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قواعد الن�صر يف املجلة

   

متّثل جملة »االت�صال والتنمية« ف�صاء بحثيا لن�رش البح�ث والدرا�صات االأ�صيلة واملبتكرة وامللتزمة ب�رشوط   

بني  واحل�ار  اللقاء  وفر�س  االأكادميي،  للن�رش  املخ�ّص�صة  الف�صاءات  ندرة  جتاوز  اىل  املجلة  وتهدف  العلمية.  الكتابة 

تبادل  عملية  تي�صري  خالل  من  وذلك  والتنمية،  االت�صال  ح�ل  تتمح�ر  التي  الدرا�صات  حقل  وتط�ير  العرب،  الباحثني 

املعارف والتجارب البحثية. كما ت�صعى املجلة اىل ت�صجيع اآليات الن�رش، مما ي�صمح بخلق ف�صاءات ن�رش جديدة بالن�صبة 

للباحثني العرب، والتعريف ببح�ثهم واإ�صهاماتهم يف جمال الدرا�صات االت�صالية والتنم�ية لدى االأو�صاط االأكادميية يف 

جمال العل�م االإن�صانية واالجتماعية، واالأو�صاط املهتمة باإ�صكاليات االت�صال والتنمية. 

ترحب املجلة مب�صاهمات ال�صادة الباحثني وتقبل ن�رش الدرا�صات والبح�ث وفقا للق�اعد التالية:

اأن يك�ن البحث اأ�صيال غري من�ص�ر �صابقًا

اأن يّتبع البحث االأ�ص�ل العلمية واملنهجية 

تخ�صع  البح�ث املعدة للن�رش للتحكيم. وميكن اأن ُيطلب من الباحث اإجراء التعديالت على �ص�ء مالحظات املحكمني

يرفق البحث ب�صرية علمية م�جزة عن كاتبه

يطبع البحث على احلا�ص�ب  بخط Simplified arabic( 14(، على اأن يك�ن عدد الكلمات بني 4000 و7000 كلمة، 

مبا يف ذلك احل�ا�صي واملالحق وقائمة املراجع وامل�صادر

تاأتي امل�صادر مع اله�ام�س يف اآخر البحث.

يرفق مع البحث ملخ�س بالّلغة الثانية)العربية اأو االجنليزية(، على اأن ال تزيد كلمات امللخ�س  عن 300 كلمة.

يتم اعتماد الت�ثيق با�صتخدام اأ�صل�ب APA . ميكن اال�صرت�صاد بالرابط التايل:

 http://www.apastyle.org/index.aspx

تقبل االأبحاث باللغات الثالث: العربية، والفرن�صية واالجنليزية.

تر�صل البح�ث اىل رئا�صة التحرير على العن�ان:

 ittisaltanmia@gmail.com اأو   mayabdallah@hotmail.com 

عنوان املحور القادم: االت�شال والتنمية االقت�شادية
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الكلمة الإفتتاحية

نحو”الرابطة العربية لعلوم االت�صال”

رئي�شة التحرير

                د.مي العبداهلل 

انبثقت فى عام   1820 كل انحاء ال�رشق فى م�رش والعراق وايران  التي  الفرن�صية   الث�رة  عمت مبادئ   

وتركيا و�ص�رية ولبنان، و�صاع حينها ما يعرف بال�صدمة احل�صارية نتيجة التما�س املبا�رش بالغرب، وخ�ص��صا ببلد 

ال�صيا�صي حيث  مثل فرن�صا الذي احدثت ث�رته على ال�صعيد احل�صارى تغيريات بني�ية كربى وخ�ص��صا يف املجال 

ان�صئت االحزاب وفق د�صت�ر جديد ي�ؤكد الول مرة على قيم العدالة وامل�صاواة واحلرية.

فلقد جاءتنا الث�رة الفرن�صية بحقيقتني هما اوال ان العامل قد تغري، وثانيا ان التغيري ال�صيا�صي العظيم قد   

احدث ث�رة ادبية وفنية �صاملة على �صعيدي ال�صكل وامل�صم�ن، مبعنى ان االدب ه�صم داخليا التغيريات العامة بابتكار 

ا�صكال وم�صامني تغيريية جديدة ومتمردة .  

هذا يعني اأنه، كلما دخل االدب والفن، كما البحث العلمي، فى حالة رك�د وخف ايقاعه التجديدي تاخرت   

الث�رة االجتماعية، او بعبارة ادق ه� دليل على تاخر التغيري وط�ل فرتة الرك�د وامتداد ازمنة التاخر. فان التغيري 

جهد ان�صاين ت�صتدركه النخب من علماء اقت�صاد وعلماء اجتماع ومثقفني من خمتلف االخت�صا�صات، الن املثقف بب�صاطة 

ه� االن�صان الذي ميلك عقال حتليليا يفرز احلقائق ويعاينها ويعيد تركيبها بذهن ا�صت�رشايف م�صتقبلي بعيدا عن املداهنة 

لفئة متغلبة او �صلطة حاكمة. اي ان املثقف ه� املعني بال�اقع امل��ص�عي واحلقيقة اخلال�صة، لذا يجرى التاكيد على ان 

�رشيحة املثقفني احلقيقيني الذين هم يف مناأى عن اي �صلطة �ص�ى �صلطة احلقيقة وال�صمري، هم فعال الطالئع التي ت�ص�غ 

ال�عي باملرحلة وتنقله اىل الطبقات االجتماعية لت�صليحها به واعدادها اىل مرحلة التغيري.

املثقف�ن هم الذين ي�صنع�ن الث�رات وهم يهدم�نها اذا انحرفت، فالث�رة الرو�صية املعروفه بث�رة اكت�بر   

التي انفجرت فى عام 1917 �صنعها املثقف�ن امثال لينني وتروت�صكى وب�خارين وزئييف وغ�ركي وغريهم، وهدمها 

اي�صا مثقف�ن مثل �صاخاروف و�ص�جلن�صتني وباخنتني وبرود�صكي وتارك�ف�صكي على �صبيل املثال، واذا ق�رشت هذه 

برنامج،  بدون  �صتك�ن  م��ص�عية  ال�صباب  ثارت  اذا  حتى  فاجلماهري  واجبها،  اداء  عن  املثقفة  النخب  من  ال�رشيحة 

وفاقدة الأية ب��صلة اجتماعية، و�صتك�ن ث�رتها جمرد هياج طائ�س �صد ال��صع القائم فاقد الأي اأفق م�صتقبلي ي�صع 

ن�صب عينيه بناء دولة وحياة مدنية مبنية على التنمية والتقدم واالزدهار. 

ان رك�د االنتاج  االدبي والفني والتنظريي يدل على تخرث وتعفن جممل الن�صيج االجتماعي، وغياب االبداع   

الفكري يدل على وق�ع ال��صع ال�صيا�صي بني كما�صتي التف�صخ والتفتت ال�طني، وكالهما يدل على �صم�ر دور النخب 

املثقفة وم�ت الطبقة ال��صطى او انكفائها اىل مراحلها اجلنينية الطف�لية...
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الكلمة الإفتتاحية

ولالأ�صف اذا نظرنا اىل واقعنا يف العامل العربي جند اننا نعي�س فى مرحلة الطف�لة الب�رشية، مرحلة ال�صحر   

واخلرافة والدين الطق��صي ال�صعب�ي الظالمي. نعي�س فعال فى جمتمعات بال عقل، الننا جمتمعات بال مثقفني...

العاملي  امل�صهد  يف   ال�رشيعة  والتبدالت  التكنل�جيا  تط�ر  ومع  العربية،  جمتمعاتنا  يف  املثقف  دور  وبغياب   

االجتماعي، ظهرت اأمامنا حتديات وا�صكاليات وت�صاوؤالت عميقة يف كل املجاالت احلياتية، وخ�ص��صا يف جماالت العلم 

والبحث ...

ن�صعى  التي  االت�صال  لعل�م  العربية  الرابطة  ان�صاء  فكرة  االت�صال،  عل�م  يف  كباحثني  علينا  اأحلت  هنا  من   

ليت��صل�ا اىل االتفاق  البع�س،  قة، وتقريبهم من بع�صهم 
ّ
املتفر العرب  الباحثني  ونطمح من خاللها اىل ت�حيد جه�د 

على ق�اعد البحث يف عل�م االت�صال، واخلروج بدرا�صات ت�صعى لتط�ير االت�صال يف العامل العربي ومعاجلة م�صاكله 

وت�ص�يب اأدائه.

لذلك نعلن يف افتتاحية هذا العدد من بريوت عن تاأ�صي�س ”الرابطة العربية لعل�م االت�صال” AACS، وهي   

م�ؤ�ص�صة بحثية علمية ثقافية غري ربحية تعنى بالبحث يف عل�م االت�صال وتطمح الأن تك�ن ف�صاء علميا لتالقي الباحثني 

يف �ص�ؤون وق�صايا البحث العلمي، يتفرع عنها ”املركز العربي لبح�ث االت�صال والتنمية”ACCDR   وه� قاعدة بحثية 

ي�صدر عنها من�ص�رات وكتب م�صرتكة وجمالت علمية حمكمة، مثل هذه املجلة الف�صلية ”االت�صال والتنمية” ال�صادرة 

املدى  يف  املركز  ي�صم  �ص�ف  والتط�ير.  اال�صتمرارية  ل�صمان  ثابتة  اأر�صية  اىل  حتتاج  والتي  اأعداد،  بع�رشة  لتاريخه 

املنظ�ر خمتربات بحثية، ويتفّعل عمله يف تنظيم م�ؤمترات وور�س عمل دورية يف خمتلف الدول العربية جتتهد لدعم دور 

البحث العلمي املنظم يف جماالت االت�صال. وتت�ثق ن�صاطات الرابطة يف من�ص�راتها ومطب�عاتها وم�قعها االلكرتوين.

اأن ت�صّكل الرابطة قاعدة م�صرتكة للبحث العلمي يف لبنان والعامل العربي، عرب ان�صاء هذه املختربات  ناأمل   

وا�صدار  والتنمية،  االت�صال  العرب يف خمتلف جماالت  و  اللبنانيني  الباحثني  ت�صم  التي  امل�صرتكة  التطبيقية  البحثية 

ا�رشاك  يف  ت�صاهم  اأن  ناأمل  كما  العربي.  والعامل  لبنان  يف  االمناء  احتياجات  تلبي  التي   امل�صرتكة  البحثية  الدرا�صات 

بني  ما  اجل�ص�ر  بناء  ويف  العلمي،  البحث  قاعدة  على  االجتماعي  التخطيط  �صيا�صات  يف  والعرب  اللبنانيني  الباحثني 

االأكادميني واملفكرين والباحثني وامل�ص�ؤولني ال�صيا�صيني يف لبنان و الدول العربية.  

لعلها تك�ن خط�ة اىل االأمام ملعاجلة ق�صايا املجتمع املتفاقمة، وردم اله�ة بني املثقفني والنخب والباحثني يف   

العامل العربي من جهة، وبينهم واأهل ال�صيا�صة والقرار من جهة اأخرى. 

هي نافذة االأمل ال�حيدة التي علينا فتحها بالق�ة لنخرج اأنف�صنا من النفق املظلم الذي نحن فيه ونعيد للمثقف   

والباحث العربي كرامته ودوره يف املجتمع املحلي والعاملي...

كم من عمل ينتظرنا لكن م�ص�ار االألف ميل يبداأ بخط�ة...وكلنا واع�ن خلط�رة املرحلة التي تنادينا ...
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حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية

التحّوالت يف عملية االت�صال اجلماهريي

با�صتخدام ال�صبكة الدولية للمعلومات )االنرتنت(

د. انت�شار ر�شمي مو�شى

جامعة بغداد- كلية الفنون –ق�شم الت�شميم

Abstract

 The principal idea of this research is the changes is “the changes in the 
process of mass communication using the international network of information 
“ identifying how data and mass communication became a network, using the 
international network of information (the Internet), and  identifying  processes of 
transformation in terms of mass communication networking research aiming to:
 
1. Diagnose data transformation process of mass communication    
 networking.
2. Provide a new model of Mass Communication commensurate with the theme 

of the International Network of electronic information. The research have come 
to present a model search called “Humanity Communication Net”(HCN), and it 
also reached to some important results related to the process of communication 
and its transformations and changes that have occurred with Internet.

المقدمة:

ان التط�رات ال�رشيعة التي �صهدتها تكنل�جيا االت�صال وامل�صتحدثات التي عززتها التقنيات الرقمية،   

وا�صبحت  التقليدية  االت�صالية  العملية  حت�لت  حيث  االت�صالية،  للمنظ�مة  جديد  ترتيب  نح�  تق�دنا  بداأت 

عملية انتقال املعاين تنط�ي على عمليات تفاعل ات�صايل من خالل �صمة التفاعلية والتي وفرتها ال�صبكة الدولية 

للمعل�مات الن االت�صال يفقد معناه وال ي�ؤدي ر�صالته االت�صالية، اذا مل يكن فعااًل، اأي هناك تاثري متبادل بني 

الر�صالة  الدولية وفرت ا�صتخدام تقنيات تعّزز  لل�صبكة  ال�صمة االلكرتونية  العملية االت�صالية، كما ان  اطراف 

االت�صالية من حيث املحت�ى )ال�ظيفة( واجلمال وهي ادخال ال��صائط املتعددة يف و�صائل االت�صال اجلماهريي 
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عملية ا فاأ�صبحت  ال�صبكة(  على  االخرى  االت�صال  اأ�صاليب  وكافة  االلكرتونية  واالعالنات  واملجالت  )ال�صحف 

وجتاوز  والكفاءة  بال�رشعة  تتمّيز  �صمات  ذات   Globalization مع�لمة  االت�صال  وعملية  املعل�مات  ترا�صل 

احلدود وامل�صافات وتغرّيت االدوار بني املر�صل وامل�صتقبل فاأ�صبحت تبادلية ثنائية االجتاه بعد اأن كانت اأحادية 

حققت  التي  االلكرتونية  االت�صاالت  بنظم  احلا�ص�ب  نظم  وامتزاج  الرقمية  التقنية  بف�صل  هذا  كل  حمدودة، 

جمتمعًا معل�ماتيًا تفاعليًا واأ�صبحت )لل��صيلة االت�صالية( الدور الريادي يف االهمية بدال من االهتمام بالر�صالة. 

وقد احت�ى البحث احلايل على حماور الدرا�صة وهي:

حم�ر اإلقاء ال�ص�ء على مفه�م االت�صال اجلماهريي وماهيته با�صتخدام ال�صبكة الدولية للمعل�مات   

ثم ما هي التح�الت التي طرات على عملية االت�صال التقليدية. ثم التعريف بعملية التغيري والتح�ل يف عملية 

اجلديد  االت�صايل  النم�ذج  الباحثة  قدمت  ثم  للمعل�مات.  الدولية  ال�صبكة  با�صتخدام  اجلماهريي  االت�صال 

با�صتخدام ال�صبكة الدولية للمعل�مات )االنرتنت( واهم عنا�رشه وفق الروؤية واملنظ�ر االت�صايل التقني اجلديد. 

ثم مت تقدمي خمطط ات�صايل �صبكي جديد. وختم البحث باهم النتائج ح�ل عملية االت�صال )ال�صبكية( احلديثة 

واملراجع العلمية.

اأواًل: منهجية البحث

1: م�شكلة البحث:

طراأت حت�الت جذرية يف العامل ب�صبب التغريات التي طراأت على و�صائل االت�صال واملعل�مات ونتيجة   

االت�صال  و�صائل  هياأت  فقد  لالت�صال  االن�صانية  اجل�انب  عن  جديدة  افكار  واإنبثاق  التكن�ل�جية  للتغيريات 

الزمان  اخت�رشت  تغيريات وتط�رات  عليها من  ملا طراأ  نتيجة  االت�صال  ملمار�صة حق  االو�صع  املجال  احلديثة 

وقد  للمعل�مات  الدولية  ال�صبكة  وظه�ر  والال�صلكية  ال�صلكية  واالت�صاالت  ال�صناعية  باالقمار  ممثلة  واملكان 

�صاهمت �صبكة املعل�مات بعيدة املدى يف تبادل املعل�مات واالراء واالت�صال وحت�لت ا�صاليب االت�صال التقليدية 

واتخذت عملية االت�صال ال�صبكية با�صتخدام االنرتنت ا�صكاال ات�صالية تفاعلية بني امل�صدر وامل�صتقبل جتاوزت 

احلدود الزمانية واملكانية ودخلت ال��صائط املتعددة يف عملية االت�صال الرقمي فاأ�صبح االت�صال بال حدود.

من هنا اأرتاأت الباحثة ت�صخي�س هذه احلالة، حالة التحّ�ل والتغرّي يف عملية االت�صال اجلماهريي فبعد   

ان كانت عملية تقليدية اأ�صبحت �صبكية متعددة االجتاهات والتفاعالت. وقد حددت الباحثة م�صكلة البحث وفق 

الت�صاوؤل االتي:

)ما هي معطيات االت�صال اجلماهريي ال�صبكي احلديث وما هي عمليات التحّ�ل يف االت�صال اجلماهريي يف ظل 

ال�صبكة الدولية للمعل�مات(.

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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2: هدف البحث: يهدف البحث اىل:

الدولية  ال�صبكة  ال�صبكي با�صتخدام  2-1: ت�صخي�س معطيات وحتّ�الت عملية االت�صال اجلماهريي   

للمعل�مات )االنرتنت(.

2-2: تقدمي من�ذج ات�صال جماهريي جديد يتنا�صب وال�صمة االلكرتونية لل�صبكة الدولية للمعل�مات.  

3: اهمية البحث:

تاتي اهمية البحث من اهمية امل��ص�ع يف هذا الع�رش الرقمي اجلديد ك�نه يلقي ال�ص�ء على ماهية   

التح�اّلت التي طراأت على عملية االت�صال اجلماهريي وما هي التغيريات التي ح�صلت عليها با�صتخدام ال�صبكة 

الدولية للمعل�مات )االنرتنت(.

4: جمتمع البحث:

يتمثل جمتمع البحث يف درا�صة عملية االت�صال من خالل ال�صبكة الدولية للمعل�مات.  

5: حدود البحث:

امل��ص�عية: درا�صة عملية االت�صال اجلماهريي.  

املكانية: ال�صبكة الدولية للمعل�مات )االنرتنت(.  

الزمانية: يتناول البحث ر�صد عملية االت�صال الـ process وال يحتاج اىل حتديد فرتة زمنية الن    

البحث يتناول ر�صد الظاهرة.  

6: عينة البحث

ال يحتاج البحث اىل اأخذ عينة الأنه يتناول درا�صة ”ظاهرة وهي عملية ر�صد وحتليل عملية االت�صال   

اجلماهريي الـ Process با�صتخدام ال�صبكة الدولية للمعل�مات والتحّ�الت التي طراأت عليها.

ثانيا: ع�شر ات�شال جماهريي �شبكي جديد

2-1 مفهوم االت�شال اجلماهريي

ف الكثريون االت�صال اجلماهريي باأنه: ن�ع خا�س من االت�صال ينط�ي على ا�صرتاطات ممّيزة 
ّ
يعر  

يف االأداء تعادلها طبيعة اجلمه�ر ثم جتربة االت�صال ثم �صاحب االت�صال، واعتربه البع�س باأنه ن�صيج للمجتمع 

االن�صاين احلديث الذي متّيزه ق�ة التكن�ل�جيا التي تتمثل يف االنتاج ال�صخم وامليكنة وتقدم و�صائل االت�صاالت 

وكلما تدفق االعالم بني �رشايني املجتمع كلما زادت فاعليته وقدرته. )جمد الها�صمي، �س 63(

فاالت�صال اجلماهريي عملية تتم با�صتخدام خمتلف و�صائل االت�صال اجلماهريي كاملطب�عات واالذاعة   

متباين  عري�س  جمه�ر  اىل  املر�صل  او  امل�صدر  من  اجلماهريية  الر�صائل  نقل  على  املقدرة  ولها  والتلفزي�ن 

االجتاهات وامل�صت�يات الثقافية والفكرية وغري معروف من قبل امل�صدر خللق راأي عام معني وتنمية اجتاهات 

واأمناط معينة من ال�صل�ك ي�صتهدفها املر�صل ونقل املعارف واملعل�مات والرتفيه با�صتخدام معدات ميكانيكية 

والكرتونية تتّط�ر مع تطّ�ر الزمن واملجتمع والتكن�ل�جيا.

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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واالت�صال اجلماهريي يقدم ر�صائل ب�صكل منظم ومدرو�س ت�صدر عن م�ؤ�ص�صات لالت�صال اجلماهريي ا  

كامل�ؤ�ص�صات االعالمية وال�صحفية واالذاعية وال�كاالت االعالنية ودور العالقات العامة ومنظمات املجتمع املدين 

وامل�ؤ�ص�صات التي ال تهدف اىل الربح وكافة امل�ؤ�ص�صات الر�صمية وغري الر�صمية بغية التاأثري يف جمه�رها خللق 

راأي عام م�صاند للم�ؤ�ص�صة املعنية.

لقد اأ�صبح االت�صال اجلماهريي ات�صااًل ك�نيًا بال حدود تفاعليًا متعدد ال��صائط، ولقد �صدقت روؤية   

ماكل�هان ”ان العامل �صي�صبح قرية �صغرية” بل نق�ل ”ان العامل اأ�صبح �صا�صة �صغرية”.

2-2 االت�شال اجلماهريي يف ظل ال�شبكة الدولية للمعلومات )االنرتنت(

ه�  االت�صاالت  عامل  يف  الع�رشين  القرن  من  الثمانينات  يف  التكن�ل�جي  التط�ر  مراحل  اأبرز  من   

حتى  االأنرتنت  �صبكة  كانت  حيث   ،Digital communications الرقمية  االت�صاالت  تكن�ل�جيا  ظه�ر 

املعل�مات وكان  لتبادل  الك�مبي�تر ك��صيلة  اأجهزة  الع�رشين جمرد �صبكة تربط  القرن  الت�صعينات من  مطلع 

 )www( ا�صتخدامها مقت�رشًا على الباحثني يف امل�ؤ�ص�صات االكادميية. ومع ظه�ر ال�صبكة الدولية للمعل�مات

االنرتنت  لالنرتنت، وحتّ�ل  اال�صتخدام اجلماهريي  تزايد  لالأفراد  االنرتنت  مزّودي خدمات  وظه�ر �رشكات 

اىل و�صيلة ات�صال ت�ؤدي وظائف االت�صال )ال�صخ�صي واجلماهريي معًا( )ح�صني ن�رش، �س13( وذلك بف�صل 

اعتمادها على االت�صال عرب احلا�صبات االلكرتونية computer mediated communication االمر الذي 

جعلها متهد الطريق لع�رش ات�صايل جديد يعتمد على )ال��صائط املتعددة multimedia يف تقدمي امل�صم�ن وعلى 

)التفاعلية( Interactivity يف اأ�صاليب االت�صال باجلماهري )اب� ال�صع�د ابراهيم، �س 111(.

ويعترب عام 1995 ه� عام انت�صار �صبكة املعل�مات االلكرتونية ”ال�يب” الذي اأدخل االنرتنت )ع�رش   

جماهريية  و�صيلة  فاأ�صبح   TCP/IP بروت�ك�ل  ا�صتخدام  بعد  وخا�صة  اجلماهريية(  االلكرتونية  ال��صيلة 

متاحة للجماهري ال�ا�صعة والعري�صة يف الكرة االر�صية )انت�صار ر�صمي، �س 253( عندها ا�صتخدم االنرتنت 

على نطاق وا�صع عندما خرج عن اطار اال�صتخدامات احلك�مية واجلامعية املحدودة وظهر ما ي�صمى بالن�رش 

التغطية  نطاق  وت��صع  االلكرتونية،  والتجارة  واالخبار  املعل�مات  وم�اقع  واملجالت  لل�صحف  االلكرتوين 

اجلغرافية فاأ�صبح االت�صال متاحًا )بال حدود( جلميع �صع�ب الكرة االر�صية )فهد الع�صكر، �س 13(.

اىل  البع�س  دعا  حتى  جماهريية  ات�صال  ك��صيلة  االأخرية  االآونة  يف  االنرتنت  اأهمية  تزايدت  ولقد   

اعتبارها و�صيلة ات�صالية جديدة بحد ذاتها، بحيث ميكن ان حتل حمل و�صائل االت�صال التقليدية واهتم علماء 

واأ�صاتذة االت�صال بدرا�صة هذه ال��صيلة اجلديدة فهي تفتح اآفاقا وا�صعة اأمام الدرا�صات االعالمية واالت�صالية 

وتتحدى بها النظريات االت�صالية التقليدية واملفاهيم التقليدية لعملية االت�صال واأطرافها.

يبدو  االن  واىل  معًا،   واحلديثة  القدمية  االت�صال  و�صائل  بني  الدمج  مراحل  اأعلى  االأنرتت  وميثل   

الّت�صنيف لالت�صال اجلماهريي غام�صًا وغري حّمدد املعامل لهذه ال��صيلة احلديثة، ف�صبكة االنرتنت هي ال�صبكة 
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با�صتخدام جهاز  او خارجية  �صبكة معل�مات داخلية  اأي  الف�ري مع  الربط  اأ�صبح مبقدورها  التي  االت�صالية 

ك�مبي�تر وخط�ط ات�صالية وبذلك فهي ا�صبحت و�صيلة ات�صال وت�ا�صل الكرتونية جماهريية.

ثالثا: حتّوالت االت�شال اجلماهريي يف ظل التقنيات الرقمية احلديثة )االنرتنت(

3-1: بع�ص مناذج االت�شال التقليدية:

لقد ظهرت مناذج لالت�صال يف ال�صابق رّكزت ح�ل كيفية التخاطب مع اجلمه�ر، وحماولة معرفة مدى   

تاثري ذلك يف اجلمه�ر امل�صتهدف على اختالف تباين ثقافاتهم وخلفياتهم االجتماعية، و�ص�ف نعر�س هنا بع�س 

تتمثل يف )امل�صدر وامل�صتقبل والر�صالة والقناة  اأبعاد وعنا�رش معروفة  اعتمدت على  التي  االت�صالية  النماذج 

ورجع ال�صدى( كلٌّ طرحها با�صل�ب ووجهة نظر معينة ولكنها ال تختلف عن بع�صها من حيث ج�هر حماولة 

اي�صال الر�صالة االت�صالية من امل�صدر اىل امل�صتقبل، ومتثل هذه النماذج ما طرحه املتخ�ص�ص�ن يف هذا املجال 

و�ص�ف نعر�س اهمها:

)Dan Nimo, p.139( 3-1-1: منوذج �شرام لالت�شال اجلماهريي

يرى �رشام ان عملية االت�صال اجلماهريي ت�صمل على )رجع �صدى ا�صتنتاجي( مثل ت�قف املتلقي عن   

�رشاء �صلعة معينة او ت�قف اجلمه�ر عن م�صاهدة برنامج معني. كما يالحظ يف ال�صكل رقم )1( حيث يربز يف 

هذا امل�ديل دور املنظمة االت�صالية يف الرتميز والتف�صري والتحليل. وتلعب دور املنظمة هنا دور )حار�س الب�ابة( 

.Gatekeeper

�شكل رقم )1( ميثل موديل �شرام لالت�شال اجلماهريي   

3-1-2 : منوذج مالتيزك )هادي نعمان الهيتي, �ص 45(

يبني ماليتزك الباحث االملاين من�ذجه لالت�صال اجلماهريي معتمدًا على العنا�رش االت�صالية التقليدية   

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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االربعة وهي )املت�صل، الر�صالة، ال��صيلة املتلقي( وا�صاف اليها رج�ع ن�ع من ال�صغ�ط من ال��صيلة والر�صالة ا

وامل�ؤثرة يف املتلقي. يعد هذا النم�ذج تركيزه على الع�امل النف�صية واالجتماعية للمتلقي )املت�صل( واجلماعة 

التي ينتم�ن اليها وهي مبثابة �صغ�ط وك�ابح. كما يف ال�صكل رقم )2(

�شكل رقم )2( ميثل منوذج مالتيزك    

3-1-3 : منوذج دي فلور )جمد الها�شمي, �ص 80(

 Source بامل�صدر  تبداأ  دائرية  عملية  انه  على  اجلماهريي  االت�صال  يف  من�ذجه  فل�ر  دي  مزج   

والهدف   Receuver واملتلقي   Transilter والناقل   Source امل�صدر  واعترب  والهدف  بامل�صتقبل  وتنتهي 

Destination اأركانًا منف�صلة يف العملية االت�صالية واعترب الت�ص�ي�س ممكن احلدوث يف اأي مرحلة من مراحل 
العملية االت�صالية. كما ال�صكل رقم )3(

�شكل رقم )3( ميثل منوذج دي فلور    
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3-1-4 : منوذج هب لالت�شال اجلماهريي: )جمد الها�شمي, �ص 81(

االت�صال  عملية  هب  وي�ص�ر  ميكانيكية(  )دائرية  عملية  اجلماهريي  االت�صال  عملية  هيربت  اأعترب   

اجلماهريي بانها ت�صبه �صل�صلة االحداث مثل احل�صاة التي ت�صقط و�صط بركة ماء فت�صبب مت�جات تقع لت�صل 

اىل حافة الربكة. ان هذا الت�صبيه يعطينا فكرة عن اهمية قادة الراي والنخب يف التاثري كما يف ال�صكل رقم )4(

         �شكل رقم )4( ميثل منوذج هب لالت�شال اجلماهريي

3-1-5: منوذج وي�شتلي وماكلني: )جمد الها�شمي, �ص 81(

حار�س  ودور  وامل�صدر  املر�صل  على  يركز  اجلماهريي  االت�صال  يف  من�ذجًا  وماكلني  وي�صتلي  قدم   

الب�ابة يف العملية االت�صالية رغم تعدد م�صادر املعل�مات وان هناك رجع �صدى يذهب اىل حار�س الب�ابة ليق�م 

بدوره يف اي�صالها للم�صدر. كما يف ال�صكل رقم )5(

�شكل رقم )5( ميثل منوذج وي�شتلي وماكلني    

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية



1
4

1
0

د 
د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

3-1-6: منوذج �شانون وويفر يف االت�شال )Frank Fearing, p.37(ا

وه� من�ذج ظهر يف نهاية االربعينات من القرن الع�رشين عن افرتا�صات و�صعها كل من الريا�صيني   

D.Weaver حيث ان ب�صاطة هذا النم�ذج و�صم�ليته جعله ذا اهمية يف  K.Shanoon و)ويفر(  )�صان�ن( 

عل�م االت�صال. ويركز هذا النم�ذج على خم�صة عنا�رش ا�صا�صية وهي:

Source informationم�شدر املعلومات
Transmitterاملر�شل

Channelقناة االت�شال
Receiverامل�شتقبل

destinationالوجهة
يعيد  ثم  كهربائية  طاقة  اىل  حت�يلها  يتم  ان  بعد  القناة  ط�ل  على  االت�صالية  الر�صالة  تنتقل  وبذلك   

امل�صتقبل بناء اال�صارة.

ومع �صم�لية هذا النم�ذج اال انه مل يت�صمن �رشوط عمل اأنظمة االت�صال املحيطية وامل�صكالت املرافقة   

الذي  واخلارجي  الداخلي  كال�صجيج  ع�ص�ائيا  تغريًا  اال�صارات  معامل  وتغري  الت�ص�ي�س  ظ�اهر  ال�صيما  لها 

ي�ؤدي اىل تغرّي معامل الر�صالة وت�ص�يهها وهذا ما ن�صميه باالنرتوبية entropy اأو معيار االنحراف عن النظام 

ويهتم  تاثريها،  اأو  نتائجها  ولي�س  اخرى  اىل  نقطة  الر�صائل من  انتقال  النم�ذج اخلطي ميثل  االأ�صلي. وهذا 

بالن�احي الكمية والريا�صية الأنظمة االت�صال وقد اأ�صيف مبداأ التغذية الرجعية للنم�ذج. كما يف ال�صكل رقم )6(

�شكل رقم )6( ميثل منوذج �شانون وويفر يف االت�شال اخلطي   
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3-1-7  : النموذج الدينامي )انت�شار ر�شمي, �ص88(

اأ�صتنتجت مناذج اأخرى ملعاجلة عملية االت�صال تختلف عن اهتمامات النظريني مثل �صان�ن وويفر،   

حيث طّ�ر عامل النف�س تي�دور ني�ك�مب T.New Comb من�ذجا يهتم بالتفاعل لعنا�رش اأنظمة االت�صاالت 

والفنية  العاطفية  الن�احي  مراعيًا  وعالقاته  ومتغرياته  االن�صاين  بال�صل�ك  ويهتم  النظام  وعنا�رش  البيئة  مع 

لالت�صاالت يف املجتمعات ويف راأي اأتباع النم�ذج الدينامي ان و�صط انتقال املعل�مات ه� متغري ي�ؤثر تاثريًا فعااًل 

يف االت�صال على خالف اتباع نظرية �صان�ن. والدليل على ذلك ان تاثري الر�صالة االت�صالية املرئية او ال�ص�تية يف 

اجلمه�ر املتلقي اأكرب من تاثري الر�صالة املكت�بة ملا حتمله الر�صالة املرئية من نقل للع�اطف وامل�صاعر االن�صانية، 

يالحظ ان هذا النم�ذج يهتم با�صت�صعارات اجلمه�ر املتلقي والراأي العام مبعنى يهتم برجع ال�صدى.

يالحظ من هذه النظريات يف االت�صال اجلماهريي النظرة ال�صلبية للجمه�ر وحمدودية التفاعل بني   

امل�صدر واملتلقي واعتقادهم بان التاثري مبا�رش يف اجلمه�ر )كمحقنة االبرة( Needle Hypodermic كما 

العملية  �صلبية يف  فاعلة ولي�صت  اأن اجلمه�ر ق�ى  باعتبار  ال�صدى  اعتقدت باجلمه�ر ورجع  ظهرت نظريات 

االت�صالية وهذا ما نالحظه يف النماذج التي اهتمت برجع ال�صدى.

3-1-8: منوذج مار�شال مكلوهان

اجتاه  وهناك  العملي  والتجريب  الكمي  القيا�س  على  القائم  العلمي  بالنهج  االمريكية  املدر�صة  ت�ؤمن   

املدار�س ال�صل�كية التي ات�صم بها علم النف�س وهناك بع�س االمريكيني الذين اهتم�ا بالفكر النظري القائم على 

مار�صال  املفكرين  ه�ؤالء  ابرز  ومن  والدولية  االن�صانية  والعالقات  احل�صارية  والتامالت  التاريخية  الدرا�صة 

ماكل�هان Marshall Macluhan الذي قدم نظريته عن و�صائل االت�صال باجلماهري من حيث هي )ادوات 

تكن�ل�جية ب�رشف النظر عن امل�صم�ن الذي حتت�يه(.

وملخ�س هذه النظرية ان النا�س يتاأثرون تاأثرا ال �صع�ريًا ب��صائل االت�صال، وال يلبث اأن ي�صبح هذا   

.)1996 ،Marshall Macluhan( الكامن وراء ال�صل�ك االن�صاين 
ّ

التاأثر ه� ال�رش

الذي رّكز على م��ص�ع )ال��صيلة( ودورها يف االت�صال حيث  اآلية البحث ونهجه  النظرية تنطبق مع  ان هذه 

)ان ال��صيلة وطبيعتها التكن�ل�جية( هي التي تن�صاأ ب�صكل ح�صاري جديد يتاثر ثقافيًا واجتماعيًا وح�صاريًا 

وان�صانيًا بهذه ال��صيلة التكن�ل�جية امل�صتخدمة.

وبالرغم مما طرح يف النظريات ال�صابقة يالحظ هناك فراغات متعددة يف العالقة بني )امل�صدر واملتلقي(   

يف العملية االت�صالية، وقد ح�صلت تطّ�رات مذهلة يف العملية االت�صالية يف العقدين االخريين من القرن الع�رشين 

احلر  واالن�صياب  االت�صال  ث�رة  يف  جديدة  وا�ص�س  تعابري  ذي�ع  عن  ا�صفر  ما  والتاثري  العمق  من  بلغت  وقد 

للمعل�مات وح�صلت االتاحة وامل�صاركة الدميقراطية الفعالة للمتلقي، وث�رة املعل�مات بعد ظه�ر ال�صبكة الدولية 

للمعل�مات )االنرتنت( وقد هياأت )ال��صيلة( ال�صبكية املجال االو�صع ملمار�صة )االت�صاالت االن�صانية( والثقافية 

الزمان واملكان واحلدود بني )امل�صدر واملتلقي( ممثلة  العملية االت�صالية حيث اخت�رشت  وطراأت تغريات يف 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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باالقمار ال�صناعية واالنرتنت والتفاعلية بني )امل�صدر واملتلقي( ودخ�ل ال��صائط املتعددة الـ Meltimedia ا

يف العملية االت�صالية فاوحت بعهد ات�صايل جديد للمتلقي ودور فاعل وايجابي وم�صارك فيه ولل��صيلة اهمية يف 

عملية االت�صال ال�صبكي.

الن�عية ال حتتمل امل�افقة او عدمها النها ا�صافة غري عادية، بل  ان مثل هذه اال�صافات احل�صارية   

اأبت، حيث ان امل�صتحدثات التكن�ل�جية حتدث يف  هي ق�ة تدفع البيئة واملجتمع اىل مرحلة جديدة �صاءت ام 

املجتمعات ث�رة عارمة تغري يف العالقات االجتماعية واالن�صانية والثقافية تغيريًا جذريًا.

3-2: التغرّي والتحّول يف عملية االت�شال اجلماهريي يف ظل ال�شبكة الدولية للمعلومات )االنرتنت(

”ان  ات�صال  ك��صيلة  االنرتنت  مفه�م  عن  درا�صتهما  يف   Meerrill morris and organ اعترب   

االت�صال  على  حتت�ي  فهي   medium multifaceted mass متعدد  جماهريي  ات�صال  و�صيلة  االنرتنت 

ال�صخ�صي واالت�صال اجلماهريي. )ن�ال ال�صفتي، �س 175(

وقد ت��صل اىل النتيجة نف�صها كثري من الباحثني الذين راأوا ان )االت�صال عرب االنرتنت( يحقق ثالثة عنا�رش 

هي: )ماجد �صامل تربان، �س 80(

.one- to one االت�صال من �صخ�س الخر  

.one to many االت�صال من �صخ�س اىل جمم�عة  

.many to many االت�صال من جمم�عة اىل جمم�عة  

وقد اأ�صهم االنرتنت يف تغيري مفه�م عملية االت�صال عن ذي قبل واأ�صبحت هناك العديد من املجاالت   

الفكرية والفل�صفية ح�ل طبيعة االت�صال عرب االنرتنت وقد تراجعت الكثري من املفاهيم والنظريات التقليدية يف 

االت�صال. وتبنى الباحث�ن وجهات نظر متباينة حيث راأى اأن�صار االجتاه االأول وهم اأن�صار من�ذج االت�صال   

عملية  على  يركزون  الذين   CTM( Communication Transportation and Transmission(

بينما يرى   ،Transportation and Transmission القائمة يف ج�هرها على عمليتني  املعل�مات  انتقال 

اأ�صحاب االجتاه الثاين وهم اأن�صار من�ذج االت�صال الثقايف communication cultural الذي يق�م على 

ار�صال الر�صالة عرب الف�صاء التي تت�صمن معنى االنتقال او االر�صال )ا�صامة احل�صيني، �س 12( وقد ت��صل 

ج�ن دي�صمرب John December اىل ان االنرتنت و�صيلة ات�صال جماهريية يحقق اال�صكال االت�صالية االتية: 

:)14.John December، p(

ات�صال متزامن Synchronas communication: ويك�ن من فرد اىل اخر او اخرين، ويك�ن   

برامج  مثل  املختلفة  وا�صكالها  املحادثة  ان�اع  خمتلف  النظام  هذا  تطبيقات  يف  ويدخل  حمدد  م��ص�ع  ح�ل 

اخلدمات  ذات   )IRC )Internet Relay chartrooms الدرد�صة  وبرامج   mush، moos، mucks
التجارية.

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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ات�صال غري متزامن من فرد اىل اخر Asychronous communication او من فرد اىل اخرين مثل ر�صائل 

.E.Mail الربيد االلكرتوين

.news groups ات�صال غري متزامن من جمم�عة اىل جمم�عة من االفراد

ات�صال غري متزامن عندما يرغب املتلقي او امل�صتخدم يف احل�ص�ل على معل�مة: وذلك با�صتخدام ال�صبكة الدولية 

للمعل�مات وبروت�ك�ل نقل امللفات )FTP File Transmission protocol( ويك�ن االت�صال من جمم�عة 

افراد اىل فرد او من فرد اىل اخر او جمم�عة.

وهناك وظائف ات�صالية اخرى لالأنرتنت تتمثل يف تقدمي اخلدمات املبا�رشة للجمه�ر امل�صتقبل وحتقيق   

و�صائل  يف  مهمًا  حت�اًل  واالت�صاالت  ال�ظائف  هذه  ومتثل  واخلدمات،  ال�صلع  عن  واملعلنني  لل�رشكات  االأرباح 

لهم  ممن  او  االحداث  قلب  يف  اجلمه�ر  قبل  من  وتت�لد  االخبار  تتدفق  حيث  التقليدي  اجلماهريي  االت�صال 

اهتمامات ملحة يف ن�رش االحداث، ولي�س فقط من قبل ال�صحفيني املهنيني.

فبف�صل ال�صبكة الدولية ميكن الأي فرد اأن ي�صبح �صحفيًا او نا�رشًا او قائما” باالت�صال كما ناف�س   

كافة  يف  والتحليالت  باالآراء  ال�صبكة  وتزدحم  تكتظ  حيث  التف�صريية،  ل�ظيفتها  اأدائها  يف  ال�صحف  االأنرتنت 

املجاالت، وبهذا جند اأن االأنرتنت فر�س نف�صه اعالميًا وات�صاليًا فاأ�صبح )�صبكة ال�صبكات( وه� اأي�صًا و�صيط 

ال��صائط  قدرته  يف  احت�ى  اإلكرتونيًا  و�صيطًا  ك�نه  االنرتنت  عظمة  وجتّلت  منازع،  بال  االت�صالية  ال��صائط 

االخرى كم�صادر للمحت�ى فقد احت�ى االنرتنت ال�صحافة واالذاعة والتلفزي�ن والفيدي� وال�ص�ت والبحث 

عن كافة املعل�مات والدعاية واالعالن والتجارة االلكرتونية والتعليم عن بعد وكافة اخلدمات املتن�عة التي تقدم 

للجمه�ر امل�صتقبل ات�صاالت وبريد الكرتوين وغريها كثري.

