيات اجلديدة ؟ ولأي غر�ض جتديدي؟
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 -2هل اال�ستخدام مرتبط بخ�صائ�ص ( )profilsحمددة؟
 -3يف حالة انخفا�ض درجات التقبل .ما هي مواطن الرف�ض و�أ�شكال املقاومة ؟
 -4ما هي موا�صفات البنية التنظيمية وطبيعة التفاعالت ؟
 -5مِب تتميز العالقة مع املحيط ،ومع ال�رشكاء حتديدا ؟
( ) 11ترتجم كلمة (� )L’empowermentإىل الفرن�سية على �أنها ( ،)la prise du pouvoirويف معظم الأحيان يتم الإبقاء عليها كما هي
يف اللغة الإجنليزية دون ترجمتها .فاملعنى ال�سياقي للكلمة ي�شري �إىل العمل على متكني الفرد من ممار�سة القوة ،وت�ستخدم الكلمة من قبل املنظمات
الدولية للداللة على دفع ودعم الأفراد للتحكم الذاتي يف م�صريهم.
( )11هناك العديد من الدرا�سات املف�صلة حول هذه الق�ضية ،و�أهمها تلك التي �أجريت يف الواليات املتحدة الأمريكية من طرف (Barua A.,
 )1997 ,Byungtae Leeوهي درا�سة نظرية و�إمربيقية يف القطاع ال�صناعي حول ا�ستخدام تكنولوجية الإعالم الآيل .ومن �أهم النتائج
املتو�صل �إليها �أن رغم ارتفاع معدل اال�ستثمار يف الإعالم الآيل وزيادة قدرته بعاملني بقيت الإنتاجية م�ستقرة يف قطاع الوظائف واخلدمات.
( ) IVهناك اجتاه يرى ب�أنه ال ميكن للتنظيم �أن يكون ناجعا ما مل يعرف كيف يتكيف ،بل ي�ستبق تطورات املحيط ،حتى و�إن كان التنظيم نف�سه عام ًال
من عوامل حتول املحيط� .أنظر:
.1999 ,Lawrence, Lorsh, La théorie de la contingence, IN, Sciences de gestion
(� ) Vأخذت عينة ممثلة للقطب االقت�صادي لناحية عنابة �ضمت ( )20م�ؤ�س�سة موزعة على �أهم القطاعات وهي :ال�صناعة،اخلدمات،ال�صناعة التحويلية
والتكنولوجيات احلديثة.
( ) VIتركز التحليل على « التحليل الإ�سرتاتيجي بوا�سطة الفاعلني» لأنها درا�سة تويل �أهمية لتقييم الفاعلني �أنف�سهم ،للمزيد �أنظر مناذج
(.)Crozier,Friedberg
( )VIفبعد اال�ستطالعات الأولية �أمكن ت�صميم بطاقات و�صفية للم�ؤ�س�سات وحتديد موا�صفات البنية املعلوماتية والتكنولوجية .ثم اتبعت يف النهاية
ب�صياغة �شبكة للتحليل الت�شخي�صي مت اختبارها عرب مقابالت مع امل�سريين لقيا�س درجات ونوعية اال�ستخدامات ذات البعد التجديدي.
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امل�شهد امل�أ�سوي يف غزة مرعب ،مبا ير�شح عن و�سائل الإعالم املحلية والدولية وو�سائل الإت�صال

العدد 11

من م�شاهد العنف واملجازر التي ترتكبها �إ�رسائيل بحق ال�شعب الفل�سطيني يف غزة ،هذا ال�شعب القابع حتت
احل�صار وال�ضغط مبختلف الو�سائل منذ ثمانية �أ�شهر .غري �أن امل�شهد امل�أ�سوي هذا جتاوز الواقع الإقليمي،
وبد�أ بالتحرك عرب و�سائل الإعالم الغربية ،كا�رس ًا جدار ال�صمت الر�سمي الدويل ،ومنافي ًا للت�رصيحات التي
�أطلقها م�س�ؤولون يف عدد من العوا�صم الأوروبية والأمريكية ،والتي �سارعت اىل تبني وجهة النظر الإ�رسائيلية
وتوجيه الإتهام للفل�سطينيني ،لرف�ضهم املبادرة امل�رصية لوقف �إطالق النار وحتميلهم امل�س�ؤولية عما يجري
يف غزة من قتل وتدمري ممنهج ،وفق �سيناريوهات وخطط �أعدها اجلي�ش الإ�رسائيلي م�سبق ًا ،ووافقت عليها
حكومة نتنياهو ،ونالت ال�ضوء الأخ�رض من �إدارة �أوباما ال�سيا�سية والع�سكرية بعد �إبداء املالحظات عليها.
فم�شاهد الدمار والقتل واجلثث املبعرثة يف ال�شوارع وحتت الأنقا�ض باتت ر�سائل بليغة ومعبرِّ ة
شوهة من
عن واقع امل�أ�ساة وعن حجم الإجرام والإرهاب الإ�رسائيلي .و�أعداد الأطفال املن َت�شلة جثثهم امل� َّ
حتت الأنقا�ض باتت ت�س ّبب القلق على امل�ستوى الإن�ساين يف خمتلف الدوائر العاملية ،ومنظمات املجتمع املدين
وحقوق الإن�سان .والتظاهرات التي بد�أت تعم العوا�صم الغربية من فيينا اىل ا�سطنبول ووا�شنطن بد�أت تعمل
على حتريك و�إطالق املبادرات الإن�سانية وت�أليب الر�أي العام الدويل للتحرك واتخاذ املواقف املدينة للعدوان.
هذا ما ي�سبب القلق للإدارة الأمريكية التي منحت العدوان بركتها ،ومنحت نتنياهو ال�ضوء الأخ�رض
للقيام بخطوته احلمقاء ،اخلطوة التي �سيكون ثمنها هزمية �سيا�سية لهذا الأخري مماثلة للهزمية التي �أطاحت ب�سلفه
�أوملرت ،ما يفتح الباب لليمني الإ�رسائيلي بال�سعي جلني ثمار هذه الهزمية والإندفاع اىل ال�صف الأمامي يف الواجهة
ال�سيا�سية الإ�رسائيلية ،مما يعني مزيد ًا من العنف يف امل�ستقبل ومزيد ًا من خطط الإ�ستيطان والق�ضم والتهجري.
والقلق نف�سه ين�سحب على احلكومة الإ�رسائيلية احلالية ،التي جتد نف�سها يف و�ضع ال تحُ �سد عليه .فهي غري
قادرة على امل�ضي يف حربها احلالية اىل الأمام والدخول يف رمال غزة املتحركة وفق خطط اجلرناالت .لأن �أثمان ًا
باهظة تنتظرها ،ولأن الدخول اىل غزة ال ميكن �أن يكون نزهة �أمنية كما تع ّودت �إ�رسائيل �سابق ًا .وهي غري قادرة

الكلمة اخلامتة

الإ�رسائيلي ،وترددت حكومة نتنياهو يف �أجندتها الع�سكرية ومتلمل اجلنود حتت حر ال�شم�س الالهبة يف متوز،

الإت�صال والتنمية

على الرتاجع وحت ّمل �أعباء الهزمية املعنوية جراء دق طبول احلرب ،والإعتقاد بقدرتها على التحرك بحرية
و�سحق املقاومة يف ظل الإهرتاء العربي الكبري ،والإرباك الدويل والرتدد الأمريكي .لذلك ت�أخر الهجوم الربي
وكادت معنوياتهم تنهار �أمام �أرتال الدبابات بانتظار �ساعة ال�صفر طيلة الأيام الع�رشة الأوىل من بدء هذه احلرب.