اأكرب يف  التلفزي�نية وت�فري مرونة  امل�اد  التفاعل مع  الدولية ميكن  وال�صبكة  الك�مبي�تر  من خالل   

انتقاء القن�ات م�اد الربامج وتخزينها واعادة ا�صتخدامها، واأ�صبح و�صيلة فعالة لال�صتقبال التلفزي�ين وهناك 

ت�جه يجري حاليًا متهيدًا الن�صهار التلفزي�ن يف اطار االنرتنت وهم يزعم�ن يف ت�جيههم هذا تخلي�س التلفزي�ن 

من اأزمته املزمنة وهي احادية االجتاه والتلقي ال�صلبي من قبل اجلمه�ر امل�صتقبل )نبيل علي، �س 37(.

ومن اجلدير بالذكر يف عملية االت�صال ال�صبكي ال ت�جد مع�قات ات�صال تقليدية كالت�ص�ي�س وال�صجيج   

جتنب  ي�صعب  ما  غالبا  التقليدي  االت�صال  ويف  االت�صالية.  الر�صالة  فهم  درجة  من  تنتق�س  والتي   )Noise(

الت�ص�ي�س لذا فقد اجتهد العلماء يف كيفية معاجلة هذه املع�قات بع�امل مثل ا�صتخدام االر�صال املتكرر وع�امل 

التقنية  ب�صبب  �صعفت  الت�ص�ي�س  ع�امل  فان  ال�صبكي  الرقمي  االت�صال  يف  ولكن  هنا  لذكرها  جمال  ال  كثرية 

 Information Super للمعل�مات  ال�رشيع  الطريق  ا�صتخدام  بعد  الرقمي وخا�صة  العتاد  الرقمية ونظافة 

High Ways يف اي�صال املعل�مات والر�صائل االت�صالية عرب االقمار ال�صناعية ونظم املعل�مات االلكرتونية يف 
نظم متداخلة ومتطّ�رة.

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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3-3: عنا�شر االت�شال اجلماهريي ال�شبكي احلديثة / انظر املخطط رقم )1(ا

تعترب �صبكة االنرتنت و�صيلة ات�صال متعّددة االأوجه اذ حتت�ي على �ص�ر واأ�صكال خمتلفة االت�صال   

ت��ّصح العالقة بني االت�صال ال�صخ�صي واالت�صال اجلماهريي و�صاأن �صبكة االنرتنت ك�صاأن و�صائل االت�صال 

التقليدية فهي تتعامل مع )امل�صدر- الر�صالة- امل�صتقبل- رجع ال�صدى( ولكن تختلف كل مرحلة يف العملية 

االت�صالية يف النم�ذج التقليدي عنه يف ال�صبكة الدولية، حيث تتمثل عملية االت�صال ال�صبكية مب�ا�صفات وميزات 

تختلف عنها يف عملية االت�صال التقليدي من خالل نف�س املعطيات )امل�صدر- الر�صالة- امل�صتقبل- رجع ال�صدى( 

ولكن اأ�صبح لكل عن�رش خ�ص��صية يف الدور واملحت�ى من خالل ال�صبكة الدولية للمعل�مات وميكن القاء ال�ص�ء 

على كل عن�رش يف العملية االت�صالية )ال�صبكية( احلديثة وفقا لالآتي:

Source 3-3-1: امل�شدر

يف االت�صال ال�صبكي قد يك�ن فردا واحدا مثل ا�صتخدام الربيد االلكرتوين وقد يك�ن جمم�عة ذات   

اهتمامات م�صرتكة مثل جماعات االخبار او جمم�عات النقا�س او جمم�عة من ال�صحفيني املحرتفني يف �صفحة 

.Web ويب

:Massage 3-3-2: الر�شالة

فقد  ا�صكاال متن�عة،  فتتخذ  التقليدي  االت�صال  عنه يف  ال�صبكي  االت�صال  الر�صائل يف  اأ�صكال  تختلف   

تك�ن حمادثات يتم فيها تبادل االراء او برامج الدرد�صة )IRC( Internet Relay Chat او ق�صة اخبارية 

وتكمن عملية االت�صال يف االنرتنت من خالل ن�رش املعل�مات والر�صائل وا�صرتجاعها

Recever :3-3-3: امل�شتقبل

وه� اجلمه�ر امل�صتقبل للر�صائل ال�صبكية فقد يك�ن فردًا او عدة ماليني، كما يتيح االنرتنت فر�صًا   

في�صبح  وامل�صتقبل  املر�صل  بني  االدوار  تبادل  وامكانية  وامل�صتقبل  املر�صل  بني  والر�صائل  املعل�مات  لتبادل 

امل�صتقبل منتجًا للر�صالة يف ذات ال�قت.

chanal 3-3-4: الو�شيلة االت�شالية

لقد حتّ�لت عملية االت�صال فاأ�صبح الرتكيز على )ال��صيلة( او ما ت�صمى بالقناة االت�صالية يف عملية   

الرتا�صل ولي�س على )الر�صالة االت�صالية( كما كان معه�دا �صابقا حيث متثلت عملية االت�صال �صابقًا يف االجابة 

على الت�صاوؤالت )من قال، وماذا قال، وملن قال، وما ه� اثر ق�له( وهي متثل عنا�رش االت�صال التقليدية كما 

اأكد ذلك عامل االت�صال )هارولد ال�ص�يل( Harold Lasswell. ويف ال�صتينات من القرن الع�رشين تنّبه ونّبه 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية



1
9

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
1

0
د 

د
ع

ال

”تكمن اهمية الر�صالة يف و�صيلة نقلها” وبالفعل  العامل مار�صال ماكل�هان ح�ل الظاهرة االت�صالية حني قال 

اأخذت عملية االت�صال منحى جديدا تركز يف اهمية )ال��صيلة االت�صالية( بدل )الر�صالة( وهي ال�صبكة الدولية 

للمعل�مات ”االنرتنت”.

ال�صبكية بانها ذات طبيعة مرّكبة اال�صتخدام وامل�ا�صفة، حيث ت�صتخدم  متّيزت ال��صيلة االت�صالية   

�ص�تًا و�ص�رة وحركة ون�ص��صًا مفعلة. وا�صبح االنتفاع بال�صبكة لي�س حم�ص�رًا يف جانب واحد وامنا �صمل 

عدة ج�انب فا�صبحت ال�صبكة ت�فر املعل�مات املتن�عة وال�صحف واملجالت االلكرتونية واالعالنات والتجارة 

االلكرتونية والفيدي� وال�ص�ت الرقمي وخدمات ات�صالية متن�عة يف التعليم والتفاعل واالت�صال.

االت�صال عن ذي قبل )االت�صال  ا�صل�ب عملية  ا�صهمت يف تغيري  الدولية  االت�صالية  ال�صبكة  لذا فان   

.Melti Media التقليدي( كما فر�صت ال�صمة االلكرتونية لل��صيلة الك�نية ما يطلق عليه بـ ال��صائط املتعددة

Feed Back 3-3-5: رجع ال�شدى

مل يكن رجع ال�صدى تقليديًا كما يف اال�صاليب االت�صالية التقليدية بل ا�صبح تفاعليًا وي�صتخدم االت�صال   

مع فرد او جمم�عة بهدف اجراء نقا�صات ثنائية او جماعية ح�ل خمتلف امل�ا�صيع والدرا�صات بهدف احل�ص�ل 

ال�صبكة  اأ�صبحت  بل  اجلمه�ر  واآراء  اأفعال  ردود  ا�صت�صعار  د 
ّ
جمر على  يقت�رش  ومل  واملعل�مات  االخبار  على 

و�صيلة ات�صال وت�ا�صل بني خمتلف الثقافات بغ�س النظر عن الزمان واملكان. وهذا بال�صك اأّدى اىل تغيريات 

جذرية يف العملية االت�صالية التي تربط بني )عنا�رش االت�صال( و)منتج الر�صالة االت�صالية( و)القائمني على 

امل�صدر  بني  ال�صدى(  )رجع  مفه�م  حمّل  )التفاعلية(  مفه�م  وحّل  االت�صالية(  الر�صائل  و)متلقي  االت�صال( 

وامل�صتقبل خا�صة بعد اختزال حجم احلا�ص�ب و�صه�لة حمله، فا�صبح اجلمه�ر تفاعليًا وحامال جهازه ال�صبكي 

يف اجليب كاملحفظة.

Interactivity 3-3-6: التفاعلية

اأعم واأ�صمل من  اأ�رشنا �صابقا حمل )رجع ال�صدى( وه� مفه�م وا�صل�ب  حّل مفه�م التفاعلية كما   

رجع ال�صدى النه ي�صاهم يف ا�رشاك اطراف العملية االت�صالية حلظيًا واآنيًا والتفاعلية لي�صت جمرد �صمة لل��صيلة 

االت�صالية بقدر ما هي عملية ترتبط باالت�صال نف�صه، وهي مبثابة نقطة التقاء بني االت�صال املبا�رش واالت�صال 

اجلماهريي، كما انها نقطة حتّ�ل مهمة وجذرية يف العملية االت�صالية، حيث يتم من خاللها تبادل االدوار بني 

على  املتلقي  ويح�صل  االخرى.  االطراف  او  الطرف  مبعطيات  طرف  كل  ويتاأثر  االت�صالية(  العملية  )اطراف 

كما  امل�قع  زوار  املعل�مات ومع غريه من  هذه  التفاعل مع م�صدر  من  ويتمكن  امل�اقع  الف�رية من  املعل�مات 

انه ي�صتطيع اأن يكّ�ن لنف�صه خدمة اخبارية منا�صبة الحتياجاته. وتقدم ال�صحافة االلكرتونية ك��صيلة ات�صال 
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التعبري عن ارائهم من خالل ات�صالهم باملحررين ا للقراء  التفاعلي فهي ت�صمح  جماهريية نقلة كبرية يف املجال 

من  للمعل�مات،  ال�صخ�صي  االنتقاء  كعملية  الدولية،  ال�صبكة  تتيحها  متعددة  ات�صالية  امناط  وهناك  والكتاب، 

حيث اختيار امل�ا�صيع واالخبار او اخلدمات التي يرغب يف احل�ص�ل عليها فقد ترافقت االنتقائية مع التفاعلية 

وهذه ميزة مهمة حققت دميقراطية االت�صال بالن�صبة للفرد واملجتمع.

ويالحظ من املخطط رقم )1( تبادل االأدوار والتفاعلية بني م�صدر الر�صالة اأو املر�صل وبني املتلقي   

االت�صالية  للر�صالة  املتلقي م�صدرًا  يك�ن  اأن  والتفاعل حيث ميكن  االجتاه  ثنائية  يالحظ  اأم جماعة حيث  فرد 

العملية االت�صالية. كما يالحظ  اأطراف  االأدوار بني  تبادل يف  واآنيًا ومن م�قع االحداث، فهنا ح�صل  مبا�رشة 

�صمة االنتقائية حيث بامكان املتلقي اأن ينتقي ما ي�صاء من م��ص�عات واأخبار ومل يعد �صلبي التلقي بل فاعاًل 

وم�صاركًا. انظر املخطط رقم )1(

3-3-7: ا�شتخدام الو�شائط املتعددة

مّيزت التقنية ال�صبكية )االنرتنت( عملية االت�صال اجلماهريي با�صتخدام ال��صائط املتعددة وا�صبح   

ا�صتخدام هذه ال��صائط اأحد اأهم ال�صمات االت�صالية املمّيزة لالت�صال اجلماهريي االلكرتوين، وقد حّققت هذه 

امليزة فائدة عظيمة حيث �صاعدت يف تقدمي حمت�ى ”متعدد ال��صائط” ق�ي وفّعال وممّيز ومبا يتالئم واحتياجات 

الرقمي وهذا من  وال�ص�ت  والفيدي�  املفّعلة  وال�ص�ر  واملعل�مات  كالن�ص��س  ال�صبكة  املتلقي من  واختيارات 

�صاأنه يحقق ج�انب وظيفية عالية يف تقدمي امل�صم�ن من حيث ”العمق املعريف والرثاء املعل�ماتي” ا�صافة اىل 

حتقيق اجل�انب اجلمالية و�صّد املتلقي اىل املعل�مة املفّعلة التي يرغب فيها كما وتتيح ال�صبكة االت�صالية امكانية 

تغطية وا�صتخدام متعدد ال��صائط للم�ا�صيع متزامن ومن�صجم مع ا�صكال اعالمية وات�صالية متن�عة.

3-3-8: االنتقائية:

للمعل�مات  اتاحتها  وب�صبب  للمعل�مات  الدولية  لل�صبكة  االلكرتونية  ال�صمة  وّفرتها  خا�صية  وهي   

وامل�ا�صيع املختلفة واالأخبار يف ا�صكال اعالمية وات�صالية متن�عة كال�صحف واملجالت االلكرتونية وامل�ؤمترات 

واحل�ارات عن بعد وا�صاليب التعليم والفكر والثقافة باأ�صاليب تعّدد ال��صائط مما منحت القراء وامل�صتقبلني 

فر�صة اختيار ما يرغب�ن فيه وفق حاجاتهم وثقافاتهم فاأ�صبح املتلقي ال يت�صم بالتلقي ال�صلبي وامنا اأ�صبح 

املر�صل  بني  االجتاه  ثنائية  ال�صبكي  االت�صال  عملية  فاأ�صبحت  االت�صالية،  العملية  يف  وايجابيًا  فّعااًل  انتقائيًا 

وامل�صتقبل وهناك تبادلية يف االدوار. انظر املخطط رقم )1(

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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3-4:تقدمي منوذج  املخطط االت�شايل ال�شبكي االن�شاينا

رابعاً: بع�ص اأنواع االت�شاالت التفاعلية عرب االنرتنت

وتتم التفاعلية يف هذا ال��صط االت�صايل اجلماهريي )االأنرتنت( با�صل�بني:

4-1: االت�شال التفاعلي املبا�شر:

 chat اء يف غرف احل�ار
ّ
وه� النمط الذي تتحقق فيه التفاعلية ب�صكل مبا�رش ويتم عرب م�صاركة القر  

messenger وغريهامن اخلدمات  الـ  االلكرتونية من خالل خدمة  ال�صحف  room وتتجّلى هذه اخلدمة يف 
والتي ت�صهم يف حتقيق االت�صال املبا�رش بني ادارة ال�صحيفة وحمرريها وخدمات متن�عة مبا�رشة كامل�ؤثرات 

على ال�صبكة واحل�ارات وتك�ن اللقاءات مبا�رشة بني امل�صدر وامل�صتقبل. )االيهم �صالح، �س 12(

4-2: االت�شال التفاعلي غري املبا�شر:

املعل�مات وامل�اد االت�صالية من  التفاعلية بني امل�صدر وامل�صتقبل من خالل احل�ص�ل على  وتتج�صد   

خالل اتاحة اختيارات متعددة امام القارىء ليختار منها، ويق�م هذا اال�صل�ب على ا�صتخدام نظام ال��صالت الـ 

Links والتي حتيل امل�صتقبل ح�صب رغبته اىل م�اقع اخبارية او جماعات املناق�صة او خدمات البحث وغريها 
من اخلدمات املعل�ماتية والف�رية التي ي�ّد امل�صتخدم االنتقال اليها عرب �صبكة االنرتنت، وهناك ا�صل�ب تتيحه 

ال�صبكة وه� ا�صل�ب دفع املحت�ى )اب� ال�صع�د ابراهيم، �سPush Content )66 حيث يحدد امل�صتخدم قائمة 

تت�صمن كافة املجاالت وامل�ا�صيع التي تهمه ثم يت�ىل امل�قع نف�صه مهمة ار�صال ودفع هذه امل�اد واملعل�مات 

املبا�رش بني م�صدر املعل�مات واملتلقي  التفاعل غري  ال�صا�صة. ويحقق  اىل امل�صتخدم اوت�ماتيكيًا ليطالعها عرب 

الر�صائل  بينهم من خالل  امل�صتخدم فيما  القراء واجلمه�ر  E-Mails وميكن ت�ا�صل  الربيد االلكرتوين  عرب 

وامل�صاركة يف املنتديات احل�ارية ح�ل خمتلف امل�ا�صيع ذات االهتمام امل�صرتك.

االت�صاالت  من  اأن�اع  اأتاحت  فقد  للمعل�مات  الدولية  لل�صبكة  االلكرتونية  التقنية  امليزة  وب�صبب   

للح�ص�ل  االت�صالية  واال�صكال  املعل�مات  ون�ع  املعل�مات  اىل  احلاجة  وطبيعة  امل�صم�ن  ح�صب  كل  التفاعلية 

عليها ومن هذه االن�اع االت�صالية هي:

4-2-1: مواقع الدرد�شة:

ظهرت هذه اخلدمة بعد تزايد تيار جديد وحاجة جماهريية وه� اتاحة م�صاحة وا�صعة امام م�صتخدمي ال�صبكة 

الدولية لن�رش افكارهم والتعبري عن ارائهم والتحاور وااللتقاء بني زائري ال�صبكة، تتيح هذه اخلدمة ا�صتخدام 

يف  اال�صخا�س  من  online مع جمم�عة  مبا�رشة  بطريقة   Realy chat اجلماعية  والدرد�صة   Talk املحادثة 

ال�قت نف�صه. )حممد طلبة، �س 30(.
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4-2-2: عقد املوؤمترات عن طريق الفيديو

ي�صمح االنرتنت ببث لقطات الفيدي� احلية، وظلت هذه اخلدمات غري متاحة بكفاءة عالية ولكنها ات�صعت   

املقابالت واالجتماعات  عقد  باالمكان  وتط�رت مع ات�صاع النطاق امل�جي الرتددي ”band width” وا�صبح 

وامل�ؤمترات عرب ال�صبكة وروؤية بع�صهم البع�س. )جملة لغة الع�رش، �س 60(

Electronic Conferences 4-2-3: املوؤمتر االلكرتوين

وه� ال�ص�رة االلكرتونية لعقد م�ؤمتر او ما ي�صمى ”ح�ارًا تفاعليًا” با�صتخدام الهاتف وميكن ان   

ميتد احلديث لي�صمل عددا كبريًا من اال�صخا�س يف وقت واحد وتنق�صم ال�صا�صة اىل عدد من االق�صام ح�صب عدد 

امل�صتخدمني. )بهاء �صاهني، �س 57(

4-2-4: نوادي ال�شبكات

وغريها  واالخبار  والتعليم  وال�صياحة  الفن�ن  مثل  معينة  مب��ص�عات  ال�صبكات  ن�ادي  تخت�س   

وي�صتطيع امل�صتخدم االن�صمام اىل هذه الن�ادي. )ا�صامة احل�صيني، �س 28(

4-2-5: ال�شحف واملجالت االلكرتونية

ويحت�ي  عام  االخر  والبع�س  متخ�ص�س  بع�صها  االلكرتونية  واملجالت  ال�صحف  االنرتنت  ي�صم   

)Herbert، p.2( .بع�صها ا�صاليب تفاعلية

4-2-6: لوحة الن�شر االلكرتوين

والر�صائل  للملفات  م�صت�دعًا   Bulletin Board System االلكرتوين  الن�رش  ل�حة  خدمة  ومتثل   

وغالبا ما تك�ن مرتبطة مب��ص�ع معني. )اأرن�د دوف�ر، �س  (

4-2-7: البحث عن امل�شادر

يجري البحث عن امل�صادر وامللفات يف ال�صبكة عن طريق بروت�ك�ل نقل الن�ص��س با�صتخدام ادوات   

.search engines البحث والفهر�صة

4-2-8: خدمة االعالن والرتويج

بدات خدمات االعالن والرتويج يف الظه�ر على ال�صبكة الدولية منذ عام 1994م وه� نف�س العام الذي دخل فيه 

االنرتنت املجال التجاري وات�صعت ا�صتخداماته التجارية من بيع و�رشاء �ص�اء لالفراد او امل�ؤ�ص�صات ما ي�صمى 
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بالتجارة االلكرتونية )ح�صني ن�رش، �س 92(ا

4-2-9: التعليم عرب االنرتنت

يخت�س مفه�م التعلم عرب االنرتنت او التعليم عن بعد بتنمية امل�ارد الب�رشية واعداد الك�ادر الفنية   

على  التغلب  يف  ي�صاهم  اال�صل�ب  وهذا  ال�صناعية  االقمار  وعرب  ال�صبكة  خالل  من  والتعليم  التدريب  طريق  عن 

امل�صاكل واملع�قات التي ت�اجه نظم التعليم التقليدية. )حممد عزب، �س11(

4-2-10: خدمات العالقات العامة عرب االنرتنت

ظهر م�صطلح العالقات ال�صبكية متيزًا لها عن العالقات التقليدية قبل ظه�ر االنرتنت واثر هذا على   

العالقات العامة ملا لالنرتنت من اهمية يف ت�فري املعل�مات والبيانات وامداد املنظمات املختلفة باملعل�مات وما 

حتتاجه من بيانات والبحث عن عمالء جدد او عمل ا�صتق�صاءات الراي العام واحلمالت الرتويجية التي تق�م 

بها امل�ؤ�ص�صات لتح�صني �ص�رتها. )احمد بدر، �س 95(

خام�شا: نتائج البحث :

تلخ�صت نتائج البحث بت�صخي�س طبيعة عنا�رش االت�صال اجلماهريي با�صتخدام التقنيات االلكرتونية   

من  اجلماهريي  االت�صال  عملية  عنا�رش  وحتّ�لت  تغرّيت  حيث  االت�صالية،  وا�صكالها  وماهياتها  والرقمية 

اأ�صاليبها التقليدية اىل ا�صتخدام معطيات جديدة تتنا�صب مع التط�رات التكن�ل�جية وات�صاالت الف�صاءال�صبكية 

كما م��صح يف ال�صكل رقم )1( ال�صابق واأدى امتزاج تكن�ل�جيا احلا�صبات مع تكن�ل�جيا االت�صال اىل ظه�ر 

و�صيلة ات�صال دولية �صبكية عمالقة جتاوزت احلدود وامل�صافات وهي ال�صبكة الدولية للمعل�مات )االنرتنت( 

ولقد حققت تفاعلية بني اأطراف العملية االت�صالية مل ي�صهد لها مثيل �صابق وحققت دميقراطية االت�صال الأول 

مرة يف التاريخ ب�صكل فّعال وجعلت املتلقي فردًا ايجابيًا فعااًل وم�صاركًا يف احلياة العلمية والثقافية واالجتماعية 

وقد مت ت�صنيف النتائج كما م��صح يف اجلدول رقم )2(

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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�صياغة امل�صمون يف بيئة االإعالم الع�صري

د.فا�شل حممد البدراين

كلية االإعالم – اجلامعة العراقية

Abstract:

 With the spread of modern communication technologies and the growing 
number of web-based information applications, new types of journalism have 
emerged as well as change in the parameters of implications of the media industry 
in terms of the nature of contributors, forms and exchange mediums. 
 The introduction of online information sharing and the formation of its 
virtual society, some 20 years back , has helped to attract tens of millions of 
people into social groupings from all over the globe towards convergence,  
knowledge sharing as well building of friendships. It also helped in the formulation  
of pressure groups that interact and communicate  remotely through computer 
screens and e-mail via the “Internet”,  just as what happens in the real world. On-
line communication has also contributed to the virtual formation movements.
  As we derive a new title from within the virtual world against the background 
of technological and technical advancements in the media, and what is commonly 
known as Social Media or social networks is simply websites that have attracted 
the interest of many researchers who are specialized in the political, social and 
cultural impact of the pervasiveness of these networks among communities and 
political systems striving to break down many of cumulative  restrictions in order 
to realize democracy and intellectual freedom, that is the subject of our study. 
 The emergence of the “people’s media” has led to a change of perceptions 
towards replacing the term “ traditional audience” with “the users”. This new type of 
media directly relates the users involved in reporting, commenting and analyzing 
the events in a manner departs the previously known classic approaches. This 
requires continuous follow up, reading, observing and more or less a real time 
interaction, gathering, compilation and dissemination of information via the social 
networks in the form of news stories, reports, image and documents. This new 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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 method allows for comments in an interactive manner. The new change of theا
media environment has outlined the difference between the term usage and that 
of reception in view of the compound relationship between users with the modern 
media. These new transitions have generated by remarkable developments 
in information technology and have contributed to weakening the single-party 
monopoly of the media, spread of various sources of information, the freedom 
of media production as well as the collapse of the gatekeeper authority with 
particular attention to news editing and expansion of the circle of users’ options 
of information gathering, editing and dissemination of news stories.

املقدمة:

،اأخذت  العنكب�تية  ال�صبكة  على  االإعالمية  تطبيقاتها  وتزايد  احلديثة،  االت�صال  تقنيات  اإنت�صار  مع   

تظهر اأن�اع جديدة من ال�صحافة اىل جانب تغيري يف معامل �صناعة امل�صامني االإعالمية،من حيث طبيعة امل�صاهمني 

جمتمعه  وت�صكيل  املعل�ماتية  وظائفه  وممار�صة  االنرتنت  فيها.وبدخ�ل  التعامل  وو�صائط  اأ�صكالها  اأو  فيها 

النا�س �صمن جتمعات اجتماعية من  ا�صتقطاب ع�رشات املاليني من  االفرتا�صي قبل 20 �صنة،،فاأنه �صاعد اىل 

الك�مبي�تر والربيد  �صا�صات  بينهم عرب  فيما  ال�صداقات  املعارف وبناء  للتقارب وتبادل  العامل  اأنحاء  خمتلف 

ويحدث بينهم ما يحدث يف عامل ال�اقع ،من تفاعالت ولكن لي�س عن قرب،وتتم هذه التفاعالت عن 
 )1(

االلكرتوين

 ونحن ن�صتق عن�انا 
)2(

الت�صكل االفرتا�صية  التي بدورها ت�صاهم يف حركات   « اآلية ات�صالية »االإنرتنت  طريق 

وما  االإعالم،  يف  والتقني  التكن�ل�جي  التط�ر  م�صتجدات  على خلفية  االفرتا�صي  العامل  هذا  من �صمن  جديدا 

ن�صمعه عن االإعالم املجتمعي اأو ما ي�صمى ب)Social Media( اأو ال�صبكات االجتماعية، اأمنا هي عبارة عن 

واالجتماعية  ال�صيا�صية  باالآثار  املخت�صني  الباحثني  من  الكثري  اأهتمام  اأ�صتقطبت  �صهرية،  »اأنرتنت«  م�اقع 

القي�د  من  الكثري  �صيا�صية حتاول حتطيم  واأنظمة  ال�صبكات يف جمتمعات  هذه  انت�صار  على  املرتتبة  والثقافية 

اهتمام  اأزداد  درا�صتنا.كما  م��ص�ع  هي  والتي  الفكرية  واحلرية  الدميقراطية  اىل  ال��ص�ل  بغية  املرتاكمة 

الباحثني من جهة اأخرى بالفر�س التي تتيحها هذه ال�صبكات لتعزيز الفاعلية اأالجتماعية وال�صيا�صية لالأفراد 

ب��صفهم م�اطنني يف دول اأو م�صتهلكني لل�صلع وم�صتخدمني خلدمات اإحدى ال�رشكات.واالإنرتنت ف�صاء يجمع 

التناق�صات يف حلظة واحدة يف مكان تخيلي واحد،وعلى حد تعبري باول كارفيل ه�”االت�صال املطلق واالنعزال 

املطلق”.  

من  ال�صحفي  العمل  على  حتديدا  واالنرتنت  االت�صاالت  ث�رة  حققته  ما  ح�ل  الت�صاوؤل  زال  وال   

ب ”ال�صحافة  ي�صمى  ملا  و�ص�ال  الذاتي  حتى  اأو  الر�صمي  الرقيب  دائرة  من  اخلروج  اأوىل  تغري،وكخط�ة 

االلكرتونية”مبهنية متميزة و�صقف اأعلى.ووج�د ال�صحافة االلكرتونية ميثل تط�را دميقراطيا حلق باالأن�صان 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية



3
1

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
1

0
د 

د
ع

ال

يف تلقي واإلتما�س وبث املعل�مات ا�صتنادا للمادة 19 من االإعالن العاملي حلق�ق االإن�صان واأي�صا املادة 19 يف العهد 

الدويل للحق�ق املدنية وال�صيا�صية،هذا بالت�ص�ر وال�صكل العام ،لكنه بالرغم من اأن هذه الن�ع من ال�صحافة ال 

يخ�صع للمحا�صبة ك�نه يق�م بفعل العالنية.فالكتابة على االنرتنت ال تعني التحرر من القان�ن بل هي خا�صعة 

له ،وقبل كل �صيء فان ال�صحفي املحرتف يجب اأن يالزمه الرقيب الذاتي قبل القان�ن اأو الرقيب احلك�مي، 

وب�صاأن اجلدل الدائر عن م�قع االإعالم الرقمي هل ه� 
)3(

وما خلفه من تراكمات اأدت اىل تع�يق املهنة ال�صحفية

اأ�صبح  اأن االإعالم الرقمي  اأم كجزء من ف�صاء االإعالم اجلديد؟، فكثري من خرباء االإعالم ت��صل�ا اىل  مناف�س 

مكمال، وقد يك�ن يف بع�س االأحيان مناف�صا من منطلق ال�رشعة واالنت�صار، فه� حاليا لي�س مناف�صا ولكن يف خالل 

الرقمية  امل�اقع  تدخل  اأن  االإعالمية  امل�ؤ�ص�صات  ت�صتطع  مناف�صا يف حالة مل  يك�ن  قد  املقبلة،  الع�رش  ال�صن�ات 

كجزء مكمل وداعم لها، وان م�صاركة امل�اقع االجتماعية، ال ميكن ف�صلها عن امل�اقع الرقمية الأنها جزء منها، 

وبالتايل ميكن اأن تعمل امل�اقع الرقمية وامل�اقع االجتماعية جنبا اإىل جنب، اإذا ا�صتطاعت امل�ؤ�ص�صات االإعالمية 

اأن تقبلها وت�صمها وت�ؤمن باأن عملها م�حد،�صتك�ن اأمام تط�ر مذهل بعد ع�رش �صن�ات قادمة.ومع هذا التط�ر 

االإعالمي،  العمل  يف  مهما  دورا  يلعب  اخذ  الذي  امل�صتخدم  اىل  اجلمه�ر  ت�صمية  تبدلت  االإعالم  عامل  يف  اجلديد 

فلم يعد متلقيا كما يف ال�صابق بل م�صاركا ومنتجا للر�صالة االإعالمية، وفر�س على و�صائل االإعالم باأن تتجاوب 

تدريجيا مع واقع التح�الت الع�رشية، بظه�ر اأن�اع �صحفية جديدة، وبداأت معها تتغري معامل �صناعة امل�صامني 

امل�صامني.  تلك  ت��صيل  يف  اعتمدت  التي  اجلديدة  االإعالمية  االأ�صكال  اأو  فيها  امل�صتخدمني  حيث  االإعالمية،من 

وظهر يف االآونة الراهنة فاعل�ن جدد، اأفراد ،جماعات اجتماعية ،وهذه امل�صالة تخ�س باالأ�صا�س املنظمات غري 

احلك�مية       )Les organizations non Gouvernementales:ONG(التي تدافع عن حق�ق االإن�صان 

Greenpeace( ويق�ل مان�يل كا�صتل يف كتابه ال�صلطة  اأو عن البيئة ك)   )Amnesty International(ك

”اإن احلركات اجلماعية الكربى اجلديدة تت�صكل وفق منطق �صبكاتي،ويتب�اأ  واله�ية الذي �صدر عام 1966 

االت�صال واالإعالم مكانة مركزية”.. فهذا يبل�ر العالقة التي جتمع بني هاتني الظاهرتني املختلفتني من حيث 

طبيعتهما :االأ�صكال اجلديدة لالجتماعية اخلا�صعة ملنطق ال�صبكة والتقنيات اجلديدة لالت�صال التي ت�صاعد على 

انت�صارها من وجهة نظر البع�س.اأن االإعالم اجلديد بدل منط العالقة بني اجلمه�ر ومزودي االأخبار،واأ�صبح 

.
)4(

اجلمه�ر يف ع�رش االنرتنت جزءًا من )ثقافة املعل�مات(، واأعطى له اخليار يف ا�صتقبال االأخبار متى �صاء

م�شكلة البحث :

ن�ص�ء  مبرحلة  العلمية،وت�صمى  البح�ث  بها  تتميز  التي  الرئي�صة  ال�صمة  تعني  امل�صكلة  حتديد  اإن   

الفكرة واالإح�صا�س بامل�صكلة التي تعد اخلط�ة االأوىل يف عملية البحث العلمي،الن الفكرة ال تت�صل بفراغ وال بد 

لها من م��ص�ع ترتكز ح�له ميثل م�صكلة البحث التي تاأتي غالبًا يف �ص�رة ت�صاوؤل معني، ويحتاج اىل اجابة 

اأهمية املعاجلة العلمية للباحث من مالحظات وجتارب  وهنا تكمن 
)5(

عنه. فالبحث العلمي يبداأ مب�قف غام�س

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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الإغناء م��ص�ع البحث مبزيد من االإي�صاح والتحليل. وتتناول م�صكلة هذا البحث درا�صة اأ�صباب التح�ل ب�صكل ا

�صهلة  بطرق  االإعالمية  امل�صامني  نقل  يف  ع�رشية  ات�صال  و�صائل  اىل  التقليدية  االت�صال  و�صائل  من  ت�صاعدي 

التقنية  فر�صته  الذي  اجلديد  ال�اقع  االإخبارية يف ظل  لل�صياغات  اجلديدة  االأ�صاليب  درا�صة  وكذلك  لالإن�صان، 

االإعالمية. كما يبحث اأي�صا يف التطبيقات املهنية احلديثة، باأ�صتخدام اأ�صاليب حتريرية جديدة تال�صى فيها منهج 

الق�الب الفنية املعم�ل به يف ع�رش ال�صحافة التقليدية التي كان من خاللها تخرج الر�صالة االإعالمية املكت�بة يف 

ث�بها التحريري والفني بطريقة تبداأ من اأعلى اىل اأ�صفل ،وتبل�رت م�صكلة هذا البحث من خالل مالحظة الباحث 

للتحديات واملخاوف اأمام و�صائل االإعالم التقليدية املتم�صكة باالأليات القدمية يف نقل امل�صم�ن االإخباري ب�صبب 

 .
)6(

ظه�ر و�صائل »اإعالم امل�صتخدم« بف�صل التط�ر التقني احلديث

اأهمية البحث : 

اإن البحث العلمي ه� عملية منهجية تهدف اىل احل�ص�ل على املعرفة من خالل جمع احلقائق يف املجال   

يعاين  التي  للم�صكالت  منطقية  على حل�ل  للح�ص�ل  دقيقة  ك�نها حماولة  ،اىل جانب  فيه  تبحث  الذي  العلمي 

من ذلك ن�ؤكد باأن اأهمية البحث هنا تاأتي من قيمة امل��ص�ع الذي نت�صدى له، ك�نه واحدا من 
)7(

منها املجتمع

امل��ص�عات التي تتناول التح�الت اجلديدة يف نقل امل�صم�ن االإعالمي،وينبغي يف االأهمية طرح عدة ت�صاوؤالت : 

يت�لد عنه من ق�صايا قد تختلف يف كثري من  امل�اطن اجلديد وما  اأعالم  اأهمية درا�صة ظاهرة  االأنظار اىل  لفت 

االأحيان عن تلك املتعلقة باالإعالم التقليدي.

الرتكيز على تبدل املفاهيم، جراء التح�الت التي �صهدتها البيئة االإعالمية، يف �ص�ء التط�رات التقنية التي دخلت 

اىل حقل ال�صحافة واالإعالم.

لبيئة  اجلديدة  التح�الت  �ص�ء  يف  احلك�مة،  �صلطة  على  امل�اطن  اأعالم  �صلطة  تاأثري  ق�ة  على  ال�ص�ء  ت�صليط 

االإعالم.

جلب االنتباه لقيمة املنتج االإعالمي)امل�صم�ن( ل�صحافة امل�اطن يف خدمة ق�صايا النا�س.

اأهداف البحث:

يهدف البحث الت��صل اىل حتقيق عدد من االأهداف العلمية اخلا�صة مب��ص�ع الدرا�صة ومنها ما ياأتي:  

التحقق من مدى فاعلية ال�صبكات االجتماعية يف حتقيق الت�ا�صل بني اأفراد اجلمه�ر، يف اطار عن�رش امل�صاركة 

ال�صحفية لع�رش امل�اطنني ال�صحفيني.

اعتماد ال�صبل االإعالمية يف نقل املحت�ى ب�صياغات اإخبارية ع�رشية بعيدا عن التقاليد االإعالمية التقليدية.

الك�صف عن اأبرز نقاط الق�ة وال�صعف الإعالم امل�صتخدم اأو ما ي�صمى ب�صحافة امل�اطن .

ال��ص�ل ملقاربات مهنية يف اأطار بحث علمي ما بني �صحافة امل�اطن وال�صحافة التقليدية يف ال�صياغات التحريرية.

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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التعريف بالتح�ل اجلديد ل��صائل االإعالم من خالل ظه�ر �صبكات الت�ا�صل االجتماعية

منهجية البحث :

تعد املناهج ال��صفية اأحد ال��صائل املنهجية املنا�صبة لدرا�صة ال�صبكات االجتماعية،ومن اأبرز االآليات   

التي ت�صتخدم فيها،هي درا�صة احلالة االفرتا�صية.وب�رشف النظر عن وجهة االختالف عما اإذا كانت منهجية 

درا�صة احلالة اأداة اأم منهجًا وان كانت االأخرية هي االأ�صا�س، فهي و�صيلة مفيدة يف حتليل ال�صبكات،ودرا�صة 

التجمعات يف ال�صياقات االفرتا�صية،حيث ت�صتهدف وحدة التحليل فيها االأفراد اأو اجلماعات بجمع املعل�مات 

امل�صتخدمة،  ال�صبكية  امل�اقع  اأحد  عرب  االإنرتنت  و�صاطة  خالل  من  واال�صتجابات  املقابالت  جميع  عنهم،وتتم 

بهدف ال��ص�ل اإىل بيانات كيفية ميكن من خاللها تقدمي و�صف للجماعات والعقد ال�صبكية.والبح�ث ال��صفية 

تتفق يف اأهدافها وخ�صائ�س املناهج امل�صتخدمة مع طبيعة الدرا�صات االإعالمية واأهدافها، فهي ت�صتهدف ف�صال 

وامل�ؤ�ص�صات  النظم  و�صف  والتف�صيل،  املختلفة  ال�صل�ك  واأمناط  واالجتاهات  والظ�اهر  االأحداث  و�صف  عن 

 .
)9(

االإعالمية واأ�صتخدامات و�صائل االإعالم واالت�صال

)web املبحث االأول : ظهور اجليل الثاين لالإعالم االلكرتوين )2.0  

اأوال: �شحافة املواطن يف ال�شاحة االإعالمية :  

اإن ظه�ر م�قع اجليل الثاين ورمزه )web  2.0( بك�نه جاء وليدا للنم� امل�صطرد مل�صتعملي �صبكة   

االنرتنت منذ عام 2000، وانبثاق ت�صاميم جديدة لل�صبكة،وكذلك �صبكات اجتماعية على االنرتنت من امل�صتعملني 

العاديني يف اأنتاج امل�صامني االإعالمية ، اأعطى �ص�رة جديدة لبيئة اإعالمية ع�رشية تت�صم بالديناميكية والتط�ر 

والب�ابات  االإعالم،  و�صائل  قبل  من  اململ�كة  كامل�اقع  �صحفية،  واأمناط  اأن�اع  عدة  يف  وتبل�رت  املت�صارع، 

االإعالمية وال�صحف االلكرتونية امل�صتقلة، واملدونات ومنتديات النقا�س االلكرتوين وغريها.وقد جاءت ال�صحافة 

االأ�صكال  االنرتنيت مبختلف  �صبكة  على  االلكرتوين  الن�رش  تقنيات  يف  للتط�رات احلا�صلة  كنتيجة  االلكرتونية 

الن�رش  االأ�صكال من  ال�صبكة، واإذا كانت هذه  التلفزي�ين على  اأو  االإذاعي  البث  والتطبيقات وامل�اقع، وتقنيات 

والبث– يف البدايات االأوىل ل�صبكة االنرتنيت – ترتبط بامل�ؤ�ص�صات والهيئات، �ص�اء كانت اإعالمية اأو ثقافية اأو 

علمية الخ ، فان اجليل الثاين لالنرتنت)web 2.0( يتيح اإمكانية القيام بعملية الن�رش االلكرتوين والبث ب�صكل 

م�صتقل عن امل�ؤ�ص�صات، اأي اأن االأفراد امل�صتعملني العاديني باإمكانهم القيام بالكتابة والن�رش االلكرتوين بظه�ر 

اأن�اٍع جديدة من ال�صحافة )عرب تقنيات عديدة كاملدونات ال�صخ�صية،و�صحافة امل�اطن،وال�صحافة الت�صاهمية 

le sits participatifs،وم�اقع ال�يكي Wiki( وكذلك القيام ببث ت�صجيالت فيدي� �صمعية– ب�رشية )عرب 
تنقل   وحيث 

)10( 

الخ( ال�صمعية– الب�رشية.....  االلكرتونية  املدونات  الب�دكا�صت،  تقنية   ، الفيدي�  م�اقع بث 

و�صائل االإعالم التقليدية االأخبار ب�ص�رة عم�دية اىل عامة النا�س فانه يف ال�صبكات االجتماعية تن�رش تلك االأخبار 

ب�ص�رة اأفقية ،وبذلك اأحدثت هذه اخلا�صية اجلديدة لت�ريد االأنباء تاأثريا عميقا على الطريقة التي يت�ا�صل النا�س 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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من خاللها مع بع�صهم البع�س،ومب�جب تط�ر قدرة اجليل الثاين)web  2.0( وت��صع ا�صتخداماته

يكتب�ن يف   ، عملهم  را�صني عن  نا�رشين وم�زعني  اأ�صبح�ا  العامل  يف  العاديني  امل�اطنني  من  املاليني  ع�رشات 

�صحف وجمالت على االنرتنت، ينتج�ن اأفالم فيدي�، يحقق�ن يف م�صائل ح�صا�صة ،ويعلق�ن على م��ص�عات 

�صيا�صية واجتماعية وغريها ،يف بيئات مقيدة حلركة و�صائل االإعالم واأ�صبح ، املدون�ن يقف�ن يف اأحيان كثرية يف 

واجهة اجله�د لتعزيز روابط التعبري احلر، ال تعزز تطبيقات اجليل الثاين من االنرتنت التعبري امل�صتقل فح�صب 

بل واأي�صا حرية االجتماع ،فهي ت�صاعد يف املحادثات واالجتماعات والتفاعالت بني االأفراد بغ�س النظر عن امل�قع 

 وهذه الظ�اهر مت التعبري عنها يف االأو�صاط االأكادميية واالإعالمية بعدة م�صطلحات مثل 
)12(

املادي امل�ج�دين فيه 

 UGC: (املحت�ى الذي ينتجه امل�صتعمل�ن personal publishig الن�رش االلكرتوين الفردي اأو ال�صخ�صي

user generated content( ال�صحافة الت�صاركية)le journalism participative  (،ال�صحافة البديلة 
(،�صحافة امل�اطن) citizen journalism(وغريها من الت�صميات التي تتعدد يف   alternative journali (
م�صطلحاتها وتتفق يف مفاهيمها لت�صري اىل تلك التقنيات التي تتيح للم�صتعمل القدرة على امل�صاركة اأو �صناعة 

وجلاأت م�ؤ�ص�صات اإعالمية 
)13(

امل�صامني )االإعالمية( مبختلف اأ�صكالها ون�رشها عرب خمتلف ال��صائل االإعالمية.

بارزة با�صتعمال هذا الن�ع املغاير من ال�صحافة،طمعا لك�صب املزيد من القراء املت�صفحني مل�اقعها االأخبارية 

”و�صبكة   i-Report  ” خا�صًا  ق�صمًا  م�قعها  على  اأوجدت  التي    CNN �صبكة  اأبرزها  ومن  االلكرتونية، 

”  News vine » وعرب هذه االأق�صام ف�صح املجال لل�صحفيني اله�اة  MSNBC  االإخبارية اأوجدت اأي�صا ق�صم 
اأو امل�اطنني للم�صاهمة الفاعلة يف نقل االأخبار والتعليقات وطرح االأفكار وتبادل املعل�مات.ويف العامل العربي 

جلاأت بع�س من و�صائل االإعالم التقليدية اىل تبني ق�صية التفاعلية على م�اقعها االلكرتونية،وخ�ص�صت قناة 

العربية خدمة )اأنا اأرى( اخلا�صة با�صتقبال امللفات امل�ص�رة من امل�اطنني، وبداأت اخلدمة يف فرباير 2011م، 

بهدف تغطية االأحداث يف م�رش لعر�صها على قناة العربية والعربية نت، وذكرت القناة اأن اجلمه�ر امل�رشي 

اأر�صل اأكرث من 1400 مقطع فيدي� عن اأحداث م�رش خالل الي�م االأول من تد�صني اخلدمة، فكان هناك فيدي� 

من مدينة العري�س يظهر فيه تدمري مبنى اأمن الدولة بقذيفة »اآر بي جي« ثم مظاهرات كبرية عقب �صالة اجلمعة 

األف �صخ�س، ومبعدل 100 فيدي� لكل  ال�صكان باملدينة ال يتجاوز 100  اأن عدد  اآالف متظاهر رغم  �صمت 10 

�صاعة، كما قامت قناة اجلزيرة باإن�صاء رابط على م�قعها االإلكرتوين بعن�ان )امل�اطن ال�صحايف( لتلقي ال�ص�ر 

واالأحداث  الث�رات  اأخبار  وكافة  واليمنية  ال�ص�رية  الث�رة  اأحداث  ملتابعة  امل�صاهدين  من  امل�ص�رة  وامللفات 

اأ�ص�صت الأق�صام متابعة  اأخرى ،بحيث  العربي،ولكن الحقا تبعتها و�صائل تقليدية  القد�س   وجريدة 
)14(

االأخرى

وت�ا�صل مع امل�صتخدمني من النا�س لنقل امل�صم�ن االإعالمي من اآراء ونقا�صات والتفاعل مع متجذراتها، ون�رش 

 
)15(

الكثري من اإ�صهاماتهم االإخبارية ،وبالرغم من ذلك فاأنه ما يزال ن�صاطها حمدودا وبحاجة ملزيد من التفعيل.

فهذا الع�رش ه� الذي يجب ان ينال فيها امل�صتعمل حقه الطبيعي ويعاد له االعتبار، لك�نه عانى ل�قت ط�يل من 

التلقي ال�صلبي ) passive( للم�صامني االإعالمية ذات االجتاه ال�احد والتي هي عبارة عن مر�صل م�ؤ�ص�صاتي مثل 
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�صحيفة، قناة ،اإذاعة ، جملة وغريها اىل متلٍق كان يطلق عليه جمه�ر، مما دفع املتلقي بع�رش االإعالم التفاعلي اىل 

العمل على اأيجاد تقنيات جديدة ل�صنع املحت�ى واإي�صاله اإىل االآخرين، يف اإطار م�صاركة تفاعلية ،مبعنى اأر�صال 

لتع�د  بامل�صتعمل  الي�م  عليه  يطلق  الذي  بامل�اطن  تبداأ  ت�صاركية  بدورة  اأي�صا  اإر�صال وا�صتقبال  ثم  وا�صتقبال 

 وبرز بهذا املجال نا�صط�ن يف ال�صحافة امل�اطنة وتعزيزا لذلك  اأن�صىء م�قع كيني عام  2007 
)16(

اليه ثانية

اأطلق عليه مبادرة »�صميث اأ�صاهدي«  وتبنى مهمة نقل ر�صائل يبعث بها م�اطن�ن عادي�ن عرب ه�اتفهم النقالة 

وي�صجل�نها على خريطة لتعقب االأحداث اجلارية تدريجيا و�صاهمت يف نقل اأحداث دولية منها على �صبيل املثال 

احلرب �صد �صكان غزة بفل�صطني املحلتة واالنتخابات يف الهند وق�صايا اأخرى مثل الك�ارث الطبيعية كما هي 

الهزة االأر�صية التي �رشبت هاييتي.و�صمن اطار ت�صكيلها االأفقي يف نقل االخبار تزود ال�صبكة عادة حيزا اأعظم 

للتعبري احلر عن ما تق�م به و�صائل االإعالم التقليدية ،وح�صلت كافة الدول التي �صملتها درا�صة ا�صتق�صائية يف 

ن�رشة »احلرية على �صبكة االنرتنت«با�صتثناء بلد واحد على تقييم اأعلى حلرية االنرتنت من احلرية االإجمالية 

ل��صائل االإعالم ،ح�صب قيا�صها وفق نف�س املقيا�س من خالل عملية ا�صتق�صاء »حرية ال�صحافة« الذي اأجرته 

»فريدوم هاو�س« وكان االختالف يف الت�صنيفات بالن�صبة حلرية االنرتنت وحرية و�صائل االإعالم التقليدية اأكرث 

بروزا بني الدول امل�صنفة »حرة جزئيا«.ويف العراق انتع�صت �صحافة امل�اطن بعد الغزو االأمريكي للبالد مطلع 

2003،ومنحت فر�صة لل�صحفيني اله�اة يف اإبراز مهاراتهم ،وقام�ا بالتقاط �ص�ر حلاالت نادرة مثل اأحرتاق 

طائرات اأمريكية باأج�اء العراق يف م�اجهات امل�صلحني) املقاومة( �صد ق�ات االحتالل االأمريكية بعد ارتطامها 

ب�ص�اريخ م�صادة ،واأ�صبح اله�اة ممار�صني على اأ�صطياد هذه اللقطات الثمينة وبيعها باأثمان غالية على كربيات 

ال�صبكات التلفزي�نية وال�كاالت العاملية الكربى دون ذكر ا�صم، بل ح�صل هنالك ترغيب من قبل هذه امل�ؤ�ص�صات 

الرئي�س  مع  ح�صل  املثرية،وما  باللقطات  وتفننهم  برباعتهم  م�صه�رين  اأ�صبح�ا  الأنهم  امل�اطنني  لل�صحفيني 

العراقي االأ�صبق �صدام ح�صني حينما مت ت�ص�ير لقطات اأعدامه بكامريا م�بايل لتبث عرب الف�صائيات وم�اقع 

اأهمية االإعالم البديل يف نقل امل�صم�ن بفاعلية جديدة  الي�يت�ب بعد وقت ق�صري ليطلع عليها العامل دليل على 

 و�صكل هذا التح�ل يف بيئة االإعالم الع�رشي بداية مرحلة )تدخل جمه�ر ال��صيلة االإعالمية يف م�صم�نها( 
)17(

وم�صاهمته يف حمت�اها ب�صكل غري مبا�رش اأي من خالل االإيحاء واالقرتاح واإبداء املالحظات والتعليقات مل�صريي 

من 
)18 (

ال�صحيفة والذين يق�م�ن بدورهم يف اأحداث التغريات التي تلبي احتياجات ورغبات القراء واجلمه�ر.

الت�اريخ الهامة يف االإعالم املعا�رش كان ال�صابع من ي�لي� 2005 ي�م حدوث التفجريات االإرهابية الأنفاق لندن 

،حيث تدفق �صيل من االأخبار الن�صية ولقطات الفيدي� من امل�اطنني اإىل و�صائل االإعالم على االأنرتنت ب�ص�رة 

مل ي�صبق لها مثيل وكان لها التاأثري الكبري على دقة تلك االأخبار ومتابعة الكثريين لها.ويف حادث اغتيال الطالبة 

اجلامعية )ندى �صلطاين( من قبل ال�صلطات احلك�مية االإيرانية على اثر م�صاركتها مبظاهرات مطالبة باالإ�صالح 

باأحد �ص�ارع طهران عام 2009،جرى التقاط اللحظات االأخرية قبل م�تها يف مقاطع فيدي� �رشعان ما انت�رشت 

  .
)19(

على �صبكة االنرتنت
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ثانيا: مفهوم �شحافة املواطن .. الن�شاأة والتطورا

�صحافة امل�اطن م�صطلح اإعالمي وات�صايل حديث الن�صاأة رمبا ي�صجل له يف عام 2004،وه� م�صطلح   

اإعالم  اأو  امل�اطن  اإعالم  اأنها  على  البع�س  عند  امل�اطن  �صحافة  املفاهيمي.وتعرف  امل�صت�ى  على  م�صتقر  غري 

اأو  البديل  االإعالم  اآخرين  وعند  التعا�صدي  اأو  التفاعلي  اأو  الت�صاركي  االإعالم  االآخر  البع�س  وعند  امل�صتخدم، 

ال�صحافة املدنية.ان مفه�م » �صحافة امل�اطن »م�صطلح ي�صري اىل ذلك الن�صاط الذي يق�م من خالله امل�صتعمل 

ات�صالية  تقنيات  عرب  ون�رشه  ومعاجلته  اإعالمي  م�صم�ن  باإنتاج  االإعالم،  و�صائل  جمه�ر  اأفراد  من  كفرد 

متعددة، وميكن لهذا امل�صم�ن ان يك�ن ن�صياٌ او م�صم�عاٌ اأو �صمعيا-ب�رشيًا، مبعنى اآخر متعدد ال��صائط،ويف 

الغالب عرب تطبيقات االنرتنت االت�صالية، كاملدونات، م�اقع بث الفيدي�،امل�اقع االجتماعية ،منتديات املحادثة 

االلكرتونية، كامل��ص�عات الت�صاركية.ويندرج �صمن �صياق االإعالم اجلديد باأنه لي�س بثًا اأحاديًا وتلقيًا اإجباريًا 

مثل ما كانت تتميز به نظم االإعالم القدمي،ولكنه تفاعل يختار فيه النا�س احتياجاتهم.وميكن كذلك ان ين�رش عرب 

و�صائل االإعالم التقليدية.وما مييز ال�صحافة البديلة اأو التي يطلق عليها اأي�صا ب»�صحافة امل�اطن« باختالفها 

عن ال�صحافة التقليدية يف ك�نها )ت�صاركية( اأي ي�صارك يف م�صم�نها م�اطن�ن متط�ع�ن من عدة اأماكن ومن 

ميتهن�ن  �صحفيني  باعتبارهم  اأج�را  يتقا�ص�ن  وال  الغالب  يف  جتارية  وغري  ربحية  غري  الأهداف  خمتلفة  دول 

الك�مبي�تر  من�صة  على  وغريها  التقليدية  االأجهزة  جميع  تعمل  االإعالم  هذا  اجلديد،ويف  مبفه�مها  ال�صحافة 

Tow -Way له مزايا مل تكن تت�فر يف االإعالم القدمي.ولذلك  وت�صنع عاملا ات�صاليا جديدا ثنائي االجتاه 

ال�صائدة.وهنالك ت�صميات وم�صطلحات  التقليدية  ا�صتخدم م�صطلح �صحافة امل�اطن كمقابل لل�صحافة املهنية 

البديل،  االعالم  او  البديلة  ال�صحافة  ،او  الت�صاركية  ال�صحافة  امل�اطن مثل  ل�صحافة  ت�صتعمل كمرادفات  عدة 

 grassroots اأو ال�صحافة القاعدية Citizen Journalism ومفه�م �صحافة امل�اطن  
)20(

�صحافة اله�اة.

اأخرى  دول  يف  �صهرته  رغم  املنطقة  دول  وبع�س  العربي  العامل  يف  ن�صبيا  جديدا  مفه�ما  يعد    journalism
وخ�ص��صًا العامل الغربي ،فه� مفه�م دعا اليه )دان جيلم�رdan jillmor  ( يف عام 2004، وياأتي ا�صتكماال 

للنم� امل�صطرد مل�صتعملي �صبكة االنرتنت منذ عام 2000،ويف �ص�ء ذلك ظهرت عدة جهات بحثية تدع� لالهتمام 

بهذه االأن�اع اجلديدة من االأ�صكال ال�صحفية واىل اإحداث تغيريات جذرية يف املمار�صات ال�صحفية واالإعالمية 

ت�ص�را  يعطي  ال�صحفية اجلديدة ومبا  االأن�اع  هذه  اال�صتفادة من  لغر�س  التقليدية  االإعالم  و�صائل  املتبعة يف 

ايجابيا لل�صحفيني يف التخلي عن �صلطتهم املطلقة يف التعامل مع كل مراحل اإنتاج امل�صامني االإعالمية،وال�صماح 

مب�صاركة امل�صتخدمني يف جزء من مراحل هذه العملية االت�صالية �ص�اء يف ق�صايا االإنتاج اأو االإدارة، وعند ت�فر 

قناعة لدى القائمني على ال�صحافة بالتخلي عن ال�ص�رة التقليدية  لتدفق االأخبار واملعل�مات باالجتاه العم�دي 

،ف�صيك�ن التدفق اأفقيا كما ذكرنا يف جمال اآخر من االأ�صفل اىل االأعلى ال�صتيعاب امل�صامني التي يحققها االإعالم 

ال�صعبيني  وامل�صتخدمني  املحرتفني  ال�صحفيني  بني  ما  التعاون  بزيادة  ه�  املرج�  االأمل  فان  هذا  ويف  اجلديد، 

اأمال بتحقيق الفائدة املتبادلة ما بني االإعالم التقليدي وااللكرتوين.اإن ظه�ر جيل �صحافة امل�اطن لدى البع�س 
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ميثل اإعالنًا عن نهاية �صحافة الطباعة والن�رش مبفه�مها الكال�صيكي ال�رقي الذي ما زالت ت�رشف عليه ق�انني 

اأو  الب�صيط م�صاركة امل�اطن يف حترير اخلرب   كما يعني املفه�م يف معناه 
)21(

الرقابية  املطب�عات ذات اخللفية 

يتمكن  مل  �صحفًيا  خرًبا  يكتب  اأو  ما،  حدث  عن  تعرب  �ص�رة  ما  �صخ�س  يلتقط  وقد  تقرير؛  كتابة  اأو  متابعته 

�صحفي حمرتف من ال��ص�ل اإليه لتحريره ون�رشه، وقد تعتمد ال�ص�رة على عن�رش ال�صدفة ووج�د ال�صخ�س 

يف مكان احلدث يف وقت منا�صب اللتقاط ال�ص�رة، كذلك تعتمد االأخبار املكت�بة على رغبة ال�صخ�س يف تق�صي 

احلقيقة، والبحث عن خرب اأو م��ص�ع ذي اأهمية �صحفية.وف�ر تلقف ال�صحف االلكرتونية اأو الف�صائيات اأو 

االأخبار التي ير�صلها م�اطن هاو حتى تق�م بن�رشها وحتقيق ال�صبق ال�صحفي من خاللها باعتزاز . كما ح�صلت 

اأحداثا اأخرى يف اأنحاء العامل وهي اللحظات االأخرية من غرق الب�اخر وال�صفن اأو حاالت ا�صطدام بني قطارات 

وغريها.ويف اأحياٍن كثرية قد ت�صرتي ال�ص�رة امللتقطة �صدفة، اأو اخلرب الذي يحقق �صبًقا، و�صائل اإعالم ذات 

.
)22(

ا�صم كبري وم�صداقية عالية

ثالثا : واقع �شحافة املواطن

اإن التح�ل اجلديد للبيئة االإعالمية فر�س ن�عا جديدا من االإعالم الذي ميار�صه امل�اطن، والذي يد�صن   

اإىل  حقبة جديدة من عالقة و�صائل االإعالم مع اجلماهري، حيث مل يعد االإعالم ي�صري يف خط واحد من املر�صل 

امل�صتقبل عرب و�صيلة ات�صالية، واأ�صبح االإعالم التفاعلي الذي ي�صري يف خط�ط متعددة )ثنائيًا ومتعدد االجتاه( 

اله�اة،  امل�اطن�ن  يحرره  الذي  االإعالم  من  الن�ع  ذلك  ه�  امل�اطن  واإعالم  االآن.  الإعالمنا  الغالبة  ال�صمة  ه� 

الذين متكنهم الظروف من ال�ج�د قرب احلدث اأو يف قلب احلدث، وامل�اطن االإعالمي هنا لي�س بذلك القدر من 

االحرتاف الذي ميكنه من االلتزام بحرفية العمل االإعالمي، ورمبا لي�س بال�رشورة على دراية مب�اثيق املهنة 

باإعداده  الر�صمي  املرا�صل  يق�م  يقدمه من �ص�ر وملفات فيدي� م�ص�رة قد تف�ق ما  لكن قيمة ما  وتقاليدها، 

للتدقيق والفح�س قبل  اأن تخ�صع هذه االأخبار  التي البد  امل�ؤ�ص�صات  ياأتي دور هذه  مل�ؤ�ص�صته االإعالمية، وهنا 

اأن تق�م بن�رشها اأو اإذاعتها، حتى ال تتعر�س للحرج املهني اإذا ما كانت االأخبار والبيانات املر�صلة من امل�اطن 

لقد كرثت الت�صميات عن �صحافة امل�اطن اأو امل�اطنة،وباالإ�صافة لهذه الت�صمية فهنالك 
)23(

االإعالمي غري دقيقة.

الل�ن  ان  ذلك  واحد  جمرى  يف  ي�صب  ال�صعبية،والكل  ال�صحافة  اأو  البديلة  ال�صحافة  ،ومنها  اأخرى  ت�صميات 

التقليدية يف  ال�صحفية  املهنة  متداوال بني �صناع  كان  الذي  ال�صحفي  الل�ن  لي�س ه�  ال�صحافة  ملفه�م  اجلديد 

احلديث  الع�رش  متطلبات  فر�صت  حيث  وامل�صم�عة،  واملرئية  املقروءة  اأ�صكالها  بجميع  االعالمية  امل�ؤ�ص�صات 

واقعا جديدا من التط�ر التقني غري امل�صب�ق يطلق عليه ب »االإعالم الرقمي«  وه� واعد مب�صتقبل �صي�صهد مزيدا 

من املتغريات الالحقة ،بحيث اأ�صبح من املتعذر اأن يبقى االإن�صان بال م�صاركة يف التعبري عن اأفكاره واآرائه لطاملا، 

ان و�صائل االت�صال اجلديدة غزت غرفة االإن�صان يف منزله وت�صللت حتى اىل جيبه من خالل جهاز امل�بايل املجهز 

فازدادت اأعداد ال�صحفيني امل�صاهمني او ال�صعبيني من 
)24 (

بالكامريا و�صفحة الكتابة باالإ�صافة خلدمة االنرتنت
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بني هذا العدد لل�صحفيني التقليديني الذين وجل�ا اأي�صا عامل االإعالم االلكرتوين ،وتط�ر عملهم واأدائهم، لكن ا

رافقت هذه ال�رشيحة االإعالمية اجلديدة نظرة �صلبية تق�م على اأ�صا�س اأنها ال متيل جلهة اإعالمية ت�رشع ق�انني 

بني  جدال  اأفرز  اجلديدة  لل�صحافة  احلايل  ال�اقع  فان  �صك  ،وبال  التقليدية  ال�صحافة  حال  ه�  كما  لها  املهنة 

اخلرباء واملخت�صني ح�ل واقعها وامل�صتجدات التي حتققت يف فرتة انت�صارها، فالبع�س يرى بانها ال متثل راأيا 

ثابتا بقدر ما هي مزيج الآراء غري منظمة وممنهجة وال تعرب عن راأي ونب�س ال�صارع،يف حني يقدم البع�س من�ذجا 

لفاعلية دورها بال�قت احلا�رش ب�صاأن م�صت�يات امل�صامني االإعالمية التي ت�صاهم يف نقلها اإذ اأن اغلب االأوقات 

احلرجة يت�قف عمل ال�صحفيني التقليديني، وتلجاأ م�ؤ�ص�صاتهم برتك اأمييالتها وعناوين خا�صة بها الكرتونية 

واالإحداثيات  بال�ص�ر  لتزويدها  امل�اطنني  خماطبة  ال�صحف  ظه�ر  يف  ومكت�بة  ال�صا�صات  عرب  معرو�صة 

والتعليقات،ورمبا منا هذا اجلن�س االإعالمي يف اأزمة �ص�ريا عندما ت�قف الن�صاط ال�صحفي بكل اأن�اعه بدرجة 

95% واأ�صبح االإعالم ال�صعبي يغطي ن�صبة عالية من االأخبار والتقارير امل�ص�رة تتابعها ماليني النا�س يف كل 

ن�رشة اخبارية. لذلك فاأن ما ينطبق على ال�صحافة امل�اطنة ،ينطبق على ال�صحافة التقليدية من حيث والءات 

وانتماءات �صحفييها،ومثلما مييل الكثري من ال�صحفيني يف الف�صائيات وال�صحف الأحزاب واأجندات وتلزمهم 

اأفكار عقائدية خا�صة فان لله�اة ال�صحفيني نف�س الت�جهات كما ثبت ذلك حتى يف الث�رات ال�صعبية العربية 

واالإقليمية والدولية، حيث وقفت كثريا من االأخبار واملعل�مات ال�اردة من م�اطنني م�صاهمني م�قف الدفاع عن 

�ص�رة االأنظمة احلاكمة وحماولة حت�صينها اأمام الراأي العام.واأمام هذا ال�صيل اجلارف من املعل�مات املتدفقة 

فالنا�س �صيحا�رشون مبعل�مات من م�صادر ال ح�رش لها، �صتن�رش االإ�صاعات واالأخطار،وعلى اجلميع التعامل 

)25 (

معها بحرفية ومب�ص�ؤولية اأكرب، وقدر من املعرفة ت�ؤهله لت�صفية املعل�مات ومتييز االأ�صدق واالأدق من بينها.

ويف �صياق تنظيم العالقة بني االإعالم التقليدي وال�صبكات اجلديدة، يجب على و�صائل االإعالم خ�ص��صًا مناق�صة 

جملة من الق�صايا، ياأتي يف مقدمتها:

اأوال: الثمن الباهظ من الناحية املعن�ية لالعتماد على م�صادر غري م�ؤهلة مهنيًا غالباً، يف تغطية اأحداث مهّمة ومف�صلية 

قد ترتتب عليها ردود اأفعال حملية وعاملية على امل�صت�يني ال�صعبي والر�صمي. وهنا جتدر االإ�صارة اإىل اأن ا�صتعانة 

بع�س و�صائل االإعالم يف تقاريرها عن حالة مثل التي �صهدتها بلدان اإيران و�ص�ريا واليمن وليبيا وم�رش وت�ن�س، مبا 

ي�صجله ويبثه نا�صط� االإعالم املجتمعي، ه� �صل�ك ال يخل� من مغامرة مهنية وقد تدفع ثمنه من �صدقيتها.

ثانياً: تراجع دور ال�صحف كم�صدر ل »اخلرب « يجربها على البحث عن ميزات بديلة لت�ص�يق نف�صها وللتكيف 

مع خ�صارته، هذا الدور التقليدي الذي بات االأفراد ي�ؤدونه، �صحيح اأنها مل ت�صت�صلم وتخرج من ميدان املناف�صة 

بعيدًا عن  اأخرى  اأمناط  التميز واالإجادة يف  تبحث عن  نف�صه،اأخذت  ال�قت  ال�صحف يف  نهائيًا.لكن  على اخلرب 

.
)26(

اخلرب، مثل التحقيقات ال�صحافية، والتحليالت.

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية



3
9

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
1

0
د 

د
ع

ال

رابعا: خ�شائ�ص �شحافة املواطن 

والتفاعلية  وال�رشعة  باالإعالم  اله��س  خ�صائ�صها  واأهم  عف�ية  �صحافة  متثل  امل�اطن  �صحافة  اإن   

والتطّ�ع كما اأن لها خا�صية مركزية بك�نها �صحافة ت�صاركية participatory journalism تفاعلية.وقد 

تنتظم جه�د جمم�عة من امل�اطنني يف منرب واحد اأقرب �صبها بالنادي االإعالمي واأكرث منه بامل�ؤ�ص�صة االإعالمية. 

ورغم ف�ائد هذا النمط االإعالمي اجلديد الذي ه� �صحافة غري ربحّية وه�اية غري حمرتفة لكّنها �صديدة التاأثري 

يف الراأي العام ،فعلى �صبيل املثال كان التفاعل روح و�صمة هذه ال�صحافة ال�صعبية بدليل الحظنا �رشعان ما نقلت 

روح الث�رة ال�صعبية يف ت�ن�س نهاية ومطلع عامي 2010- 2011 اىل ال�صع�ب ال�صقيقة وال�صديقة وحمركها 

االإعالم الرقمي الداخل يف قب�صة امل�اطنني وهم باملاليني واخلارج من �صلطان احلّكام وما اأ�صعف م�ظفيهم اأمام 

اجلماهري الهادرة وق�ة اإرادتها التي تغّذيها �صحافة امل�اطنة ،وهي �صحافة قرب تنت�رش يف كل ال�اليات واملدن 

اأو م�ؤ�ص�صة اأو ف�صاء عام... فهي �صبيهة ب�صندوق عجيب فيه  والقرى واالأحياء والقطاعات بل ويف كل منزل 

دائما ما ال يخطر على بال اأحد... اإّنه اخلرب اجلديد والف�ري الذي مل تالحقه عد�صة تلفزة ومل يخّطه قلم �صحفي 

ومل يلتقطه ميكروف�ن اإذاعة. وعلى هذا االأ�صا�س فاإن اأبرز خ�صائ�س االإعالم اجلديد اأنه ي�صكل اإحدى اأدوات 

ال�صغط على و�صائل االإعالم التقليدية ، ك�نه يت�صم، بالتلقائية، وال�صعبية، وال�رشعة، واملعاينة ... الخ  ،ورغم 

هذا كله فاإّن ل�صحافة امل�اطنة خماطر جّمة:

1.  انتهاك حرمات النا�س وخ�ص��صياتهم ال�صخ�صية.

2.  عدم الدراية بالق�انني املنظمة للحياة العامة وللمجال االإلكرتوين وخ�ص��صًا عدم االإملام باأخالقيات املهنة 

االلكرتونية  امل�اقع  عمل  يف  التخ�ص�صية  االإطار.اإن  هذا  يف  ال�صخ�صية  الثقافة  غياب  �صيما يف ظل  ال  ال�صحفّية 

اأتاحت للجميع املعرفة بال�رشعة املمكنة،لكن هنالك حتديان ي�اجهان مت�صفحي االنرتنت وهما :

اأ . التاأكد من م�صداقية املعل�مات وذلك عن طريق �صمعة امل�قع

ب.  وه� االأ�صعب كيفية التعامل مع الفي�س الهائل من املعل�مات التي تتدفق يف كل ثانية 

منابر  على  عام  ب�جه  واالإقبال  اجلرائد  مبيعات  حجم  على  العف�ي  االإعالم  من  ال�صكل  هذا  تاأثري  عن  وف�صال 

االإعالم، فاإّن �صحافة امل�اطن، ميكن ت�ظيفها يف االأم�ر االآتية :

1.للتحري�س على الكراهية والعنف ون�رش الف��صى واالإخالل باالأمن العام وتغليب �صّق �صيا�صي على اآخر بطرق 

 باالأخالق احلميدة.
ّ

غري م�رشوعة عرب ال�صب وال�صتم وامل�س

2. ن�رش االأخبار الكاذبة واالإ�صاعات وتزييف ال�قائع واالأحداث.

وهذا ال يجب اأن يغفل دور امل�اطنني ال�صحفيني يف تط�ير �صحافة الراأي وكذلك اإ�صهامهم يف تكري�س   

ال�صحافة اال�صتق�صائية، وهي مطلب ملّح الإعالم هذه املرحلة الع�رشية خ�ص��صًا يف العامل العربي واملنطقة، لكن 

�رشط اأن يك�ن هذا التم�صي يف �صياق امل��ص�عية واحلياد وال�صفافية وبعيدا عن منطق االنتقام والت�صّفي وت�صفية 

احل�صابات اأو ال�صم�رشة باملعل�مة واتخاذها مطية لل�صغط واملقاي�صة.وما من �صك فاإن �صحافة امل�اطنة  اأمنا 
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ة وم�صتقّلة يجب تعهدها بالتثقيف املت�ا�صل حتى ا
ّ
ا ل�صحافة جديدة وحر

ّ
متثل ب�اقعها احلايل ف�صاء جديدا وحر

 وبالع�دة اىل وظيفة نقل امل�صم�ن وفق املفه�م اجلديد ل�صحافة امل�اطن 
)27(

ال حتيد عن م�صاراتها ال�صليمة .

فانه ملجرد حتقيق حيز من حرية الراأي االلكرتوين، ن�صط االإعالم االأنرتنتي ب�صكل كبري واتخذ اأ�صكاال متعددة 

اأ�صكال هذا  اأحد  الربيدية بك�نها  املنتديات واملجم�عات  الف��ص�ي واملتطرف وغالبها من�صبط،وتندرج  منها  

الراأي،الذي يعرب عن �رشيحة وا�صعة من املتلقني واملت�صفحني لالنرتنت.وبدون �صك عدت املنتديات احل�ارية 

اخلط�ة االوىل ل�صهادة ميالد ال�صحافة االلكرتونية ،حيث اأمتالأت الأول مرة باآراء واأفكار حرة بعيدا عن مق�س 

املنتديات  داخل  جمم�عات  بينهم  فيما  ،ي�صكل�ن  املتفقة  ال�احدة  االآراء  اأ�صحاب  بداأ  خاللها  ومن   ، الرقيب 

ت�صكيل  يف  لي�صهم  الحقا  االنرتنت  على  الراأي  واخلفيفة،وتط�ر  اجلادة  واملناق�صات  احل�ارات  فيها  ليتبادل�ا 

ن�ع جديد اأ�صمه �صحافة »blog البل�ج «، و�صجعت امل�اطن الب�صيط ملمار�صة دور ال�صحفي الفعال وامل�صاهم 

له  اأخباره عرب �صفحات خم�ص�صة  الكربى وتن�رش  ال�صحفية  امل�ؤ�ص�صات  الكثري من  تنقل عنه  االيجابي،بدليل 

ولغريه من النا�س الب�صطاء الذين ي�صعب عليهم طرحها يف و�صائل االإعالم التقليدية االأخرى.

خام�شا: �شحافة املواطن وبناء الراأي العام

يغري  �ص�ف  الن�رش  الإمكانيات  النا�س  لعديد  وال�صهل  امل�صتدام  اال�صتخدام  ان  تق�ل  فر�صية  ت�لدت   

جذريا طبيعة بناء الراأي العام، فكلما زادت م�صاألة اال�صتخدام لالإعالم ال�صعبي �صيفعل دور امل�صاركني يف ق�صايا 

بناء الراي العام على �صعيد املجتمع الداخلي واخلارجي،وح�صب ن�عية امل��ص�ع املطروح النقا�س ح�له،وهذا 

املدونات  مل�صتخدمي  الطبيعي  من  �صيك�ن  اإذ  التقليدية«،  »ال�صحافة  اجلاللة  �صاحبة  تاج  تهديد  اىل  �صيق�د 

وامل�اقع االأخبارية الت�صاركية وبقية االأمناط االإعالمية اجلديدة من �صبكات الت�ا�صل االجتماعي او ال�صحافة 

االجتماعية، بناء اأرائهم باأنف�صهم بدال من الرج�ع اىل امل�صادر ال�صلط�ية اأو االأخذ باالآراء امل�ج�دة واجلاهزة 

بدون اأي ت�صاوؤالت،ويف كثري من االحيان ت�صتخدم امل�اقع االلكرتونية كبال�ن اإختبار اأو نافذة مق�ص�دة لت�رشيب 

وال�صحف  الف�صائيات  مثل  التقليدية  اجلماهريية  االإعالم  و�صائل  عرب  بثها  كثريون  يخ�صى  التي  املعل�مات 

الذي  SKY NEWS االأمريكية بثت خربا على م�قعها  النماذج فان قناة    واملحطات االذاعية ،واإحدى هذه 

يتداول امل�اطن�ن اأخبارهم عليه يفيد باأن عدد قتلى اجلي�س االمريكي يف معركة الفل�جة االوىل يف ني�صان 2004 

اأول ي�م من املعركة غالبيتهم من املارينز ،ونفي اخلرب من قبل البنتاغ�ن وحتى قناة   جتاوز االلف جندي يف 

نف�صها نفته الحقا،وق�صية ت�رشيب اخلرب رمبا يك�ن الهدف منه خلق راأي عام م�صاند لالإدارة    sky news
االأمريكية يف ما ت�صميه ب”حماربة االأرهاب”الذي يتهدد اأمنها الق�مي كما اأخذت تتعكز ادارة ب��س عليه وغزت 

العراق،�صيما وان و�صع تلك الق�ات بالفل�جة اآنذاك كان يف غاية احلرج.اإن كثريا من االأخبار اجلريئة التي ترد 

على ل�صان امل�اطن يف املدونات واملنتديات احل�ارية حت�لت اىل ق�صايا تعبئة عامة لدى النا�س وبالتايل دفعت دوال 

عديدة عربية وغربية اىل اإيجاد تنقية وفلرتة لهذه امل�اقع وحتى ال�صحف االلكرتونية وفر�س على الكثري منها 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية



4
1

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
1

0
د 

د
ع

ال

االلكرتونية  ال�صحافة  تعرف  البديلة.ومل  ال�صحافة  ت�اجه  التي  املع�قات  يف  اليه  التطرق  بع�صها،ومت  وحظر 

 E- GROUPS م�صاحة تقف بها بل ت�صري كاملاء اجلاري نح� التقدم والتط�ر، فنجحت املجم�عات الربيدية

وبيانات االنرتنت online  petitions هي االأخرى يف ر�صم دور الكرتوين حم�ري لنقل امل�صم�ن االإعالمي 

للم�صتخدمني،يف ال�صغط على امل�اجهني لها،ويف هذا امل�صمار جنحت احدى امل�اقع اال�صالمية م�صتعينة مب�اقع 

جمع الت�قيعات بتك�ين راأي عام م�ؤثر يف ال�صاحة الدولية ،باإقالة مذيع اأمريكي يعمل باإحدى املحطات االذاعية 

تديرها  التي  االنرتنتية  املجم�عات  هذه  من  الكثري  لعبت  ال�صاأن  هذا  اال�صالمي،ويف  الدين  على  تهجمه  ب�صبب 

فاعال  دورا  حك�مية  الأطراف  ال  الأنا�س  تتبع  الكرتونية  منتديات  عرب  وتربمج  وت�ص�ر  تكتب  �صعبية  جماعات 

بالدفاع عن اال�صالم وعن الر�ص�ل حممد)�س(من حمالت اال�صاءة املتكررة يف ال�صحافة الغربية يف ال�صن�ات 

 
)28(

االأخرية.

�شاد�شا: اأبرز اأ�شكال �شحافة املواطن

تت�فر االآن العديد من اأ�صكال �صحافة امل�اطن امل�ج�دة حاليا ، والتي تتبل�ر وتتط�ر بن�صق كبري،   

عدد  يف  �ص�اء   ، التقليدية  االإعالم  و�صائل  حتى  وتناف�س  بل  الظه�ر،  اىل  �صبقتها  التي  االأ�صكال  تناف�س  جعلها 

االإعالم  عامل  لطفرة يف  البديل  االإعالم  ت�صتقطبها، خا�صة يف ظل حتقيق  التي  االإعالنات  ن�صبة  يف  او  جمه�رها 

الت�ا�صل  م�اقع  اإىل  و�صلت  حتى  االإلكرتونية،  االإخبارية  وامل�اقع  باملُدونات،  بداأت  اأ�صكال  عدة  خالل  ومن 

اإنت�صار  اإىل  الـYoutube،باالإ�صافة  م�قع  واأي�صًا   ،Twitter والـ   Facebook الـ  راأ�صها  وعلى  االجتماعي 

االإذاعات االفرتا�صية التي ت�صمى ”رادي� االإنرتنت”، والف�صائيات اخلا�صة التي تزايدت اأعدادها ب�صكل ملح�ظ 

يف ال�صن�ات االأخرية.