�صواريخها بحرية فوق البلدات واملدن الإ�رسائيلية �أفقدت القبة احلديدية بريقها ،اىل جانب العمليات النوعية
للكومند�س الفل�سطيني التي �أربكت العدو يف خطوطه املتقدمة وكبدته خ�سائر غري متوقعة يف الأرواح .وبذلك
تكون حما�س قد ا�ستفادت من جتربة حزب اهلل يف اجلنوب اللبناين يف حرب  2006يف تطوير كفاءاتها القتالية،
و�أ�صبحت قادرة على توجيه ال�رضبات امل�ؤملة ،وم�ستعدة لتجربة ا�سرتاتيجية جديدة تقوم على �إرباك الداخل
الإ�رسائيلي و�إثارة الذعر يف البلدات واملدن الإ�رسائيلية وفق مبد�أ توازن الرعب متام ًا كما تفعل �إ�رسائيل عرب
�إنذارات الإخالء ،ومن ثم الق�صف باملدافع والطائرات للتجمعات ال�سكنية املكتظة يف ال�شجاعية وحي الزيتون.
هكذا وبعد مرور �أ�سبوعني على العملية الع�سكرية الإ�رسائيلية يف غزة ،يبدو امل�شهد حمكوم ًا بالرتدد الذي
هو عدو القوة الإ�رسائيلية الهائلة واملحت�شدة عند حدود القطاع ،وتبدو العملية الإ�رسائيلية حمكومة بالف�شل على
خلفية انتفا�ضة ثالثة قد تعيد ت�صويب البو�صلة العربية امل�شتتة .لذلك ت�ستمر العمليات التقليدية يف ا�ستعمال الطائرات
واملدافع ،و�آالت التدمري املمنهج وحدها تبعث بر�سائل املوت واحلقد يف انتظار مبادرة عربية �أو �أممية حلفظ ماء الوجه.
من هنا بد�أت و�سائل الإعالم يف الغرب تطرح الت�سا�ؤالت حول جدوى هذه احلرب و�أهدافها املعلنة وامل�ضمرة.
واملحرمة دولي ًا ،والتي ت�ستعملها �إ�رسائيل .وبد�أت ال�سيناريوهات
وحول �سالمة التوقيت ونوعية الأ�سلحة الفتاكة
َّ
تر�سم م�سارات خلامتة ما ،رمبا عرب جمل�س الأمن املعطل ،ورمبا عرب حراك دويل يجمع بني رو�سيا و�أمريكا ،مع ا�ستحالة
التفكري بهذا الأمر يف ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها والطائرة املاليزية وم�أ�ساتها والعقوبات الأمريكية والتحدي
الرو�سي .ورمبا دفعت الظروف امل�ستجدة اىل خيار ال�سلة الواحدة الذي يبد�أ بغزة و�أوكرانيا وتداعيات الربيع العربي،
وال ينتهي بامل�رشوع النووي الإيراين لتربيد ال�ساحة الدولية وحتقيق �إنفراج �سيا�سي ي�ؤ�س�س للمرحلة املقبلة .فهل تبدو
الطريق �سالكة يف هذا الإجتاه؟

العدد 11

�أفقدها القدرة على الإندفاع ،وما حققته حما�س من ك�رس جدار العزلة ونقل الرعب اىل داخل �إ�رسائيل ،عرب �إطالق
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غري �أن ح�ساب احلقل مل يوافق ح�ساب البيدر ،وما واجهته �إ�رسائيل من مقاومة �صلبة
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rêvent les tenants de celui-ci ?
Ces quelques observations, limitées mais choisies pour les
différences qu’elles manifestent, montrent combien varie la dialectique de
l’événement et de son image, et l’écart qui peut exister entre l’événement
lui-même et l’image donnée lorsque celui-ci est représenté.

41

sorte retrouvé, au moyen de ce genre de discours nostalgique, comme en
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L’une des questions cruciales à poser aujourd’hui serait la suivante : ce
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Le débat sur la remise de la statue de De Lesseps à sa place
originale, en est bien un exemple: les Port-Saïdiens refusent de se plier aux
demandes de certains responsables tels que Mohamed Ibrahim,ministre
des Antiquités .

Saber ʿArab, actuel ministre de la culture, vient de

proposer deux possibilités: soit remettre la statue à sa place, soit la
déposer au musée de la ville avec une note expliquant le changement de
l’emplacement. .
Il faut également nous arrêter sur le fait que le feuilleton égyptien et
le documentaire allemand francophone présentent deux visions opposées
du creusement du canal: dans le premier, c’est sur la corvée et la souffrance
des Egyptiens qu’insiste le réalisateur, alors que le second épouse la
vision française, en mettant l’accent sur les difficultés rencontrées par de
Lesseps et sur les techniques modernes utilisées par les ingénieurs.
Les quatre documents sont également le produit de deux moments
différents or l’un des objectifs de ce choix était de voir dans quelle mesure
la représentation d’un lieu pouvait être révélatrice d’un discours politicohistorique donné. Il faut aussi mentionner l impact de la représentation
médiatique dans la mémoire collective. « Par rapport à ce «texte spatial»
premier, tous les discours sur l’espace sont toujours seconds : qu’ils
soient des transpositions plus ou moins fidèles du langage spatial en
d’autres langages ou manifestations autonomes des modes originaux
de la construction de l’espace ou, le plus souvent, les deux à la fois,
les discours sur l’espace, qu’ils soient verbaux, graphiques, picturaux
ou cinématographiques, sont toujours situés à distance par rapport au
discours spatial. » Les discours sur l’espace du canal sont «à distance»,
dans la mesure où ils servent les objectifs relatifs à la date de production
de chaque œuvre et fonctionnent en tant que miroirs du présent – voire
du futur-plus que du passé.
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l’histoire moderne de l’Égypte, où les Égyptiens sont dans une position de
colonisés. A travers le feuilleton Bawwabit al- Halawani, nous avons vu
comment le creusement du canal est prétexte pour raconter l’épopée du
peuple égyptien et réhabiliter Ismaïl. Le passé et le présent se trouvant
entremêlés, le feuilleton sert également le «souverain» Moubarak se
trouvant alors à la tête de l’Egypte.
En revanche, dans le film Nasser56 la nationalisation du canal attise le
sentiment national et fait regretter aux spectateurs une période où l’Egypte
était un Etat fort.
Le documentaire allemand met l’accent sur la glorification de
l’œuvre de de Lesseps. Ce qui est extrêmement important à souligner, c’est
la présence - absence des Égyptiens: on les voit travailler à l’arrière-plan
des images, mais on ne les voit jamais prendre la parole… ce qui est très
révélateur de la vision véhiculée. Ce documentaire acquiert encore plus
d’importance puisqu’il contient le court-métrage Ismaïlia, lequel dévoile
l’isotopie du « paradis perdu » très à la mode, voilà quelques années. en
Egypte , avec la vogue de l’Égypte d’Antan. « Le présent aurait-il autant
de force que le paradis perdu ? (…) Notre monde a disparu et je continue
pourtant à guetter les battements de son cœur et ses sourires. »
Cependant, au-delà des qualités esthétiques, ce documentaire
est plus qu’un simple film, tant il est clair qu’il sert l’idéologie française
colonisatrice en sanctifiant une certaine image idéalisée de l’œuvre de
De Lesseps. Avec la montée des Frères musulmans, la rumeur que le
canal risquerait d’être loué pour 99 ans par des investisseurs qataries,
couvrant des investisseurs étrangers , a été répandue et soutenue dans
des interviews télévisuels et des articles en ligne.
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fictionnelles à dimension épique, présentant des périodes charnières de
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corpus égyptiens, ceux-ci affirment l’existence d’un système oppositionnel
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le plan d’ensemble (fig.18) présente les deux extrêmes : l’arriération
des Égyptiens qui se déplacent encore à dos de chameau alors que le
Français voyage en bateau (arriération/modernité), ce qui pourrait insinuer
que les premiers ne méritent pas le canal. Sens qui n’est pas transmis par
le discours verbal.
Lorsque le texte aborde les deux puissances française et anglaise,
l’image présente un plan général où l’on voit deux navires dont le premier,
le français, paraît plus proche et plus grand.
La rétrospective s’achève par un plan général (fig.19) montrant le
départ franco-anglais : un seul navire , un seul échec, et des ressortissants
attendent sur le quai d’être embarqués à leur tour(l’image montre un
navire allant de droite à gauche, donc dans le sens contraire de la lecture
occidentale, reflétant ainsi une certaine digression, le fiasco) Ce reportage
comporte quelques erreurs: il parle des « 200 km creusés par de Lesseps »
alors qu’il s’agit de 170, et ceux-ci n’ont pas été creusés par de Lesseps,
mais par les Égyptiens (même si c’est une façon de parler, il y a absence
totale d’une quelconque allusion à eux).
Une autre erreur au niveau des images présentées de Nasser (fig.
20) : le discours présenté qui se tient en plein jour n’est pas celui de la
nationalisation puisque ce dernier commença à 20h, avec deux heures de
retard..
Pour conclure, les quatre œuvres, très variées sur le plan de
la forme et du contenu, et où le factuel et le fictionnel se tressent en
un savant mariage, présentent des versions différentes les unes des
autres. Si les différences entre représentations sont inévitables- cellesci provenant de différents émetteurs ,de divers pays - elles ne peuvent
suffire pour les expliquer. Il va de soi que le politique et les intérêts
historiques influencent les discours de chaque corpus. Pour ce qui est des
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de sens : en réalité c’est l’opération «Suez» qui subit un échec et non le
canal. Il s’agit là de la figure de style appelée «métonymie» qui consiste
à «remplacer un élément par un autre élément appartenant au même