وفيما يلي �شنعر�ص اأهم هذه االأ�شكال :

ي�ميات  دفرت  ”les blogs”،وتعريفها  ال�صبكة  �صجالت  ا�صطالحا  تعني  االلكرتونية:  املدونات   .1 

الكتابة  اإلكرتوين، وهي عبارة عن م�اقع الكرتونية تع�د ملكيتها واإدارتها الأفراد وجماعات وم�ؤ�ص�صات،يتم 

فيها باأ�صاليب خمتلفة، يقرتب معظمها لالأ�صل�ب ال�صحفي، وتبحث يف الغالب عن ال�صبق ال�صحفي، والكتابة يف 

امل�ا�صيع والق�صايا املثرية للجدل، وهذا بف�صل احلرية املطلقة وانعدام الرقابة، مما دفع البع�س الأن يطلق عليها 

 ويتم فيها ن�رش املقاالت والت�صجيالت ب�صكل ترتيبي كرون�ل�جي، وميكن 
)29 (

ب«ال�صلطة اخلام�صة« ويتزايد 

اأ�صبحت مرادفة  التى  العديدة  الت�صميات  املدونات من خالل  باأهمية  ال�عي  التعليق عليها  للقراء وامل�صتعملني 

االإعالم اجلماهريي،واإن  اأو  ال�صلطة اخلام�صة  اأو  التفاعلية  ال�صحافة  اأو  البديلة  ال�صحافة   : لكلمة تدوين مثل 

كانت هناك بع�س التحفظات على مثل هذه امل�صميات، ف�صحافة التدوين ميكن و�صفها بالتفاعلية،الأن التفاعل يتم 

.ولكن و�صف حركة 
)30(

من خالل التعليقات التى يبديها زوار �صبكة االإنرتنت على ما يكتبه وين�رشه املدون�ن

معينة،ال  بفئة  حمدودا  زال  ما  املدونات  هذه  جمه�ر  اأي�صا،الأن  للتحفظ  تخ�صع  اجلماهريي  باالإعالم  التدوين 
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تك�صبه �صفة اجلماهريية. وينظر البع�س اإىل حركة التدوين على اأنها كقطار املحطات املختلفة، فهناك من يركب ا

وهناك من ينزل .. الكل ي�صل.. منهم الأهداف �صخ�صية ومنهم الأهداف عامة. املهم اأن ن�صاهم جميعا يف بناء هذه 

ال�صكة.ولعل التدوين اأكرث ما ي�صتخدم عند اأ�صحاب امل�صت�يات الثقافية العالية مثل االكادميي�ن واجلامعي�ن 

واملثقف�ن ،وهنالك زخم ن�عي راٍق اخذ يت�صع دائرة التدوين يف التعاطي الفكري يعطيه ثقال حقيقيا فعلى �صبيل 

املثال اأن نرى كاتبا بحجم حممد ح�صنني هيكل يظهر على قناة اجلزيرة ليعرتف باأنه من قراء املدونات واأنه 

يقراأ ل�صخ�س يكتب با�صم م�صتعار ه� بهية ،ويق�ل »اأنا واهلل اأطلب من مكتبي يعط�ين مقاالت بهية كل ما يطلع 

لها مقال اأقراأه باحرتام اأكرث ما اأقراأ الأي �صحفي يف اأي جريدة«. لقد بلغ عدد م�صتخدمي االإنرتنت، يف عام 2011 

 
)31(

مبا يقارب ملياري ن�صمة، االأمر الذي اأ�صهم يف اإ�صدار 156 ملي�ن مدونة م�جهة جلمه�ر املت�صفحني 

 

حتى  وميكن  مرئية  م�صم�عة،او  فيدي�  مقاطع  بث  امكانية  تتيح  م�اقع  وهي   : الفيدي�  بث  م�اقع   .2

م�صامينها  من  مقاطع  تبيع  ا�صبحت  انها  لدرجة   ، جدا  م�صه�رة  م�اقع  عدة  وهناك   ، وم�صاهدتها  حتميلها 

 you ”ي� تي�ب  ل��صائل االعالم،  بل وحتى هذه االخرية تق�م ببث براجمها عرب هذه امل�اقع ، ونذكر منها 

    ” my video �ماي فيدي ،  tube

امل�اقع االخبارية الت�صاهمية : وهي م�اقع �صبيهة جدا بال�صحف االخبارية لكن ي�صارك يف حمت�اها   .3

حق�قي�ن  ونا�صط�ن  متط�ع�ن  الغالب  يف  وهم  االماكن  خمتلف  من  عادي�ن  م�اطن�ن  م�صم�نها  ويحرر 

على   )  oh my news.comاجلن�بي الك�ري  ني�ز   ماي  )اأو  م�قع  اأ�صهرها  ومن  ال�صحافة،  ملهنة  وه�اة 

االنرتنت،وه� م�قع رائد يف �صحافة امل�اطن لديه 60 األف مرا�صل �صحفي عرب العامل ،وهذا الن�ع من ال�صحافة 

مل يعد قا�رًشا على  الغرب اأو ال�اليات املتحدة االأمريكية التي انت�رشت فيها �صحافة امل�اطنني ب�صكل كبري؛ بل 

لقي رواًجا يف قارة اآ�صيا، التي هي جزء منا وبالتحديد فى ك�ريا اجلن�بية ،وامل�قع يختتم عامه احلادي ع�رش 

منذ انطالقه يف عام 2000، وتعتمد فكرته باإلغاء وظيفة املحررين وال�صحفيني، ليك�ن القراء هم من يحررون 

االأخبار وير�صل�ن املقاالت، وهم من يقراأونها ويقيم�نها،وهناك ما يزيد عن 60 األف م�اطن مرا�صل، ترتاوح 

اأعمارهم ما بني الـ10 اأع�ام والـ80 عاًما ي�صاهم�ن يف الكتابة وتزويد امل�قع باالأخبار، وما ال يقل عن 100 األف 

�صخ�س يف ك�ريا اجلن�بية يقراأون ما يف امل�قع يف اأي وقت من الي�م، لذلك مل يكن م�صتغرًبا اأن تكتب عنه �صحيفتا 

الـني�ي�رك تاميز والـكري�صتيان �صا ين�س م�نيت�ر االأمريكيتان، واأن تعد عنه قناة الـ CNN  تقريًرا تلفزي�نًيا 

مط�اًل.وتاألق امل�قع وم�ؤ�ص�صه على ال�صاحة العاملية يف 2007 عندما منحت كلية ميزوري ال�صهرية  لل�صحافة 

تقديًرا  ال�صحافة  يف  املميزة  للخدمة  ال�رشف  ميدالية   ” ه�   - ي�ن  ” اأو  امل�قع  م�ؤ�ص�س  املتحدة  ال�اليات  يف 

املفه�م  الت�صاركية هي  اأو  الت�صاهمية  وال�صحافة 
)32(

امل�اطنني،ك�صحفيني. الرائدة يف حتقيق انخراط  جله�ده 

الذي يت�صع لنطاق االت�صال املمتد يف كال االجتاهني بني املن�صاأ وو�صائل االإعالم والقراء،ما ي�صمح للتفاعل بني 
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القراء وال�صحفيني وامل�ؤ�ص�صات ال�صحفية.ويج�صد التدوين الي�م ممار�صة هذه املفاهيم، فه� ال يقدم وجهات 

النظر ح�ل العديد من التجارب امل�صرتكة فح�صب ولكنه يف كثري من االأحيان يعد مبثابة قاعدة بيانات جماعية.

م�اقع التحرير اجلماعي participartory sites: وهي م�اقع تعتمد على برجميات wikis التي   .4

”ويكيبيديا”  م��ص�عة  وا�صهرها  والتنقيح،  التعديل  امكانية  يتيح  جماعي،  ب�صكل  م�صم�نها  بتحرير  ت�صمح 

وهناك العديد من اال�صكال االخرى اجلديدة التي تظهر، ولكن هذه اأهمها واأبرزها على ال�صاحة االعالمية .

و�صائل االعالم االجتماعية social media: وهي عبارة عن م�اقع ت�صتعمل من قبل االأفراد، يف �صبيل   .5

افرتا�صية  وبناء جماعات  التعارف  الت��صع يف  بغية  العالقات،  واقامة  االإجتماعي  وتعزيزه  الت�ا�صل  حتقيق 

ذات اهتمامات خمتلفة، ويطلق على هذا النم�ذج االإعالمي اأي�صا ت�صمية ال�صبكات االجتماعية وم�اقع الت�صبيك 

ومعل�ماته  و�ص�ره  �صريته  فيها  وين�رش  اخلا�صة،  �صفحته  ين�صئ  ان  عربها  للم�صتعمل  االجتماعي،وميكن 

 my space ، facebook اخلا�صة،ويكتب مقاالت ون�ص��صًا، وين�رش ت�صجيالت فيدي� ، ومن ا�صهر هذه امل�اقع

twitter،، ومع تقّدم م�صار االأحداث اأخذ دور تقنيات االإعالم اجلديدة ومنها الفي�صب�ك، يّت�صع �صيئًا ف�صيئًا حتى 
 .

)33(

حتّ�ل اإىل وكالة اأنباء مبا�رشة

املبحث الثاين : ال�شياغات التحريرية الإعالم امل�شتخدم

اأوال : ال�صحفي االلكرتوين ال�صعبي: اإن من االأم�ر الهامة التي طراأت على البيئة االإعالمية يف �ص�ء   

التط�رات التقنية التي حلقت بها  مل يعد املتلقي اأ�صريا الأفكار وم�صامني الر�صالة االت�صالية كما كانت جتري 

يف تدفق عم�دي، وف�صحت التقنية اجلديدة املجال اأمام االإن�صان ليك�ن م�صتخدما ومتلقيا وحماورا ايجابيا يف 

ق�صية �صناعة امل�صامني االإعالمية بغية تك�ين راأي عام،وبينما كان متلقيا تفر�س عليه امل�صامني �ص�اء كانت 

مقب�لة اأو مرف��صة يف نظره فانه بالنتيجة لن يك�ن اال طرفا م�صتهلكا دون �ص�اه،وبظه�ر هذا النمط اجلديد 

لالإعالم يف ظل اأداة ات�صالية ب�صيطة ولكنها بكفاية فائقة تخت�رش ابعد امل�صافات، اأ�صبح اجلمه�ر ه� امل�صتخدم 

للم�صامني االإعالمية وه� املنتج لها يف ان واحد،ان هذه التح�الت الع�رشية يف عامل االعالم ،زادت من �صقف 

احلريات ال�صخ�صية كثريا وبات بامكان االن�صان التعبري عن وجهة نظره بالطريقة التي ي�صاء دون رقيب و�صلطة 

 وا�صتفاد رجال االإعالم من اله�اة وال�صيا�صة واالجتماع واالقت�صاد خماطبة 
)34(

م�ؤثرة مثلما كان االمر بال�صابق

جمه�رهم وتك�ين جماعات راأي باأي وقت ،ويتناول�ن باإ�صهاماتهم الكتابية ما يبغ�ن طرحه من م��ص�عات 

منابر  وغريها  والي�تي�ب  والت�يرت  الفي�س  و�صبكات  االلكرتونية  واملنتديات  املدونات  وكانت   
)35(

خمتفلة،

ان اجلمه�ر  االلكرتونية احلايل  ال�صحافة  �صمة ع�رش  والريب�رتاجات وغريها،اإن  وال�ص�ر  الكتابات  لعر�س 

الدكتات�رية  ”جدار  ك�رش  من  يتمكن  كان  فمن  اأي�صا،  لها  يتعر�س  الذي  وه�  االإعالم  ل��صائل  امل�صتخدم  ه� 
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اأمام حرية ا التي و�صعتها  التقاليد امل�ؤ�ص�صاتية  اإال من ه� ذو حظ عظيم ل�صع�بة  التقليدية”  �صابقا  االإعالمية 

الن�رش ،وكان ال�صحفي ه� ال��صيط يف نقل امل�صم�ن او املحت�ى للجمه�ر ، �ص�اء كان راأيا او حاجة او تظلما 

.... الخ. وكانت اله�اتف املحم�لة والكامريا الرقمية �صغرية احلجم او كامريا امل�بايل واحدة من ال��صائل 

االت�صالية اجلديدة التي مكنت ح�ص�ر االإعالم يف كل بقعة من العامل ت�صاهم بنقل االأحداث وتفا�صيلها) �ص�رة 

و�ص�ت( ودفعت اىل م�صاهمة الفرد امل�اطن يف امل�صاهمة بنقل املعل�مة اخلربية ليك�ن عن�رشا �صحافيا مر�صال 

نتفق مع بع�س  لكن ال   ، له حدود  لي�صت  اعالمي جديد  ل�صناعة ف�صاء  والقاريء  الكاتب  يتالقى  للخرب، حيث 

الكتاب الذين اأعلن�ا �صهادة وفاة املرا�صل ال�صحفي التقليدي عندما قال�ا ،انتهى دوره وانتهى دور االأخبار،وان 

ت��صل  الذي  اال�صتنتاج  مع  اأي�صا جزئيا  وتتفق  االطار جزئيا  بهذا  امللح�ظ  التط�ر  ت�ؤيد  نظرنا  كانت وجهة 

اال انه حتى اللحظة امل�صالة غري معممة ب�صكل 
) 36(

اىل ان املتلقي حت�ل اىل قارىء منتج للن�س يف ال�قت نف�صه،

وا�صع ،وحتديدا يف عاملنا العربي ودول املنطقة املحيطة به ،الأ�صباب ثقافية واجتماعية واقت�صادية،وبهذا فانه مع 

ال�قت �ص�ف ي�صعف دور املرا�صل ال�صحفي التقليدي واالأخبار التي ي�صهم بن�رشها عرب م�ؤ�ص�صته، لكن لن تعلن 

�صهادة وفاته، ونرى باأن العملية االت�صالية وفق تط�رات التقنية االلكرتونية احلديثة يف بع�س من املرات تبدلت 

امل�صطلحات اىل �صيء جديد اأخر بطريقة ثنائية،فاملتلقي باالأم�س بات الي�م ي�صمى باملر�صل الثاين ،اأي انه املر�صل 

واملتلقي يف اآن واحد، لذلك فه� ال�صحفي والقاريء والنا�رش واملذيع broadcaster  واملعلن واملذيع واملحرر 

editor ومنتج املحت�ى  content creatorفيدي� ور�ص�مات وم�ص�ر وم�ثق documentarian ومعلق 
commentator ومعلنadvertiser  وكاتب ي�ميات،اإن هذه التغريات ح�لت امل�اطن يف اجلمه�ر من منط 
passive اىل منط الت�صاركية participatory ، االمر الذي �صغط على امل�ؤ�ص�صات االعالمية  املتلقي ال�صلبي 

التقليدية لفتح اق�صام جديدة تعطي االمتياز للم�اطن للتعامل بنقل امل�صم�ن بالطريقة التفاعلية االيجابية، يف 

حماولة منها للحفاظ على جمه�رها، ان امل�صتقبل القريب �صي�صهد مزيدا من التح�الت ومن ابرزها احلرية التي 

الع�رشي  باملفه�م  لكن  الب�ابة  ذلك حار�س  املعل�مة و�صي�صمل  االلكرتوين وتداول  االإعالم  بها قطاع  �صيتمتع 

الرابعة  ال�صلطة  لل�صلطات االعالمية وان مفه�م  الي�م يف بداية انقالب  الذي يتمتع بكامل احلرية.وفعال نحن 

ي�صهد الي�م بدايات �صعفه ولكنه �صي�صهد اأف�ل جنمه م�صتقبال ب�صبب مزاحمة مفه�م ال�صلطة اخلام�صة له وه� 

�صيء مفرح وخدمة كبرية لالن�صان يف تلبية حاجاته ،فيك�ن الفرد فاعال ومنفعال ومر�صال جديدا يقف جنبا اىل 

ب�صددها  نحن  التي  اخلا�صية  عليه،وهذه  �صباقا  يك�ن  حاالت  يف  ورمبا  التقليدي  ال�صحفي  املرا�صل  مع  جنب 

حتى الي�م ما تزال يف بداية امل�ص�ار، وهنالك حاالت فردية حتققت ،لكننا نكرر بان ال�قت ما يزال بحاجة ملزيد 

من التفعيل والتاأ�صيل ل�صنع ال�اقع.ويف ظل ال�صحافة االلكرتونية ممثلة باملدونة اأو �صفحة �صخ�صية اأو حتى 

�صحيفة الكرتونية التي تت�صمن اأخبارا وتقارير و�ص�رًا وغريها فان ال�اقع ال�صحفي تبدل وتبدلت القاعدة 

.لقد �صهلت ال�صحافة التفاعلية 
)37 (

االعالمية فاأ�صبح املتلقي مر�صال ،والقاريء كاتبا ،واجلمه�ر قائما باالت�صال 

الع�رشية الآفاق معرفية جديدة �صاهمت اىل حد كبري يف التاأثري بالعالقات االجتماعية بني النا�س،وانتهت يف �ص�ء 
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هذه املتغريات التي طراأت على البيئة االإعالمية )االلكرتونية( بع�س املفاهيم ال�صابقة املتعلقة مبن ه� امل�صتهلك 

للم�صامني االإعالمية ومن ه� منتجه ؟حتى اأنها اأتاحت لبع�س النا�س من غري املنتجني وامل�صتهلكني للم�صم�ن 

وهنالك مناذج للمعل�مات االأخبارية التي يتعامل 
)38(

اأرائهم وفق ما يبتغ�ن. االإعالمي امل�صاركة يف التعبري عن 

ما  املثال  �صبيل  على  ومنها  عام،  راأي  تك�ن  حتى  وا�صع  �صعبي  رواج  ذات  وت�صبح  ال�صعبي�ن  املخربون  بها 

نقلته اإحدى النا�صطات بال�صحافة ال�صعبية على حائطها من خرب حمل عن�ان :) ثالث اأخ�ات يتح�لن اىل ذئاب 

ويحلمن بالزواج(.

املر�س ي�صيب �صخ�س واحد يف املليار 3 �صقيقات يتم�صكن بحلم الزواج ويحاولن اإيجاد اأية و�صيلة   

اأ�صبه  لعالجهن من مر�س هرم�ين نادر ح�لهن اإىل ذئاب اأ�صيبت ثالث �صقيقات هنديات مبر�س نادر جعلهن 

ل�صياغة اخلرب  مراجعة  اإن  القدمني(.  اإىل  الراأ�س  من  بالكامل  اأج�صادهن  الكثيف  ال�صعر  بالذئاب؛ حيث غطى 

باخلرب  الفنية،ومقارنة  اجل�انب  من  ملزيد  بحاجة  لكنه  مفيد  اإعالمي  حمت�ى  متثل  معل�مة  قدم  باأنه  نالحظ 

اأخرى للخرب بل  ال�صحفي التقليدي،فاإنه يعد خربا غري مكتمل من حيث عدم ورود املكان والزمان وتفا�صيل 

النا�س هذه  قدم ملاليني  اأنه  فيه  الذي جاء  ال�صيء  كافية.اإمنا  تكن  ت�صطري مفردات اخلرب مل  التذوق يف  وحتى 

املعل�مة وب�قت �رشيع وبكلفة مل تذكر ،وجتاوز امل�صافات ب�صيء مل تتمكن و�صائل االإعالم التقليدية من حتقيقه.

ثانيا : ال�شحفي التقليدي احلريف:

اإن ال�صحافة التقليدية التي اأ�ص�صت ل�صياقات عمل مهنية �صحفية منذ بداية ن�صاأتها قبل قرنني اأو اأكرث   

و�صملت ال�صحافة املقروءة وامل�صم�عة واملرئية حتى و�صل بها التط�ر اىل ال�صحافة املرئية املتحركة التي تتابع 

االأخبار واالأحداث حلظة بلحظة يف ع�رش التط�ر التقني الف�صائي،وما يثبت عليها اأنها حافظت على تقاليد عملها 

ومل حِتْد عنها ،بحيث حاولت قدر االإمكان اأن ت��صع من جتربة املرا�صل اأو املندوب ال�صحفي واملخرب واملحرر 

اأو �صكرتري التحرير ومن ثم مدير التحرير و�ص�ال اىل اأعلى هرم يف �صلم العملية االإعالمية وه� رئي�س التحرير 

�صمن امل�ؤ�ص�صة ال�صحفية، وعندما نح�صب للتط�ر يف هذا العامل ال�صحفي التقليدي فانه يتج�صد يف كيفية ال��ص�ل 

واملمار�صة يف م�اكبة  التدريب  ال�صحفية، من خالل  االأدوات  يف  وال�صفات  العناوين  هذه  االأف�صل يف  تهيئة  اىل 

اأي م�ؤ�ص�صة �صحفية على �صعيد العامل  اأول باأول،واإذا ما ا�صتعر�صنا م�صرية  تفا�صيل ميدان العمل االإعالمى 

وبكل اأ�صكال ال�صحافة التقليدية ،فاأننا نلتقي عند نقطة م�صرتكة تتمثل باملندوب واملرا�صل وباقي الت�صل�صالت 

االأخرى،و�ص�اء كان االأمر يتعلق باجلريدة اأو االإذاعة اأو التلفزي�ن يف قطاع االإعالم احلك�مي اأو االإعالم امل�صتقل 

فاأن ”حار�س الب�ابة” اأو ما ي�صمى اأي�صا ب”الرقيب ” م�ج�د وميار�س عمله مع كل خرب اأو تقرير اأو حتقيق 

الف�صحى،ويف  اللغة  تناول  يف  الدقة  ال�صحفية  امل�ؤ�ص�صات  تت�خى  التقليدي  ال�صحفي  النمط  هذا  مقالة،ويف  اأو 

جمال لغتنا العربية فان املدقق اللغ�ي يعد احد اهتمامات و�صائل االإعالم،ومع هذا فان االأخطاء ال�صائعة ت�صكل 

ابرز مثالب �صحافتنا العربية،واأي�صا يك�ن ال�قت غالبا ما ي�صجل انت�صارا كبريا على االأداء املهني لل�صحافة 
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التقليدية، ل�صببني هما :ا

1   . مرحلة ما قبل التحرير ،وتبداأ من حلظة وق�ع احلدث وحتى معرفة املخرب او املندوب اأو املرا�صل بتفا�صيله 

ومن ثم نقله غرفة التحرير.

2  . مرحلة ال�صياغة التحريرية ،وتبداأ باملندوب او املرا�صل او املخرب وتنتهي برئي�س التحرير وهذه الدائرة 

التحريرية ت�صتغرق وقتا ط�يال لبث اخلرب مهما مت اخت�صاره . 

اإن هذه العملية االإت�صالية ال ميكن اأن ت�صري باالأمر الهني فهي حتتاج اىل  من�صاآت وبنايات واأجهزة   

ومعدات اإر�صال واإ�صتقبال وت�ص�ير وطباعة وم�ظفني من مالك �صحفي وفني واإداري وغريها.اإن امل�قع املميز 

للم�ؤ�ص�صة االإعالمية وتعامالتها مع امل�ؤ�ص�صات االأخرى وامل�اطنني تفر�س عليها الكثري من االأعباء وااللتزامات 

تقيد اىل حد كبري من حدود ن�رش املعل�مة يف ف�صاءات االإعالم ال�ا�صعة، وان كثريا من و�صائل االإعالم تتحدد 

يف جراأتها خا�صة اذا كانت تتبع للقطاع االإعالمي امل�صتقل خ�فا من الدخ�ل يف م�اجهات ق�صائية مع الدولة 

واجلهات االأخرى التي ت�صتهدفها يف ر�صالتها االإعالمية،بعك�س �صحافة امل�اطن التي تتخذ ا�صغر م�صاحة من 

 )groups ( غرف املنازل وباإدارة �صخ�س واحد ميتلك اأالف االأ�صخا�س يف ابعد امل�اقع اجلغرافية على �صكل

ويتمكن من اأر�صال اأق�صى الر�صائل �صد الدول واجلماعات من حيث ت�فر اجلراأة وال�صجاعة واخطر ال�ص�ر التي 

يتم التقاطها يف حلظة ما با�صتخدام اب�صط وا�صغر جهاز حمم�ل باليد.ان ال�صحفي احلريف برغم دوره الفعال 

يف خدمة االن�صانية  با�صتعمال االإعالم التقليدي املعم�ل به عرب قرون من الزمن فانه الي�م ميثل بنظر خرباء 

التقليدية   االإعالم  و�صائل  ملحت�يات  ال�صلبي  التلقي  بع�رش  عليه  ،ويطلق  �صلبيا  دورا  العاديني  والنا�س  االإعالم 

،ل�صبب هام ان املتلقي او امل�صتعمل بات يرف�س ان يك�ن مثل البئر الذي ي�صحب املاء دون ان يعيده. اإن املثال 

الذي قدم يف اخلرب االلكرتوين ب�صيغته ال�صعبية ح�ل حت�ل بنات اىل �صكل ذئاب فاإذا ما جرى تناوله يف اخلرب 

ال�صحفي التقليدي فانه �صيك�ن ب�صيغة اأخرى بدءا من العن�ان وكما يلي : ثالث ن�صاء يتح�لن اىل ذئاب.

م�صدر  غريب.وقال  ب�صبب خلل هرم�ين  الذئاب  ت�صبه  اأ�صكال  اىل  هنديات  �صقيقات  ثالث  ) حت�لت   

طبي هندي اأن اإفراز هرم�ن غريب ت�صبب باأن يغطي ال�صعر الكثيف اأج�صاد ثالث �صابات �صقيقات من الراأ�س 

حتى القدمني يف و�صط دلهي بالهند.واأ�صاف امل�صدر اأن هذه احلالة املر�صية التي ح�صلت لل�صابات مطلع �صباط 

2012 ت�صيب واحدًا باملليار من االأ�صخا�س بالعامل.وتاأمل ال�صقيقات التخل�س من املر�س وبداية م�ص�ار احلياة 

الزوجية(.اإن هذه ال�صياغة ا�صتغرقت وقتا ط�يال باملقارنة مع ما ن�رشته ال�صحافة امل�اطنة ملروره بعدة حلقات 

،وتطلب تدخل مرا�صل اأو مندوب وحمرر و�صكرتري حترير ثم قدم ب�صيغة االأخرية ملدير التحرير والذي بدوره 

رفعه اىل رئي�س التحرير ليتم ن�رشه للقاريء عرب االإعالم  التقليدي.وهذه االآلية املعقدة لنقل املحت�ى االإعالمي 

لالآخرين حتتاج اىل مال وم�ؤ�ص�صات اإعالمية جمهزة باأجهزة البث واالإر�صال وغريها وه� ما ال حتتاجه �صحافة 

امل�اطن.

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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ثالثا : �شياغة امل�شمون وفق متغريات البيئة االإعالمية 

مع ما كنا ن�صلم به �صابقا يف االإعالم التقليدي، من اأن امل�صم�ن ميثل نقطة البدء يف التحرير ال�صحفي،   

امل�صم�ن ه�  يك�ن  وانه لي�س هنالك فا�صل بني خ�صائ�س امل�صم�ن وخ�صائ�س التعبري، وبراأي كروت�صي” قد 

ما ميكن حت�يله اىل �صكل”،وبح�صب املفه�م ال�صابق فلن ي�صري م�صم�نا اأعالميا، اال بعد و�صعه يف ال�ص�رة 

.
)39(

التحريرية املالئمة. لكننا يف عامل الي�م الذي ن�صهد تنامي اأعالم امل�صتخدم رمبا تبدلت تلك املفاهيم للم�صم�ن

املعرفة  اإىل  ال��ص�ل  لالأفراد  االنرتنت والهاتف اخلل�ي،  �صبكة  االعالم احلديث من  تقنيات  اأتاحت   

النا�س ون�رشها يف �صبيل ما ي�صب�ن  العامل، ومن ثم ت�صاطرها مع غريهم من  اأنحاء  اأعماق منابعها يف كل  من 

العديد  وان  الق�ة  تعني  فاملعرفة  باأنف�صهم.  ي�صع�نها  التي  ال�صيا�صية  اأو  االجتماعية  الربامج  من  حتقيقه  اإىل 

من اأحداث العامل ا�صتخدم امل�اطن�ن فيها هذه التقنيات،و�ص�ال لتحقيق الق�ة التي اأ�صبغتها عليهم للت�صدي 

 ومع حالة انبثاق االإعالم القاعدي اأو 
)40(

لالأو�صاع القائمة وك�صف القناع عن االإ�صاءات واملطالبة بحرية اأو�صع

االإعالم امل�اطني كما �صاأنا اأن ن�صميه �رشيكا لالأعالم التقليدي يف التعاطي مع االأخبار واملعل�مات رافقته حت�الت 

جديدة ذات �صلة ب�صناعة امل�صامني االإعالمية لبيئة اأعالمية جديدة،وكما ذكرنا يف �صياق اآخر بان املفاهيم وفق 

روؤية عامل االإعالم اجلديد تبدلت،فاأن”اجلمه�ر” الذي كانت تطلق عليه هذه الت�صمية بال�صابق اأ�صبح ”م�صتخدم 

له،ويف �ص�ء  االإعالمي وم�صتهلك  للم�صم�ن  اىل منتج  يعد متلقيا بل حت�ل  انه مل  ال�قت احلا�رش، كما  يف   ”
هذه التح�الت اأعطى الكثري من خرباء االإعالم اجلديد تعريفات ملفه�م امل�صم�ن الذي يرد يف االإعالم اجلديد، 

فالبع�س اعتربه باأنه م�صم�ن �صعبي �رشف الأنه يك�ن من اأنتاج اجلمه�ر اىل اجلمه�ر ،والبع�س االآخر يرى 

باأنه م�صم�ن ذاتي من اإنتاج م�صتخدمي و�صائل االإعالم اجلديدة وي�صتهدف م�صتخدمني اآخرين بعيدا عن اأية 

م�صاركة ل��صائل االإعالم التقليدية،ومنها :

 audience 1.التح�ل يف ا�صتخدام بع�س املفاهيم بحيث اخذ البع�س ينهي وج�د م�صطلح اجلمه�ر التقليدي

وي�صتعا�س عنها مب�صطلح امل�صتخدمنيusers  لك�ن هذا النمط اجلديد يت�صل ات�صاال مبا�رشا باالأفراد الذين 

يق�م�ن بعملية نقل االأحداث والتعليق عليها وحتليلها بطرق لي�صت قائمة على التلقي الكال�صيكي كما يف ال�صابق 

ال�صبكات  على  وبثه  وكتابته  �صخ�صيا  احلدث  معاي�صة  عملية  هي  بل  والقراءة،  وامل�صاهدة  اال�صتماع  وتتطلب 

االجتماعية والطلب بالتعليق عليها بطرق تفاعلية.ويختلف هنا م�صطلح اال�صتخدام Use/Usage بهذا املعنى 

عن م�صطلح التلقي Reception فثمة اختالف بني اال�صتخدام عن التلقي، فعالقة امل�صتخدم ب��صائل االعالم 

الع�رشية تك�ن عالقة مركبة.

2.�صعف نظرية االحتكار االأحادي الطرف للمعل�مات ،فلم تعد ال��صائل التقليدية حتتكر املعل�مات واالأخبار 

امل�صامني  اإنتاج  يف  للجميع  متاحة   الفر�س  واأ�صبحت  املعل�مات  م�صادر  تعدد  م�صاألة  �صاعت  امنا  واالآراء، 

االإعالمية املختلفة.

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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البيئات ا �صحفيي  باإمكان  ،واأ�صبح  �صابقا  احلك�مية  ال�صلطة  �صمة  كان  الذي  الب�ابة  حار�س  �صلطة  3.حتطم 

بي�رش،  بانتاجها  امل�صاركة  االطراف  بني  النا�س  بني  واملعل�ماتي  االأخباري  التدفق  بعملية  القيام  االلكرتونية 

وا�صبحت عالقتهم بهذه االطراف عالقة تفاعلية وم�صاركة دميقراطية يف انتاج امل�صم�ن، وبهذا فانها ك�رشت 

احلاجز ال�صابق الذي يجعل اجلمه�ر متلقيا فقط.   

وت��صيع  واإدراج م�صادر جديدة  ت��صيل �صحفية جديدة  فن�ن  وا�صتك�صاف  االأخبار  مفه�م �صياغة  4.اإعادة 

دائرة امل�صاركني يف طريقة جمع املعل�مات وحتريرها ب�صياغات اخبارية واإر�صالها وهي من احلاالت االيجابية 

اجلديدة لبيئة االعالم،لكنها اأعطت ج�انب �صلبية بغياب املهنية التحريرية واأخالقيات العمل ال�صحفي .

العك�صية  نظرية”التغذية  االجتاه  بهذا  ال�صحفي،وحتققت  للعمل  االدارية  الطبيعة  يف  حت�ل  5.حدوث 

للمعل�مات”اأي رجع ال�صدى،واأ�صبح امل�صم�ن االإعالمي يتعاطى بني املنتجني وامل�صتخدمني بطريقة ت�صاركية 

 . 
)41(

على منط دائري ،وزاد معدل الت�ا�صل بني امل�رشفني االلكرتونيني وامل�صتخدمني

رابعا : لغة ال�شحافة يف البيئة االلكرتونية 

اإن من امل�صلمات التي نعي�صها الي�م من� الثقافة ال�صعبية وات�صاعها ، مبعنى اآخر ان االأن�صان الب�صيط   

اأ�صبح باأمكانه ان يت�ا�صل مع املحيط اخلارجي بي�رش ويتح�صل على اأف�صل املعل�مات التي يبتغيها،واأ�صبحت 

م�صاألة الكتابة والقراءة يف هذا امل�صمار واحدة من م�ؤ�رشات هذا الزمن الع�رشي، الذي وفرت فيه االلكرتونيات 

فر�صة كبرية الإ�صاعة الثقافة بني عامة النا�س بعيدا عن االآليات ال�صابقة يف تقليب اجلريدة او املجلة او الكتاب 

احلا�ص�ب  تقاريرها عرب  وكتابة  �ص�ريا  القتنا�صها  االأحداث  تتحرك خلف  التي  الف�صائيات  او حتى  للقراءة 

يف  اأجريت  التي  الدرا�صات  اإن  ؟.  ذكاء  اأكرث  املعا�رشة  ال�صعبية  الثقافة  جتعلنا  كيف  ه�  املطروح  ،وال�ص�ؤال 

اإعطاء  يف  امل�صتغرق  الزمن  وتقلل  التعلم  تعزز  االألعاب  اأن  م�صطرد  ب�صكل  ت��صلت  االأخرية  االأربع  ال�صن�ات 

اأعمار مبكرة قد  الكمبي�تر يف  األعاب  اأي�صا ان ممار�صة  التجريبية  الدرا�صات  اأثبتت  التعليمات والدرو�س، كما 

القراءة  ت�صتلزم  التي  املمار�صات  فهذه  االنتباه.  وفرط  العميق  االنتباه  من  كل  اكت�صاب  على  اليافعني  ت�صاعد 

والتفاعل مع الك�مبي�تر قد اأثرت بالطبع على الطريقة التي نكتب بها حيث ط�ر ال�صباب طرقا خا�صة بهم من 

الت�ا�صل االختزايل فيما بينهم عن طريق غرف الدرد�صة اأو ر�صائل االأمييل،فه�ؤالء يتعامل�ن مبفردات جديدة 

خمتزلة للغة اأثرت على بنيان الكلمة العربية واأ�صابت نبعها ال�صايف بال�صميم بكلمات �صعبية مثل ) رح( مبعنى 

مبعنى  )ووواو(  متى،و  مبعنى  )اأين(،و)مت(  مبعنى  ملاذا،و)ويه(  مبعنى  ليه  مني،  قرب  )تعا(  اأو  اإىل  اذهب 

ملاذا او اأ�صارات تعرب عن ال�صمت اأو عدم الر�صا اأو العتب، ويف اللغة االنكليزية اأي�صا يندرج احلال نف�صه فعلى 

  for بالرقم 4 حتى انهم يكتب�ن   for وي�صتعي�ص�ن عن كلمة  u باحلرف  you صبيل املثال ي�صتعا�س عن كلمة�

.وقد يجد بع�س النا�صطني التعبري عن االأفكار وامل�صاعر عرب املدونات 
) 42(

you  بحرفني فقط وه� u 4 .... الخ.
وال�صبكات االجتماعية باأقل قدر ممكن من الكلمات ن�ع من التمرين املبدع حتى يتي�رش لهم ار�صال ر�صائلهم 
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باأ�رشع ما ميكن . يق�ل احد ال�صحفيني ال�صعبيني يف جتربته عن هذا املجال: لقد وجدت نف�صي منهمكا مبحاولة 

ابتكار طرق جديدة الختزال الكلمات من اجل كتابة اأ�رشع الن�ص��س ومع انه يعد نف�صه ممار�صا خبريا يف هذا 

الفن فانه يعرتف بانه يتلقى احيانا ر�صائل ت�صعره بالعجز وال�صعف امام هذا التدمري البطيء امل�ؤمل للغة.وعندما 

طلب احد املحررين ال�صحفيني من بع�س زمالئه ال�صباب اإعداد تقارير تبحث تاأثري التكن�ل�جيا على عالقاتهم 

واأمناط حياتهم اعرتف بع�صهم باأنهم كثريا ما يختل�ص�ن النظر اىل �صفحاتهم يف الفي�صب�ك او ير�صل�ن ر�صائل 

�رشيعة عن طريق ه�اتفهم او بريدهم االلكرتوين يف ما هم منهمك�ن باإعداد التقارير وه� ما اأطلق عليه بع�س 

املت�صظي” الذي ي�ؤدي اىل ت�صتت انتباههم مثل الر�صائل الف�رية واألعاب  العمل  الكتاب ال�صعبيني ب” اأخالقيات 

الفال�س على ال�صا�صة، واختال�س النظر اىل الي�تي�ب اأو ج�لة اىل األعاب الطائرات اأو القتال على االنرتنيت.ولكن 

لالنتباه  امل�صتتة  االأم�ر  يحدثه من هذه  بالرغم مما  األة احلا�ص�ب  ا�صتخدام  بان  الدرا�صات وجدت  العديد من 

،فانه يعزز وي�صهل تط�ير املهارات الكتابية فاإن�صاء الن�ص��س عرب االنرتنيت ميكن ان يدعم الطبيعة التكرارية 

االأ�صتعادية لعملية الكتابة حيث ي�صعر ال�صحفي ال�صعبي وحتى التقليدي عند الكتابة بحرية اأكرث وه� يتنقل بني 

االأفكار ويجرب حاالت متعددة من اإعادة تنظيم الفقرات واجلمل خلربه.و�صكلت �صفحات املدونات االلكرتونية 

Blogs واأ�صكال ال�صبكات االجتماعية االخرى اأثرا فعاال للتحادث والتعبري فتكليف بع�س املتدربني باالنخراط 
يف حمادثات مكت�بة ي�صعهم يف بيئة مالئمة ل”�صناع’” املعاين ت�صمح لهم بالتفكري والكتابة وتنقيح اأفكارهم 

وكتاباتهم ومالحظة كل تقدم يحرزونه يف هذه العملية التي تت�صف مبا يكفي من الف�رية بالرغم من ات�صامها 

مبا يكفي من البطء الذي يتيح روؤيتها ومتابعتها يف ال�قت نف�صه. ان الرغبة يف النقل ال�رشيع لالأفكار واعتياد 

كلها  املرئية  ال�ص�رة  بها  تتمتع  التي  واالأف�صلية  تركيزنا  املتزامنة وتق�صري فرتات  املهمات  تعدد  على  النا�س 

اأم�ر ينبغي لكتاب امل�صتقبل اأن ياأخذوها بنظر االعتبار.واعتربت ق�صية جذب القارىء او امل�صاهد واحدة من 

ال�صعبيني وهم يخاطب�ن  ، فكيف باملحررين  الكتاب وال�صحفيني منذ زمن ط�يل  التي ت�اجه  التحديات  ابرز 

جمه�رهم يف مدوناتهم و�صفحات �صبكاتهم االجتماعية و�صط تناف�س �صديد ي�اجه�نه من نظرائهم او من كبار 

وال�صمعة  تاريخ ط�يل من اخلربة  بارزة وذات  اإعالمية  م�ؤ�ص�صات  الر�صينة ويف  بلغتهم  املتميزين  ال�صحفيني 

االإعالمية.ان هذه التحديات دفعتنا اىل ابداء الن�صائح االآتية:

حاول اال�صتفادة من املقدمة لت�ص�يق القارىء .

ال تعمد اىل اإغراق القارىء بجمل وفقرات معقدة ومتداخلة ومط�لة.

جتنب اإدخال امللل اىل نف�س القارىء. 

يتمتع الكتاب من ال�صحفيني التقليديني وال�صعبيني يف هذا الع�رش مبدى وا�صع من اأدوات وتقنيات   

التدوين التي تتيح لها اال�صتح�اذ على اهتمام القارىء.وكثريا ما نن�صى ان القراءة بحد ذاتها تعتمد اىل حد كبري 

على ما يجده القارىء اأمام عينه على احلروف التي يراها وهي جتري ف�ق ال�صفحات وحتفز امل�ؤثرات العقلية 
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يف اأدمغتنا رمبا اعتدنا منذ اأقدم االأزمنة على ت�صطري تلك الكلمات واحلروف يف دفاترنا وم�ص�داتنا بنمط معني ا

ثابت ن�صبيا غري ان علينا االآن اأن ن�صعى اىل تق�ية وتعزيز التاأثري الب�رشي الذي حتدثه ب�ا�صطة ا�صتعمال امناط 

متقدمة من اخلط�ط والتن�صيقات وترتيب الفقرات ب�صكل فني مبدع، ولي�س هذا فح�صب فاإن التقنيات احلديثة 

تتيح لنا جذب انتباه القاريء عن طريق دفعنا اىل تغيري الطرق التي ن�ص�غ بها اخلرب اأو ن�رشد بها االأحداث. 

لقد اعتدنا ومنذ زمن ط�يل على ان ننظر اىل الق�صة االخبارية على انها تتك�ن من بداية وو�صط ونهاية ،ولكن 

يف الن�ص��س االلكرتونية ذات االرتباطات الت�صعبية ال ت�جد يف العادة م�صارات مقررة �صلفا لذلك ال يظهر ال�رشد 

بطرق  تفعيلها  للقارىء  ميكن  االحتماالت  من  ك�صبكة  بل  املتعاقبة  االأحداث  او  امل�صاهد  من  �صل�صلة  اأو  كقاطم 

اأمام القراء العديد من االحتماالت ال�صتك�صاف الن�س  عديدة خمتلفة.اإن ن�ص�ء وتط�ر االأدب االلكرتوين فتحا 

فلم يع�دوا بحاجة اىل القراءة باجتاه واحد بل ميكنهم اأن يثب�ا اىل االأمام اأو اىل ال�راء وان يبحروا من رابط 

اىل اآخر ب�صكل مينحهم املزيد من ال�صلطة على حمت�ى وت�صل�صل الن�س ، يف خ�صم الن�س الرقمي ت�صبح القراءة 

الفعالة عملية اأكرث تعقيدا وت�صابكا، فهذه االأ�صكال اجلديدة من الكتابة تدع� القارىء اىل تخطي احلدود عندما 

ما  قارئا.لكن  والكاتب  كاتبا  القاريء  في�صبح  الن�س  خلق  يعيدون  بل  واال�صتيعاب  والتاأويل  بالفهم  يكتفي  ال 

يحتاجه املحرر يف �صحافة امل�اطن ه� اأن يك�ن متط�را يف ال�صياغة التحريرية واإمكانية يف قدرة قيادة احلا�صب 

    .
)43(

االلكرتوين فهي ثنائية تتطلب �رشورة �صبطها 

خام�شا: مفهوم املحتوى االإخباري 

اذا كنا قد ركزنا يف درا�صتنا على �صحافة امل�اطن، فان املتغريات املهنية االأخرية ،قادت اىل اختفاء   

اأي  هناك  تعد  امل�صتعمل�ن.ومل  ينتجه  ا�صمل  مفه�ما  بعده  االإخباري  املحت�ى  مفه�م  حمله  ليحل  اال�صم،  هذا 

الق�اعد واالأخالقيات،  » بك�نها مهنة متخ�ص�صة حتكمها جمم�عة فريدة من  »ال�صحافة  اإىل  اإ�صارة مرجعية 

ُمنتجني  الأ�صبح�ا  مناف�صني  يع�دوا �صحفيني  ل� مل  الذين  املدون�ن  اأ�صا�صها  على  يعمل  التي  تلك  عن  تختلف 

ُمكملني للمحت�ى االإخباري. كما اأن التعبري اال�صطالحي،ي�ّلده امل�صتعمل،يتخطى مفه�مي جمم�عة امل�اطنني 

وج�د  يفرت�س  لكنه  واملُعلقني،  اء 
ّ
والقر امل�صتهلكني  من  كل  املحت�ى  ينتج  اأن  املمكن  املدين.فمن  واالنخراط 

ل هذا الكّم الهائل من امل�صادر حتديًا يع�د تاريخه اإىل  حمررين حمرتفني لتح�يل املحت�ى اإىل �صحافة. وُي�صِكّ

بداية ع�رش ال�صحافة »حتديد امل�صدر الذي ميكن ال�ث�ق به«. ويق�ل ج�رج بروك، رئي�س حترير عدد ال�صبت 

من �صحيفة التاميز اللندنية، اإن ال�ص�ؤال االأكرث اأهمية الذي يطرحه دائمًا م�صتهلك� االأخبار واالآراء على اأنف�صهم، 

غريها. م�صادر  �صتخفق  حني  يف  االختبار،  هذا  يف  امل�صادر  بع�س  ؟.و�صتنجح  امل�صدر”  بهذا  اأثق  »هل  ه� 

ويجب على املجتمعات املنفتحة،التي ترغب يف اأن تظل منفتحة اأن ت�ا�صل اإجراء ذلك االختبار.وهكذا فاإن ظه�ر 

واأي�صًا  ،يحمل يف طياته فر�صًا  ثقافية حقيقية  ث�رة  ال�ج�د،امنا ه�  اإىل حيز  امل�صتعمل  ي�ّلده  الذي  املحت�ى 

خماطر ال ي�صتهان بها تتطلب يقظة املجتمع.فمن الناحية االإيجابية، اأ�صبح لدى امل�اطنني االآن �صيطرة اأعظم 
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بكثري على كيفية ح�ص�لهم على املعل�مات وم�عد ح�ص�لهم عليها. ومتر �صناعة االأخبار حاليًا يف مرحلة حت�ل 

ووجهات  اآراءها  النخبة  فئة  لفر�س  و�صيلة  جمرد  ك�نها  من  اأكرث  ومتلقيها  املعل�مات  مزودي  بني  ح�ار  اإىل 

نظرها. اأما من الناحية ال�صلبية، فقد اأوجدت �صبكة االإنرتنت اإمكانيات جديدة هائلة للتالعب ال�ا�صع واخلطري 

اأحيانًا باملعل�مات، وه� اأمر �صعب، اإن مل يكن من امل�صتحيل، كبحه.و�ص�ف ت�صع هذه الظاهرة م�ص�ؤولية ثقيلة 

متزايدة على كاهل ال�صحفيني املحرتفني لكي يحافظ�ا على معايري عالية يف التحقق من �صحة ال�قائع وال�صدق 

ي�ّلدها  اأو  ينتجها  التي  والن�ص��س  ال�ص�ر  ب�صحة  التدقيق  يف  ط�يال  وقتا  املحررون  وينفق  وامل��ص�عية. 

ال  �صبكة  وتتخ�ف 
)44(

بذلك. للقيام  الالزم  ال�قت  يزداد  اأن  املت�قع  امل�صتعمل�ن وامل�صادقة على �صحتها،ومن 

BBC من و�صائل االإعالم االجتماعية وو�صفتها ب”االألغام”،وحددت الئحة من �صت نقاط اأ�صا�صية ل�صحفييها 
ت�صع اأطرًا لكيفية التدوين،اأو ن�رش االأخبار العاجلة با�صتخدام ت�يرت اأو الفي�صب�ك، دون ال�ق�ع يف ماأزق.)لكن 

غالبًا ما يقع ال�صحفي�ن يف ماأزق من هذا الن�ع.ويبداأ دليل ا�صتخدام احل�صابات ال�صخ�صية يف و�صائل الت�ا�صل 

نقاط  االأخبار،هناك  يعمل يف  BBC، وخ�ص��صًا ك�صخ�س  ”... ب��صفك م�ظفًا يف  االآتي:  بالطلب  االجتماعية، 

حمددة يجب اأن تاأخذها يف االعتبار، وميكن تلخي�صها بجملة واحدة : ”ال تق�م�ا باأم�ر غبية”.وهي ت��صيات 

لالبتعاد عن ال�صيا�صة واأي عمل ينظر اليه على انه حتيز حزبي.وي�جههم يف كيفية معاجلة االأم�ر ف�ر اإنبثاق 

االأخبار العاجلة،واأثناء عملهم على احل�صابات الر�صمية ل��صائل االإعالم االجتماعية التابعة لل�صبكة.وهي االأخرى 

اأ�صدرت وكالة االأ�ص��صيتد بر�س االأمريكية، املعروفة بـت�صجيع �صحفييها على دمج ح�صاباتهم ال�صخ�صية، التي 

اأن�صاأوها يف خمتلف و�صائل االإعالم االجتماعية، باملهنية، م�ؤخرا حتذيرًا الثنني من �صحفييها اأعربا عن اآرائهما 

.
)45(

ال�صخ�صية عرب ال�صبكات االجتماعية

املبحث الثالث:  اجليل الثاين لالإعالم االأنرتنتي يف مواجهة العقبات   

اأوال: التحديات التي تواجه ال�شحافة املواطنة:

والق�ى  التقليدية  االإعالم  و�صائل  فعل  رد  منها  امل�اطنني  �صحافة  ت�اجهها  كثرية  حتديات  هناك   

ال�صيا�صية املناه�صة للدميقراطية وحرية الفرد خا�صًة فى الدول العربية التي ت�صع الق�انني املقيدة لن�رش االأخبار 

والتحقيقات ال�صحفية يف اجلرائم وق�صايا الف�صاد املنت�رشة، وذلك عك�س الدول املتقدمة التي حتمي ال�صحفي 

املهني اأو ال�صحفي امل�اطن. لكن �صحافة امل�اطن بالرغم من العقبات واالأجهزة الرقابية التى ت�صتخدمها الق�ى 

االأمنية لالأنظمة ال�صيا�صية، اإال اأنها �صتفتح اأب�اب حرية التعبري ونقل االأخبار ب�صكل اأو�صع الأنها �صحافة ت�صمح 

للم�اطن العادي القيام بدور ال�صحفي وت��صيل اأفكاره بحرية جلمه�ر امل�اطنني بعيدًا عن االنحطاط الفكري 

الذي تفر�صه غرائز العن�رشية والطائفية واالإثارة الدينية. وال �صك �صتك�ن �صحافة امل�اطن �صحافة واقعية 

عندما تقدم خدماتها للم�اطن ب�ا�صطة �صحفي ي�صتطيع ا�صتيعاب تط�رات التقنية الع�رشية ل�صنع �صحافة الغد 

ال�صعبية،وهذا ما ينتظره النا�س بك�نها خدمة اإعالمية جريئة وقريبة من حاجات ومتطلبات النا�س االخرين.

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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وبرغم االعرتاف مبا تق�م بها �صحافة امل�اطن باأ�صكالها املختلفة من ادوار فاعلة يف احلياة التن�يرية اال ان ا
)46(

جهات دولية خمت�صة ما تزال حتى اللحظة تعتقد بان)�صحافة امل�اطن( لن حتل بديال عن ال�صحافة االحرتافية 

ب�ك�فا” باأن ال�صحفيني امل�اطنني،لن يحل�ا مكان  ”اأيرينا  لالأوني�صك�  العامة  املديرة  ترى  ” التقليدية” اإذ 
ال�صحفيني املحرتفني،وال بد من تغيريات يف التعليم واملعرفة التي اأحدثتها التقنيات الع�رشية.ومع ذلك قالت 

فعال �صحافة امل�اطن غرّيت وجه و�صائل االإعالم، لكن االأوني�صك� ال تزال تعمل على تدريب ال�صحفيني يف البلدان 

.اإن االإعالم اجلديد الذي �صن�صهد �صع�ده ب�ترية مت�صارعة يف ما ه� قادم من 
)47(

النامية لي�صبح�ا اأكرث مهنية،

اأم ه�اة، و�ص�اء كان�ا من  االأيام، لي�س فيه العب�ن وم�صاهدون، بل الكل فيه العب�ن، �ص�اء كان�ا حمرتفني 

ال�صف�ة اأو املهم�صني .اإعالم يق�م بكل االأدوار املت�قعة وغري املت�قعة، ال ت�جد م�انع حتده اأو �صقف يح�ل دون 

�صع�ده، وهكذا وجد )االإعالم اجلديد( اأكرب واأهم ع�امل انت�صاره، واإن كان ال يخل� من خماطر هي :

1. فقدان املهنية وعدم التيقن من امل�صداقية 

2. االإغراق اأحيانا كثرية يف الذاتية و�صعف اجل�انب االأخالقية،.

هذا  �صيظل  ذلك  .ورغم 
)48(

�صيا�صية  باأطر  املن�صبطة  غري  الدميقراطية  من  جديد  �صكل  خلق  اإىل  اإ�صافة   .3

لدور  املعم�رة”،وبالن�صبة  �صكان  من  ن�صبة كبرية  يالحقان  والتهمي�س  القهر  دام  ما  ال�صكل اجلديد م�ج�دا، 

ال�صحفيني املحرتفني يف العامل بعدما بات ت�يرت وفي�صب�ك، واله�اتف النقالة، و�صحافة امل�اطن االأخرى هي 

الإنتاج  ال�صعبية  ال�صحفية  االأن�اع  العملي مع  والتفاعل  الت�ا�صل  املزيد من  بذل  عليهم  لزاما  اأ�صبح  املزدهرة 

اأن كثريا من االأخبار اجلريئة التي ك�صفت م�صامينها عي�ب 
)49(

من�ذج �صحفي جديد يت�صم باحلرفية ال�صحفية.

وانتهاكات خطرية، دفعت كثريا من حك�مات الدول للتفنن يف حتجيم دور هذه املنتديات وامل�اقع من خالل و�صع 

بروك�صي  PROXY  اأو حجب BLOCK  تلك ال�صحف االلكرتونية داخل الدولة. ال �صك اأن هذه اال�صكالية 

يف عامل االإعالم االأنرتنتي و�صع املزيد من امل�اقع حتت �صغ�ط اأمريكية مثل ”ه�ت ميل hotmail و ياه� ” 

yahoo و�صمحت بت�رشيب ماليني ن�ص��س الر�صائل الربيدية االلكرتونية بالعربية اىل مراكز اال�صتق�صاء عن 
املعل�مات االأمريكية املتعلقة مبا ي�صمى”االرهاب”،ومن هذا املنطلق فاإن امل�اقع االأخبارية اخلا�صة باجلماعات 

اخلا�صة  باأول  اأول  ترد  التي  اأخبارها  مبتابعة  حتظى  التي  امل�اقع  اأكرث  من  القاعدة  تنظيم  واأبرزها  امل�صلحة 

بتحركاتها وبناء ا�صرتاتيجيات جهادية لها يف معركتها مع الغرب،ورمبا اأخذت كربيات وكاالت االأنباء و�صبكات 

التلفزة امل�صه�رة وكذلك اأعداء واأ�صدقاء هذه اجلماعات تتلقف ب�صغف ما يرد يف هذه امل�اقع واملنتديات التي 

ات�صعت يف كرثتها ب�صكل ملفت للنظر يف ال�صن�ات التي اأعقبت احتالل اأفغان�صتان والعراق مطلع االألفية الثالثة.

ومن اأهم االأخبار التي جرت متابعتها ق�صية ذبح الرهائن الغربيني عندما تعتقلهم هذه اجلهات امل�صلحة ،ودفعت 

هذه امل�صائل االإدارة االأمريكية باإ�صدار ت�جيهات �صف�ية لل�رشكات املزودة باالنرتنت داخلها وال�رشكات املهيمنة 

على االنرتنت ب�رشورة التخل�س من امل�اقع التي ت�صبب ل�صيا�صة ال�اليات املتحدة ال�صداع ،مما اأدى يف نهاية 

عندما اتفقنا على �صيء ا�صمه اجليل 
)50(

االأمر اىل اإغالق االف امل�اقع ناه�صت �صيا�صة ال�اليات املتحدة يف العامل.
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الثاين ) web 2.0 ( لل�صبكة االأنرتنتية مب�صم�ن �صحافة جديدة فان الطبيعية االأفقية له متكن امل�اطنني بطرق 

ال ت�صتطيع و�صائل االإعالم التقليدية تاأمينها وجتعل تدفق املعل�مات اأكرث �صع�بة لل�صيطرة عليها.وبغ�س النظر 

عن ذلك حتاول احلك�مات اال�صتبدادية تقييد االت�صال االأفقي واإعاقة انت�صار امل�صم�ن الذي ينتج حمليا والذي 

جتده غري مرغ�ب فيه.ومع ان الهدف االأويل ه� ا�صكات النقاد املحليني ومنع قيام بدائل �صيا�صية، فان و�صائل 

املراقبة املفرو�صة التي تنفذ هذا العمل هي بال�رشورة اأكرث اقتحامية وتطفال وت�ؤثر ب�ص�رة مبا�رشة على اأعداد 

 .
)51(

كبرية من النا�س من تاأثري القي�د املفرو�صة على و�صائل االإعالم التقليدية

ثانيا : مواقف حكومات معار�شة لفاعلية اإعالم امل�شتخدم:

انطالقا من خا�صية الفاعلية الالزمة ل�صبكة اجليل الثاين )web  2.0 (وتاأثري ال�صحافة اجلديدة يف   

�رشعة نقل املحت�ى االإعالمي ، فاأن عدة بلدان اتخذت م�اقف جديدة للحد من هذه الفاعلية ،وقامت بتط�ير 

منظ�مات اأ�صاليب رقابية لال�رشاف عليها وتقلي�س احلرية االأنرتنتية ،الإمكانية ال��ص�ل اىل تطبيقات �صبكة هذا 

اجليل مثل الفي�س ب�ك والي�تي�ب، لغر�س منعها ب�ص�رة دائمة اأو م�ؤقتة ،وتفر�س هذه العقبات يف اأحداث معينة 

 منها على �صبيل املثال احلك�مة االإيرانية والت�ن�صية ونظرياتها امل�رشية 
)52(

كما فعلت حك�مات عدة يف العامل

العربي   الربيع  ب”اأحداث  ي�صمى  ما  يف  ن�صبت  التي  اال�صطرابات  خالل   2012 2011و  و   2010 وال�ص�رية 

منذ  العري�صة  امل�جة  عرب  البث  ال�صتعمال  االنرتنت  ومقاهي  املنازل  يف  ال�صبكة  ا�صتخدام  متنع  التي  واإيران” 

قيام املظاهرات التي خلفتها نتائج االنتخابات عام 2008 واأحداث ”زينغيانغ” يف ال�صني عام 2009، ومنعت 

االأجراءات  اأعقاب  2007،يف  عام  ايام  لعدة  العاملية  االنرتنت  �صبكة  اىل  ال��ص�ل  اإمكانيات  كافة  ب�رما  اأي�صا 

ال�صارمة العنيفة التي اتخذت �صد املظاهرات ال�صلمية يف ث�رة ”الزعفران”.وير�صد القائم�ن من الب�رش على 

عمليات رقابة ويزيل�ن يدويا مراكز املدونات ويغلق�ن منتديات املحادثات على �صبكة اجليل الثاين التي تعالج 

م��ص�عات حمرمة مثل حق�ق االن�صان واالنتهاكات وانتقاد ال�صخ�صيات ال�صيا�صية اأو الف�صاد الر�صمي ،حيث 

تلجاأ ال�صلطات اىل طريقة املكاملات الهاتفية من خلف الك�الي�س لل�صغط على املدونني وم�صيفي م�اقع ال�صبكات 

من اأجل اإلغاء حمت�ى معني وهذا االأ�صل�ب اأكرث ما جلاأت اليه هي رو�صيا.وبدال من االعتماد الكامل على تدخل 

مبا�رش من جانب وكاالت حك�مية تلجاأ بع�س االأنظمة احلك�مية ب�ص�رة متزايدة اىل تف�ي�س م�صائل الرقابة 

واالأ�رشاف ل�رشكات خا�صة خارجية من واىل مزودي خدمات االنرتنت و�رشكات ا�صت�صافة املدونات ومقاهي 

فقدانها  عليها،واىل  غرامات  فر�س  اىل  ال�رشكات  وتتعر�س  النقالة  اله�اتف  وم�صغلي  االلكرتوين  الف�صاء 

اأو جمع  اأو ر�صد ن�صاط االنرتنت  ال�صيا�صي  العمل املمن�ح لها، يف حال تخلفت عن تر�صيح املحت�ى  ترخي�س 

اأ�صمائهم مع مزود خلدمات االنرتنت عند  البيانات ح�ل م�صتعملي االنرتنت، يفر�س على امل�صتعملني ت�صجيل 

�رشائهم رخ�صة ا�صتعمال االنرتنت يف منازلهم، اأو يف مكان عملهم لكيال يتمكن�ا من العمل على االنرتنت ب�ص�رة 

جمه�لة اال�صم، ويف هذا املجال ت�صتغل عدد من احلك�مات معلقني �رشيني مدف�عي االأجر وم�ؤيدين للحك�مة او 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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املثال ت�صتعمل احلك�مة ا للتاأثري على املحادثات عرب االنرتنت،وعلى �صبيل  الدولة  م�اقع على االنرتنت مت�لها 

ال�صينية 250 األف اأو اأكرث من املعلقني الذين يعرف�ن با�صم فريق) 50 �صنتا( والذي ح�صب ما ت�ؤكده التقارير 

.
)53(

يتلق�ن مبلغ )50 �صنتا( �صينيا عن كل م�قع م�ؤيد للحك�مة يديرونه.

ثالثا: �شحافة املواطنة تتجاوز القيود الر�شمية.

           بلدان الربيع العربي امنوذجا

يف  كبري  دور  االجتماعية  لل�صبكات  كان  عليه  يطلق  ان  للبع�س  يحل�  كما  العربي  الربيع  ث�رات  يف   

االإعالم  و�صائل  وقيمة  اأهمية  ،وتكمن  املختلفة  باأ�صكالها  امل�اطن  �صحافة  اهمية  وبروز  االإخبارية  امل�صاركة 

االجتماعية يف اأنها اأداة يتم ا�صتخدامها للم�صاعدة يف حتقيق التغيري ال�صيا�صي، وه� ما ظهر جليا يف اخلام�س 

والع�رشين من �صهر يناير كان�ن الثاين 2011، فبعدما ا�صتخدم ال�صعب الت�ن�صي في�صب�ك وي�تي�ب للم�صاعدة 

الفكرة  هذه  يف م�رش  املعار�صة  ا�صت�حت جماعات  علي،  بن  العابدين  زين  ال�صابق  الرئي�س  بنظام  االإطاحة  يف 

وقامت با�صتخدام في�صب�ك وت�يرت وي�تي�ب للم�صاعدة يف تنظيم احتجاجات يف اخلام�س والع�رشين من كان�ن 

الثاين، الذي كان يتزامن مع عيد ال�رشطة امل�رشية، والذي �صهد ال�رشارة االأوىل الندالع الث�رة امل�رشية التي 

اأطاحت بنظام الرئي�س ال�صابق ح�صنى مبارك.وقال اأكرث من 70.000 �صخ�س على في�صب�ك اإنهم �صي�صارك�ن 

يف تلك االحتجاجات، اأما على ت�يرت فقد بداأ الن�صطاء امل�رشي�ن، ثم النا�س يف جميع اأنحاء العامل، با�صتخدام 

.وعلى ي�تي�ب قامت النا�صطة ال�صيا�صية اأ�صماء 
)54(

»Jan25« للم�صاعدة يف ن�رش املعل�مات ح�ل االحتجاجات

على  �صعيد«  خالد  »كلنا  �صفحة  حت�لت  كما  ال�صارع،  اإىل  اخلروج  على  امل�رشيني  يحث  فيدي�  بن�رش  حمف�ظ 

في�صب�ك التي كانت تدار �رشا من قبل وائل غنيم، مدير الت�ص�يق ب�رشكة غ�غل يف ال�رشق االأو�صط، وغريه من 

الليبيني  ال�صباب  اأخذ فريق من  النا�صطني يف جمال حق�ق االإن�صان.ومع بدء الث�رة ال�صعبية مب�رش،  ال�صباب 

تاألف من 17 متط�عًا مهمتهم  ليبيا، وه� فريق  اال�صتعداد لث�رة و�صيكة يف بالدهم. و�صكل�ا جمم�عة �صباب 

امل�ؤمتر  يف  ليبيا  �صباب  كانت متثل جم�عة  والتي  منينة،  هدى  هناك.وتق�ل  فعال  يحدث  كان  عما  العامل  اإخبار 

الذي عقدته جامعة فكت�ريا يف كندا، حتت عن�ان: »االإنرتنت وو�صائل الت�ا�صل االإجتماعي والتغيري ال�صيا�صي 

االإنرتنت ومل  قطع  بالدنا حيث مت  يف  االأحداث  الت�عية ح�ل  دور  عاتقنا  على  اأخذنا  لقد  االأو�صط«:  ال�رشق  يف 

�صباط/   5 يف  ت�يرت  على  املتط�عني ح�صابًا  فريق  للعامل.وان�صاأ  اإي�صال �ص�ته  على  قادرًا  الليبي  ال�صعب  يكن 

فرباير ولدينا االآن ما يزيد على 45 األف متابع، قمنا بن�رش االأخبار واملعل�مات على االإنرتنت ح�ل االأحداث يف 

ليبيا.و�صكل فريق من ال�صبان لي�ص�ا �صحفيني يف ليبيا للت�ا�صل عرب ال�صبكة االجتماعية واخذوا يكتب�ن بال 

حار�س ب�ابة وبدون اإخ�صاع اإ�صهاماتهم ال�صحفية لتدقيق اأو فلرتة �صحفية بل تذهب اىل امل�اطن اأو القارىء 

مبا�رشة،وتق�ل اأحد اأع�صاء الفريق وهي اأ�صماء منينة« نهاية الث�رة يف ليبيا هي بداية م�رشوعنا،وهدفنا االآن 

العمل داخل ليبيا لتعزيز انت�صار االإنرتنت من 5% حاليًا اإىل اأكرب قدر ممكن عن طريق اإ�رشاك النا�س يف جمتمعات 

.
)55(

االنرتنت وت��صيح مدى تاأثري االنرتنت على الث�رة« 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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رابعا :  �شوابط ا�شتخدم اأخبار ال�شبكات االجتماعية:  

االإعالم  و�صائل  يف  املن�ص�رة  التقارير  تناول  قرار  اتخاذ  ت�صتدعي  �رشورية  مهنية  �ص�ابط  هنالك   

م�صائل  ثالث  هنالك  ذلك  �صبيل  نف�صها.ويف  تبقى  االعتبارات  االأخرى،ولكن  عن  تختلف  حالة  كل  االجتماعية؟. 

متميزة لتقييم ما يلي:

املعل�مات؟ هذه  م�صداقية  • مدى 
اأهميتها جلمه�رك؟ هي  • ما 

احلالة؟ ملّحة  هي  • وكم 

لي�س باالأمر الهني حني تتناول التقارير على ال�صفحات االجتماعية لالآخرين،حيث يتطلب منك تقييم   

امل�صداقية، النظر يف التاريخ االجتماعي للم�صدر. اإذا كان هذا ال�صخ�س �صاحب خربة ط�يلة على ال�صبكة، اأم اأنه 

ح�صاب جديد لي�س له �ص�رة �صخ�صية اأم اأ�صدقاء اأم تاريخ؟ وبادر ب�ص�ؤال نف�صك هل قام بن�رش معل�مات ب�صكل 

منتظم وذات م�صداقية يف مرات �صابقة؟.وهل كان امل�صدر يف و�صعية مُتّكنه من معرفة ما يّدعي معرفته؟ الأننا 

ن�اجه الكثري من الت�صليل يف و�صائل االإعالم االجتماعية ياأتي من م�صادر خمطئة، ولي�س اأنا�صا مار�ص�ا الكذب 

عن عمد.وهذا �صمن اجلانب االأول :

• حّدد ما اإذا كان �صاهًدا على احلدث ب�صكل مبا�رش اأو اأنه ينقل اإ�صاعات.هل يعي�س هذا ال�صخ�س يف مكان قريب 
اأو اأنه يعرف االأ�صخا�س املعنيني؟

 ناًرا بل جمرد دخان يت�صاعد؟
َ
اأطلق امل�صدر افرتا�صات معينة. على �صبيل املثال، مل ير اإذا  ما  يف  • انظر 

• فّكر بطريقة نقدية يف ما اإذا فات امل�صدر �صيء مهم.هل كانت متر ب�صيارتها )اأقل م�ث�قية( اأم اأنها كانت تقف 
يف مكان احلادث؟.

حاول اأن تطرح هذه االأ�صئلة ب�صكل مبا�رش على امل�صدر، واإن كنت ال ت�صتطيع، قم بتحليل اأي �صياق   

ميكنك العث�ر عليه.التم�س اأجهد نف�صك يف احل�ص�ل على ت�ثيق ر�صمي �ص�اء من قبل رجل ال�رشطة، اأو االإطفاء، 

اأو كامريات املرور اأو اأية م�صادر اأخرى للمعل�مات الر�صمية؟ وحاول احل�ص�ل على ت�ثيق من قبل النا�س.وهل 

امل�قع؟. نف�س  تقارير مماثلة وم�صتقلة من  بن�رش  يق�م�ن  االآخرون  االجتماعية  امل�اقع  باأن م�صتخدمي  تعتقد 

وعندما ي�صطدم �صاروخ �صرتيال بطائرة حربية يف اجل� وتتح�ل اىل كتلة نار، فيجب اأن تك�ن اأكرث من �ص�رة قد 

التقطت،كما يتطلب البحث عن معل�مات يف م�اقع اأخرى وم�صادر اأخرى ولي�س االقت�صار على تدوينات مكررة 

على ت�يرت )retweets(اأو ر�صائل مبنية على م�قع احل�صاب امل�ج�د لديك مثال.وبالن�صبة لتقييم االأهمية، فاأنها 

ال تقل �صاأنا عن امل�صداقية والتحقق، اأن املطل�ب النظر اأي�صًا يف طبيعة املعل�مات ذاتها.وهذا يدع�ك اىل طرح 

االأ�صئلة االآتية:

1- ما مدى اأهمية املعل�مة بالن�صبة للخرب الذي اأق�م بتغطيته؟ هل ت�صّكل ادعاًء اأ�صا�صيًا )كان هناك اأطالق نار 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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خالل االألعاب النارية الليلة( اأم اأنها معل�مة عر�صية )اأقّدر وج�د 5000 �صخ�س خالل االألعاب النارية الليلة(؟.ا

اأنها ق�صة  اأم  العامة يف جمع االأخبار؟ هل ت�صتحق بجملتها عناء املخاطرة؟  الق�صة ملهمتك  اأهمية  2- ما مدى 

ثان�ية ذات تاأثري اأو اهتمام �صئيل للجمه�ر؟.

3- ما هي املخاطر واملنافع املتاأتية من ن�رش هذه املعل�مة؟ اإذا تبني اأنها خاطئة، ما ال�رشر املمكن اأن يت�صبب يف 

اإحداثه تقريرك؟ واإذا كانت �صحيحة وقد حجبت ذلك، اإىل اأي مدى مت اإغفال قرائك؟.

واجلانب الثالث يف االأخبار والتقارير االجتماعية،معرفة مدى ح�صا�صية امل�قف لل�قت.انظر فيما اإذا   

اإذا انتظرت وقتًا ط�ياًل التخاذ القرار.وما درجة  كانت املعل�مة عاجلة،وعما اذا كانت �صت�صبح غري ذي �صلة 

اء االنتظار لن�رش هذا التقرير، رمبا حتى ت�صبح 
ّ
ر ما �صتفعل؟.وما ال�رشر املمكن اأن يحدث من جر

ّ
العجلة لتقر

اأكرث ثقة يف احل�صاب اخلا�س مب�صدرك؟ هل هناك فائدة من االنتظار؟ اإذا كنت تتعامل مع تقرير ح�ل حادث اآين 

نقله اأحدهم ويتعلق بال�صالمة العامة، فعليك يف اأقرب وقت ممكن االأخذ بعني االعتبار اأهمية تنبيه االآخرين اإىل 

.اإن من 
)56(

اخلطر املحتمل. هذه الع�امل االأربعة اإذا ما ت�فرت فاأنها �صتدفعك اىل اعتماد املعل�مات لغر�س الن�رش

امل�ص�ؤوليات ال�صحفية الرئي�صية احلكم على املعل�مات، ولي�س هي مهمة ال�صحفيني جمرد جمع املعل�مات لنقل 

االأخبار وح�صب، واإمنا اأي�صا التحقق من �صحتها قبل ا�صتخدامها، ومن ال�رشوري الرج�ع اىل م�صادر متعددة 

.
)57(

للتاأكد من م�ث�قية املعل�مات التي يح�صل�ن عليها 

اخلامتة : 

عرب هذه املحاولة البحثية التي طافت يف ف�صاء االإعالم اجلديد يبدو اأنه اأ�صبح ميثل نظامًا م�ازيًا لالإعالم   

�صيا�صية،وحتت  ب�ص�ابط  �صم�لية  اأنظمة  عليه  احلرية،وت�صيطر  تنق�صه  ات�صايل  ظرف  اأنتجه  التقليدي،الذي 

�صغط �صط�ة املال،ما اأبعده يف كثري من االأحيان عن اهتمامات اجلمه�ر وق�صاياه احلقيقية، واإىل انعدام الثقة يف 

م�صم�نه،ما دفع للحاجة عن وليد اآخر، ويف حلظة زمنية ظهر اإعالمي و�صنع له دورا م�ؤثرا يف اختيار ر�صالته 

عك�س  اإىل  باجلمه�ر؟  االإعالم  و�صائل  تفعل  ماذا  الكال�صيكي:  ال�ص�ؤال  بدلت  التي  للدرجة  م�صاراتها،  وحتديد 

االجتاه: ماذا يفعل اجلمه�ر نف�صه ب��صائل االإعالم؟. واأ�صبح اجلمه�ر اإىل حد بعيد ي�صنع اإعالمه، بدال من اأن 

تك�ن لالإعالم وحده �صط�ة حتديد اأول�يات الق�صايا التي يفكر فيها اجلمه�ر؟.وبهذا املفه�م اجلديد لالإعالم 

الع�رشي اأ�صبحت ال��صيلة هي الر�صالة.وبداأت تلك ال��صائط االلكرتونية تتفاعل ب�صكل تدريجي و�صلمي عقب 

حتررها و�صاعدت يف خلخلة اأ�صط�رة الرقيب احلك�مي الذي ال يهزم،وكل ما يتعلق بالت�رشيح واالإذن امل�صبق 

للن�رش الذي ت�رشعه اأغلب ق�انني املطب�عات يف العامل، وه� ما اأثري يف مقدمة البحث .

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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 االأ�شتنتاجات :

يف �شوء الدرا�شة التي تناولت املتغريات التي ح�شلت يف بيئة االإعالم الع�شري, خ�شو�شاً بعد 

ا�شتنتاجات  جملة  هنالك  عامة,فاإن  املجتمعات  حياة  اىل  دخلت  التي  للتقنية  املتنامي  التطور 

تو�شلت اإليها هذه الدرا�شة وهي :

اإعالمية جديدة تختلف يف �صياقات . 1 ايجابيا نح� ت�صكيل منظ�مة  اأعطت دفعا  الع�رشية  االإعالم  تقنيات  اإن 

عملها عن �صياقات االإعالم التقليدي،متتاز بتفاعلية دميقراطية يف انتاج امل�صم�ن املتمثل باالأخبار واملعل�مات 

بني االأطراف امل�صاركة،معلنة انتهاء العالقة ذات االجتاه الراأ�صي والتي مل يكن اجلمه�ر فيها �ص�ى متلقيا.

حار�س . 2 وت�صلط  رقابية  ق�انني  حتكمها  م�ؤ�ص�صة  من  االإعالمي  امل�صم�ن  نقل  اآليات  يف  تغيريات  ح�ص�ل 

الب�ابة اىل م�ؤ�ص�صة امل�اطن ال�صحفية التي تتميز بحرية مفرطة ال حتكمها �ص�ى تقاليد االإن�صان و�صل�كه 

ال�صخ�صي فاأ�صبح �صحفيا وم�ص�را ونا�رشا يف اآن واحد، ولكن قد تف�صي هذه احلرية الزائدة عن حدودها 

من  الكثري  يف  االإعالنية  بامل�اد  واختالطها  البع�س،  لدى  ال�صحفية  املهنة  اأخالقيات  يف  اختالل  اإحداث  اىل 

امل�اقع االإعالمية.

اإعالم . 3 عنها  بدال  وحل  اجلمه�ر  ت�صمية  وانتهت  املفاهيم،  يف  تغيريات  االإعالم  بيئة  يف  التح�الت  اأحدثت 

امل�صتخدم ، فلم يعد امل�اطن متلقيا كما يف ال�صابق بل م�صاركا ومنتجا للر�صالة االإعالمية، واأعلن عن نهاية 

م�صطلح اجلمه�ر التقليدي )audience( وا�صتبداله مب�صطلح امل�صتخدمني)Users( بك�نه يتجه مبا�رشة 

للمعنيني بالت�ا�صل مع هذه امل�اقع واجلمه�ر الفعلي لها.

اإن هذا التح�ل اجلديد نح� بيئة اإعالمية �صكل جر�س اإنذار لل�صحافة املكت�بة باأف�ل جنمها،ودفعها للبحث . 4

من  واالنتقال  التكيف  م�صاألة  هذه  االإعالمي  التح�ل  مرحلة  اعرت�صت  واال�صتمرارية.ولكن  الدمي�مة  عن 

قائم  اأكرث حتررا ودميقراطية  املطب�عة اىل منط جديد  ال�صحافة  لدى  را�صخة  تقاليد  اإعالمي حتكمه  منط 

اأ�ص�س التفاعلية والتعددية واالنفتاح  على ت�ص�ر تعدد املنتجني يف �صناعة امل�صامني االإعالمية، وعلى تبني 

واحل�ار بني كل االأطراف املعنية بالعمل االإعالمي.

اأ�صبحت و�صائل االإعالم ال�صعبية مبثابة الرقيب ل��صائل االإعالم التقليدية،فهي ت�صتطيع اأن تك�صف احلقائق . 5

من خالل ال�ص�ر ومقاطع الفيدي� احلية.اإ�صافة اىل حتقيق امتياز يف عامل ال�رشعة وتن�ع اخلرب والتقرير 

من اأبعد مكان يف العامل،دون تكاليف باهظة.
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التو�شيات :ا

على . 1 حفاظا  االإ�صاءة  يحاول  من  االلكرتونية،وك�صف  املراقبة  �صبل  بتفعيل  امل�اطن،  الإعالم  جديدة  �ص�ابط  اإيجاد 

م�صداقية امل�صم�ن االإعالمي اجلديد من التحريف.

احلاجة اىل اأدخال ال�صحفيني اله�اة يف دورات �صحفية يف كليات وم�ؤ�ص�صات �صحفية و�صقل اإمكانياتهم ومهاراتهم . 2

يتطلب يف  الذي  االإعالمي  املنتج  قيمة  بتذوق  ال�صحفي.وتاأهيلهم  العمل  باأخالقيات  واالإعالمية وت�عيتهم  ال�صحفية 

كثري من احلاالت اأكرث من م�صدر حفاظا على ال�صدقية. 

للبيئة االإعالمية بالتحلي بال�عي دون ال�ق�ع يف فخ االأخبار . 3 القارىء يف ظل هذا التح�ل اجلديد  �رشورة مكا�صفة 

واملعل�مات املفربكة،وتقع على م�ص�ؤولية و�صائل االإعالم.

االإقرتاب قدر االإمكان من حياة الفرد واملجتمع وحماولة تقدمي امل�صاعدة يف اإي�صال �ص�ته انطالقا من اأن ال�صحفي . 4

ال�صعبي يتحدث بلغة ال�اقع بل ميثل �ص�ت النا�س جميعا. 
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اإ�صكالية تقدمي املنظومة االإعالمية للجرمية يف املجتمع

درا�صة تطبيقية لظاهرة االنتحار  

                                                  د.  ليندة �شيف

                                                     جامعة العربي بن مهيدي – اأم البواقي -اجلزائر

Abstract:

 The various kinds of media have become a phenomenon that prints human 
life in all its fields, whith the growing of reliance upon them so they became an 
essential feature of economic, political, cultural and social  systems, especially 
since the big evolution in technology wich helped media to reach all segments of 
society in different human populations… 
 The media technology managed to penetrate the barriers of political and 
geographical boundaries and to make the world a small village where the news, 
information and events are moving at a high speed, at the moment they occur.

مقدمـــة: 

لقد اأ�صبحت و�صائل االإعالم مبختلف اأن�اعها من املظاهر التي تطبع احلياة الب�رشية يف جميع جماالتها،   

واالجتماعية،  والثقافية  وال�صيا�صية  االقت�صادية  للنظم  اأ�صا�صية  �صمة  واأ�صبحت  عليها  االعتماد  تزايد  حيث 

خ�ص��صًا واأن هذه ال��صائل رافقها تط�ر يف التقنية �صاعدها على اأن ت�صل اإىل كل �رشائح املجتمع يف خمتلف 

التجمعات الب�رشية، فاالإعالم بتكن�ل�جياته املتط�رة ا�صتطاع اأن يخرتق احل�اجز ال�صيا�صية واحلدود اجلغرافية 

ليجعل من العامل قرية �صغرية تنقل فيها االأخبار واملعل�مات واالأحداث ب�رشعة فائقة وحلظة وق�عها. 

املتن�عة وي�رشت  الب�رشية  االأن�صطة  اأي�صا عملية ممار�صة  لقد �صهلت و�صائل االإعالم وتكن�ل�جياتها   

ن من اأدائها وحتقق كل ذلك عن طريق 
ّ

�صبل الت�ا�صل بني االأفراد والهيئات وامل�ؤ�ص�صات االجتماعية، مما ح�ص

امل�صامني االإعالمية التي تبثها هذه ال��صائل خا�صة واأن عملية اإنتاجها تخ�صع ملقايي�س و�ص�ابط علمية مدرو�صة 

هدفها االأ�صا�صي ه� التاأثري يف املتلقي الذي ت�جه له، والذي يتم ه� االآخر درا�صة احتياجاته ورغباته من طرف 

القائمني على االإعالم من اأجل التعرف عليها والعمل على تلبيتها. 

تاأدية وظائف  اإىل  ي�صعى  اإذ  م�ؤ�ص�صاته  كل  ويف  االجتماعي  النظام  يف  بق�ة  الي�م حا�رش  االإعالم  اإن   

واأدوار متعددة ومتن�عة تبعا لطبيعة هذا النظام وعادة ما تتمثل هذه ال�ظائف يف الت�عية واالإر�صاد وت�جيه الفرد 

لي�صلك �صل�كا �صليما يحافظ على امل�صلحة العامة وي�ؤدي اإىل ا�صتقرار النظام خا�صة واأن املجتمع ت�ص�ده العديد 
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6
3

ة
مي

ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
1

0
د 

د
ع

ال

من الظ�اهر واالنحرافات التي قد تخل باالأمن واال�صتقرار فيه، اإذ تتطلب هذه ال��صعية تدخل النظام االإعالمي 

لي�ؤدي ال�ظائف املن�طة به يف هذا املجال من خالل العمل على احلد من انت�صار هذه الظ�اهر واالنحرافات بن�رش 

م�صامني ت�ع�ية يف كل و�صائل االإعالم �ص�اء كانت �صحافة اأو اإذاعة اأو تلفزي�ن، حيث تتكامل هذه ال��صائل 

لت�ؤدي هذه ال�ظيفة، الأن لكل و�صيلة خ�صائ�صها التي تتميز بها والتي جتعلها تخاطب جمه�را معني، وبناًء على 

هذا ياأتي هذا البحث ليدر�س دور النظام االإعالمي يف احلد من اجلرمية ب�صفة عامة كانحراف يحدث يف املجتمع 

وجرمية االنتحار ب�صفة خا�صة من خالل اإجراء درا�صة تطبيقية على طريقة تقدمي ال�صحافة املكت�بة – ب�صفتها 

من مك�نات املنظ�مة االإعالمية – جلرمية االنتحار يف املجتمع، وهذا بتحليل بع�س امل�اد االإعالمية التي تن�رشها 

عن هذه اجلرمية.  

االإ�شكاليـــــة: 

ي�صكل املجتمع جمم�عة متداخلة من االأنظمة التي تتاأثر ببع�صها البع�س ، و ي�ؤدي كل واحد منها   

وظائف متنا�صقة من اأجل حتقيق ا�صتقرار املجتمع و تط�ره ، وعلية يعد النظام االإعالمي من النظم املناط بها 

العديد من ال�ظائف يف جميع املجاالت �ص�اء كانت اقت�صادية اأو �صيا�صية اأو ثقافية اأو اجتماعية و ذلك من خالل 

ال��صائل االإعالمية التي ت�صكل البنية االأ�صا�صية الأي منظ�مة اإعالمية .

ومن هذا املنطلق تربز عالقة املنظ�مة االإعالمية مبختلف النظم و التي من بينها النظام االجتماعي   

والذي تعد الظ�اهر االجتماعية اأبرز �صماته و ال �صيما الظ�اهر التي تعرف انت�صارا وا�صعا كظاهرة اجلرمية 

التي اأ�صبحت تهدد ا�صتقرار املجتمع  و اأمن اأفراده ، فعالقة املنظ�مة االإعالمية ب�صفة عامة بظاهرة اجلرمية 

تتحدد يف الطريقة التي تقدم بها ال��صائل االإعالمية هذه الظاهرة مما قد ي�صاهم يف احلد منها عن طريق خلق مناخ 

ت�ع�ي يجنب انت�صارها اأو عن طريق تقدمي انعكا�صات الظاهرة على املجتمع ،و من هنا تربز لنا اإ�صكالية تقدمي 

اأخطر  التي ت�صكل من  االإعالمية اجلزائرية للجرمية ب�صفة عامة و جرمية االنتحار ب�صفة خا�صة و  املنظ�مة 

اأن�اع اجلرائم التي تعرف انت�صارا وا�صعا يف املجتمع اجلزائري ، وعليه نطرح الت�صاوؤل الرئي�صي التايل :كيف 

تقدم املنظ�مة االإعالمية اجلزائرية جرمية االنتحار يف املجتمع  ؟ و ما ه� دورها يف احلد من هذه اجلرمية ؟ وهل 

ما تقدمه بخ�ص��س جرمية االنتحار يعد كافيا من اأجل ت�صخي�س اجلرمية و ال�ق�ف على اأ�صبابها ؟

ت�شاوؤالت الدرا�شة :

ما هي درجة اهتمام ال�صحافة اجلزائرية بظاهرة االنتحار؟

ما هي امل�ا�صيع التي ركزت عليها جريدة ال�رشوق الي�مي من اأجل معاجلة ظاهرة االنتحار ؟

ما هي االأن�اع ال�صحفية التي اعتمدتها اجلريدة من اأجل معاجلة هذه الظاهرة؟ 

 ما هي امل�صادر التي اعتمدت عليها جريدة ال�رشوق يف تقدميها جلرمية االنتحار؟ 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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اأهداف الدرا�شة :ا

معرفة طريقة تقدمي املنظ�مة االإعالمية اجلزائرية لظاهرة اجلرمية يف املجتمع و منها ظاهرة االنتحار   

من خالل االطالع على امل�صامني االإعالمية التي تبثها و�صائل االإعالم عن هذه اجلرمية .