2.2.2 Analyse isotopique
Un certain nombre de remarques peut être énoncé : la
complémentarité entre le mot et l’image, le récit (celui du présentateur) et
le discours (prononcé par Mollet et cité dans le reportage), la musique et
l’événement.
Le discours véhiculé dans ce reportage comporte une forte
dimension de temporalité, les dates utilisées le prouvent, celle de la
spatialité est aussi présente. Au niveau de

l’isotopie de l’animé, c’est-

à-dire des personnages, seuls les noms de Nasser et Lesseps sont cités,
bien que le spectateur voit également d’autres politiciens, tels que Mollet,
Eden, Dayan et Eisenhower, autour desquels tournent les événements.
Au niveau de l’image, les soldats égyptiens sont montrés sous un jour
défavorable : tombant dans le piège, corps morts gisant par terre…
L’isotopie de la discontinuité qui recouvre tout ce qui constitue une rupture
à la continuité du récit, surprend à la fin du reportage, lequel se termine en
euphorie égyptienne et dysphorie franco-anglaise : pour la première fois,
dans les médias, le canal est associé à l’échec.
Il est important de mentionner le fait que les images sont conçues
de manière à attirer l’attention du

spectateur sur un certain nombre

d’éléments, telles les images suivantes qui semblent intéressantes à être
relevées, de par les messages véhiculés:
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l’échec franco-anglais. Cependant il nous faut relever ici un glissement

Issue 11

36

Communication
& Development

Communication and Economic Development

victoire sans lendemain. Le président américain, furieux de
n’être pas mis au parfum par ses deux alliés et Israël, exige leur
retrait du canal.
En pleine guerre froide, les Soviétiques jouent même d’un bluff
nucléaire avec Paris et Londres. Pour une fois, en face des
Nations-Unies, Washington et Moscou, obtiennent le départ de
l’Égypte des forces étrangères.
En deux mois, Nasser est devenu héros du monde arabe et le
canal symbole du fiasco franco-britannique. »

Composée d’images dont la source est l’INA, la rétrospective
commence là où finit le film Nasser56 qui s’achève sur l’image du Président
sortant de la mosquée et acclamé par la foule. Il va de soi que le reportage
télévisé, plus que les autres œuvres fictionnelles analysées, donne une
relation «officielle»

des événements, une version plus conforme aux

événements , avec à l’appui, des archives audiovisuelles.
Le reportage est adapté au format d’un journal télévisé : il est
rapide, court et dense en informations. En l’espace de deux minutes vingt
huit secondes, il parcourt des temps et des lieux extrêmement variés.
Nasser est d’abord présenté de manière dépréciative :» tombeur
de la monarchie», il chasse les Anglais d’Égypte, soutient la résistance
algérienne et menace Israël. C’est en réaction à sa politique que les trois
États se réunissent pour mettre fin à cette situation. Le reportage met
en avant un paradoxe: alors que les assaillants ont vaincu militairement,
ils perdent la bataille diplomatique et sont sommés par la communauté
internationale de quitter les lieux. Nasser en sort glorifié et transformé
en héros régional. Le canal est donc in fine présenté comme symbole de
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le canal de Suez, officiellement pour assurer le financement du
barrage d’Assouan que les Américains lui ont refusé.
Le coup porte. Les 200 kilomètres de la voie d’eau creusée par
Ferdinand de Lesseps permettent de relier la Méditerranée
au Golfe de Suez, sur la route stratégique du pétrole et de
l’Extrême-Orient. Une mine d’or aux mains des Français
et Britanniques. Officiellement, on cherche une solution
diplomatique. Mais Paris et Londres vont soigneusement
cacher que Suez est un bon prétexte pour en finir avec
Nasser : Londres, pour retrouver son influence perdue en
Égypte, et Paris, pour mettre un terme au soutien égyptien à la
rébellion nationaliste en Algérie. Et pour cela, ils vont s’allier
secrètement avec le jeune État d’Israël, en guerre larvée avec
une Égypte qui dit alors vouloir le rejeter à la mer.
Le 29 octobre, le scénario s’amorce comme prévu avec une
offensive israélienne dans le Sinaï. Epaulée clandestinement
par l’armée française, Israël met en déroute l’armée de Nasser.
Français et Britanniques somment Égyptiens et Israéliens de se
retirer. L’Égypte refuse et tombe dans le piège.»
Guy Mollet : « Devant le refus du colonel Nasser, deux
possibilités se font à nous : la riposte ou l’enlisement dans des
négociations sans résultat. Nous avons choisi la riposte ».
« C’est donc le 31 octobre, au nom de la défense de la liberté de
navigation, que les forces franco-britanniques bombardent. Le 5
novembre, les paras sautent sur Port-Saïd, mais c’est un canal
encombré d’épaves sabordées qui passe sous leur contrôle. Une
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2.2 Le Canal de Suez: Rétrospective:
un reportage bien particulier?
Le 29 octobre 2009, le journal télévisé de la chaîne publique France
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2, diffuse un reportage commentant l’épisode «Suez», cinquante-trois ans
après le bombardement du canal. Le reportage d’environ 3 mn, composé
exclusivement d’images d’archives, relate les événements qui suivirent la
nationalisation du canal. Bien qu’il soit court, il réunit la quasi-majorité des
éléments expliquant le problème.

2.2.1 Discours et images
Si « le contrat à la base du discours d’information est fondé sur
un impératif de crédibilité dont témoigne toute la scénographie du JT :
l’obsession référentielle, le rôle du direct, la caution du terrain et des
reporters, un discours enfin qui s’organise intégralement autour d’un
imaginaire de la vérité (exhaustivité, neutralité, pluralité des points de vue,
etc.) », le discours médiatique n’en reste pas moins un corpus susceptible
de présenter une « réalité relative ».
Voyons comment le reportage qui retrace ce qui dans l’histoire
de l’Égypte, est appelé al-ʿidwān al-thulāthī (l’invasion tripartite) et dans
l’histoire de France et celle des autres puissances occidentales, « la crise
de Suez », se présente:

« Quand le 31 octobre 1956, les forces aéronavales françaises
et britanniques bombardent les défenses égyptiennes sur le
Canal de Suez, la crise a commencé trois mois plus tôt.
Le 26 juillet, en Égypte, le colonel Nasser, tombeur de la
monarchie, a annoncé à son peuple qu’il vient de nationaliser
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est acclamé au milieu de la foule.

2.1.3 Le canal et le héros national: une interactivité
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mosquée d’al-Azhar. La caméra s’arrête sur cette image (fig.17) : le héros
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Le film s’achève par la sortie de Nasser après son discours prononcé à la

Pour ajouter à l’effet d’authenticité, il fut réalisé en noir et blanc. Il obtint
un énorme succès. Les acteurs assistèrent à la première projection et le
public fut tellement enthousiasmé par le héros, qu’il porta en triomphe, à
la fin de la séance, l’acteur Ahmed Zaki qui interprétait le rôle de Nasser.
Le film a été une bonne occasion permettant de mesurer l’importance
de Nasser dans la mémoire collective égyptienne. L’historien américain
Joel Gordon portera le jugement de valeur suivant sur le film : « Within
Egypt the film clearly does speak to “serious matters of the present,” and it
may well inspire, or perhaps become – if it is allowed to be – the monument
to Nasser that never was » . Quant au journaliste franco-égyptien Robert
Solé, il le commentera ainsi: « On pleure, en noir et blanc, sur le temps
de jadis. (…) Politiquement, le nassérisme est en ruine. (…) Seul Nasser
demeure. Glorifié, momifié.»
Aujourd’hui, Nasser 56 est diffusé le 23 Juillet sur toutes les chaînes
égyptiennes en commémoration de la Révolution de 1952. Manière de
rendre hommage au héros de la Révolution ou manière de flatter le public
et neutraliser sa nostalgie du passé ?.
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Ce film égyptien produit par la télévision a été le premier sur Nasser.
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Le 26 Juillet 1956 a lieu le discours de nationalisation. Nasser
utilise, comme nom de code, « De Lesseps » pour lancer les opérations :
dès que ses lieutenants entendraient ce nom, ils devraient commencer par
prendre le contrôle des sites d’administration de la Compagnie . Nasser
s’est ensuite enflammé et a harangué la foule : il prononça le nom de de
Lesseps 16 fois. Le film montre comment son assistant lui passa un papier
grâce auquel il sut que la Compagnie était désormais sous contrôle.
Après le discours, Nasser regagne son bureau pour suivre à la
radio les réactions internationales. On l’informe qu’une vieille femme, qui
est venue à plusieurs reprises, insiste pour le voir. Elle franchit une porte
(fig.16) à droite de laquelle le spectateur reconnaît deux statuettes d’Ahmès,
le pharaon qui a chassé les Hyksos. Dès les premiers plans, le spectateur
comprend – à travers la musique qui se fait tragique – l’importance de
cette séquence. La vielle dame explique comment son grand-père parti
pour creuser le canal, n’est jamais revenu. Comme beaucoup d’autres, il
est mort sur le chantier du percement du canal « dans lequel le sang avait
coulé avant que l’eau ne s’y écoule ». Sa famille, selon les coutumes de
Haute-Égypte, avait refusé d’accepter les condoléances avant qu’il ne soit
vengé. C’est grâce à la nationalisation qu’il a été vengé, dit-elle, achevant
par là ses propos, tout en souhaitant à Nasser réussite et protection….
La visite de la vieille dame revêt une dimension emblématique;
elle est représentative du fait que l’Égypte toute entière approuve la
nationalisation de la Compagnie du canal, consolidant par là le pouvoir
nassérien en lui octroyant une légitimité encore plus forte. D’espace privé,
le bureau devient espace public. Bien que cette scène soit fictionnelle, elle
n’en reflète pas moins la réalité suivante : c’est toute l’Égypte, avec son
Histoire, qui soutient Nasser dans son geste patriotique.
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le public de cinéma est plus restreint que celui de la télévision. « Un film
appartient à la lutte idéologique, à la culture, à l’art de son époque. Par là, il
est relié à de nombreux aspects de la vie situés en dehors du texte du film,
et ceci engendre tout un train de significations qui, pour l’historien comme
pour le contemporain, sont parfois plus importantes que les problèmes
proprement esthétiques.»