الك�صف عن م�صاهمة و�صائل االإعالم اجلزائرية من  �صحافة و اإذاعة و تلفزي�ن يف احلد من ظاهرة االنتحار يف 

املجتمع ب��صفها جرمية تعرف انت�صارا وا�صعا.

هذه  على  ال�ق�ف  و  اجلزائرية،  االإعالمية  املنظ�مة  و  جرمية  ب��صفه  االنتحار  بني  العالقة  تف�صري   

العالقة بناًء على املعل�مات و احلقائق و البيانات املت�فرة .

يف  االنتحار  ظاهرة  ملعاجلة  االإعالم  و�صائل  تخ�ص�صها  التي  االإعالمية  امل�صامني  ن�ع  على  التعرف   

املجتمع و منها الك�صف عن درجة تاأثري هذا امل�صم�ن على االأفراد . 

نوع الدرا�شة و منهجها:

ت�صنف هذه الدرا�صة اإىل طائفة الدرا�صات ال��صفية التحليلية حيث يتم و�صف طريقة تقدمي املنظ�مة   

االإعالمية اجلزائرية مبختلف و�صائلها لظاهرة اجلرمية و تطبيق ذلك على جرمية االنتحار من خالل ال�صحافة 

املكت�بة، اإىل جانب حتليل و تف�صري طريقة هذا التقدمي بناًء على البيانات و املعل�مات و احلقائق املت�فرة عن 

الدرا�صة.

وعليه و نظرا لطبيعة الدرا�صة فاإن امل�صح يعد املنهج املنا�صب لها حيث مت م�صح عينة من اأعداد جريدة   

ال�رشوق الي�مي التي تناولت ظاهرة االنتحار، كما اعتمدت الباحثة املنهج املقارنة من خالل مقارنتها لطريقة 

تقدمي و�صائل االإعالم من �صحافة و اإذاعة و تلفزي�ن جلرمية االنتحار يف املجتمع اجلزائري .

جمتمع البحث و عينة الدرا�شة :

يعد جمتمع البحث جميع مفردات الظاهرة التي يدر�صها الباحث ، كما اأنه جمم�ع حمدد اأو غري حمدد   

من املفردات، و يف الدرا�صات االإعالمية يعد جمتمع البحث اجلمه�ر اأو امل�اد االإعالمية املختلفة، ونظرا لطبيعة 

هذه الدرا�صة فاإن جمتمع البحث  يتمثل يف اأعداد جريدة ال�رشوق و التي تناولت يف م�صامينها االإعالمية ظاهرة 

االنتحار يف املجتمع . وقد اختارت الباحثة جريدة ال�رشوق الي�مي نظرا لك�نها تتميز ب�صحب كبري ، و نظرا 

النت�صار مقروئيتها.

تعرف العينة على اأنها جمتمع الدرا�صة الذي جتمع منه البيانات امليدانية، و هي تعترب جزءا من الكل، مبعنى   

اأنه ت�ؤخذ جمم�عة من اأفراد املجتمع على اأن تك�ن ممثلة للمجتمع لتجرى عليها الدرا�صة، فالعينة اإذن هي 

جزء معني اأو ن�صبة معينة من اأفراد املجتمع االأ�صلي، ثم تعمم نتائج الدرا�صة على املجتمع كله، ووحدات 

)1(

العينة قد تك�ن اأ�صخا�صا، كما تك�ن اأحياًء، اأو �ص�ارع اأو مدنًا اأو غري ذلك
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و من هنا فالعينة يف هذه الدرا�صة هي عينة عمدية ق�صدية، حيث اختارت الباحثة عن ق�صد 12 عددا   

من جريدة ال�رشوق تناولت ظاهرة االنتحار يف املجتمع اجلزائري من اأجل التعرف على طريقة تقدميها لهذه 

اجلرمية، و مت من خالل هذه العينة تغطية الفرتة الزمنية املمتدة من 19مار�س2009 اإىل غاية 16ماي 2009 ، 

و قد مت اختيار هده الفرتة نظرا الرتفاع حاالت االنتحار خاللها و كذلك لت�فر االأر�صيف اخلا�س باأعداد جريدة 

ال�رشوق التي تناولت جرمية االنتحار يف املجتمع.

وعليه تتوزع عينة الدرا�شة كما يلي:

جدول يو�شح حجم العينة املختارة :

  تاريخ ال�شدور   الرقم 

119-03-2009
225-03-2009
330-03-2009
422-04-2009
529-04-2009
602-05-2009
703-05-2009
805-05-2009
906-05-2009 

1005-12-2009
1114-05-2009
1216-05-2009

اأدوات جمع البيانات :

تتمثل اأدوات جمع البيانات يف هذه الدرا�شة فيما يلي :

املالحظة : ا�صتعملت يف هذه الدرا�صة من خالل مالحظة الباحثة و تتبعها ملختلف و�صائل االإعالم من �صحافة و 

اإذاعة و تلفزي�ن من اأجل ر�صدها ملدى ن�رش اأو عر�س  مل�اد و برامج ح�ل جرمية االنتحار.

االإعالم، حيث يعرفه  اأ�صا�صية يف حتليل حمت�ى و�صائل  اأداة  امل�صم�ن  امل�صم�ن: يعد حتليل  اأداة حتليل  ب- 

الكمي  و  املنظم  و  امل��ص�عي  ال��صف  اإىل  تهدف  التي  العلمي  البحث  اأ�صاليب  ” اأحد  اأنه  على  بريل�ص�ن 

    
)2(

الظاهر ملادة من م�اد االت�صال

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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و من هذا املنطلق مت اختيار جريدة ال�رشوق الي�مي ب�صفتها �صحيفة جزائرية تتميز بعدد كبري من ال�صحب ، ا

و هذا بغر�س حتليل م�صم�ن عينة من اأعدادها التي تناولت جرمية االنتحار يف املجتمع و عليه كانت اإجراءات 

تطبيق هذه االأداة كاالآتي : 

1- فئات التحليل :

يختار الباحث فئات التحليل بعد القراءة املتكررة و املكثفة للم��ص�ع حمل الدرا�صة، لكن هذه القراءة   

الفئات من خالل  يحدد  اأن  للباحث  و ميكن  ت�صاوؤالتها،  و  الدرا�صة  باإ�صكالية  ترتبط  اإمنا  و  اعتباطية  تك�ن  ال 

اأ�صناف قد مت حتديدها م�صبقا عن طريق درا�صة م�ؤ�رشات، و ترتيبها وفق معايري تخدم البحث و بهذا فهي 

اأدق لعنا�رشها. و عليه ركزت هذه الدرا�صة على  اأن�صب للفئات و  ت�صلح كخلفية ميكن االعتماد عليها الختيار 

الفئات التالية :

فئات ال�شكل: و تتمثل فيما يلي :

فئة م�قع املادة االإعالمية: و هي ت�صري اإىل ترتيب م��ص�عات االنتحار يف ال�صحيفة �ص�اء كان ذلك يف   

ال�صفحة االأوىل، اأو يف ال�صفحات الداخلية ، اأو يف ال�صفحات الداخلية.

فيه م��ص�عات  الذي وردت  االإعالمي  ال�صكل  الرتكيز على  اأجل  ذلك من  و   : ال�صحفية  االأن�اع  فئة   

االنتحار يف ال�صحافة املكت�بة و منها جريدة ال�رشوق، خا�صة مع وج�د العديد من االأن�اع ال�صحفية من خرب و 

حتقيق و تعليق و رب�رتاج و تقرير و غريها..

فئة امل��ص�ع و عنا�رشها: لقد �صاع ا�صتخدام هذه الفئة يف البح�ث التي تريد االإجابة على �ص�ؤال: على   

ما يدور م��ص�ع االت�صال ؟ و ذلك للك�صف عن امل�ا�صيع التي ركزت عليها ال�صحافة املكت�بة يف تغطيتها جلرمية 

االنتحار.

فيه م��ص�عات  الذي وردت  االإعالمي  ال�صكل  الرتكيز على  اأجل  ذلك من  و   : ال�صحفية  االأن�اع  فئة   

االنتحار يف ال�صحافة املكت�بة و منها جريدة ال�رشوق، خا�صة مع وج�د العديد من االأن�اع ال�صحفية من خرب و 

حتقيق و تعليق و رب�رتاج و تقرير و غريها.....

فئة م�صدر املادة االإعالمية : و ت�صري هذه الفئة اإىل امل�صادر املختلفة التي اعتمدتها ال�صحيفة يف تغطية   

ظاهرة االنتحار. 

و قد اعتمدت الباحثة وحدة الفكرة ك�حدة للتحليل و التكرار وحدة للعد و القيا�س.

مفاهيم و م�شطلحات الدرا�شة :

1- املنظ�مة االإعالمية : قبل احلديث عن هذا املفه�م جتدر بنا االإ�صارة اإىل اأن و�صائل االإعالم اأ�صبحت جزءا 

، فهي ت�ؤدي دورا يف جميع االأنظمة �ص�اء كانت �صيا�صية اأو اقت�صادية 
)3(

مركزيا من هياكل االأنظمة يف املجتمع
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عادية دون و�صائل  االأنظمة ب�ص�رة  االأن�صطة يف هذه  ت�صتمر  اأن  دينية، فال ميكن  اأو  تعليمية  اأو  ثقافية  اأو 

االت�صال اجلماهريي، و املق�ص�د باملنظ�مة االإعالمية يف هذه الدرا�صة و�صائل االإعالم املختلفة  من �صحافة 

اأو كانت   ، اأو اخلا�س  اإذاعية و تلفزي�نية �ص�اء كانت هذه ال��صائل تابعة للقطاع العام  مكت�بة و قن�ات 

عم�مية متخ�ص�صة يف م�صامينها. 

.كما 
)4(

2-االنتحار : كلمة انتحار يف اللغة م�صتقة من الفعل نحر و يعني ذبح اأو قتل ،و انتحر تعني قتل نف�صه

يق�صد باالنتحار لغة عملية قتل الذات بذاتها .

يعرف االنتحار على اأنه قتل النف�س بطريقة متعمدة ، و يقابله يف اللغة الفرن�صية م�صطلح suicide و الذي 

اال�صطالحية فقد اأعطي لالنتحار عدة مفاهيم و من  الناحية  من  )5(; اأما 

يقابله الفعل املدرو�س الإيذاء النف�س

عدة ج�انب منها اجلانب البي�ل�جي و القان�ين و النف�صي و االجتماعي الذي كان اإميل دوركامي اأحد رواده.

هذه  من  نتخذ  و  عليه  معاقب  عمل  كل  جرمية  : ’ن�صمي  بق�له  اجلرمية   PINATEL يعرف    : 3-اجلرمية 

 ’ ، و املق�ص�د باجلرمية يف هذه الدرا�صة عملية قتل 
)6(

اجلرمية م��ص�عا لعلم خا�س ن�صميه علم االإجرام

الذات لذاتها و هي جرمية االنتحار . 

4-االإعالم : يرى اإبراهيم اإمام  اأّن كلمة اإعالم تقت�رش على التعبري على ظاهرة االت�صال ال�ا�صع الأنها اإدالء من 

 ، و يعرفه 
)7(

جانب واحد ، ال يعرب عن التفاعل و امل�صاركة ، يف حني اأّن كلمة ات�صال تعني التفاعل و امل�صاركة 

جبارة عطية » باأن االإعالم يدل على عمليتني يف وقت واحد تكمل اإحداهما االأخرى ، فه� ي�صري من جهة اإىل 

عملية ا�صتيفاء املعل�مات و احل�ص�ل عليها ، و من جهة اأخرى على اإعطاء  و بث هذه املعل�مات اإىل االآخرين، 

 .
)8(

مبعنى اآخر ينط�ي االإعالم على فكرة االإخراج يف �صبيل االإطالع

و يبني التعريف االإجرائي االآتي ل�صاحبه » �صمري ح�صني«  اأّن االإعالم ه� كافة اأوجه الن�صاط االت�صالية التي 

ت�صتهدف اجلمه�ر بكافة احلقائق و االأخبار ال�صحيحة عن الق�صايا و امل��ص�عات و امل�صكالت و جمريات 

االأم�ر بطريقة م��ص�عية دون حتريف ، مما ي�ؤدي اإىل خلق اأكرب درجة ممكنة من املعرفة و ال�عي و االإدراك 

امل��ص�عية  املعل�مات  و  بكافة احلقائق  االإعالمية  للمادة  املتلقني  فئات اجلمه�ر  لدى  ال�صاملة  االإحاطة  و 

.  
)9(

ال�صحيحة عن الق�صايا و امل��ص�عات

.
)10(

 5-ال�صحافة: مهنة تق�م على البحث والتحري ثم االإعداد لتقدمي االأخبار يف �صكل مكت�ب اأو �صكل م�ص�ر

6-ال�صحيفة: هي ن�رشية مطب�عة غالبا ي�مية، تقدم االأخبار �ص�اء عامة تتعلق بال�ص�ؤون ال�صيا�صية، االجتماعية، 

الريا�صية، النقد االأدبي واحلياة الثقافية... الخ، اأو اأن تك�ن اأخبارها متخ�ص�صة يف جمال، ويعني اأي�صا 

.  
)11(

م�صطلح �صحيفة الن�رشيات الدورية كاملجالت والن�رشيات املحلية واجله�ية 

و ال�صحيفة املق�ص�دة بهذه الدرا�صة هي جريدة ال�رشوق الي�مي باعتبارها �صحيفة جزائرية تن�رش م�ا�صيع يف 

جميع املجاالت منها املجال االجتماعي.

 7-امل�صامني االإعالمية : يق�صد بامل�صامني االإعالمية خمتلف امل�اد  و املحت�يات التي تقدمها و�صائل االإعالم من 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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�صحافة و اإذاعة و تلفزي�ن ، �ص�اء كانت هذه امل�صامني اأخبارا اأو م�اد اأخرى متن�عة �صيا�صية اأو اقت�صادية ا

اأو ثقافية اأو اجتماعية اأو ترفيهية اإىل غري ذلك من املحت�يات التي تبثها املنظ�مة االإعالمية، حيث ت�جه هذه 

امل�صامني بغر�س التاأثري يف جمه�ر معني.  

االإطار التطبيقي للدرا�شة :

متهيد:

 بعد عملية تفريغ البيانات قامت الباحثة باإعداد جداول و التعليق عليها وفق ملا تتطلبه الدرا�صة، و ح�صب فئات 

التحليل التي اعتمدتها و عليه كانت جداول الدرا�صة كما يلي :

1 - فئة موقع املادة االإعالمية

جدول01 : موقع املادة االإعالمية يف جريدة » ال�شروق اليومي» 

قراءة اجلدول :

تبني القراءة الكمية للجدول رقم 01 الذي ميثل ت�زيع م�قع املادة االإعالمية على �صفحات جريدة »   

ال�رشوق الي�مي« اأن اأغلب امل�اد االإعالمية جاءت يف ال�صفحات الداخلية لل�صحيفة وهذا بن�صبة اأغلبية تقدر بـ 

66.66 % مبجم�ع تكرارات و�صل اإىل 12 تكرارًا من بني 18 تكرارًا كليًا.

بن�صبة  االأخرية  ال�صفحة  يف  ت�زعت  فقد  االنتحار  ظاهرة  تناولت  التي  االإعالمية  امل�اد  باقي  اأما   

33.33%. يف حني مل ترد الأي مادة اإعالمية عن الظاهرة يف ال�صفحة االأوىل.

 M.E.Mc « و اإذا عدنا اإىل اأهمية م�قع املادة االإعالمية، فقد ت��صلت درا�صة » ماك�ص�يل اإمكام�ب�س  

J.Mouro �صنة 1977 اإىل اأن رقم ال�صفحة عامل م�ؤثر يف قراءة ال�صحف، حيث  مايرو  و ج�ن   combs
وجدت الدرا�صة اأن القراء ينتبه�ن الأخبار ال�صفحة االأوىل اأكرث من ال�صفحات االأخرى.

اهتمام كبري من  على  االأوىل حت�صل  ال�صفحة  اأن  Leonhardt وجدت  لي�ب�جارت  درا�صة  اأن  كما   

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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)12(

القراء و اأن النا�س يت�صفح�ن اجلريدة ليبحث�ا عما ه� منا�صب ليقرءوه بغ�س النظر عن م�صاحته 

هنا فجريدة ال�رشوق الي�مي مل ت�ل اهتماما كبريا جلرمية االنتحار والدليل على ذلك اأن اأغلب املادة االإعالمية 

املخ�ص�صة لها وردت يف ال�صفحات الداخلية، با�صتثناء ال�صفحة االأخرية التي وردت فيها بع�س امل�ا�صيع عن 

هذه اجلرمية .

   
فئة االأنواع ال�شحفية:

جدول02: توزيع االأنواع ال�شحفية يف جريدة » ال�شروق اليومي»

قراءة اجلدول :

من خالل القراءة الكمية للجدول رقم 02 الذي يبني ت�زيع االأن�اع ال�صحفية يف ي�مية  » ال�رشوق   

الي�مي« خالل فرتة الدرا�صة، يت�صح لنا اأن الن�ع ال�صحفي الغالب يف تقدمي اجلريدة جلرمية االنتحار يف املجتمع 

ه� اخلرب ال�صحفي و هذا بن�صبة 50% و مبجم�ع.

و بن�صبة بعيدة جدا عن الن�صبة التي طغى بها اخلرب جند  التقرير ال�صحفي يف املرتبة الثانية بن�صبة %16.66.

والرب�رتاج  املقابلة  العم�د،  التعليق،   ، املقال  التالية،  ال�صحفية  االأن�اع  امل�الية  املراتب  يف  تاأتي  و   

التي احتلت ن�صبا متقاربة. و هذه البيانات الكمية دليل على اأن جريدة ال�رشوق الي�مي تكتفي بتغطيتها جلرمية 

االنتحار باخلرب كن�ع �صحفي دون اإتباع  ذلك بال�رشح  والتف�صري و التحليل و اإبداء الراأي اإال يف حاالت نادرة 

جدا و هي احلاالت التي تتزامن مع عقد ملتقيات و ندوات اأو ن�رش اإح�صائيات عن حجم انت�صار هذه اجلرمية يف 

املجتمع اجلزائري. 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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فئة امل�شدر ال�شحفي:ا

جدول 03: توزيع امل�شادر ال�شحفية يف جريدة » ال�شروق اليومي »

قراءة اجلدول :

من خالل قراءتنا للجدول رقم 03 اخلا�س بت�زيع امل�صادر ال�صحفية يف جريدة » ال�رشوق الي�مي«   

لتغطية جرمية  املركزية  التحرير  بن�صبة كبرية جدا على �صحفييها بهيئة  اأن ذات اجلريدة اعتمدت  لنا  يت�صح 

االنتحار و هذا بن�صبة 50% و هي ن�صبة ت�صكل االأغلبية، ثم يليها املرا�صل�ن ال�صحفي�ن بن�صبة %27.77. اأما 

وكالة االأنباء و باقي امل�صادر ال�صحفية االأخرى فلم تعتمد عليها اجلريدة اإال يف حاالت نادرة اأو مل تعتمد عليها 

على االإطالق .

و تعد امل�صادر ال�صحفية هي اجلهات اأو االأ�صخا�س الذين �صاهم�ا يف اإنتاج املادة املقدمة اإىل ال�صحيفة   

اأو انبثقت منهم و ال بد من اإ�صناد اخلرب اإىل م�صدر م�ث�ق به لدى القراء حتى ينتبه�ا اإليه و حتى تت�افر للخرب 

، و بالتايل فامل�صدر يكت�صي اأهمية بالغة فب�ج�ده و تن�عه و تعدده تزداد م�صداقية اجلريدة و 
)13(

امل�صداقية 

ترت�صخ ثقة القراء فيها، و بنق�صانها اأو انعدامها تفقد اجلريدة �صمعتها و يتخلى عنها جمه�رها من القراء، 

اخلرب،  م�صداقية  من  يزيد  نهايته  يف  اأو  و�صطه  اأو  اخلرب  بداية  يف  ذكرها  و  املتن�عة  امل�صادر  ا�صتخدام  كذلك 

فاخلرب غري املم�صي اأو الذي لي�س له م�صدر لي�س له وزن بل قد يك�ن مغلفا مب�صحة من ال�صك مما ي�ؤدي اإىل 

امتعا�س القارئ و تخليه عن اجلريدة ، و بناء على ذلك ميكن الق�ل اأن جريدة ال�رشوق اعتمدت بدرجة كبرية 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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على �صحفييها و مرا�صليها يف تغطية ح�ادث االنتحار املختلفة من خالل التقارير التي تعدها امل�صالح االأمنية و 

الطبية  و التي عادة ما تر�صل منها ن�صخا اإىل و�صائل االإعالم .

فئة املو�شوع:

جدول04: توزيع املوا�شيع يف جريدة » ال�شروق»  

قراءة اجلدول :

ك�صف التحليل الكمي الكلي لعينة البحث اخلا�صة بجريدة ”ال�رشوق الي�مي” عن وج�د اهتمام كمي   

متباين من قبل الي�مية نح� فئات امل�ا�صيع ال�صتة امل��صحة يف اجلدول رقم 04 فقد عرف امل��ص�ع  3و4 » فئة 

االأ�صخا�س املنتحرين«  و » جن�س االأ�صخا�س املنتحرين » اأعلى ن�صبة و بلغت 21.50%  يليه  امل��ص�ع 01 يف 

حمت�اه » ت�صخي�س اأ�صباب االنتحار« بن�صبة 19.35% ثم امل��ص�ع 06 » م�قف م�ؤ�ص�صات املجتمع من ظاهرة 

االنتحار« �صغل ن�صبة 13.97 ، ويليه امل��ص�ع 02 » طرق االنتحار« بن�صبة 12.90% حيث تتقارب هذه الن�صبة 

مع فئة امل��ص�ع 05 والتي قدرت ن�صبتها بـ :10.75 %.

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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و يت�صح من خالل هذا اجلدول اأن جريدة ال�رشوق الي�مي يف تقدميها جلرمية االنتحار تركز على فئة ا  

و جن�س االأ�صخا�س املنتحرين ، اإىل جانب تركيزها على ت�صخي�س اأ�صباب هذه اجلرمية مع االهتمام بدرجة اأقل 

مب�قف م�ؤ�ص�صات املجتمع من اجلرمية و الطرق التي تنفذ بها، دون االهتمام مب�قف امل�ؤ�ص�صات االأمنية منها.

جدول05: توزيع موؤ�شرات املو�شوع 1 يف جريدة » ال�شروق اليومي»

قراءة اجلدول :

�صجل  حيث  الي�مي«،  ال�رشوق   « جريدة  يف   1 امل��ص�ع  م�ؤ�رشات  ت�زيع   05 رقم  اجلدول  ي��صح   

امل�ؤ�رش رقم 01 » االأ�صباب النف�صية« اأعلى ن�صبة قدرت بـ  33.33% ثم جند يف املرتبة امل�الية امل�ؤ�رش 3 » م�صاكل 

عائلية« حيث بلغ ن�صبته 27.77% ، و جند يف املرتبة امل�الية امل�ؤ�رش رقم 5  » انت�صار الفقر« بن�صبة %16.66

 املراتب امل�الية احتلها كل من امل�ؤ�رش2و امل�ؤ�رش 4 بن�صب متطابقة قدرت بـ%11.11 .

و يت�صح من خالل هذا اجلدول اأن جريدة ال�رشوق الي�مي ركزت يف ت�صخي�س اأ�صباب جرمية االنتحار   

على االأ�صباب النف�صية بدرجة كبرية ، ثم تاأتي امل�صاكل العائلية و انت�صار الفقر كاأ�صباب تدفع باالأ�صخا�س اإىل 

ِلها اجلريدة اهتماما كبريا .
ْ
االنتحار، اأما الف�صل يف العالقات العاطفية و انت�صار البطالة فلم ت�

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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جدول06: توزيع موؤ�شرات املو�شوع 2 يف جريدة » ال�شروق اليومي 

قراءة اجلدول :

من خالل القراءة الكمية للجدول رقم 06 ميكن اأن نالحظ اأن امل�ؤ�رش 05 » ال�صنق«  �صجل اأعلى ن�صبة   

يف الظه�ر قدرت بـ 33.33% ،و جاء يف املرتبة الثانية امل�ؤ�رش 2 و3 »االأ�صلحة البي�صاء« » القفز من مكان عال«  

بن�صبة متطابقة قدرت بـ %25

و اأخريا جند امل�ؤ�رش 01 و » يف املرتبة االأخرية بن�صبة �صعيفة تقدر بـ 8.33  % .

و يت�صح لنا من خالل البيانات الكمية ال�اردة يف اجلدول اأن االهتمام املركزي يف هذه الفئة كان اجتاه   

م�ؤ�رش ال�صنق كطريقة من طرق االنتحار ، ثم يليه ا�صتعمال االأ�صلحة البي�صاء و القفز من مكان عال، كما يت�صح 

اأي�صا اأن جريدة ال�رشوق الي�مي مل تهتم بح�ادث االنتحار التي تتم ب�ا�صطة االأ�صلحة النارية و �رشب امل�اد 

الكيميائية و االأدوية .

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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جدول07: توزيع موؤ�شرات املو�شوع 03 يف جريدة »ال�شروق اليومي»ا

قراءة اجلدول:

من خالل القراءة الكمية للجدول رقم 07 الذي يبني ت�زيع م�ؤ�رشات امل��ص�ع 3، يت�صح لنا اأن اأعلى   

ن�صبة �صجلها امل�ؤ�رش 02 » �صباب«  و التي بلغت 45 % و هي ن�صبة ت�صكل  االأغلبية ، بينما �صجل امل�ؤ�رش03 

كه�ل« ن�صبة ظه�ر اأقل يف ي�مية  » ال�رشوق الي�مي«  و هي 30% بينما جند امل�ؤ�رش 01 » اأطفال« ن�صبة بلغت 

15%، يف حني �صجل امل�ؤ�رش04 اأدنى ن�صبة قدرت بـ 10%.

اأن جريدة ال�رشوق الي�مي يف تقدميها جلرمية االنتحار تركز على  و تدل هذه البيانات الكمية على   

انتحار فئة ال�صباب اأكرث من الفئات االأخرى ، كما تهتم يف تغطيته االإعالمية اأي�صا لهذه اجلرمية بانتحار فئة 

الكه�ل، يف حني مل تهتم كثريا بانتحار فئة االأطفال و ال�صي�خ . 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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جدول08: توزيع موؤ�شرات املو�شوع 04 يف جريدة » ال�شروق اليومي»

قراءة اجلدول :

الي�مي« ومن خالله  ال�رشوق   « ميثل اجلدول رقم 08 كيفية ت�زيع م�ؤ�رشات امل��ص�ع 4يف ي�مية   

نالحظ اأن م�ؤ�رشات امل��ص�ع 4 ت�زعت بطريقة متقاربة، فامل�ؤ�رش 1 » الذك�ر « �صجل اأعلى ن�صبة بلغت 55 %.ثم 

يليه مبا�رشة امل�ؤ�رش02  » االإناث«  بن�صبة 45% . و يت�صح من لنا من خالل هذا اجلدول اأن جريدة ال�رشوق تركز 

يف تغطيتها جلرمية االنتحار على انتحار جن�س الذك�ر اأكرث من جن�س االإناث اإال اأن هذا مل مينع من تركيزها على 

جرمية االنتحار عند هذا اجلن�س . 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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جدول09: توزيع موؤ�شرات املو�شوع 05 يف جريدة » ال�شروق اليومي»ا

قراءة اجلدول :

امل��ص�ع 05 �صجلها  ن�صبة لظه�ر م�ؤ�رشات  اأعلى  اأن  لنا  يتبني  للجدول رقم 09  من خالل قراءتنا   

امل�ؤ�رش 01 » فتح حتقيق اأمني« و هذا بن�صبة 80 ، ثم جند امل�ؤ�رش 02 » ت�رشيح اجلثة« الذي احتل ن�صبة %20. 

و تدل هذه البيانات الكمية على اأن جريدة ال�رشوق الي�مي تهتم يف مادتها االإعالمية التي خ�ص�صتها جلرمية 

االنتحار بفتح حتقيق اأمني كاإجراء يتخذ بعد حدوث اجلرمية مبا�رشة من اأجل التعرف على دوافعها و اأ�صبابها، 

بينما مل ت�ل اهتماما كبريا لت�رشيح اجلثة كاإجراء يتخذ بعد حدوث اجلرمية . 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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جدول10: توزيع موؤ�شرات املو�شوع 06 يف جريدة » ال�شروق اليومي»

قراءة اجلدول :

جريدة  يف  االأمنية«   امل�ؤ�ص�صات   «  02 امل�ؤ�رش  ظه�ر  عن   10 رقم  للجدول  الكمية  القراءة  تك�صف   

»ال�رشوق الي�مي« بن�صبة اأغلبية بلغت 38.46% ، و قد كانت هذه الن�صبة متقاربة مع ن�صبة امل�ؤ�رش04 » خمت�صني 

اجتماعيني« و التي قدرت بـ: %30.76.

اأما امل�ؤ�رش  »03خمت�صني نف�صانيني« فقد ظهر بن�صبة 23.07%، يف حني ظهر امل�ؤ�رش01 »امل�ؤ�ص�صات   

الدينية« بن�صبة �صعيفة جدا قدرت بـ %7.69.

اأن جريدة ال�رشوق الي�مي اجتهت يف هذه الفئة نح� فكرة م�قف  البيانات الكمية على  و تدل هذه   

امل�ؤ�ص�صات االأمنية : �رشطة ، درك ، من جرمية االنتحار من خالل االإح�صائيات و االأرقام التي تقدمها ح�ل هذه 

اجلرمية ، كما ركزت اأي�صا على م�قف املخت�صني االجتماعيني و ال �صيما علماء االجتماع من جرمية االنتحار من 

خالل االأبحاث و الدرا�صات التي يق�م�ن بها، و هذا ما ينطبق اأي�صا على تركيز اجلريدة على م�قف املخت�صني 

النف�صانيني من اأجل حتليل اجلرمية. يف حني مل تركز اجلريدة على م�قف امل�ؤ�ص�صات الدينية .

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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النتائج  العامة للدرا�شة :ا

تو�شلت هذه الدرا�شة اإىل النتائج التالية :

- ال��صائل ال�صمعية و ال�صمعية الب�رشية يف اجلزائر ال تهتم بتقدمي جرمية االنتحار �صمن م�صامينها االإعالمية 

حيث ال يكاد ذكر م��ص�ع االنتحار يف االإذاعة ال�طنية و حتى القن�ات االإذاعية املحلية ، و ينطبق ذلك على 

القن�ات التلفزي�نية ح�صب ما الحظته الباحثة طيلة فرتة الدرا�صة .

- االإعالم ال�صمعي و ال�صمعي الب�رشي ال زال يعترب جرمية االنتحار من اخلط�ط احلمراء و من الطاب�هات التي 

ال ميكن احلديث عنها و ت�صخي�س اأ�صبابها و تقدمي حل�ل من اأجل احلد من انت�صارها .

- يخ�ص�س االإعالم املكت�ب و خ�ص��صًا ال�صحافة املكت�بة حيزا ال باأ�س به جلرمية االنتحار مقارنة باالإعالم 

ال�صمعي و ال�صمعي الب�رشي .

- تتن�ع امل�صامني التي تخ�ص�صها ال�صحافة املكت�بة جلرمية االنتحار من �صحيفة اإىل اأخرى ، و لقد ت��صلت 

الدرا�صة التي اأجريت على جريدة ال�رشوق الي�مي من اأجل التعرف على طريقة تقدميها جلرمية االنتحار يف 

املجتمع اجلزائري اإىل ما يلي:  

- تكتفي جريدة ال�رشوق الي�مي يف تغطيتها لظاهرة االنتحار مبجرد ن�رش االأخبار عن خمتلف عمليات االنتحار 

التي حتدث دون البحث يف تفا�صيلها و الدليل على ذلك ه� تخ�صي�صها مل�صاحة �صغرية للحدث . 

- ال تهتم جريدة ال�رشوق الي�مي بتخ�صي�س مقاالت حتليلية اأو حتقيقات من اأجل الك�صف عن هذه اجلرمية و 

ال�ق�ف على خلفياتها .

- تتمركز خمتلف امل�اد االإعالمية املخ�ص�صة جلرمية االنتحار يف ال�صفحات الداخلية ، و ب�ص�رة اأقل يف ال�صفحة 

االأخرية ، بينما مل ترد هذه امل�اد يف ال�صفحة االأوىل من اجلريدة .

- تعتمد جريدة ال�رشوق الي�مي يف معاجلة جرمية االنتحار على م�صادرها ال�صحفية اخلا�صة و هذا ما يجعلنا 

نلم�س بع�س ج�انب االهتمام بهذه اجلرمية .

- تركز جريدة ال�رشوق الي�مي يف عر�صها مل�ا�صيع االنتحار على فئة االأ�صخا�س املنتحرين و جن�صهم اإىل جانب 

الدوافع التي اأدت بهم اإىل االنتحار اأكرث من تركيزها على طرق االنتحار. 

- اهتمت كذلك اجلريدة يف تقدميها جلرمية االنتحار مب�قف خمتلف امل�ؤ�ص�صات يف املجتمع من هذه اجلرمية اإال 

اأن هذا االهتمام مل يكن بدرجة كبرية .  

- ركزت جريدة ال�رشوق الي�مي على االأ�صباب النف�صية و امل�صاكل العائلية كدوافع ت�ؤدي بالفرد اإىل االنتحار 

اأكرث من تركيزها على الدوافع االأخرى التي هي : الف�صل يف العالقات العاطفية ، و انت�صار الفقر و البطالة .

- ركزت جريدة ال�رشوق الي�مي على ال�صنق و القفز من مكان عال  و ا�صتعمال االأ�صلحة البي�صاء كطرق من 

طرق االنتحار بينما مل تهتم با�صتعمال االأ�صلحة النارية و �رشب امل�اد الكيميائية من اأجل االنتحار .

- اهتمت جريدة ال�رشوق الي�مي يف عر�صها مل�ا�صيع االنتحار على انتحار فئتي ال�صباب و الكه�ل اأكرث من 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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تركيزها على انتحار فئتي االأطفال و ال�صي�خ . كما ركزت على عمليات االنتحار التي يق�م بها كال اجلن�صني 

من الذك�ر و االإناث.

- كما ركزت هذه اجلريدة اأي�صا على فكرة فتح حتقيق اأمني كاإجراء يتخذ بعد حدوث جرمية االنتحار مبا�رشة 

من اأجل التعرف على اأ�صبابها.

- اهتمت جريدة ال�رشوق الي�مي يف عر�صها مل�قف م�ؤ�ص�صات املجتمع من جرمية االنتحار مب�قف امل�ؤ�ص�صات 

االأمنية و املخت�صني االجتماعيني و النف�صانيني، يف حني اأهملت م�قف امل�ؤ�ص�صات الدينية .

خامتة

       لقد حاولت هذه الدرا�صة البحث يف عالقة املنظ�مة االإعالمية  بجرمية االنتحار يف املجتمع اجلزائري ، من 

التي  االإعالمية  امل�اد  م�صم�ن  حتليل  طريق  عن  الي�مي  ال�رشوق  �صحيفة  على  تطبيقية  درا�صة  اإجراء  خالل 

ن�رشت عن م��ص�ع االنتحار ، وبناًء على النتائج املت��صل اإليها فاإن جرمية االنتحار مل تلق التغطية االإعالمية 

يكتفي  اأنها حدث عادي  االأحيان على  اأغلب  اإليه يف  ينظر  ، حيث  االإعالم  الكافية ومازالت مهم�صة يف م�صامني 

االإعالم بنقله للجمه�ر فقط .

اإن املنظ�مة االإعالمية اجلزائرية وخ�ص��صًا ال�صمعية و ال�صمعية الب�رشية منها ال تهتم بتقدمي جرمية   

االنتحار يف املجتمع كما ال تهتم بن�رش الت�عية الالزمة بني اجلمه�ر من اأجل احلد منها اأو التقليل من انت�صارها 

و هذا يدل على وج�د خلل يف ال�ظيفة الت�عية لالإعالم من اجلرمية ب�صفة عامة وجرمية االنتحار ب�صفة خا�صة.

اإن االنت�صار ال�ا�صع الذي تعرفه جرمية االنتحار يف املجتمع ال بد واأن يدفع باالإعالم اإىل تقدمي م�صامني اإعالمية 

اإجراء  اأي�صا  اأن حتقق �صداها عند اجلمه�ر املتلقي و ت�ؤثر فيه وهذا يتطلب  اأجل  مدرو�صة و خمطط لها من 

درا�صات  و اأبحاث مكثفة و معمقة عن هذا اجلمه�ر من اأجل التعرف على احتياجاته االإعالمية يف هذا املجال حتى 

تنجح الر�صالة االإعالمية التي اأعدت لهدف احلد من هذا الن�ع من اجلرمية .

�صيما  وال  املختلفة  االإعالم  و�صائل  الأن  حقيقية  اإ�صكالية  يعد  للجرمية  االإعالمية  املنظ�مة  تقدمي  اإن   

ال�صمعية الب�رشية منها ميكن اأن ت�صاهم يف زيادة انت�صار اجلرمية بدال من احلد منها حيث اأثبتت بع�س االأبحاث 

و الدرا�صات اأن م�صاهدة االأفراد لبع�س امل�اد االإعالمية التي تت�صمن ارتكاب جرائم معينة ت�ؤدي بهم اإىل تقليدها 

على  ينطبق  وهذا  جرمية  يرتكب�ن  �صاهدوهم  الذين  االأفراد  مع  الظروف  نف�س  يعي�ص�ن  كان�ا  اإذا  وباالأخ�س 

االنتحار ب��صفه جرمية ، و عليه فهذه االإ�صكالية تتطلب من القائمني على املنظ�مة االإعالمية عدم ن�رش م�ا�صيع 

اجلرمية ب�صفة اعتباطية ، بل ال بد من درا�صتها و حتليلها قبل ن�رشها حتى حتدث اأثرا ايجابيا عند االأفراد ال 

اأثرا �صلبيا.

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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اإ�صكالية العالقة التبادلية بني االأدب والفن

)درا�صة مقارنة(

                                                  د.عدنان خوجة-كلية الفنون-اجلامعة اللبنانية

Abstract:

 Between the modes of creativity in the Arab intellectual framework? What 
are the common elements between our litterature and our art? Can we tell that the 
media are guided by an esthetic theory that express all the historical heritage and 
meet the aspiration of the nation  seeking to delineate the features of the future? 
Or are we still take the path of consumption in dealing with the components of 
Western culture and its creative productions and methods of thinking?

متهيد:

التبادلية  العالقة  لنا  تبدو  ال�احد والع�رشين، كيف  القرن  اأعتاب  ، على  اأوىل اخلط�ات  ونحن نعرب   

ما بني و�صائط االإبداع يف االإطار العربي الفكري. ما هي العنا�رش امل�صرتكة بني اآدابنا وفن�ننا؟ وهل يحكم تلك 

ال��صائط م�قف جمايل اأو لنقل نظرية جمالية ناظمة ت�صي بكل املخزون التاريخي والرتاثي  وتلبي طم�ح االأمة 

وت�صعى لرت�صيم مالمح امل�صتقبل؟  اأم اأننا ال زلنا ن�صلك طريق االإ�صتهالك يف التعاطي مع مك�نات الثقافة الغربية 

ونتاجها االإبداعي ومناهج تفكريها؟. 

منذ بداية االألفية الثالثة والقلق االإن�صاين يتعاظم جتاه ق�صايا االإن�صان املعا�رش يف خمتلف بقاع العامل.   

وقد اأ�صهمت ع�امل عديدة يف والدة وتنامي هذا القلق، غري اأن القلق يف العامل العربي يبدو اأن له �ص�رة اأخرى 

اأكرث رعبًا من اأية بقعة على �صطح االأر�س.

اإن االألفية التي ودعت حتى االآن �صبع �صن�ات من عمرها ال�ليد، تنت�صب بقامتها اأمامنا وهي حتمل يف   

ثناياها ما من �صاأنه اأن يقلقنا حقًا، واأن يخيفنا اأي�صًا، خ�ص��صًا واأن حجم الت�صاوؤالت التي تنتظرنا كبري وكبري 

االإ�صهام  م�قع  من  متغرياته  مع  التعاطي اخلالق  يف  قدرتنا  ن�اجهه، وح�ل  الذي  امل�صتقبل  ماهية  جدًا ح�ل 

ولي�س من م�قع اخلن�ع والتلقي حينًا ومن م�قع املمانعة املرجتلة والعاطفية يف اأحيان اأخرى، دون الرك�ن 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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اأننا بتنا دون مناعة ا الثقافة واالإبداع  اإىل منهج عقلي علمي. واأخطر ما ي�صعر به كل ممار�س وعامل يف ميدان 

مك�ص�فة  احلالية  الثقافية  فبنيتنا   ، الع�رشين  القرن  بدايات  يف  االأمر  عليه  كان  ملا  اإلينا خالفًا  اآت  ه�  ما  جتاه 

وهي باتت من اله�صا�صة بحيث باالإمكان اجتياحها ب�صه�لة من م�صادر واجتاهات متعددة. خ�ص��صًا مع تط�ر 

اأدوات وو�صائل االت�صال ، واإن عقلنا العربي بات اأر�صًا خ�صبة لتلقي اأفكار التغريب والعمل على ا�صتنباتها يف 

نتاجنا االإبداعي كمك�ن طبيعي ولي�س كمك�ن م�صتعار ، وهذا ما نلم�صه يف �صعرنا املعا�رش  م�رشحنا وم��صيقانا 

وفن�ننا الب�رشية واملعمارية على وجه اخل�ص��س.