2.1.2 Scènes-clés et isotopies
Différentes isotopies peuvent être relevées dans les scènes-clés
du film: la première scène succédant au générique montre le départ des
dernières troupes anglaises d’Égypte en 1956. Nasser hisse le drapeau de
l’Égypte, puis regarde avec mécontentement le drapeau de la Compagnie
de Suez, arboré sur un navire, perçu comme une présence «non grata».
Cette défiance vis-à-vis de la Compagnie dessine ainsi la ligne directrice
de la majorité du contenu du film.
La séquence suivante présente un citoyen égyptien qui interpelle
Nasser alors que celui-ci s’apprête à partir. Se plaignant d’avoir été
renvoyé de la « Cobbaneyya », le Président lui répond qu’il doit bien
y avoir une raison à cela. Le citoyen explique qu’il avait critiqué le fait
de ne pouvoir rentrer au Cercle de la Compagnie tandis que « le rebus
de l’Europe » pouvait y avoir accès. Nasser lui propose alors de venir
travailler à « Masr ». Indigné, l’autre lui demande s’ils ne se trouvaient
effectivement pas à « Masr ». Dans cette séquence, c’est sur l’isotopie
« Ismaïlia : État dans l’État », qu’insiste ici le scénariste.
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proposition fut retenue car en raison du coût et du déplacement engendré,
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projeter au cinéma pour pouvoir l’exploiter matériellement. Finalement, sa
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Voulant montrer son film au public, le scénariste proposa de le faire
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2.1Le film Nasser 56
Le film Nasser 56 qui dure 145 minutes, représente un cas assez
particulier. Alors qu’il avait été conçu pour être diffusé à la télévision, c’est
au cinéma qu’il fut projeté.

2.1.1 Histoire et personnage
Ce film n’est pas une biographie de Nasser, mais il relate l’une des
périodes les plus valorisées de son pouvoir, celle de la nationalisation
de la Compagnie du Canal en 1956. Plus que la Révolution de 1952, la
nationalisation en fit un héros populaire, et régional ; le film présente les
cent jours qui suivirent cet événement. Nasser 56, censuré à la télévision,
fut finalement projeté au cinéma. L’auteur et scénariste Mahfouz Abdel
Rahman raconte qu’il avait soumis en 1995 aux responsables de la télévision
un projet formé d’une série de films, présentant sept personnages majeurs
de l’Histoire de l’Égypte. « D’abord enthousiasmés par l’idée, quel ne fut
leur malaise de voir le nom de Nasser, que j’avais mis là par défi, figurer
en tête de liste. Mais ils finirent par accepter à contrecœur.».
La télévision égyptienne craignait-elle que le sujet ne suscitât un
sentiment de nostalgie à l’égard d’une période dont l’idéologie était bien
différente de celle du pouvoir en place, une période qui portait des valeurs
révolues telles que « le panarabisme » ? Ou bien est-ce le personnage
même de Nasser qui était devenu tabou? Toujours est-il que la projection
publique du film fut refusée pendant toute une année. La diffusion la même
année à la télévision du film La route vers Eilat, qui racontait la destruction
de deux navires israéliens pendant la guerre d’usure (1967-1973), montre
en tout cas que c’était bien la personnalité même de Nasser qui constituait
l’obstacle à la diffusion et non les relations entre l’Égypte et Israël.
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par là l’épisode historique de réappropriation par les Égyptiens de leur
territoire. Il nous informe ensuite que le siège de la Compagnie à Paris est
devenu une banque, la banque de Suez, l’une des plus importantes dans
le domaine des ressources énergétiques.
Si» c’est sur sa capacité à transformer et à dépasser le réel, à faire
création du réel, que l’on peut évaluer la valeur et la portée de l’écriture
documentaire», le court- métrage Ismaïlia, a indubitablement réussi à
nous faire communiquer cet espace- temps perdu.

Second moment tournant: la nationalisation (1956)
Le second moment, celui de la nationalisation de la Compagnie
du canal de Suez, est étudié à travers le film Nasser 56 et le reportage
français, Le Canal de Suez : rétrospective.
Il convient de situer historiquement le moment de la nationalisation
de la Compagnie du Canal : après de longues négociations avec le
gouvernement égyptien, la BIRD, banque internationale, accepte de
financer la construction du Haut-Barrage, lequel permettrait de produire
l’électricité nécessaire à la sidérurgie – ce dont rêvait le Président Nasser.
Mais la banque pose un obstacle à ce financement : contrôler les dépenses
de l’État égyptien. Le directeur de la BIRD parlera même de non fiabilité
des débiteurs égyptiens, ce que Nasser considérera comme une insulte.
Ne disposant pas d’autre ressource, ce dernier a l’idée audacieuse de
nationaliser la compagnie du Canal de Suez qui gérait le canal dans le
cadre d’une concession qui aurait dû prendre fin en 1968?
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expropriation et sa nationalisation par l’État égyptien (…) », et neutralise
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de la nationalisation très rapidement, en une demi-phrase : « Après son
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A la fin du film le Canal de Suez, le réalisateur aborde l’épisode
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Dans ce court-métrage, le nombre de plans d’ensemble est
majoritaire, ceux-ci permettant de repérer clairement le personnage, ainsi
que les mouvements que celui-ci est en train de faire. L’avantage de
ces plans est de permettre également de voir nettement le paysage qui
l’entoure. Ce sont ces plans-là qui prouvent, en quelque sorte, l’inscription
de la société française dans l’espace ismaïlien : « on remarquera d’abord
qu’un lieu quelconque ne peut être saisi qu’en le fixant par rapport à un lieu
autre, qu’il ne se définit que par ce qu’il n’est pas. » C’est la traditionnelle
opposition « ici vs ailleurs », (Ismaïlia vs le reste de l’Égypte) laquelle
est claire dans le texte, mais avec la spécificité que cet « ailleurs » ne
constitue pas vraiment un ailleurs éloigné, mais un « ailleurs » contigu.
Deux plans moyens montrent des employés français de la
Compagnie en train de danser, ce type de plan permet de suivre de plus
près l’action des personnages, mais aussi les détails des expressions du
visage : c’est la joie de vivre. Ici, l’isotopie de l’euphorie est parfaitement
claire dans ce court-métrage, et la montrer dans le film laisse transparaître
une certaine nostalgie d’un temps révolu, d’un espace qui n’est plus aux
Français. C’est comme s’il s’agissait d’un paradis perdu . Cette partie du
film fonctionne comme document authentique, d’autant plus que c’est la
seule partie présentée en noir et blanc.
La voix off commentant cette partie met en relief ce sentiment
véhiculé de nostalgie, nostalgie d’une époque où les villes du canal faisaient
partie d’une certaine manière, de l’Empire colonial français, nostalgie d’un
temps où le canal de Suez «(…) symbolisait la mainmise des impérialistes
sur le monde arabe»

Communication and Economic Development

Les images (fig.12) montrent une voiture qui arrose les rues, deux
plans montrent deux rues différentes, simulant ainsi un va et vient continu :
c’est la ville d’Ismaïlia, la « cité européenne » où la propreté est de règle.
Le faire des différents personnages est intéressant à relever : on remarque
un personnage «noir, habillé de blanc, qui regarde la voiture et n’est qu’un
simple spectateur. D’autres « indigènes » apparaissent à droite, jouant ou
bavardant (travail vs loisirs).
Une autre séquence (fig.13) nous rappelle la carte postale intitulée
« Allée ombragée (ancienne avenue Poilpré) », présenté dans le livre
Ismaïlia, à deux exceptions près : le moyen de transport était l’âne,
remplacé ici par le vélo (arriération vs modernité). Et au fellah de la carte
postale, se substituent des Français, de jeunes cyclistes passant dans
l’allée et se retournant pour montrer leur visage à celui qui les filme.
Les images précédentes offrent des preuves concrètes de la vie
française à Ismaïlia, dans les clubs où on bavarde, marche, danse, et
où les seuls Égyptiens (fig.15) présents sont les trois serviteurs nubiens
(petits et grands), facilement repérables grâce à leur faciès, et leurs habits
de serviteurs (tarbouche, galabieh et ceinture). Le personnage central de
cette représentation a un chien noir qu’il caresse et dont il tient la patte
(la communication passe entre le maître et le chien, alors que ce rapport
n’existe pas entre le Français et l’Egyptien: le premier prend le verre que
lui offre le second sans même le regarder). De manière générale, l’image
est « peuplée » de Français.
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est prononcé sur un ton simple tels que dans l’expression « événement
magique » pour parler de l’inauguration du canal ou encore à travers
l’énoncé du biographe: « Ça, ça a été le dernier grand triomphe de la
France du XIXe siècle, la construction de ce canal ». D’ailleurs, cette
phrase introduit une très intéressante partie du film que nous allons étudier.