اإن حماوالت قمع التغيري والتجديد ووقف عجلة التط�ر وواأد كل حماوالت االجتهاد هي بال�رشورة   

واأد لالإبداع. وبالتايل فاإن العقل امل�صيطر والقائم يف العامل العربي حاليًا ه� عقل يفرغ من داخلنا اأية حماولة 

لالإ�صتنها�س وا�صتنبات اجلديد املبتكر، وي�ؤ�ص�س لنمطية قاتلة لي�س يف جمال ال�صيا�صة واالجتماع ولكن يف جمال 

االإبداع اأي�صًا. وبالتايل ن�صقط يف دائرة التلقي واال�صت�صالم اأمام طغيان امل�ؤثرات ال�افدة ونحن اأمام ط�فان 

الع�ملة ال منلك �ص�ى �صجيج املمانعة العاطفي اأو اال�صت�صالم اأمام هذا املد املتعاظم. مبعنى اآخر انه ي�ؤ�ص�س يف 

اأعماقنا ما ميكن اأن  ي�ؤّدي اىل االإحباط وال�صع�ر بالنق�س وعدم اجلدوى ، خ�ص��صًا فيما يتعلق بالنتاج االإبداعي 

من اآداب وفن�ن ومن ثم باله�ية الثقافية التي بانت على اإ�صتعداد للتخلي عن مالحمها ومك�ناتها التاريخية 

وا�صتبدالها بالهجني.

هذا اخلطر ال يتهدد واقعنا وجيلنا ، فاخلمرية العربية يف �صمري جيلنا كانت اأكرث قدرة على التاأثري   

وا�صتيعاب امل�ؤثرات منها يف �صمري اأبنائنا واالأجيال الالحقة من بعدنا، ومع هذا فاإن ال�ص�رة تبدو اأكرث رمادية 

اإذا ماتتبعنا نتاجنا االأدبي وقارناه مع نتاجنا الب�رشي وال�صمعي يف املرحلة الراهنة.

اإن اخلطر يكمن يف اله�صا�صة الثقافية والهزال الذي نعاين منه يف نتاجنا منذ ما يزيد على ربع قرن   

الثقايف  العاملية لالأ�صف واإمنا يف �صنع حدثه  الثقافة  بنية  لي�س يف  امل�صاهم  العربي  اإىل تقلي�س دور  اأدى  والذي 

اخلا�س. ومرد ذلك اإىل غياب احلرية باملعنى االأ�صيل للكلمة، مبعنى اأن ن�صتطيع اأن نكتب ونر�صم ونبدع ونبحث 

املفرمة  اإىل  االأدبي  نتاجنا  اأج�د  يتح�ل بع�س  اأن  اأمامنا وف�ق روؤو�صنا ودون  الرقيب  اأن ميثل  وجنتهد دون 

االأوت�ماتيكية. 

اإن اإطالق  طاقات املبدعني العرب  بحرية كاملة ه� �رشط اأ�صا�صي الكت�صاب املناعة الثقافية ولالإ�صتعداد   

للدخ�ل اإىل القرن ال�احد والع�رشين ب�ا�صطة بطاقة �صحرية ا�صمها احلرية واحلرية فقط .

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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هكذا لعبت االأو�صاع ال�صيا�صية يف كل قطر عربي دورًا مهما يف اإعاقة بناء ال�صخ�صية العربية املبدعة   

وبالتايل اأ�صعفت من اإمكانية اكت�صابها للمنعة عرب تغذيتها بالقلق املهيمن مما ه� اآت. فالثقافة تبادل، واحل�اجز 

تلغي هذا التبادل وحت�ل العامل العربي اإىل جمرد اأقفا�س ت�صكنها امم لها �صمات القبائل والع�صائر والط�ائف 

ولي�س ال�صع�ب، تف�صلها باإحكام كيانات �صيا�صية لها �صكل الدولة احلديثة فقط دون حمت�اها. وهذا ما جتلت 

يف  املغرق  الثقايف  الن�صيج  عنا�رش  ال�صطح  على  برزت  العربي حيث  الربيع  ا�صم  الذي حمل  �ص�ره يف احلراك 

اأ�ص�ليته املحنطة والطامح اإىل م�صادرة العقل العربي عن طريق العنف.

واإذا كان االإبداع حمك�م مبنطق التاريخ وجتليات ال�اقع فالثقافة العربية يف هذا االإطار ال ت�صك� من   

�صعف امل�روث الثقايف بل ت�صك� يف اأغلب االأحيان من ت�صلط هذا الرتاث وامتداده ف�ق م�صاحة ال�اقع ب�صكل 

يحجب ن�ر ال�صم�س ويقطع عن رئتيها  اله�اء ويقف حجر عرثة يف �صبيل التط�ر والتغيري.

اأ�صهم االإبداع العربي يف نقل املجتمعات العربية من حالة التبعية العثمانية ومن ثم االإ�صتعمار اإىل حالة   

العربي يف مرحلة  لالإن�صان  الت�صاوؤالت امل�صريية  اإجابات عديدة ح�ل  العربي  النتاج  الق�مي، وقد قدم  ال�عي 

اال�صتنها�س والتي جتلت باملد الق�مي العارم، وال�صع�ر بقيمة الذات العربية وا�صتطاع اأن ينقل االأدب من ذهنية 

القرون ال��صطى اإىل اأر�صية الع�رش مع احلفاظ على م�صافة اإيجابية من اجلذور، كما ا�صتطاع اأن يعقد م�صاحلة 

مع كال�صيكيات الفكر الديني ال�صائد، هكذا انطلق النتاج االأدبي والفني ي�صهم يف تط�ير اخلامات الثقافية العربية 

ويعالج خمتلف امل�صائل ما بني ال�جداين وال�صيا�صي واالجتماعي يف اإطار من القيم االأخالقية وال�طنية .

وقد �صكلت م�رش حا�صنة حقيقية لهذا الفكر احلداث�ي العربي، مبا متلك من بعد تاريخي وجتليات   

الن�صال يف �صبيل  العربي منذ بداية مرحلة  النه�ص�ي  لقيادة امل�رشوع   اأّهلها  اإن�صانية، مما  ثقافية واإمكانيات 

املنق��س طيلة عق�د ثالثة  ال�صلح  اتفاقية  املا�صي وحتى مرحلة االنكفاء وت�قيع  القرن  االإ�صتقالل يف بدايات 

من القرن املا�صي. و�صكلت بذلك ا�صتمرارًا منطقيًا للعائد ال�صيا�صي والثقايف الكبري لع�رش النه�صة العربية . 

بهذا املناخ ا�صتمر النتاج االأدبي يف عالقته التاريخية مع فن�ن ال�صماع وا�صتطاع ال�صعر اأن يرفد امل��صيقى كما 

ا�صتطاعت امل��صيقى اأن ت�صفي على ال�صعر عذوبة اللحن التي ميزت نتاج الكثريين من ال�صعراء العرب ، وحت�ل 

هذا التالقي اإىل ميزة ثقافية تركت تاأثريها حتى اأوا�صط القرن املا�صي.

وقد لعبت ال�صال�نات الثقافية يف عدد من الع�ا�صم العربية دورًا مهمًا يف هذا االإطار، حيث اأ�صهمت   

يف تاأمني عنا�رش اللقاء والت�ا�صل ما بني خمتلف االأن�اع االأدبية وفن�ن ال�صماع حتى قيل يف ثقافتنا العربية 

اإنها ثقافة �صماعية ولي�صت ثقافة ب�رشية. هذا اللقاء اأ�صهم اأي�صًا يف تط�ير التخت ال�رشقي والتاأليف امل��صيقي 
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ومعاجلة املقامات ال�رشقية، كما اأدى اإىل تك�ين اأر�صية جمالية حافلة بالتناغم ما بني تلك العنا�رش وفق ق�اعد ا

و�رشوط جمالية ناظمة.

االإبداعية من  بالتجارب  ت�صاعديًا حافاًل  م�صارًا  وامل��صيقى  ال�صعر  بني  ما  الفني  امل�ص�ار  كان  هكذا   

اأب� ري�صة واإبراهيم ناجي ومن نزار  اإبراهيم وخليل مطران اإىل االأخطل ال�صغري وعمر  اأحمد �ص�قي وحافظ 

والبياتي  ال�صب�ر  املعطي حجازي وبلند احليدري و�صالح عبد  واأحمد عبد  دنقل  واأمل  اأحمد رامي  اإىل  قباين 

و�ص�اًلً اىل اأدوني�س وان�صي احلاج وغريهم .. 

التي  ال�صعرية احلديثة  الدوحة  م�ؤ�ص�صة  اإثراء م�صتمر،  العربي احلديث يف  ال�صعر  ا�صتمرت م�صرية   

جتاوزت كل ما و�صل اإلينا من تراث ال�صعر يف الع�ص�ر ال�صالفة وقد عاجلت املدر�صة ال�صعرية العربية م�ا�صيع 

�صتى، فهي على غناها ا�صتمرت تالم�س ع�صب حياتنا الي�مي وتقدم لنا اإجابات اإبداعية ح�ل خمتلف الت�صاوؤالت 

العربي يف  العامل  امل�صريية يف  الق�صايا  ال�صيا�صي مبختلف  االإيقاع  ، وت�اكب م�صار  املعا�صة  اجلمالية واالأدبية 

خمتلف مراحلها، من ان�صباطية كال�صيكية م�صتعادة مع �ص�قي اإىل رومان�صية اإبراهيم ناجي وعذوبة االأخطل 

ال�صغري ونزار قباين اإىل حداثة اأمل دنقل و�صالح عبد ال�صب�ر وغريهم ا�صتمر ال�صعر العربي احلديث ي�صيف 

اإىل دي�ان العرب ماآثر اأدبية �صكلت عماد تاريخنا ال�صعري احلديث.

ويف اإطار العالقة التاريخية مع ال�صماع اإن اأحدًا ال ي�صتطيع اأن ينكر حجم الف�صاء املعباأ باأريج عمالقة   

الطرب والغناء وامل��صيقى يف القرن املا�صي ، فمن �صيد دروي�س اإىل حممد عبد ال�هاب وال�صنباطي واأم كلث�م 

وعبد احلليم حافظ ، ومن زكريا اأحمد وحممد امل�جي وكمال الط�يل اىل االأخ�ين رحباين ، م�صرية من االإنتاج 

الرفيع والذي ا�صتطاع اأ�صحابه اأن ي�ؤ�ص�ص�ا للفن والأنف�صهم يف �صمري اجلماعة العربية مكانًة رفيعة ، واأن ُيغن�ا 

املا�صي  القرن  ال�صتينات من  اأن حداثة  . غري  املتقدمة  االأمم  اإىل م�صاف مكتبات  الفنية  ويرتفع�ا بها  مكتبتنا 

حملت بذور ث�رة يف اإطار الكتابة ال�صعرية وجممل العنا�رش االأدبية، واأطلقت �صل�صلة من امل�جات االرتدادية 

التي ع�صفت بكافة املفاهيم ال�صعرية املا�صية وبنت مالمح حداثة �صعرية جديدة  تخلت عن امل��صيقى وال�زن 

واجلر�س ل�صالح منظ�مة قيم جمالية جديدة اعتمدت على التجربة االن�صانية ال�صعرية يف اأكرث مناهجها وحت�لت 

الكتابة اإىل حق�ل من التجارب اخل�صبة واملفت�حة على كافة االحتماالت . فمن �صعر التفعيلة اإىل ال�صعر احلر اإىل 

ق�صيدة النرث ، م�صار ا�صتنفذ ح�اىل ربع قرن من الزمن اأو اأكرث ، تخلى يف نهايته ال�صعر عن اإطار من احلي�ية 

اجلمالية التقليدية لي�ؤ�ص�س اإطارًا جماليًا جديدًا، وليعمل على تظهري التجربة الذاتية ال�رشفة لل�صاعر. والتي 

اأّثرت مبردودها الثقايف ومدى عمقها وخ�ائها على م�صتقبل ال�صعر كعن�رشاأدبي اإبداعي. 
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اإن م�ت ال�صعر يف الغرب كان �صباقًا على اأزمته يف ثقافتنا العربية ، ذلك اأن التط�ر الذي دفع بال�صعر   

اإىل حافة االختناق يف الغرب لي�س ه� متامًا ما حدث يف جتربتنا ال�صعرية. فالتط�ر االقت�صادي من الراأ�صمالية 

باجتاه االإمربيالية ومن ثم طغيان عامل ال�رشكات املتعددة اجلن�صيات وتط�ر و�صائل االت�صال وانفتاح العامل على 

مبداأ القيمة الق�ص�ى اأخرج ال�صعر من دائرة التداول الثقايف، باعتباره منتجًا قدميًا يق�م على منظ�مة من القيم 

االأخالقية مل تعد قابلة للتداول، يف جمتمع اإ�صتهالكي مت�صارع اخلطى دائم التغري حمك�م برتابة نظام اجتماعي 

اقت�صادي يطمح اىل ا�صتهالك االإن�صان وحت�يله اىل رقم يف اآلة ا�صمها املجتمع املنتج . 

كان من الطبيعي اإذن اأن ي�صت�لد هذا امل�ت لل�صعر الغربي حالة حرجة على امل�صت�ى االإبداعي العربي،   

فنتاجنا ال�صعري والذي يتغذى يف جممله على جملة من املعطيات اجلمالية امل�صت�ردة ، بات ي�صت�صعر هذا امل�ت، 

والبيئة االجتماعية والثقافية العربية اأ�صحت عاجزة وغري قادرة يف االإ�صهام بتاأ�صي�س حالة �صعرية فنية الفتة، 

وال�صعراء العرب املعا�رشون اأ�صبح�ا على م�صافة من تراثهم ال�صعري وم�صادره الغنية وجذوره وباتت اللغة 

ال�صعرية يف بع�س الكتابات غريبة عن روح اجلملة العربية واآليات تك�ينها وق�اعدها التاريخية ، مما ينذر فعاًل 

بنهاية اأكرث ماأ�صاوية  من نهاية ال�صعر يف الغرب. 

واإذا انتقلنا اإىل ميدان الثقافة ال�صمعية ، تبدو امل�صكلة اأكرث تعقيدًا ، فاأغنية الطرب التقليدية خرجت   

من املنظ�مة االإبداعية الرائجة ، واأخرجت معها ال�صعر من حديقة الغناء وتك�رشت اجل�ص�ر التاريخية املمتدة 

ما بني االأدب وامل��صيقى العربية، و�صقط التاأليف امل��صيقي املعا�رش يف حبائل ال�صلم امل��صيقي الغربي ، وباتت 

اأ�صهمت ال��صائط الرقمية  امل�ؤثرات واالإيقاعات الرتيبة الفجة عنا�رش اأ�صا�صية يف بنية االأغنية ال�صبابية ، كما 

يف  الكامنة  والق�اعد   القيم  من  ممكن  عدد  باأقل  ت�صرت�صد  هجني  م��صيقى  خلق  يف  برجمياتها  عرب  امل�صتحدثة 

املقامات ال�رشقية ، وتنح� نح� الرتابة والتكرار وال�صه�لة التاأليفية ، وتراجعت ج�دة االأ�ص�ات ل�صالح بهاء 

اإ�صافية باردة على م�ائد  الغناء العربي احلديث يف جممله وجبًة  الفتنة واالإثارة الرخي�صة ، وغدا  اأو  الطلعة 

املطاعم واملرابع ال�صياحية واحلانات الليلية . ورغم ما حققه البع�س من ال�صهرة فاإن االأغنية العربية احلديثة 

يف حال من الرتدي ي�صهم يف تخريب االأذن العربية ال�صابة. فال هي ا�صتطاعت اأن حتقق ح�ص�رها على امل�صت�ى 

العاملي لعجزها عن مناف�صة زميلتها االأغنية الغربية ، وال هي ا�صتطاعت اأن تخلق لنف�صها حالًة جديدًة قادرة على 

التاأ�صي�س جلمالية م�صتحدثة يف بيئتها الراهنة.

الغربية ومنذ  فالثقافة  الب�رشية،  الثقافة  اإطار  اإىل  انتقلنا  اإذا  اأكرث حدة وو�ص�حًا  املفارقات  وتبدو   

ع�رش النه�صة ، عملت على اإر�صاء الت�ازن بني عالقة الن�س بال�ص�رة ، فالل�حة النه�صية مثاًل ا�صتلهمت الن�س 

بنيت على  الغربي  الت�صكيلي  للفن  امل�ؤمنني، والق�اعد اجلمالية  اإىل  الكني�صة  الديني واالأ�صط�ري حلمل ر�صالة 
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قيا�س االإن�صان ، الأن العالقة بني الاله�ت والنا�ص�ت تق�م على تقدي�س اجل�صد ، والأن اهلل خلق االإن�صان على ا

�ص�رته ومثاله والأن الروح القد�س قد حّل يف هذا اجل�صد فاأك�صبه القدا�صة واالحرتام .

اجلمايل  بنيانها  واأقامت   ، الي�ناين  النحت  ا�صتلهام  يف  النه�ص�ية  اجلمالية  ن�صطت  امل�قع  هذا  من   

باالعتماد على ق�اعده ، لذلك تركزت الدرا�صات الفنية ح�ل ت�رشيح اجل�صد ودرا�صة حركاته يف الف�صاء ، وعالقات 

الن�صب القائمة بني اأجزائه ،وجاء النتاج الغربي الفني حافاًل بنتائج تلك الدرا�صات واملقاربات اجلمالية ،والتي 

التا�صع ع�رش مع  ا�صتمرت ق�اعدها يف وترية ت�صاعدية حتى ع�صية احلداثة الفنية يف الربع االأخري من القرن 

والدة احلركة االنطباعية التي �صكلت ث�رة بكل معنى الكلمة على املفاهيم اجلمالية النه�ص�ية والتي بقيت فاعلًة 

يف ج�صم الفن الغربي حتى نهاية املرحلة الرومنطيقية يف اأوا�صط  القرن الثامن ع�رش.

يف االإطار العربي واالإ�صالمي، مل تكت�صب الثقافة الب�رشية اأهميًة يف االإطار اجلمايل، لذلك مل تقم عالقة   

ما بني االأدب مبك�ناته التاريخية مع ال�ص�رة ، وبقيت ال�ص�رة يف االإطار االأدبي �ص�رة ذهنية ، مل تخرج اإىل 

االإطار التطبيقي اإال مع املرحلة االإيرانية ال�صف�ية. ومع هذا مل ت�صكل الثقافة الب�رشية حاجة اجتماعية ، وبقي 

النتاج الب�رشي حم�ص�رًا يف دائرة النخب ال�صيا�صية ، ويف خدمة ال�صالطني ، وخ�ص��صًا يف �صياغة املنمنمات 

وتزيني الكتب والعمارة الدينية. زيادة على ذلك فاإن امل�قف الديني املتحرج من الت�ص�ير والتمثيل الت�صبيهي 

حال دون انت�صار فن الت�ص�ير لدى العرب وامل�صلمني، رغم وج�د بع�س اال�صتثناءات يف كل من اإيران واملغرب 

العربي. لذلك اقت�رش نتاجهم الب�رشي على العمارة والزخرفة واخلط حيث ترك�ا لنا تراثًا مهمًا ال يزال ماثاًل 

و�صاهدا على قدرة هذا العقل االإبداعية يف التح�ير واجرتاح احلل�ل. 

 

1-طموحات الت�شكيل الفني:

االأجنبية  والبعثات  الفني  اال�صت�رشاق  طريق  عن  العربية  املنطقة  اإىل  حمل  الع�رشين  القرن  اأن  غري   

وحركة التجارة الدولية منطًا جديدًا من التعبري الفني جت�صد بالل�حة الفنية ، فكان اكت�صاف الت�ص�ير الزيتي 

عرب اال�صت�رشاق من قبل ال�رشقيني، �صكاًل من اأ�صكال اكت�صاف الذات على مراآة االآخر . ومل مي�س العقد االأول من 

القرن الع�رشين حتى كان حمم�د خمتار نحات م�رش االأول يف الع�رش احلديث فنانًا �صابًا يطلب العلم يف معاهد 

اأحدثت تلك الدوائر  فرن�صا بعد القاهرة، وكان الفتتاح معهد الفن�ن يف حي اخلرنف�س بالقاهرة، البداية التي 

املت�صعة واملت�صع�صعة والتي اأخذت عدواها باالنتقال من حا�رشة عربية اإىل اأخرى ، فكانت بريوت بعد القاهرة 

ثم دم�صق وبغداد ومراك�س بعد ذلك ، وتذكر امل�صادر التاريخية اأن متثال �صعد زغل�ل ملحم�د خمتار األهم خليل 

مطران ق�صيدة ع�صماء األقاها يف حفل اإزاحة ال�صتار عن التمثال يف م�قعه احلايل بالقاهرة .
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بداأت  والتي  الفنانني  الرواد  االأوىل من جمم�عة  اللبنة  القاهرة وبريوت  يف  الفني  التعليم  اأنتج  وقد   

جتاربهم بالظه�ر منذ ثالثينات القرن املا�صي ، وكان لبع�س ه�ؤالء دور مهم يف ال�صحافة اآنذاك، فعا�س بع�صهم 

يف اإطار اجلماعة الثقافية وتاأثروا باأدبائها وقامت بينهم ح�ارات و�صداقات، �صبيهة لتلك التي كانت تدور على 

مقاهي الر�صيف يف باري�س بني اأدباء و�صعراء وفنانني، اأدت يف كثري من االأحيان ملتابعة فنية وم�صاركات كما كان 

لبع�س الكتاب م�صاهمات نقدية �صكلت احل�ص�ر االأول للنقد الفني يف العامل العربي. 

غري اأن الثقافة الب�رشية ، ورغم من�ها  امل�ؤ�ص�صاتي امل�صطرد ، مل ت�صتطع اأن ت�صكل حالة عامة، وبقيت   

حتى �صتينات القرن املا�صي تعي�س على �صفاف االأدب ، وتتغذى جماليًا من م�صادرها الغربية ومن ح�ارات 

اأنها حالة جمالية ب�رشية  املقاهي يف القاهرة وبريوت ومن جتارب املحرتفات. ومل ت�صتطع تقدمي نف�صها على 

م�صتقلة ، وقد اأ�صهم غياب املتاحف وامل�ؤ�ص�صات الفنية واالإهمال الر�صمي وغياب الت�رشيع القان�ين الفني ، يف 

اإ�صعاف دور الفن الت�صكيلي يف املجتمعات العربية ، ويف �صم�ر دوره كمنتج لالإبداع الثقايف . ومل ي�صتطع اأي�صًا 

اأن يغري يف م�قف احلرم الديني املعتمد بحقه ، رغم �صدور فت�ى �رشعية عن ال�صيخ االإمام حممد عبدو رحمه اهلل 

باإباحة الت�ص�ير يف بداية القرن املا�صي. 

اأوا�صط ال�صتينات ، كانت املعاهد الر�صمية واخلا�صة لتدري�س الفن�ن قد ا�صتكملت عدتها يف عدد من   

ت�صتعني  الزمن  من  ردحًا  اأم�صت  اأن  بعد   ، املحليني  الفنانني  من  مدر�صيها  وغدا جّل   ، العربي  العامل  ع�ا�صم 

بفنانني اأجانب من جن�صيات خمتلفة لتدري�س الفن�ن ،وكانت جميع هذه املعاهد تعتمد مناهج مت ا�صتريادها من 

اأوروبا ، تق�م مناهجها على الق�اعد االأكادميية ال�صائدة يف خمتلف معاهد الغرب الفنية.  وقد حملت ال�صتينات 

�صكاًل اآخر من اأ�صكال احلداثة يف م�ازاة احلداثة االأدبية ، وذلك يف جمال الثقافة الب�رشية ، حيث بداأت احلركة 

اأكرث فاأكرث نح� ا�صتلهام املدار�س الفنية التي عرفتها باري�س يف بداية القرن املا�صي . وبداأ نتاج  الفنية تتجه 

الفنانني العرب ينح� نح� جمالية ب�رشية م�صتجدة اآخذة يف االبتعاد عن ال�صكل الت�ص�يري ل�صالح قيم ل�نية 

وخطية ورمزية جديدة ، ومل مي�س كثري من ال�قت حتى كانت بع�س التجارب الفنية قد تخطت عتبة التاأثريية 

القما�س ويطرح  اأ�صا�صية على �صطح  الل�ن كق�صية  ، يتعامل مع  اإىل فن جتريدي �رشف  والرمزية والتكعيبية 

م��ص�عه الذي حت�ل عرب الل�حة اإىل بعد ثالث وهمي جديد ت�صي به العنا�رش التاأليفية، واقرتبت الل�حة العربية 

من نتاج املدار�س الغربية اقرتابًا خميفًا يف بع�س االأحيان وانتجت كيانات فنية مل ت�صتطع اأن ت�صخ فيها الروح 

اجلمالية الناب�صة،  كما اأنها مل تكت�صب م�رشوعية فنية جتعلها تقف بقامتها وقفة نّدية اأمام النتاج الغربي ، ومل 

ت�صتطع اأي�صًا اأن ت�ؤ�ص�س لنف�صها مكانًة ما يف جمتمع �رشقي يفتقر للثقافة الب�رشية. 
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الفنية كمعرب ا ال�صبعينات ، وبنتيجة ع�امل �صيا�صية واجتماعية عديدة ، ظهرت احلروفية  مع بداية   

عن اله�ية الثقافية العربية يف االإطار الفني الت�صكيلي ، وبات ا�صتلهام احلرف والكتابة العربية عاماًل حمفزًا 

للفنانني العرب لبناء جتربة تعتمد على الرتاث املكت�ب ، بغية �صياغة فن ت�صكيلي ذي ه�ية حمددة . وعادت 

العالقة بالكتابة تتماهى ما بني جماليات اخلط العربي التقليدي ومفه�م الكتابة العف�ية على اجلدران كما جتلت 

اأدبياتها على تقدمي نف�صها كمنتج ثقايف عربي،  اأ�رشت يف  اأن احلروفية  اآل �صعيد، ومع  اأعمال �صاكر ح�صن  يف 

بقيت التاأثريات االأوروبية ال�افدة حا�رشة ح�ص�رًا وا�صحًا يف اإطار الل�حة العربية ،وذهبت بع�س التجارب 

احلروفية اإىل ت�ليد حركات ل�نية �صمن ف�صائيات معباأة بامل�صاحات وال�رشبات العف�ية للفر�صاة كما ظهرت 

اأن كل الت�جه احلرويف رغم املد ال�ا�صع الذي حققه مل ي�صتطع اأن يحقق �صيئًا من  يف اأعمال وجيه نحلة، غري 

الطروحات الفنية التي نادى بها بل  �صقط اأغلبه اأ�صري جمالية اأوروبية . 

2 -  ال�شينما امل�شرية وخيبة اأالمل:

اإ�صتطاعت ال�صينما امل�رشية يف ع�رشها الذهبي اأن ت�ؤ�ص�س ح�ص�رًا ثقافيًا �رشيحًا  يف انتمائه للمحيط   

العربي وامل�رشي على وجه اخل�ص��س، كما ا�صتطاعت اأن تقدم جتربة فريدة يف التعاطي مع الفن�ن الب�رشية، 

وقّدر لها اأن جتمع على اأر�صها ما بني املبدعني من خمتلف ال��صائط االإبداعية ، كما �صكلت عامل جذب له�ؤالء 

من خمتلف االأقطار العربية ، حتى حت�لت القاهرة مق�صدًا لي�س لل�صحافة والكتابة والدرا�صة الدينية فح�صب، 

بل حت�لت ا�صتدي�هات االأهرام يف اجليزة اإىل خمترب فني نا�صط ، منح الذاكرة العربية الفنية جتربًة فريدة يف 

ال�صينما، ال تزال حتى الي�م بني اأهم عنا�رش االإرث الثقايف للن�صف االأول من القرن الع�رشين. وقد اجتمع يف 

حرم ال�صينما االأديب والقا�س والفنان الت�صكيلي اإىل جانب املمثل واملخرج وامل�ص�ر يف ور�صة عمل اإبداعية اأدت 

اإىل تبادل يف املعطيات واخلربات واأك�صبت كال الطرفني ميزة اكت�صاف االآخر والتعاطي معه ، واال�صتفادة منه 

ل�صالح االإبداع ، فكانت املح�صلة مكتبًة عامرًة حتى الي�م باآالف االأفالم املتينة ، كما ا�صتطاعت هذه ال�صينما 

خالل ثالثة عق�د اأن ت�صكل ظاهرة ح�صارية على امل�صت�ى العربي والعاملي اأي�صًا . حيث حلت يف املرتبة الثالثة 

بني مدار�س ال�صينما حتى اأوائل ال�صتينات من القرن املا�صي.
ً
عامليا 

وقد �صكلت ال�صينما امل�رشية ميدانًا التقى فيه الروائي العربي واملخرج والفنان الت�صكيلي يف ح�ار   

اأعمااًل روائية وق�ص�صية مهمة  ال�صينما  اأنتجته  ما  اأبرز  ، وكان  املهمة  الروائية  االأعمال  اأنتج كمًا من  اإبداعي 

لنجيب حمف�ظ وطه ح�صني وحممد عبد احلليم عبد اهلل واإح�صان عبد القدو�س وي��صف اإدري�س وغريهم ، حملت 

اإىل ن�س  املكت�ب  الن�س  لتح�يل  التعاطي معها ب�رشيًا  ، حيث مت  امل�صت�ى  اأدبية رفيعة  ال�صا�صة ن�ص��صًا  اإىل 

مرئي، كما اأ�صهمت ال�صينما يف تقدمي الفر�صة للروائيني العرب لكتابة ن�ص��س �صينمائية ناجحة ، وقد حت�ل 
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اأو الق�صة اإىل كتابة ال�صيناري� ال�صينمائي وامل�رشحي ، وقد �صكلت هذه  بع�س ه�ؤالء الكّتاب من كتابة ال�صعر 

التجربة مناخًا منا�صبًا ل�الدة اأ�صكال اأدبية م�صتحدثة يف االإطار العربي .

غري اأن طم�حات ال�صينما مل تتنا�صب مع م�صتجدات ال�اقع ال�صيا�صي واالجتماعي يف العامل العربي،   

اإىل تغيري يف  اأدت  االإنتاج كمًا ون�عًا كما  اإىل تراجع يف  اأدت  العام 67  ال�صينما ظروفًا �صعبة بعد  فعا�صت هذه 

م�صل�لة عاجزة  ر�صمية  م�ؤ�ص�صة  امل�رشية  لل�صينما  العامة  امل�ؤ�ص�صة  وباتت   ، والت�جهات  وال��صائل  االأ�صاليب 

عن اجرتاح املعجزات . غري اأن كتابة الن�س املعد للتمثيل )ال�صيناري�( ا�صتمرت على ال�صا�صة ال�صغرية ،اإال اأن 

هذه  االأخرية ، والأ�صباب عديدة ، مل ترتفع اإىل م�صت�ى التجربة ال�صينمائية ال�صابقة ، ولعل هنالك الكثري من 

نقاط الت�صابه ما بني االأ�صباب التي اأدت اإىل تراجع ال�صينما ، فهي نف�صها التي اأدت اإىل حتجيم دور التلفزي�ن 

واقت�صاره على تقدمي اال�صتهالكي من امل�صل�صالت . رغم اأهمية احلدث ال�صيا�صي ، واملتغريات االجتماعية التي 

طراأت على العامل العربي  يف نهاية القرن املا�صي ، ورغم قابلية هذه االأحداث الأن تك�ن مادة د�صمة لتحريك 

وترية االإبداع وبالتايل لتح�يل معطيات تلك االأحداث اإىل اأعمال درامية ناجحة.

3-يف االإطار النقدي: 

العالقات التبادلية ما بني االأدب والفن�ن مل تكن من امل��ص�عات امللحة على مائدة النقد االأدبي، فنادرًا   

 الكتابة عادة  هذا النح� ، فقد ا�صتمر النقد االأدبي على منهجيته يف اإطار 
ُ
ما تناول النقد تلك العالقة، ومل تنح

االإبداع العام ، وقد �صمل خمتلف االأن�اع االأدبية ولكنه مل يتطرق اإىل حركة التبادل والتبادل املعاك�س اإال نادرًا، 

رغم احل�ارات اجلانبية التي دارت يف ال�صال�نات االأدبية يف خمتلف الع�ا�صم العربية، لكن هذه  احل�ارات بقيت 

اأن املناهج االأكادميية يف كليات  اإىل م�صت�ى املنهجيات والبح�ث االأكادميية. كما  منا�صبات  عار�صة ومل ترتق 

االآداب قلما تطرقت يف اأبحاثها اإىل جتليات واإ�صكاليات تلك العالقة . لذلك جاءت الكتابة على تلك امل��ص�عات 

ذلك  لر�صد  اأداة  اإىل  تتح�ل  ومل  املغلقة  واحللقات  وامل�ؤمترات  الثقافية  املنا�صبات  اإطار  ويف   ، م��صمي  ب�صكل 

النب�س احلي�ي يف العالقة ما بني خمتلف الفن�ن يف حياتنا الثقافية. 

واإذا كانت الكتابة على امل�رشح قد حاولت اأن تاأخذنا يف بع�س حماوالتها لت�صليط ال�ص�ء على بع�س   

مظاهر تلك التبادلية ، فاإن النقد امل�رشحي ه� اأي�صًا �صاأنه �صاأن النقد االأدبي ا�صتمر يف اآلياته التقليدية ، وت�جه 

اإىل امل�رشح من خالل اآلياته واأدواته ومناهجه امل�صتمد بع�صها من جتارب امل�رشح العاملي. 

اأوا�صط  منذ  الت�صكيلية  احلالة  اأ�صبحت  اأن  بعد   ، الت�صكيلي  النقد  من والدة   االإطار  بهذا  بد  ال  كان   

ال�صتينات حالة اإبداعية را�صدة ، مل يعد من املمكن جتاهلها على امل�صت�ى الفني. لذلك ن�صاأ هذا النقد يف اأح�صان 
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النقد االأدبي واالإعالمي ، وخ�ص�صت الكثري من ال�صحف العربية زوايا خا�صة مل��ص�عات تتناول النتاج الفني ا

وتروج له ، وتخ�صعه للح�ار وامل�صاءلة الفنية ، واإذا كان اأغلب النقاد الفنيني االأوائل قد خرج�ا من رحم الكتابة 

االأدبية ، فاإن الكتابة النقدية ح�ل الفن الت�صكيلي مل تظهر مالحمها حتى بداية الثمانينات من القرن املا�صي، ومل 

تنف�صل عن االأدب اإال يف تاريخ متاأخر ، وهي ال تزال حتى اللحظة تعاين من م�صاكل عديدة جتعلها تفقد ر�صانتها 

ومنهجيتها يف اأحيان كثرية وتتح�ل  من ثم اىل جمرد متابعات اإعالمية.

وقد جرت حماوالت عديدة الإ�صدار مطب�عات متخ�ص�صة يف الفن الت�صكيلي ، ولكن اأغلب هذه املحاوالت   

�صقطت لعدم قدرتها على اال�صتمرار ، خ�ص��صًا واأن م�صكلة التم�يل كانت يف راأ�س االأ�صباب والعقبات ، غري اأن 

املطب�عات والدوريات الر�صمية التي تخ�ص�صت بدرا�صة وتقدمي النتاج الفني يف عدد من الدول العربية ، والتي 

�صدرت مببادرات ر�صمية من جمال�س ووزارات وم�ؤ�ص�صات ر�صمية ، عادت لته�ي اأو ترتاجع لالأ�صباب نف�صها ، 

وهي الي�م واإن ا�صتمر بع�صها فاإن عددها اأقل من عدد اأ�صابع اليد يف ط�ل العامل العربي وعر�صه. 

اخلال�شة: من اأزمة اإبداع اىل اأزمة م�شري:

لقد اأ�صهم االإبداع فيما م�صى يف عملية الت�ازن املطل�بة على م�صت�ى االن�صان الفرد وعلى م�صت�ى   

اجلماعة. وقد �صكلت املعطيات التبادلية بني خمتلف الفن�ن م�صارًا حي�يًا لق�صايا االإبداع وخ�ص��صًا بني االدب 

والفن باعتبارهما قطبي العملية االبداعية، وقد مت ذلك على اأر�صية من القيم واالأفكار اجلمالية التي هي ح�صيلة 

جهد فل�صفي مت�اتر. غري اأن الفن يف املرحلة الراهنة يعي�س يف حالة من الف��صى وال�صبابية التي جتعله عاجزًا 

وابداع  كفن  بنف�صه ومب�صريه  يهتم  ما  بقدر  الت�ازن  ذلك  يف  الي�صهم  نراه  لذلك  املطل�ب،  الت�ازن  عن حتقيق 

لهذا فان حت�اًل يف وجهة الق�صية االإبداعية يق�د اىل مزيد من القلق . ومع غياب اأو تخلي الفل�صفة عن دورها 

التاريخي، نلحظ بان التعبري االإبداعي ي�صعى باجتهاد لتملك بع�س وظائف الفكر، ك�نه منتجًا فكريًا يف بع�س 

ج�انبه ياأمل يف تع�ي�س ذلك الغياب، وهذه الظاهرة هي �صكل من اأ�صكال التبادلية مابني الفل�صفة وبني االبداع، 

ومبقدار ما ي�صتعر�س املبدع ال�اقع ال�صتنباط �ص�رة امل�صتقبل ، يقع الفن يف حمدودية نظرته لهذا امل�صتقبل.

يف االطار التاريخي ، �صجلت العالقة التبادلية ما بني االأدب والفن نقاطًا ت�افقية يف العديدة من املحطات   

كما �صكلت منظ�مة القيم االإن�صانية ن�افذ للتبادل املعريف فيما بينها وقد قدمت احلداثة منهجًا جديدًا لدينامية 

نا�صطة ما بني خمتلف العنا�رش االإبداعية . غري اأن الدخ�ل يف ع�رش ال�ص�رة والزمن الرقمي وع�رش االإت�صال 

اأدخل االإبداع يف حالة من العجز حت�ل دون م�صاركته واإ�صهامه يف �صناعة امل�صتقبل. وغدا االإبداع �صحية اإعالم 

�رش�س يعيق يف �صل�كه العملية االإبداعية ويفر�س �رشوطه على خمرجات االإبداع. وبذلك يت�قف احل�ار ما بني 
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العنا�رش الفنية، وتت�قف بالتايل امل�صاهمات التي تلتم�س �ص�رة امل�صتقبل. وتتح�ل ال�ص�رة من منتج فني اىل 

منتج اإعالمي تقني ي�صهم يف زيادة الفج�ة الثقافية الراهنة ما بني املا�صي واحلا�رش .

يتم  مل  جديدة  مرحلة  اأب�اب  على  اأننا  اأم  اإبداع  اأزمة  اأمام  نحن  هل  نف�صه،  ال�ص�ؤال  يطرح  هنا  من   

ا�صت�صعارها بعد؟  ورغم ت�فر �صلة من املعطيات احل�صارية الراهنة واملا�ص�ية والتي ت�صكل مادة للبحث، فان 

اأزمة احل�ار االإبداعي يف تعاظم. والعجز النظري يتزايد على اأر�صية التجريب يف ميادين االأدب والفن معًا، رغم 

االإجنازات التي حتققت خالل القرن املا�صي يف اإعادة تك�ين �ص�رة االإن�صان العربي املعا�رش. فهل ا�صتطاعت 

منهجيات البحث املقارن ال�صائدة يف ظل هذه ال�ص�رة ال�صبابية تقدمي اإجابات للعديد من الت�صاوؤالت املطروحة؟ 

وهل با�صتطاعة االإبداع ا�صتعادة دوره يف �صناعة الثقافة وم�اجهة طغيان اأالعالم امل�جه عرب االإقت�صاد باإعادة 

تدوير معطيات �صلة املعرفة وفق مناهج جديدة ؟

هل يبدو ال�اقع العربي يف ظل تلك االإ�صكالية واقعًا �صليمًا ؟ وهل بنية الثقافة العربية االإبداعية قادرة   

ما  القاتلة، ويف ظل  الف��صى  نح�  ي�صري  العراق وه�  يف  يت�صظى  واقع  املطروحة يف ظل  املع�قات  على تخطي 

يحدث يف لبنان من ت�صخني يقارب االإنفجار القاتل، ويف ظل ما �ص�ف ت�ؤول اليه االأو�صاع يف ال�ص�دان ومقدي�ص� 

واجلزائر و�ص�ريا. ان ال�طن العربي حماط بحزام من النار، وه� يعي�س على بركان من امل�صاكل الع�صية على 

احلل�ل التي اأ�صهمنا يف �صنع الكثري منها، ع�صى اأن يحمل امل�صتقبل البنائنا بع�س مالمح احللم الكبري. ومينحهم 

القدرة على الروؤية ال�ا�صحة. 
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اإ�صهامات الت�صكيل الرقمي يف تنمية البيئة االإبداعية يف لبنان

ر�شا ملحم- معهد الدكتوراه للعلوم - اجلامعة اللبنانية

Abstract:

 Our research notes that there exists a great gap between what is offered 
today in the domain of the arts and the present artistic culture, its concepts and its 
aesthetics on the one hand, and the creative performance and artistic taste and 
the role of text analysis on the other. 
 The main issue  of the contemporary art is to discover the relationship 
between reality and art. The weakness of the contemporary understanding of the 
performance had a negative impact on the outlook for the Visual Arts, and on the 
lack of awareness raised by the movement of the fine movement and its role in 
the development of visual culture knowledge.

متهيد:

باأ�صل�ب  طروحاته  وتقدمي  اأفكاره  عن  التعبري  يف  ي�صاعده  فني  تك�ين  يف  ل�حته  بتظيم  الفنان  يق�م   

يخدم الفنان وي�صيب غايته، اإذ ال فن من دون نظام ت�صكيلي يبدعه الفنان، ليقدم روؤيته ويق�ل كلمته الت�صكيلية 

الفا�صلة. 

ومن املعروف اأن هذا النظام الت�صكيلي يخ�صع لظروف تتط�ر عرب التاريخ ويف فرتات متالحقة متاأثرة   

بال�اقع واالأحداث واالكت�صافات العلمية التي مير عربها املجتمع، يعمد فيه الفنان اإىل تاأمني كل ما ي�صاعد عمله 

على البقاء واال�صتمرارية، وي�صيف اإليه �صفة اخلل�د.