1.2.4 Une séquence du film: «Ismaïlia»
À la fin du film, le réalisateur introduit un des courts-métrages (de
plus d’une minute), produits par la Compagnie, et que l’on peut intituler
« Ismaïlia ». Une voix off commente les images :

« Au cours des années suivantes, les villes longeant le canal, se
transforment en cités européennes au cœur du désert égyptien.
C’est le cas notamment d’Ismaïlia, siège principal de la
Compagnie universelle de Suez. Rues et parcs bien entretenus,
villas d’ingénieurs et somptueux bâtiments administratifs
caractérisent la physionomie de la ville. La Compagnie de Suez
devient un « État dans l’État », avec son argent, ses timbres,
ses hôpitaux, ses écoles, ses églises, ses cafés, ses clubs et ses
institutions sportives.
La première année, 500 navires traversèrent le canal et amènent
des sommes colossales dans les caisses de la Compagnie.
En trois ans, le canal génère 2 millions de francs suisses de
bénéfice. Quinze ans plus tard, ce seront près de 30 millions ».
Le texte se présente à la troisième personne sans qu’apparaissent
des pronoms ou des formes verbales renvoyant à des sujets énonciateurs,

Communication and Economic Development

les techniques du XIXème siècle.
On peut également repérer un autre type de discours tel que dans l’exemple
suivant :

« La mission est accomplie peu de temps après. Les eaux de la
mer Rouge se déversent dans le canal et se mélangent à celles
de la Méditerranée dans les Lacs amers. L’isthme est percé ».
Bien que le discours ne comporte pas un « je » énonciateur, on peut
toutefois repérer une forte appréciation, voire une certaine glorification à
travers l’utilisation d’expressions telles que: « la mission s’est accomplie…
l’isthme est percé », énoncés sur un ton mythifiant le personnage de
Lesseps et son œuvre. Le film regorge d’ailleurs de périphrases telles
que « le grand ouvrage du siècle », « le grand homme », prononcées par
une voix off qui exagère le ton tel un poncif de ce genre de production
télévisuelle. L’idée, les tentatives, le moment propice avec Saïd Pacha, les
étapes du percement du canal, les difficultés…tout ceci est présenté par
l’intermédiaire de cette voix off qui rend compte de la gravité du moment
et ajoute à la grandeur de l’épopée.
La partie documentaire contient deux entretiens, l’un effectué avec
le prince Hussein Tousson (descendant de Saïd Pacha) et l’autre avec
Ghislain de Diesbach (biographe de Lesseps), les deux intervenant en
fonction de leur connaissance des deux figures majeures de l’histoire du
Canal. Leurs paroles constituent un amalgame des deux types de discours
précédemment mentionnés. Mais il faut avouer que le deuxième discoursle discours glorifiant- par rapport à celui de la voix off du documentaire,
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de fort loin, c’est-à-dire, du Nil.» C’est ce que montre en détails le film
d’Engstfeld.

1.2.2 Analyse isotopique
Les premières images du générique qui compte dix plans et dont la
durée est d’environ une minute, sont une reconstitution historique. Elles
montrent au spectateur un espace désertique parcouru par une caravane
(fig.11). On peut reconnaître de Lesseps, le troisième personnage en
pantalon et gilet clairs, guidé par deux bédouins vêtus de noir. Le reste
de la caravane est formée de trois chameaux et de fellahs portant les
instruments et outils nécessaires à leurs travaux. Par rapport au désert,
les personnages sont minuscules: une manière concrète de souligner
visuellement les difficultés de cette tâche. On peut relever ici l’isotopie de
la spatialité, le désert, celle de la temporalité, la journée, l’animé (hommes
et chameaux) et la continuité (il est clair que ce n’est que le début des
travaux, et qu’il y aura une suite.)

1.2.3 Deux types de discours
Il importe maintenant de repérer les types de discours qui s’y
trouvent et d’analyser leur fonctionnement.
Tout d’abord, un discours d’ordre cognitif formé de données
précises où les

informations, et les chiffres ont leur importance, tels

que « de retour au Caire, Lesseps ébauche un projet qui servirait de
base à la première concession qui se limitera à 99 ans, les coûts de
construction seront pris en charge par une compagnie, placée sous
la direction de Lesseps, Saïd met à disposition le terrain et la maind’œuvre », accompagné d’images corroborant l’information. Pour faire
voir aux spectateurs comment le travail aurait été fait de nos jours avec
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Engstfeld,. Il fait partie de la série «le fabuleux destin des inventions»,
produite par la télévision allemande ZDF. Comme son nom l’indique, cette
série présente différentes inventions, telles que l’électricité, le téléphone,
le radar, la dynamite… les inventeurs ainsi que l’évolution et l’état actuel
de ces inventions. Le canal de Suez a été diffusé à plusieurs reprises sur
la chaîne franco-allemande Arte.

1.2.1. Le canal: un projet irréalisable?
Notre film a pour principal personnage Ferdinand de Lesseps. Dès
le générique, le spectateur comprend parfaitement que ce film est réalisé
à la gloire de l’œuvre de ce personnage (fig.10) et. On peut facilement
repérer une quasi-absence du successeur de Saïd, Ismaïl Pacha. On ne
verra de lui qu’un portrait peint. Quant à Saïd Pacha, il n’apparaît que trois
fois, la première, lorsque de Lesseps lui propose le projet, la deuxième
lors de l’annonce du projet aux invités de Son Altesse. Enfin, à la mort de
celui-ci, le spectateur verra le linceul.
Le réalisateur offre au regard du spectateur l’épopée du canal, les
diverses étapes de sa construction, avec toutes les difficultés affrontées et
surmontées par l’équipe du chantier. L’énumération détaillée des obstacles
à la construction du canal nous rappelle le point de vue de Volney, celui-ci
voyant le projet comme difficilement réalisable : « (…) comment pratiquer
dans les sables mouvants un canal durable ? D’ailleurs la plage manque de
ports et il faudrait les construire de toutes pièces ; enfin le terrain manque
absolument d’eau douce, et il faudrait pour une grande population la tirer
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Dans cette œuvre, le canal n’est pas à proprement parler un
personnage à part entière : il joue le rôle de toile de fond, certes primordiale
pour la continuité de l’intrigue, mais il n’est que prétexte pour mettre en
représentation l’épopée du peuple égyptien et sans doute aussi, réhabiliter
l’image du souverain égyptien.
Il est important de mentionner le fait que le spectateur égyptien
a eu pendant longtemps à l’esprit

une image extrêmement négative

du souverain Ismaïl Pacha, et ce, en raison du contenu des manuels
scolaires. Ceux-ci le présentent comme responsable de l’endettement de
l’Égypte vis-à-vis de l’Europe. Il ne faut pas oublier que les programmes
des manuels d’histoire ont subi une importante refonte avec la révolution
de juillet 1952, la famille royale dont Ismaïl est le grand père y étant décrite
sous des traits négatifs.
Le feuilleton s’appliquera à réhabiliter le souverain, à en donner une
image positive, le présentant comme un personnage à vision modernisatrice,
victime des complots de la Sublime Porte et des grandes puissances de
l’époque. Il nous faut préciser que la diffusion de ce feuilleton à cette date,
1999, n’est pas fortuite : l’Égypte à cette époque, voit un accroissement
des investissements étrangers. Des écoles internationales sont créées,
ainsi que des «resorts «, imitant le modèle occidental. Une tentative
d’occidentalisation de la société y est facilement perçue. Recourir au passé
pour faire passer un certain message relatif au présent est un moyen aussi
vieux que le temps. Le feuilleton s’achève non pas par la déposition du
khédive par la Sublime Porte, comme cela eut lieu, mais par le renvoi du
ministre des Finances, pour corruption. Et le khédive dans son bureau de
se poser – en fixant la caméra – la question suivante : « Comment l’Histoire
va-t-elle me juger ? Comprendra-t-on l’œuvre que j’ai accomplie ou ne
verra-t-on que ma responsabilité quant aux dettes contractées ? »
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de la musique de la chanson du générique que le spectateur entend à
chaque épisode et que l’on va aborder dans les pages suivantes.

1.1.4 L’épopée du peuple égyptien : passé et présent
Feuilleton historique, il se démarque des autres productions de
ce type par l’utilisation du dialecte égyptien préféré à l’arabe classique.
Il semble que l’auteur voulait viser un public plus large et qu’il voulait
rendre l’histoire relatée plus proche des spectateurs, en utilisant leur
propre langage quotidien. Dans cette œuvre, le principal personnage est
le peuple égyptien, et le canal est utilisé comme toile de fond pour raconter
l’épopée de celui-ci face aux crises, ce qui pourrait expliquer l’utilisation du
dialecte.
D’ailleurs la chanson finale du feuilleton le dit clairement, en mettant
l’accent sur la capacité de l’Égyptien à endurer et à supporter :

« Celui qui a construit l’Égypte était à l’origine confiseur
Son nom est inscrit sur sa porte,
Il n’a pas été effacé et ne le sera jamais
À l’heure des catastrophes, il s’écrit:
O pays,
Puis s’élance,
et porte (bis) le fardeau,
Remettant tout en ordre.
C’est pour cela que l’Égypte, les enfants (bis),
est la la Belle des belles.»
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Concernant l’inauguration du canal, le réalisateur a eu recours à des
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Zoom sur le visage de Lesseps sur lequel on peut lire une grande
déception.
Cette scène (fig.8) s’inscrit dans la dizaine de séquences qui mettent
face à face De Lesseps et Ismaïl. Ce n’est plus une conversation entre les
deux responsables, mais un entretien entre deux hommes qui se font les
porte parole de leurs gouvernements respectifs. Le ton plus ou moins poli
fait place peu à peu à un ton amer de la part du Khédive qui résume les
problèmes qu’il a dû affronter (multiplication des dettes, achat des actions
égyptiennes par l’Angleterre). La scène se déroule dans le bureau d’Ismaïl,
les deux hommes se font face. Aux champs/contrechamps qui permettent
de suivre les réactions des deux interlocuteurs, s’ajoutent de gros plans
et des plans moyens sur le Khédive, mais aussi sur le Français. L’idée de
commémorer l’inauguration est formulée par ce dernier, non comme une
proposition, mais comme une obligation, et un fait accompli.
On aurait pu prendre l’espace pour européen, n’était-ce

le

tarbouche du Khédive. Les deux personnages portent des costumes
complets : tarbouche, costume, et décoration pour le khédive; costume
bleu, chemise blanche et ruban rouge, habits tricolores aux couleurs de
la France pour de Lesseps, (fig.9) lequel avait reçu la grande croix de la
Légion d’honneur en 1869. D’habitude, celui-ci porte un costume clair, s’il
est au chantier, ou des costumes foncés – marron ou noir – lorsqu’il est en
visite. Les couleurs tricolores sont là pour exprimer qu’il représente, dans
cette démarche, son pays.
Si cette scène est importante, elle l’est dans ce qu’elle dit au niveau
des rapports de force qu’elle laisse entrevoir. Nous sommes témoins des
tensions existant entre les personnages, et les pays. De Lesseps souhaite
exploiter autant que possible le khédive, au profit et pour la gloire de la
France.
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- Quelle célébration ?
- Celle du quinzième anniversaire de l’inauguration.
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- Oui, votre Altesse ! Je suis venu pour la célébration.

- Qui, vous tous?
- En premier, le gouvernement égyptien.
- Ah! Voyez-vous, M. de Lesseps, le canal constitue, un grand
projet pour les pays européens, mais pour le gouvernement
égyptien, c’est autre chose.
- Le canal est un grand pas vers la civilisation.
- C’est ce que je disais, c’est un grand pas vers la civilisation
mais le gouvernement égyptien ne possède aucune action dans
le canal.
- Le gouvernement égyptien a vendu ses actions, et à qui ? À
l’Angleterre !
- Nous avons dû les vendre car nous voulions construire notre
pays et les dettes nous étouffaient. Vous connaissez bien toute
cette histoire !
- Effectivement. Mais c’est le jeu de la politique et le jeu de la
politique a ses règles.
-Et parce que c’est un jeu, nous n’allons pas le fêter. C’est la
moindre des choses !
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- Nous tous, Effendina.
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- Mais qui va célébrer?
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au chantier. Lesseps est bien évidemment le personnage français le plus
important.
Pour ce qui est des Égyptiens, les premières séquences qui sont
offertes aux yeux du spectateur, montrent des hommes recrutés de force,
et des femmes qui se frappent le visage. D’autres hommes sont poursuivis
par les soldats qui n’hésitent pas à les ramener au moyen de cordes, pour
empêcher qu’ils ne s’enfuient.
L’action commence en 1859, sous le règne du vice-roi Saïd Pacha.
Mais curieusement, le feuilleton ne montre pas ce dernier, lequel est
cité sans être vu. C’est par le truchement de son neveu Ismaïl que le
spectateur connaîtra ses propos, ses réactions ou tout autre élément qui
lui est associé : en fait, c’est Ismaïl Pacha que l’auteur veut présenter.
L’euphorie est présente à la fin du feuilleton, lorsque la fille perdue
retrouve sa famille. Quant à la dysphorie, on peut en trouver un exemple
dans la séquence qui a lieu au palais, ce lieu de pouvoir où Ismaïl reçoit
de Lesseps. Les extraits suivants font partie du neuvième épisode de la
troisième partie. L’image montre un plan général (fig.7) représentant une
salle dont la porte, à gauche, laisse en entrevoir une autre, ouverte, par
laquelle on voit entrer de loin de Lesseps (le réalisateur voudrait-il nous
rappeler qu’il vient de loin, à savoir de France ?) . Celui-ci avance, en
direction du khédive : nous sommes en 1884, 15 ans après l’inauguration
du canal.

- Salutations et respects, Effendina.
- Prenez-place.
- Je suis parti d’Égypte et je suis revenu.
- Vous avez sûrement une raison !
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et ou: contremaîtres

représentant la direction, est ici exclusivement

égyptien. La temporalité est claire dans ces plans: c’est le matin, mais
on peut toutefois repérer quelques différences au niveau de la lumière
concernant la fig. 3, où il fait plus sombre, et cela peut être expliqué par le
fait que la phrase de Chalach décrit la grande souffrance des fellahs à
cause de leur dépaysement, d’où le peu de lumière.
La chanson relie ici les deux moments de souffrance vécus par les
Égyptiens, celui de la corvée subie par les paysans, et celui du départ
des soldats pour le Mexique. Cette souffrance endurée ici par ceux qui
pratiquent ces deux métiers de paysans et de soldats, d’ailleurs ces
derniers ont la tête légèrement penchée.
Il est à noter que les épisodes de la première partie présentent
toujours une séquence qui montre le recrutement forcé des Égyptiens sur
le chantier, rythmant de la sorte les différents épisodes de cette partie.
Chaque séquence est accompagnée d’une chanson qui décrit l’état d’âme
de la main-d’œuvre, ainsi que les étapes des travaux du percement.
Concernant la place du canal dans cette œuvre télévisuelle, on peut
dégager deux éléments essentiels: l’espace du chantier dans lequel se
déroule une partie des scènes, et les personnages directement associés
au chantier, à savoir, de Lesseps, ses collaborateurs français et égyptiens,
ainsi que la main-d’œuvre égyptienne. Les Français dans le chantier se
tiennent derrière de Lesseps et n’apparaissent qu’en tant que figurants dans
quelques plans (toujours muets, durant tous les épisodes du feuilleton).
Ils sont physiquement identifiables par leurs cheveux blonds et leur peau
claire (fig. 6). Les costumes des ingénieurs sont noirs, couleur inadéquate
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L’espace du chantier, où apparaissent les hommes : main-d’œuvre
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pyramides ? La situation est néanmoins différente, puisque l’édification
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de bleu. Il est clair que ce plan a été pris au niveau de la tente abritant les
ingénieurs français, celle- ci , se trouvant à un niveau inférieur à celui de
la main-d’œuvre, afin de mettre en relief le travail des paysans égyptiens .
Sur le deuxième plan (fig.3), les travailleurs sont montrés de dos, dans un
demi-cercle, se déplaçant en courant dans ce plan d’ensemble.
Sur le troisième plan de la séquence (fig. 4), les hommes au travail sont à
l’arrière-plan et forment une ligne horizontale. Chalach, le chef du village,
est présenté de profil : il est assis et les regarde; deux hommes se tiennent
debout, derrière lui. Tous trois sont disposés de manière à ce qu’une ligne
oblique se dessine entre la tête du plus grand et les genoux de Chalach.
Tous tournent la tête pour regarder les hommes au travail. Dans ce plan
général, l’impression de la ligne oblique s’accentue davantage avec la
ligne formée par les têtes.
La chanson s’arrête. Et Chalach dont le profil altier tranche avec les
dos courbés des travailleurs (fig. 5) enchaîne:

« Le travail est très pénible, hommes, et au fouet ! Nous nous
étions réjouis du départ de Mokhtar El-Khachef, mais il a été
remplacé par quelqu’un de pire ! N’oubliez jamais, hommes,
que c’est avec le premier coup de pioche, que les problèmes
se sont déversés sur nous ; chacun se souvient de ce qui s’est
passé ! O Seigneur, accordez-nous la Grâce ! »
Le chantier du percement est donc clairement associé, pour les
travailleurs, à des sentiments hautement dépréciatifs et pour lui, au
malheur. En disposant les trois personnages en semi-pyramide, avec pour
toile de fond la corvée, le réalisateur nous rappellerait-il d’autres épisodes
historiquement célèbres de la corvée, tels ceux de la construction des
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lui faire une procuration, lui permettant ainsi d’être le maître de ses biens.
Mokhtar achètera ultérieurement la porte Al-Halawāni et la vendra à Rabīʿ
Bahnas, jeune arriviste qui travaillait chez Chalach avant d’être recruté
pour le chantier du canal. A la fin de la première partie, voulant montrer
ses bonnes intentions, Rabīʿ Bahnas déchirera l’acte d’achat de la porte
et donnera à chacun une partie, symbolisant par là le fait que le canal
appartient à tous les Égyptiens.

1.1.3 Analyse isotopique
La première séquence analysée est tirée de l’épisode 17 de la
première partie, elle comprend différents plans accompagnés d’une
chanson dont la traduction des paroles est la suivante:

« Emprisonnés ici,
Autour de la pierre à moulin, on tourne, on tourne,
Dépaysés dans notre pays, maltraités,
Vers le pays du Mexique on nous enverra,
N’ayant rien à faire là-bas,
ni de près, ni de loin ».
La séquence montre le chantier de creusement du futur canal, trois
plans méritent d’être commentés. Le premier (fig.2) est un plan d’ensemble.
L’image est cadrée par l’angle d’une tente à gauche, et des arbustes en
bas et à droite. A l’arrière plan, sur une surface plus élevée, les fellahs
travaillent, habillés de blanc, surveillés par deux gardes à cheval, habillés
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suite victime du chantage de ce dernier. Il la menacera pour la pousser à
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empressée de quitter le village en direction de la capitale afin de la cacher.
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historique ». Il deviendra par la suite un homme d’affaires, propriétaire
d’une usine de verres, et sera de par sa position , opposé à tout conflit qui
pourrait entraver ses affaires.
Quand au benjamin, Hamza, c’est un révolutionnaire. Son prénom
signifie «lion» : il est dérivé de l’expression « qalb ḥamayz », un cœur
intelligent et ardent. Pour calmer son caractère ardent puis pour s’en
débarrasser, les autorités l’enrôleront dans l’armée khédiviale. Plus tard, il
sera envoyé au Mexique.
Ces trois hommes représentent en quelque sorte la couche moyenne
de la bourgeoisie égyptienne de l’époque. Leur vie sera bouleversée,
comme celle de chaque habitant du village d’Al-Farma avec le creusement
du canal, mais également et surtout, avec la disparition de la fillette de
l’aîné, Assilah. Celle-ci, dont le prénom signifie « authentique », a été
enlevée le premier jour du creusement, par une princesse de la famille
royale alaouite. Cette dernière l’adoptera et lui fera suivre des cours de
chant et de musique. Assilah deviendra, dix ans après – remarquons que
cette durée coïncide avec celle du creusement du canal – une grande
chanteuse. L’auteur du feuilleton lui donnera le prénom d’Almaz (signifiant
«diamants»), chanteuse contemporaine du Khédive Ismaïl, connue pour
sa voix admirable, et sollicitée par tous.
L’enlèvement d’Assilah illustre bien-sûr le rôle négatif joué par la
cour alaouite dans le creusement du canal : ainsi, c’est l’authenticité de
l’Égypte, enlevée pour être transformée en un État différent .Le désert
aride de l’isthme sera transformé en un canal, un cours d’eau convoité par
toutes les puissances mondiales.
Une discontinuité se forme à la découverte de la disparition
d’Assilah, événement qui perturbe tous les membres de la famille, voire
ceux du village : on la cherchera partout, mais en vain. La princesse s’était

Communication and Economic Development

(fig.1), sont regroupés les trois hommes de la famille Al-Halawāni : au
centre, Chalach l’aîné de la famille qui est le chef du village de Farma;
devant lui, Hamza, le benjamin ; derrière lui, Salamah, le cadet.

1.1.2 Intrigue et personnages
Mais que relate ce feuilleton qui a remporté tant de succès ?
L’histoire raconte la saga des trois frères Al-Halawāni et de leur famille,
durant la seconde moitié du XIXe siècle. Il convient de nous attarder sur
leurs noms, sur l’onomastique dans le feuilleton, afin de mieux appréhender
le message véhiculé.
Le prénom «Chalach» possède trois sens : «un liquide qui s’écoule
rapidement et s’étend sur une surface» ou «une épée qui tranche» ou bien
«une personne agile et active». C’est également, comme le mentionne
l’historien Abdel Rahman El Rafei, le nom d’un village à Charqueyya connu
pour sa résistance à l’Expédition d’Égypte. Le grand Chalach constitue
en quelque sorte le lien entre le peuple et le pouvoir. Selon lui, le projet
du canal de Suez est une catastrophe pour le pays, c’est « un canal qui
ne profitera qu’aux étrangers » affirme-t--il, dès le premier épisode de la
première partie.
Le prénom du cadet, Salamah, signifie « sans défaut », « bonne
santé », et « sauvé des catastrophes », mais le mot connote également,
de par sa racine, la sécurité (salama) et la paix (salam). Salamah est un
« semi-intellectuel », un cheikh éclairé qui a suivi des études à l’Université
d’Al-Azhar, mais qui ne les a pas achevées. Conscient de l’importance de
l’événement, il qualifie le premier jour du creusement du canal de « journée
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arrivera et il est clair que ce jour est proche ».Sur ce plan d’ensemble
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1.1.1 Titre: dénotations et connotations
Il convient tout d’abord de nous arrêter sur son titre: Bawwābit alHalawāni. La porte est le lieu de passage, par lequel entrent l’habitant,
le marchand, le voyageur, mais également, le conquérant et l’occupant.
Dans le feuilleton, la porte d’al-Halawāni désigne la porte de l’Est qui vit
entrer différents envahisseurs : « Talon d’Achille de l’Égypte, elle a vu
passer les Hyksos, les Assyriens, les Perses, les Arabes, et plus près
de nous, les bombardiers israéliens ». Le géographe Gamal Hamdane
a attiré l’attention sur la permanence de cet important « phénomène »
géo-historique depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours : le Delta étant ouvert
et le pays étant facilement accessible depuis l’Est, le scénario préféré des
envahisseurs était de pénétrer rapidement le Sinaï en direction du Delta.
Il a surnommé la route du Sinaï, notamment celle de Farma, «la route des
envahisseurs».
Le terme « al-Halawāni » signifie «confiseur» et, dans la mémoire
collective égyptienne, il renvoie au dicton : « elli bana masr can fil asl
halawāni » (celui qui a bâti l’Égypte était à l’origine confiseur). Cette
phrase est citée d’habitude pour mettre en évidence la beauté de l’Égypte :
« Halwa » signifiant «douceur», « Helwa », «jolie »et « Halawāni »,
«confiseur». Elle est également mentionnée pour souligner le fait que
l’Égypte, comme toute douceur, est composée de divers ingrédients. AlHalawāni symbolise donc l’Égyptien. La chanson du générique reprend
le dicton et en donne l’essence. Mais nous y reviendrons plus tard. Outre
ces connotations générales, le terme renvoie aussi à Al-Halawāni, le nom
de la famille des héros du feuilleton.
Au cours du premier épisode de la première partie, le chef de la
famille, Chalach, s’adresse à son frère benjamin, Hamza, et lui dit en
montrant la porte du village de Farma qui se trouve derrière eux : « Cette
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redondants se trouvant dans un texte ou dans une œuvre artistique.
Greimas a défini cinq isotopies majeures devant s’y trouver, l’isotopie
renfermant la notion et son contraire. Ainsi, peut-on parler de « spatialité
/ non-spatialité », de « temporalité / non-temporalité », d’« animé / nonanimé », de « continuité / discontinuité » et d’« euphorie / dysphorie ».

Premier temps : le creusement du canal (1859-1869)
Conçu par de Lesseps, et essentiellement creusé par la maind’œuvre égyptienne, le creusement du canal n’avait pas fait l’objet de
représentations dans les médias égyptiens jusqu’à la seconde moitié du
XXe siècle
Les raisons de production de chaque œuvre étudiée seront abordées
dans le corps de l’analyse.

1.1 Le feuilleton égyptien Bawwābit al-Halawāni
(La Porte d’Al-Halawāni)
La première des quatre œuvres analysées est le feuilleton historique
La Porte d’al-Halawani. Réalisé par Ibrahim Al-Sahn, et produit par la
télévision égyptienne, celui-ci est formé de trois parties et est composé
de 30 épisodes, chacun d’une durée de 45 minutes. Il a été diffusé à partir
de 1999, et durant trois années consécutives, sur la première chaîne de
télévision égyptienne, pendant le mois de Ramadan, période de l’année
durant laquelle l’audience est à son plus haut niveau . Il est à noter que le
feuilleton a été entièrement tourné en studio.
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identifiables dans un même texte », ou de manière plus simple, de thèmes

Issue 11

A. J. Greimas, une isotopie se définit en tant que « récurrence de signes

Communication
& Development

isotopies seront étudiées. Rappelons que, d’après le célèbre sémioticien
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de la Compagnie du canal de Suez, à travers quatre œuvres présentées
par les télévisions égyptienne et française/francophone.
Le corpus à choisir constitua un véritable défi, d’une part, le
traitement du sujet par l’audiovisuel s’avéra être assez réduit, d’autre
part, l’hétérogénéité des documents trouvés posa problème: un feuilleton
télévisé, un film de cinéma, un documentaire-fiction et un reportage télévisé.
Par ailleurs, deux ont été produits par l’Égypte, un par l’Allemagne et un
par la France. Malgré le caractère disparate de ces documents –dont le
dénominateur commun est le sujet traité-, l’analyse comparative permettra
de démontrer à quel point les discours véhiculés par ceux-ci présentent
un matériau assez riche à croiser, les constantes et les variantes dans la
représentation du canal s’avérant significatives, comme on va le voir par la
suite. Ce défi est encore plus important puisqu’il s’agit du canal de Suez,
avec toute la charge idéologique dont est porteur ce lieu dans la mémoire
collective égyptienne et, dans une moindre mesure peut-être, la mémoire
française/ francophone.
Le canal occupe une place particulière chez les Français ayant, par
exemple, vécu à Ismaïlia, et s’étant trouvé dans l’obligation de partir avec
la nationalisation du canal. Il nous faut mentionner le fait que les manuels
scolaires d’histoire du cycle primaire, outil primordial dans la fabrication de
la mémoire collective en France, notamment sous la IIIème République
et jusqu’à la refonte des programmes en 1969, soulignent l’importance du
canal : celui-ci y est représenté comme faisant partie des» grands travaux
et grandes entreprises» du Second Empire
Etant dans l’impossibilité d’analyser la totalité des images
présentées à travers tout le corpus d’images, nous nous contenterons de
quelques séquences représentatives de chacune des différentes œuvres.
Cette analyse sera effectuée selon l’approche sémiotique où les différentes

On peut aussi mentionner la chanson d’Abdel Halim Hafez, chantre
de la Révolution de Juillet 1952, laquelle faisait partie du programme des
fêtes de commémoration annuelle de la révolution. Cette chanson est
intitulée « Fazzūra» (devinette) :

Mon grand-père l’avait établi
De ses mains l’avait construit
Mais mon père n’en a pas hérité
Il s’est tu, que pouvait-il faire ?
Le geôlier, c’était l’enfer
Et moi ? Moi, j’ai un rôle à jouer avec la liberté
Le sang de la révolution, dans mes veines, a coulé
Je le lui ai pris, et de force :
La peine de mon grand-père n’a pas été vaine
Finie l’ère de l’obscurité, notre argent halal est revenu
Le jour où l’on a nationalisé...
Et l’audience devait répondre en chœur : le Canal (al-qanā) !
Dans le cadre de cette étude, deux moments cruciaux de l’histoire du
canal de Suez seront abordés, à savoir, son creusement et la nationalisation
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Et dit : “Silence !
Vous la moitié et nous l’autre.”
Vint Nasser,
Père des héros
Nous vengea et vite nous sauva «
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:ملخ�ص
-1869(  الأويل حفرها،تعني هذة الدرا�سة املقارنة مبرحلتني ا�سا�سيتني من تاريخ قناة ال�سوي�س
) و ذلك من خالل اربعة اأعمال متت تقدميهم يف التليفزيون امل�رصي1956( ) والثانية تاأميمها1859
) و الفيلم الت�سجيلي1999 امل�سل�سل «بوابة احللواين» (الذي مت بث اجلزء الأول منه يف: و الفرن�سي
) و الريبورتاج الفرن�سي «قناة1996( »56 ) والفيلم «نا�رص2006(»الفرن�سي « قناة ال�سوي�س
.)2006(» نظرة اأ�سرتجعية: ال�سوي�س
و�سيتم حتليل هذه الأعمال التي تنتمي اإىل اثنني من اأهم و�سائل الإعالم املوؤثرة يف الذاكرة
.التاريخي- تبعا للمنهج ال�سيميائي- وال�سينما، التلفزيون- اجلماعية
Introduction
Dans l’histoire de l’Égypte, le Canal de Suez représente un lieu de
mémoire fondamental, en témoigne la chanson qui fait partie du patrimoine
folklorique des villes du Canal, et que les enfants égyptiens, jadis, avaient
l’habitude de chanter à l’école. Les principaux protagonistes y sont le
canal, Ferdinand de Lesseps et Gamal Abd el-Nasser :

« Canal de Suez, canal de Suez,
Terre de nos ancêtres
‘Issa et ‘Eweis.
Arriva De Lesseps

The culture industry is not only an important economic factor in the
Arab world, it is also an opportunity to strengthen a sense of community and
awareness of national culture and today more international. It is however not a
uniform but rather the protection of the cultural diversity of the country and the
world and a mutual understanding of each other.
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The challenge is twofold: it is, first, to invent new products and social
uses “devices and media services” not yet stabilized, particularly in the field of
digital broadcasting and interactive media . On the other hand, an approach
in terms of media cultures or media cultures here must be implemented, which
is particularly attentive to the cross redefinition of technical configurations and
social framing of these new media.
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and practice are the social conditions and dynamics of creativity and of course
the economy and infrastructure.
Successive upheavals in recent years the media lead to give increasing
attention to economic phenomena that govern the sector. Media consumption
changes in connection with the increase in the number of vectors and receive
modes (new title releases, news radio and television, new media image and sound,
Internet, video on demand, ADSL, TNT ...), rising purchasing power, the cultural
level and leisure time. There is a fragmentation of audiences, to use very “mobile”
construction programs “à la carte”. The study of consumer reactions to changes
and offer price also seeks the attention of economists. It is now impossible to avoid
the weight of the economic and the question of who finances the information and
what type of information.

ICT and digital led to a profound questioning of old balances of cultural
industries and communication. Establishing new relationships between content
industries, media industries and technical industries, “digital convergence”
variably affects older sectors of the cultural sector. Along with industries such as
film, radio, television or the disc is hit hard by scanning a “new” digital landscape
taking shape before our eyes, constantly evolving (changing formats, media
or broadcast). New channels and new forms of cultural distribution appear
(digital television, download, peer to peer ...) that represent both major threats
and attractive prospects for the traditional economy of the content. Taking the
measurement of economic and social consequences of these changes, the players
in this sector in the various countries of the world, developed or developing,
must therefore invent new models of regulation of production and cultural
consumption, they must:
• Redefine the structures and financial and industrial strategies;
• Renew public policy, regulation and control;
• Inventing new process creation, production, dissemination and use of
intellectual and artistic productions;
• Support and promote the use and consumption practices innovative.

Social networks are growing rapidly and grow so fast their services, so
that the number of users is increasing at breakneck speed. Users discover a new
world where their strength is greater, and their freedom and individuality, and
at the same time they are engaged in new friendships and relationships, and in
contact with new cultures, unknown to them hitherto ...
Cultural issues of the Internet in the Arab world then arise in two words:
Internet, a new form of imperialism and acculturation? Or on the contrary,
should he see Internet a real chance for the Arab world to show their true culture
and their true face?
At the heart of the debate about the culture and development report in
the Arab countries, always talking about the fear of close cultural manipulation
by the economic and the political in the media. The risk is real: we know that
all cultural production is linked to a state of development of the economy, any
economy has cultural implications often go unnoticed. The same thing applies to
the policy.
For us, the recognition of interactions and interdependence of fields does
not mean denial or negation of space required autonomy of the media and cultural
action. Instead, we believe that strong and independent media administration.
Because cultural issues are specific but are at the heart of social issues: they
must have a specific treatment in a specific and strong administration. But
simultaneously, they must be articulated to a development project where some
skills are essential: In addition to culture and education, it is the research, all areas
related to the quality of life, which Regarding democracy, citizen participation
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