هذا ي�صري اإىل اأن البيئة احلا�صنة للفن ت�ؤثر فيه بح�صب املعطيات املت�فرة لها، فاإذا كانت تلك البيئة   

داعمة للتجديد، فباإمكانها اأن تقدم للفنان نظامًا ت�صكيليًا جديدًا يدركه املبدع تدفعه للتمرد على التقاليد وتقدمي 

اأ�صكااًل جديدة يف الفن. لكن هذا التجديد ال ميكن احل�ص�ل عليه اإال اإذا جتددت حاجات املجتمع كبيئة حا�صنة 

التي دفعت  لي�صت دائمة، فالظروف واحلاجات  للفن هي  االإبداعية  اأن احلاالت  الق�ل  لذا ميكن  للفنان والفن. 

الي�م  الع�رشين، هي  القرن  الفن احلديث، بدايات  اأح�صان  اإىل  الت�صكيلية  الكال�صيكية  بالفنان اىل اخلروج عن 

تدفعه، وبفعل دخ�ل املجتمع ال�صبكي على حياتنا اإىل البحث عن اأ�صاليب جديدة تربط بني حاجات البيئة الثقافية 

يف العامل العربي وبني روؤية الفنان واالأ�صاليب املعا�رشة.
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وما البيئة االإبداعية اإال تلك البيئة املجتمعية اأو العائلية اأو املدر�صية اأو مكان العمل التي ينم� فيها   

الفرد ويتط�ر. وتلعب البيئة دورًا اإما يف تدعيم وحتفيز االإبداع لدى الفرد اأو تق�ي�صه.  

هذه العالقة بني البيئة االإبداعية وما ت�فرها من اأ�صاليب وتقنيات جديدة وبني الفنان الت�صكيلي وما   

يربطه بهذه البيئة من حيث املعنى الفيزيائي تدفعنا للبحث عن عالقة البيئة االإبداعية  بالفن احلديث، وهل الفن 

الرقمي �رشورة تلبي حاجات البيئة الثقافية املعا�رشة يف لبنان؟

اأو  املعارف  كل  ون�صف  التقليد  على  ثار  قد  يك�ن  الرقمي  الفن  انتهاجه  يف  الفنان  اأن  يعني  ال  وهذا   

امل�صلمات الفنية التي عرفها الفن واالن�صانية خالل عق�د، بل لي�ؤكد اأن حاجات البيئة بكل اأ�صكالها تدفعنا للبحث 

عن اأ�صاليب جديدة، قد نك�ن فيها يف م�اجهة اأو م�اكبة ملا ي�صمى الي�م بحرب امليديا والتي تق�م على التقنيات 

احلا�ص�بية املت�صارعة التط�ر، والتي تلبي حاجات العامل الثقايف والتي على اأثرها حت�ل العامل اأجمع اإىل بيئة 

ثقافية واحدة، تعرف الي�م بالقرية ال�صغرية.

لذا فنحن بحاجة اإىل منط جديد من االإبداع، يتالءم مع الظروف اجلديدة التي فر�صت على العامل،   

وما عك�ف عدد من فنانينا اإىل هذا الن�ع من الفن اإال اإدراكهم للمعطيات اجلديدة وحماولة منهم يف ر�صد تغريات 

وتط�رات ال�اقع باأ�صل�ب وتقنية ع�رشية دون التخلي عن فكرة االأ�صالة التي مل يخرج منها الفنان الت�صكيلي 

على  هل  لكن  جادة.  وت�صاوؤالت  جديدة  اإ�صكاليات  يف  للبحث  الباحثني  اأمام  الباب  ويفتح  الي�م،  حتى  العربي 

الفنان العربي البحث يف املعطيات الراهنة التقليدية لتقدمي فن رقمي معا�رش جتعل من فنه اأ�صل�بًا جديدًا يبحث 

فيه اإ�صكالية االأ�صالة يف الفن وت�صع الفنان يف خانة الفنانني الغارقني يف اأزمات ثقافية اأثبتت الدرا�صات الفنية 

الفكرية، ومتثل  الفنان وثقافته  اإىل  تنتمي  تعبريات فردية جديدة  البحث يف مكان جديد وعن  عليه  اأم  ف�صلها؟ 

روؤيته قبل انتمائه اىل حدود جغرافية وق�مية حمددة، خ�ص��صًا اأن حاجات البيئة الثقافية يف بلد ما اأ�صبحت 

هي نف�صها حاجات البيئات االأخرى ملختلف البلدان، واإن تغريت م�صت�ى وعمق احلاجات والظروف واملعطيات 

الة يف لبنان واملجتمعات العربية؟ اإىل اأي مدى ا�صتطاعت 
ّ
املمهدة لها...؟ اإىل اأي مدى تبدو املقاربة الرقمية فنيًا فعـ

هذه املقاربة الرقمية اأن تهيئ االن�صان للعب الدور املطل�ب يف املحيط والبيئة الثقافية والطبيعية؟ وهل ت�صهم 

الثقافة الرقمية يف تنمية البيئة الثقافية واالإبداعية؟ 

وبني  الت�صكيلية  ال�صاحة  يف  الي�م  يقدم  ما  بني  �صعفًا  هناك  اأن  البحث  يالحظ  ال�اقع  بهذا  ارتباطا   

الثقافة الفنية وما ت�صكله من مفاهيم ومعاٍن جمالية وما يخ�س واقع التنيمة واملجتمع من ناحية، وبني االأداء 

االإبداعي الت�صكيلي والتذوق الفني ودور قراءة الن�س الت�صكيلي من ناحية ثانية.

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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اإن غاية الفن املعا�رش وق�صاياه ه� مالم�صة العالقة التالزمية بني ال�اقع والفن، كما اأن �صعف فهم ا  

االأداء املعا�رش اأثر �صلبًا على النظرة العامة للفن�ن الب�رشية، وعلى عدم اإدراك اآثاره يف حتريك احلركة الت�صكيلية 

ودورها يف تنمية الثقافة الب�رشية املعرفية.

البيئة االإبداعية وجمتمع املعرفة:

ال�ص�رة  من  بدءًا  كافة،  االإبداعية  االنتاجات  غزت  الرقمية  التقنيات  باأن  اجلديراالعرتاف  من   

الف�ت�غرافية والت�صكيلية، اإىل معاجلة وت�زيع امل��صيقى، ثم الر�ص�م املتحركة، مرورًا باإنتاج االأفالم والن�ص��س 

االأدبية وامل�رشحية وغريها. فقد وجدت ال��صائط الرقمية لت�صاعد الفنان على اإظهار اإبداعاته باأ�صاليب �رشيعة 

ومتط�رة. 

االإن�صانية  املعرفة  تتالحم جماالت  ما مل  الثقافية  البيئة  يف  دوره  ي�ؤدي  اأن  املعرفة  ملجتمع  وال ميكن   

والعلمية واالإبداعية جمتمعة. فتنمية املجتمع يع�د اإىل مدى قدرته )اأي املجتمع( وقابليته على التقّدم والتط�ر 

ومدى تفاعله بها.   

وها ه� االإبداع العربي ي�اجه حتديات خارجية وداخلية اأحدثت ت�صدعات يف حتديد انتماءاته الثقافية   

والفكرية، وماهية العمل الفني يف اإثراء ال�عي واالإدراك والت��صل اإىل حقائق وحل�ل، واإن مل تكن قطعية.

فمجتمع املعرفة ي�صعى اإىل بناء �صيا�صاته وا�صرتاتيجياته امل�صتقبلية من حالة معرفية اأ�صيلة، يق�م   

فيها على اإنتاج املعرفة وت�ظيفها ون�رشها يف خمتلف املجاالت احلياتية. معتمدًا على وفرة الطاقات االإبداعية 

املنتجة والكفاءات العقلية واملهاراتية )العلم والتجديد واالإبتكار( ال على امل�ارد الطبيعية واملالية. 

ويعترب م�صطلح جمتمع املعرفة من امل�صطلحات الثقافية التي برزت يف العقدين االخريين اإىل جانب   

تاريخ  من  الراهنة  التاريخية  للحقبة  املميزة  ال�صمات  من  الي�م  تعترب  م�صابهة،  ومفاهيم  اأخرى  م�صطلحات 

اقت�صادي  وحترير  ثقايف  انفتاح  بزغ  اجلديدة  االألفية  ان 
ّ
اإبـ ظهرت  التي  املت�صارعة  التح�الت  فمع  االإن�صانية. 

ومفاهيم ثقافية جديدة، اأدت اإىل ظه�ر م�ؤ�ص�صات عمالقة ل�صناعة الفن�ن واالإنرتنت واالإعالم، اأوجدت بدورها 

اأمناطا جديدة  من و�صائل االت�صال كلها اأتت نتيجة التط�رات التكن�ل�جية يف ع�رش املالتيميديا. 

وال يكتفي جمتمع املعرفة يف التحرك يف حم�ر ثالثي االقطاب: االقت�صادي، التكن�ل�جي واملجتمعي،   

، بل يرتبط بدفع تكن�ل�جي هائل تتحكم يف حركة التط�ر االإن�صاين.
)1(

ومدى التفاعل والتقاطع فيما بينها

ركائزه  بقيام  اإال  حتقيقه  ميكن  ال  املعرفة  جمتمع  نه��س  اأن  على  والنقاد  الدار�صني  معظم  ويتـفق   

اال�صا�صية وهي: االإت�صال واالإعالم وثقافة جمتمع املعرفة بكل مق�ماته الب�رشية والعلمية. لذا فاإن كل جماالت 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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املعرفة مهمة وتق�م باأدوار اأ�صا�صية يف خدمة املجتمع. وما يثري االنتباه ه� ت�صارع البيئة العربية  لدخ�ل جمتمع 

املعرفة من خالل التحديث التكن�ل�جي دون االنتباه اإىل اأهمية اإنتاج املعرفة التي ميكن من خاللها تن�صيط البيئة 

العربي حمك�م بعامل داخلي  العامل  التكن�ل�جي يف  الدفع  لنمط ثقايف معا�رش. لكن  لتهيئة املجتمع  االإبداعية 

العمالقة  ل بال�رشكات 
ّ
يتمثـ الغربية اجلاهزة، واآخر خارجي  بالتبعية املرت�صخة والت�صليم باالإجنازات  د 

ّ
يتج�ص

. من هنا اعتمادنا 
)2(

املتعددة اجلن�صيات التي ت�صعى يف �صيا�صاتها اإىل تهمي�س دور العرب يف التقّدم التكن�ل�جي

على االإبداع التكن�ل�جي كعامل اأ�صا�صي للتنمية البيئية واجلمالية، والتي تاأخذ �صكاًل انتاجيًا جديدًا، حيث يتم 

ا�صتهالكها عرب ن�صاطات ت�صكيلية رقمية.

وبني  الب�رشية  الت�صكيلية  الفن�ن  بني  عالقة  هناك  باأن  االعرتاف  امل�صلمات  من  يبدو  رمبا  لذلك   

واأنها  يبدو  التي  التح�الت  ”وهي  العالقة.  هذه  دخلت يف �صلب  على حت�الت  اأتت  التي  الرقمية  التكن�ل�جيا 

تخ�صع لرتاكمات �ص��صي�ل�جية/ اقت�صادية، ودينية/ �صيا�صية، كان من �صانها اأن ت�ؤدي اإىل حت�الت ن�عية 

املعا�رشة  التقنيات  باأن  �صك  وال   .”)3(

لل�ص�رة املجتمعات  هذه  اأفراد  وا�صتقبال  وتقييم  نظرة  يف  ملم��صة 

والتكن�ل�جيا دخلت حّيز املعاجلة من حيث االأ�صاليب يف انتاج واإخراج وعر�س االأعمال الفنية يف خمتلف املجاالت 

االإبداعية يف ع�رشنا الراهن.

لقد اأدت الرقمية اإىل اإحداث جدل، ويف بع�س االأحيان اإىل قطيعة بني الفن اجلديد والتقنيات املتعارف   

عليها يف الفن الت�صكيلي وال�صينما والفيدي�. كما اأن اأول �ص�رة على احلا�ص�ب ”اعتربها البع�س �ص�رًا ذات 

 .”)4(

حم�الت جديدة من دون اأن يحددوا ما اإذا كانت جدتها تتعلق باالإبداع الفني املح�س اأم التقنية

انق�صمت اآراء الدار�صني يف حتديد اأهمية دور التكن�ل�جيا الرقمية على الفن، ففي حني يرى البع�س   

اأن الفنان ا�صتفاد من التكن�ل�جيا الرقمية ”ووجهها خلدمة اأغرا�صه الفنية واإبداعاته من دون اأن تلغي اجلانب 

البع�س  حني يرى  يف   .”)5(

الفنية اإبداعاته  تنمية  ما تعمل على  ت�ؤثر على �صخ�صيته قدر  اأو  للفنان،  ال�جداين 

االآخر اأن تاأثري التكن�ل�جيا الرقمية على الفن ه� تاأثري �صلبي الأنها جتعل الفنانني خا�صعني لها، ما يفقد الفنان 

ح�ص�ره ال�جداين ويلغي وج�د �صخ�صيته الفنية. 

دة يف االأداء الت�صكيلي 
ّ
هذه اجلدلية تطرح جمم�عة ت�صاوؤالت ح�ل ثقافة ال�ص�رة الفنية الرقمية املتج�صـ  

املعا�رش للفنان العربي وما متثله من معطيات ثقافية واجتماعية وترب�ية ت�ؤثر يف تنمية جمتمع املعرفة. ولعل 

الكمبي�تر جنح يف اإدخال العامل اإىل ع�رش ب�رشي جديد مع�مل. واالإ�صكالية التي نحن ب�صدد البحث فيها.  

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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الفن الت�شكيلي الرقمي واملدار�ص الفنية املمهدة لها:ا

اإن التجريب، يف الع�رش الراهن، واحد من م�صادر الروؤية الفنية، الأنه يجمع بني ا�صتمرارية التفكري   

املنطقي، اأو املت�صعب اأو االبتكاري الذي يحقق مفاهيم م�صتحدثة غري م�صبقة يف البحث عن القيم الفنية يف اأٍي من 

اأعمال الفن الت�صكيلي. وهذا ي�صري اإىل اأن الفن يتطلب البحث الدائم عن معنى وماهية جديدة تتالءم وتتنا�صب مع 

التح�الت الفكرية والثقافية والتكن�ل�جية يف املجتمع، وتخ�صع ملقت�صيات الع�رش والتي ال ميكن فيها الف�صل 

بني ماهية الفن ورهانات الع�رش. ويعد الر�صم الرقمي اإحدى ا�صتجابات الع�رش.

م�اد  من  وغريها  ور�ص�مات  ب�ص�ر  يتم  االأول:  باأ�صل�بني،  الرقمية  ال�ص�رة  على  احل�ص�ل  ويتم   

ب�رشية مت�فرة م�صبقًا يف جهاز احلا�ص�ب يتم تركيبها وخلق عالقة فيما بينها. اأما اال�صل�ب الثاين، فه� يتم 

الفن�ن  اأن�اع من  نفرق بني عدة  اأن  وميكننا   .”)6(

”حتليلها ريا�صيًا ب�ا�صطة منظ�مة اخل�ارزمية من خالل 

الرقمية. 

وتنظريات  تعريفات  ظهرت  الي�م،  حتى  اخلم�صينات  بدايات  الرقمي  الت�ص�ير  فن  ن�صاأ  اأن  منذ   

متن�عة ح�له. فقد بداأ تعريف الفن الرقمي مع اأول ظه�ر لع�رش املعل�مات اأوائل خم�صينيات القرن املا�صي، 

Max Bense )1910-1990( م�ؤ�ص�س مفه�م اجلمال واملعل�ماتية  الفيل�ص�ف االأملاين ماك�س بنز*  على يد 

علم  من  انطالقًا  اجلمالية  وماهيته  الفن  تعريف  يف  جديدة  روؤية  قّدم  الذي   Informatic Aesthetics
الريا�صيات والتط�ر التكن�ل�جي، كما ُعرف من خالل تعريفه لفن�ن الكمبي�تر وما نتج عنها من ”اجلماليات 

برجمتها  مّت  اآلة  عن  املت�الدة  اجلمالية  ال�صفات  تلك  بها  ق�صد  والتي   Generative Aesthetics املت�الدة 

Encyclopedia of Aesthetics اأن  اجلمال  علم  م��ص�عة  وت�صف   .”)7(

مل�صاعدتنا يف اإنتاج ن�ٍع من الفن

االإبداعية والفنية يف  ي�صمل كافة اجل�انب  الكمبي�تر وه�  ينتج عن طريق برامج  الكمبي�تر هي كل فن  فن�ن 

خمتلف املجاالت. ويتفـق هذا التعريف مع تعريف واين ك��ص�ل** Wayne Cosshall عندما قال ه� ”ذلك 

اخلا�صة  الفنية  العملية  مراحل  من  مرحلة  اأي  يف  اآخر_  رقمي  و�صيط  اأي  اأو  الكمبي�تر _  يدخل  الذي  الفن 

.”)8(

باإنتاجه

لقد اأدخلت تكن�ل�جيا املعل�مات واالنت�صار ال�ا�صع لالإنرتنت بعدا جديدا للفن، تدعمه روابط تتقاطـع   

بني الفنــان والعمل الفني واملتلقي، ويف هذا املجال، اأ�صبحت معها ال�صا�صة ال�صغرية و�صبكة ال�اب من ركائز 

جناح االأعمال الرقمية، واأ�صبحت كذلك تفر�س نف�صها باعتبارها متنح امتيازا لتبادل املعل�مات.

انطلقت ال�ص�رة الرقمية ك�ص�رة تفاعلية منذ �صتينات القرن املا�صي، اأوجدت عالقة جديدة للت�ا�صل   

بني االإن�صان واالآلة. اأوجدت بدورها عالقة جدلية بني امل�ص�ر وال�ص�رة، وبني ال�ص�رة واملتلقي. وتقع اجلدلية 

الريا�صية  احل�صابات  نتائج  و�رشيع  دقيق  ب�صكل  ” يراقب  اأن  يف  ا�صتطاعته  ومدى  الفنان،  عاتق  على  بثقلها 

اأعطى فر�صة للمتلقي يف االنخراط يف العملية التفاعلية عن طريق الرتاكم  اأمام جتريب فني،  «. بتنا 
)9(

الرقمية

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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الب�رشي واالإ�صهام، يف بع�س االحيان، من امل�صاركة وحت�صري العمل الفني الرقمي.

القرن  من  وال�صبعينات  ال�صتينات  فرتة  يف  اأ�صهمه  وارتفعت  اجلمايل  باملفه�م  االن�صغال  ارتبط  لقد   

دت لفن�ن ما بعد احلداثة كالفن الب�رشي والفن احلركي 
ّ
املا�صي، مع بروز تيارات واجتاهات فنية جديدة مهـ

اأوجدت اجتاهًا جماليًا  الفنية التي ظهرت يف تلك الفرتة.  والهابيننج  والفن االجتماعي وغريها من احلركات 

للم�صاركة يف التكن�ل�جيا الرقمية والتفاعل مع املك�نات التي ي�ؤمنها احلا�ص�ب، لذلك جلاأ الفنان اإىل ا�صتعمال 

االأقرا�س املدجمة وال��صائط اجلديدة املتف�قة ليتم له خلق ت�صعبات وربط بني الن�ص��س الن�صية والب�رشية 

خللق واقع افرتا�صي. 

لقد اعتمد فيكت�ر فازاريللي على Cinetique ”كم�صدر علمي مزدوج يف هند�صاته الب�رشية، ا�صتقى   

اإ�صارة  ال�صينمات�غرافيك  امل�صخن(، والثاين يف  الغاز  الناب�صة يف ذرات  اإىل احلركة  الفيزياء)م�صريًا  االول من 

الطاقة  ا�صتخدام  اإىل  البع�س  ويعمد  كما    .”)10(

اإىل وهم احلركة املمتتابعة وجتاوزها لعتبة االإدراك الب�رشي

اإدخال العن�رش اخلارجي )امل�صاهد( يف خلق عالقات  اإىل التالعب ب�هم احلركة واإىل  اأو امليكانيكية  الكهربائية 

جديدة بني العنا�رش من خالل قدرته على حتريكها، واإعطائها ُبعدًا فنيًا جديدًا. وي�صري اأ�صعد عرابي يف كتابه، 

.
)11(

اإن هذه احلالة ت�صمى وبح�صب عامل اجلمال ب�بري بـ )حتري�س غرائز امل�صاركة باللعب(

على  تعتمد  �صابقًا،  اأ�رشنا  كما  املعل�ماتية وهي،  الربجمة  الفراغ من خالل  العملية حياكة  هذه       وميكن يف 

بذرات  م 
ّ
التحكـ من  بدءًا  العمل  مك�نات  بعنا�رش  تتحكم  الأنها  ت�صكيلها،  يف  وفر�صياتها  الريا�صية  احل�صابات 

ال�صكل واخلط�ط واالأل�ان، واإ�صافة االإ�صارات الالزمة املحف�ظة م�صبقًا يف جهاز احلا�ص�ب. وهذه التقنية دخلت 

ثم  اإىل م�صهد جزيئي،  تنقب�س  ثم  ال�صا�صة،  تتجاوز حدود  تقنية  . وهي   Fractalالفراكتال تقنية  وبرزت مع 

�صع وحدته من جديد لت�صت�عب �صاحة الفراغ، وهكذا بطريقة دائمة التحّ�ل وال�صريورة. 
ّ
تتـ

مقومات االإبداع )الفن/ الفنان/ واملتلقي( يف الفنون الرقمية:

تق�م  فهي  واملكان.  الزمان  حدودية  من  الت�صكيلي  الن�س  خروج  يف  الرقمي  االإبداع  عملية  ت�صاهم   

ر بحدودية املكان، اإذ ال قاعات يق�صدها امل�صاهد، بل اإن اأ�صل�ب تذّوق 
ّ
بعر�س املنتج االإبداعي وحفظه، دون التاأثـ

اأو م�اقع النت، وت�صتحيل معها بذلك،  التلفزة  اأو  اأ�صبح مع الفن الرقمي مرتبطًا ب�صا�صات احل�ا�صيب  الفن 

العالقة امللم�صية احل�صية، فال مادية للمكان، وال وج�د ملادة حم�ص��صة، بل اأ�صبح مكانًا افرتا�صيًا كما الزمان 

ت من قي�د الزمن املرئي وي�صتحيل ربطه بفرتة زمنية دون اأخرى ما ينعك�س ب�صكل جلي 
ّ
الأن العمل االإبداعي يتفلـ

على عملية التلقي. 

ياأخذنا هذا اإىل اعتبار اأن الفن الرقمي يتخطى حدود الزمكانية، ل�صالح العقل والتقنية التكن�ل�جية   

االإبداع  الراهن، م�لدة �ص�رة افرتا�صية معا�رشة حتّ�ل معها مفه�م  لالإبداع  كاأداة  والعمليات اخل�ارزمية 
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يف فتح جمال للتعبري عن ا هذا  �صاهم    .”)12(

من ”التقنية املادية امللم��صة اإىل البعد االفرتا�صي يف الت�ص�ر املرئي

م�ا�صيع خمتلفة وطرح ت�صاوؤالت اإن�صانية ووج�دية عديدة.

من هنا تت�لد اجلدلية الكامنة بني مق�مات العملية االإبداعية: الفنان واملتلقي ومفه�م الفن املعا�رش.   

ع عن تلك االإ�صكاليات ت�صاوؤالت عّدة تقيم ج�رشًا فيما بينها لتجيب عن االإ�صكالية.
ّ
وتتفر

من تفاعل بني املتلقي والعمل لن يك�ن هناك عمل فني رقمي، فـ ”اأية عملية حتيني تعتمد باالأ�صا�س على   

قرار �صخ�صي وفعل فردي )حركة، نظرة، تزحزح( ح�صب اختيار املتلقي، واأخريا رد فعل �صخ�صي تن�صجم فيه 

«.  ويرى البع�س اأن اأي اإنتاج فني ال يعترب كاماًل اإال اإذا ت�فرت ظروف االندماج 
)13(

العادات الثقافية املكت�صبة

ما بني العمل كمنتج اإبداعي والفنان، م�ؤلف العمل من جهة، وبني املنتج الفني واملتلقي من جهة ثانية. فتفاعل 

�صتقبـِل م�ص�ؤول 
ُ
املتلقي يجعل منه �رشيكًا للم�ؤلف يف تنمية العمل الرقمي فيك�ن بح�صب ما يف الدرا�صة )امل�ؤلف املـ

عن العمل امل�صتقَبل(. من هنا تربز ت�صاوؤالت هامة وعديدة، اأين ه� الفنان؟ ما ه� دور النقد يف هذه احلالة؟ وهل 

ت�صت�ي بذلك العالقة بني مق�مات االإبداع الثالث؟    

يبحث الفنان يف ج�هر التكن�ل�جيا على نقاط االلتقاء مع فنه، ليقيم تزاوجًا وتالحمًا بني التقنيات   

اجلديدة كاأداة ع�رشية حتفذ على البحث واالكت�صاف واالإبداع. ولقد ا�صتطاعت التكن�ل�جيا اأن حترر الفن من 

وظيفته التقليدية يف حماكاة ال�اقع، واأوجدت عالقة جديدة بني الفن والفنان وبني الفن واملتلقي.

ففي حني يعتقد البع�س اأن التكن�ل�جيا تهدد املبدع الأنها »قادرة على ن�صخ االأعمال الفنية ومزجها   

واإعادة ا�صتخدامها وت�ظيفها ... راحت تهدد 

برامج  تط�ير  خالل  من  الت�صميم،  يف  اإبداعه 

د االأ�صكال وتبني 
ّ
حتاكي ابتكاريته، برامج ت�لـ

املنح�تات، وتعزف االأحلان، وت�ؤلف الق�ص�س، 

البع�س  يعتقد   .”)14(

اأي�صاَ ال�صعر  تقر�س  بل 

االآخر اأن التكن�ل�جيا هي حل الأزمة الفن التي 

تكن�ل�جيا  وهبت  ”لقد  ال�صبعينات،  منذ  بداأت 

ح�صا�صية  اأكرث  جديدة،  ح�ا�س  املعل�مات 

اأدوات  له  رت 
ّ
ال�اقع، ووفـ التقاط  وقدرة على 

.”)15(

عّدة
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تتك�ن انفعاالت الفنان من ”الرت�صبات الب�رشية حية كانت اأم فكرية يتفاعل فيها وعي وال وعي املبدع،   

اأن اللحظة االإبداعية لي�صت وليدة اللحظة  اإىل  ي�صري  ما   .”)16(

وتنبج�س من خاللها حلظة االإبداع يف االأثر الفني

االآنية البعيدة عن الذاتية اجلماعية، ما ي�صري اإىل اأنها مزيج من اللحظة االنفعالية التي تن�صجم مع اللحظة، ومع 

.”)17(

الذوق ال�صائد التي تت�لد ”وفق مثال ب�رشي معني اعتادت عني املب�رش النظر اإليه

يقيم عالقة يف ما�ٍس اأو حا�رش وال ميكن اأي�صًا للفنان اأن يهيم زمنه الراهن فح�صب، واإمنا  ال  ”الفنان   

.”)18(

ي�صعى دومًا يف حركة م�صتدمية اىل نظرة ا�صت�رشافية نح� امل�صتقبل

اأ�صل�ب  اإىل والدة  اأدت  تكن�ل�جية  اإىل و�صائط  الرقمية  الفن�ن  التقليدية يف  الفنان  اأداة  ا�صتبدال  اإن   

جديد للتفاعل بني مق�مات االإبداع الفني، وغرّيت بالتايل عالقة املتلقي باالأعمال الفنية. وهي حتتاج اإىل النقد يف 

املجال االإبداع الرقمي لت�صتقيم هذا العالقة والإقامة ج�رش بني الروؤية اجلمالية للعمل الفني 

وت�صف الفنانـة الرقميـة �ص�زان �صامبان  Susan Chapman  )الع�ص� امل�ؤ�ص�س ورئي�س جماعة   

فن الت�ص�ير الرقمى يف ني� ميك�صيك�( : ”اإن ا�صتخدام الفنانني للكمبي�تر واأدواته يف فن الت�ص�ير يفتح ع�امل 

العام  فاإن اال�صتخدام  فًنا،  الر�صا�س والفر�صاة ال ي�صنع  لقلم  العام  اأن اال�صتخدام  االإبداع. وكما  جديدة من 

وراء  الفنان  روح  بدون  فًنا  ي�صنع  ال  للكمبي�تر 

.»
)19(

اإبداع

الباب  يتفح  الرقمي  النقد  اإ�صكالية  اإن   

اأمام الدار�صني  لعر�س م�صاألة النقد الفني ب�صكل 

عام جتاه فن�ن ما بعد احلداثة، وم�صاألة العر�س 

والر�صمية  اخلا�صة  امل�ؤ�ص�صات  ودور  وقاعاتها، 

يف دعم الفن�ن الرقمية مبختلف اأن�اعها.

اخلالف  اإزالة  ه�  النقد  دور  كان  لقد   

اأمام  اإزاء ذلك نك�ن  من امل�صاهد والعمل، ونحن 

الروؤية  يبحث يف  االأول  الفن�ن،  نقد  اجتاهني من 

اإىل  الثاين  يذهب  حني  يف  الفني،  للعمل  التقليدية 

التجديد واحلث عليه على الرغم من كل املخاطر 

هذا  الفنان.  ي�اجهها  قد  التي  والتناق�صات 

نقدية  اأحكام  تاأ�صي�س  اإىل  �صعى  النقد  يف  االجتاه 

التقليد  بني  ما  املعايري  فيها  اختلفت  جديدة 
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واجلديد، ومع اأن اخلالف قد �صيق اخلناق على بع�س الفنانني اإال اأنه مل مينعهم من املناداة بالتجديد يف الفن ا

  .
)20(

احلديث

وال بد االإ�صارة اإىل اأن ال�ص�رة الرتكيبية )Synthesis(، يف الفن�ن الرقمية، ال تتفاعل مع امل�صهد كما   

تقنية �صنعها. 

الت�شكيل الرقمي يف العامل العربي :

لي�س املجتمع العربي بعيدًا عن هذه املنظ�مة، فقد ا�صتطاعت الفن�ن الت�صكيلية الرقمية اأن جتد حيزًا   

لها يف حياتنا الت�صكيلية، ومن اأن واقع الفن�ن الرقمية يف العامل العربي يعاين من وج�د اأعمال فنية ومعار�س من 

دون متلقني، ومن عدم وج�د مراعاة للم�اهب وقلة امل�ارد والتم�يل يف دعم امل�ؤ�ص�صات الفنية. هذا ال�اقع ي�صري 

اإىل غياب ال�صيا�صيات الثقافية الداعمة لالإبداع والتي من املمكن اأن ت�صاهم يف تنمية بيئة تكن�ل�جية معا�رشة، 

تقنيات،  الفن�ن:  عامل  يف  املعل�ماتي  املتغري  تاأثري  مبغزى  مبدعينا  لدى  ال�عي  نق�س  االأزمة  تفاقم  يف  وي�صاعد 

اإذ ال يزال يت�صاءل البع�س ح�ل �رشعية وج�د الفن الرقمي كفن ت�صكيلي ينتمي اإىل  واأ�ص�اق، واقت�صاديات، 

  .
)21(

فن�ن ما بعد احلداثة وتف�صيل الل�حة امل�صندية عليها، غياب مفه�م وحدة الفن�ن لدى الكثريين من املبدعني

الفنان  اإ�رشار  على  ت�ؤّكد  حماوالت  يف   

الإعالن  التكن�ل�جي  التطّ�ر  م�اكبة  يف  العربي 

بتنا  فقد  احلداثة.  بعد  ما  ممار�صات  اإىل  االنتماء 

نرتقب مهرجانات وملتقيات الفن الرقمي يف بع�ٍس 

اخلليج  ودول  وم�رش،  العربي  املغرب  دول  من 

يف  الرقمي  الفن  جمم�عة  تاأ�ص�صت  فقد  العربي. 

فنية  اأعمال  برزت  اإذ  ال�صع�دية  العربية  اململكة 

منال  منهم  نذكر  والفنانات،  الفنانني  من  ملجم�عة 

عائ�صة  ال�صبلي-  هناء  الروي�س-  هدى  الروي�صد- 

مهرة �صقر  ال�صع�دية(،  العربية  )اململكة  احلارثي 

)م�رش(، نبيل نحا�س، اأمل �صعادة )لبنان(، �صامية 

ر�صالن  طريف  )فل�صطني(،  الن�ر  عبد  اأمال  حلبي، 

جانب  اإىل  )العراق(،  العزاوي  �صياء  )�ص�ريا(، 

�صبيل  على  منهم  نذكر  ت�ن�س  فناين  من  جمم�عة 

املثال اأن�ر �صفطة- اأحالم حمج�ب- ناظم حم�دة- 
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اإىل جانب بيار بالب، كاترين بلخ�جة، م�ري�س باني�ن، ن�ر الدين الهاين،  رجاء �صعيد وغريهم من الفنانني. 

ماري الفاطمية ، ه�صام زريق وعادل عبد الرحمن، وغريهم من الفنانني. وقد ا�صتطاع الفنان العربي ال�صاب من 

  بتقنية اإ�صقاط اأ�صّعة اليزر 
)22(

اإحداث تزاوج بني تقنية الديجيتال فيدي� والل�حة. وقد انفرد ا�صماعيل �ص�قي

”التي تقت�رش يف التعبري على نحت  امللّ�نة على مكعباته. وقد اعتربها اأ�صعد عرابي التجربة العربية ال�حيدة 

  .”)23(

ال�ص�ء با�صقاطه على اأر�صية حمّجمة، تختلط يف اأعماله تقاليد ال�هم الب�رشي باكت�صافات ما بعد احلداثة 

ويف ذلك ن�صري اإىل اأن بع�س الفنانني وباالإ�صافة اإىل ل�حاتهم الت�صكيلية امل�صندية خا�ص�ا غمار الفن   

�صياء  كتجربة  بتقنية جديدة  وتنفيذه  الفني  اأ�صل�بهم  تقريب  ل�حاتهم حماولني  اإىل جانب  الرقمي  التجريبي 

العزاوي اأو �صامية حلبي التي قدمت ل�حات جتريدية رقمية.

الهند�صية،  االأ�صكال  الطبيعة من جماليات  روح  الفنانة يف قطف  اختربته  الذي  الت�صميم،  لفن  يع�د   

دور كبري يف انحيازها اىل النزعة االإختبارية. فمن العاطفة واإيحاءات ال�اقع املرئي تنبثق العقالنية، التي ن�صاأت 

كة عرفت 
ّ
من جتديد عالقتها مع االأل�ان واخلط�ط والبقع على اآلة الك�مبي�تر. اأو�صلها ذلك الإنتاج ل�حة متحر

بهند�صة اجلماد، فكيف ا�صتفادت حلبي  من كل االإمكانيات املت�ّفرة لتج�صيد �ص�رة رقمية؟

د اأعطاها 
ّ
اأتاح لها الكمبي�تر اإمكانية تقليد �ص�ت االأ�صياء وحركتها، فتماُزج ال�ص�ت وال�صكل املجر  

اأ�صل�بًا جديدًا يف الت�ص�ير احلركي. وا�صتخدام االآلة ي�صبه اىل حٍد كبري ا�صتخدام اأي و�صيط ت�صكيلي اآخر، كمادة 

الزيت اأو االأكريليك... فبداية تعاطيها بهذه التقنية بداأ من خالل حد�صها يف اعتمادها على بع�س عنا�رش الربنامج 

على  الفر�صاة  ك�رشبة  جماليًا،  واختبارها 

     .
)24(

�صطح الل�حة

كة 
ّ
املتحر التجريدية  ال�ص�رة  اإن   

نظام  يف  احلركة  على  قائم  اأ�صل�ب  هي 

ثالثي االأبعاد �صمن نظام ثابت، تتغرّي فيها 

االأ�صكال واالأل�ان واحلركات تبعًا وتزامنيًا 

مع االإيقاعات امل��صيقية. 

تقنية  با�صتك�صاف  �صامية  بداأت   

الثمانينات، ومل تختمر  اأوائل  الكمبي�تر يف 

اأول  اأن�صاأت  اأع�ام. ففي عام 1985  اإال بعد 
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اأعمالها احلركية بعد اأن اكت�صفت اأ�رشار مفاتيح االآلة. كانت هذه ال�ص�ر ُت�ؤّدى مبرافقة م��صيقيني، فمن خالل ا

البيان� يف خلق  ملفاتيح  باأ�صل�ب مماثل  مفاتيحها  على  ال�صغط  بعد  ال�ص�رة  تتحرك  احلا�ص�ب،  مفاتيح  ل�حة 

ّمي بالعرو�س ال�صمعّية الب�رشية. وقد قّدمت 
ُ

االأ�ص�ات. هذا االأ�صل�ب يف التمادي يف مزج الر�صم بامل��صيقى �ص

بع�س عرو�صها يف االأردن وفل�صطني و�ص�ريا.

 

اإىل  اأّدت  حديثة  تقنيات  من  اإليه  ت��ّصلت  مبا  التجريد  عالقة  عن  كتاباتها  اإحدى  يف  �صامية  ت�رشح   

ال�ص�رة احلركية. على اأنها امتداد للتجريد بروؤى معا�رشة تفتح للفنان اإمكانية اخلروج من احلدود ال�صّيقة 

ب، وتتمّدد، تختفي وتظهر 
ّ
لل�حة. فاآلة الك�مبي�تر تبدو كما ل� اأنها متلك عد�صة، واأ�صكالها يف حركة تنم�، تتقلـ

وتع�د لتتال�صى وتخرج اأ�ص�اتًا. فباإمكانه اإنتاج اأعماٍل ثالثية االأبعاد، وعلى اإعطاء األ�ان م�صّطحة اأكرث اإ�صاءة 

يف ف�صاء ال حمدود. والبحث فيها، اأي اإمكانيات االآلة، ال ُيحّدد باإطار واإمنا يبدو الفنان وكاأنه يبحث عن �صيء 

ال ح�رش له. فاخللفية الال حمدودة، وامل�ؤّلفة من األ�ان م�صيئة م�صّطحة، هي من االأجزاء االأولية للغة الب�رشية 

للتجريد. 

ت�صري �صامية اىل اأن هذه التقنية الع�رشية �صاعدتها يف حتقيق ثالثة اأم�ر، املزج بني ال�ص�ت وال�صكل،   

واإدراك ال�ص�رة التي تتجلى يف وقت يتم فيه تقاطع منطق الربجمة وال�صكل امل�ص�ر، واأخريًا �صاعدتها يف اإدراك 

. وهذا مهم جدًا الأداء العمل الفني.
)25(

مفاهيم ال�ص�رة امل�صّطحة

البيئة االإبداعية الرقمية يف لبنان

ال يختلف تاأثر الفنان الت�صكيلي اللبناين بالتقنيات الرقمية عن غريه من املبدعني العرب، ويبدو جليًا   

ما ه� غري  ومنها  مبا�رش  ه�  ما  منها  اأ�صكال  بعدة  الل�حة ظهر  على  احلا�ص�بية  التقنيات  انعكا�س  اأن  للعيان 

مبا�رش. 

باالأواين  طباعته  واإعادة  احلا�ص�ب  ب�ا�صطة  الفني  العمل  تنفيذ  على  يقت�رش  املبا�رش  االنعكا�س  اإن   

واالأحبار املخ�ص�صة للطباعة. فيك�ن النتاج الت�صكيلي عبارة عن ت�صميم فني ب�ا�صطة احلا�ص�ب، وتك�ن مهمة 

الفنان حم�ص�مة باإقامة ت�ليفات ت�صكيلية بني العنا�رش الذي اأعاد بها بناء ل�حته الفنية والتي كانت مت�فرة 

�صلفًا يف ذاكرة احلا�ص�ب. كما هي جتربة �صارل قرم الذي  يعتمد على تقنية الـجيكلية )Giclee(، يف طبع اأعماله 

الرقمية، وهي تقنية دخلت حّيز اال�صتعمال يف بداية الت�صعينات وحتديدًا 1991، وتعتمد على األ�ان �صناعية يتم 

 ،Inkjet ت�زيعها باأ�صل�ب البخاخ، وهي تقنية لطباعة االأعمال الفنية على القما�س اأو ال�رق با�صتخدام اأحبار الـ

التي ت�صتطيع اأن تن�رش من ثماين اإىل �صتة ع�رش ل�نًا. وال ن�صتطيع درا�صة اجليكليه اإال كاكت�صاف ث�ري يف عامل 

املطب�عات الفنية ملا لها تاأثري على الفن الت�صكيلي كما يف اأعمال الفنانة ديان بارتز. »تتميز هذه التقنية اأنها ال 

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية



1
0

5
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

ا
1

0
د 

د
ع

ال

تظهر يف ال�ص�رة املطب�عة اي من النقاط )pixels( التي تع�دنا اأن نراها يف طباعة املاكينات العادية كما اأنها 

 .»
)26(

حتافظ على ادق التدرجات الل�نية لل�ص�رة اال�صلية

احلا�ص�ب  على  ومعّدلة  الديجيتال،  بتقنية  ماأخ�ذة  ف�ت�غرافية  �ص�ر  با�صتعمال  قرم  �صارل  يق�م   

االأعمال املطب�عة  الكمبي�تر. وه� ال يعتمد م�ا�صيع حمددة. كما تتميز  الر�صم على  معتمدًا فيها على برامج 

باإمكانية حتديد عدد الن�صخ لكل ل�حة اأو عمل فني ) estompe- impression( وقد حدد القان�ن االوروبي 

احلد االأق�صى لعدد الن�صخ الف�ت�غرافية )ال تتعدى الثالثني ن�صخة(، بعك�س الل�حات املحف�رة الليت�غرافية 

الن�صخ  عدد  وتعداد  كرثة  اأن  اإىل  هنا  االإ�صارة  ويفرت�س  املطب�عة.  الن�صخ  لعدد  حتديد  ال  اإذ   ،)gravure(

الف�ت�غرافية تقلل من القيمة املادية للعمل، وتفقد االأل�ان القيمة الل�نية. فتكن�ل�جيا املعل�مات قادرة على ن�صخ 

اآلة الت�ص�ير  االأعمال الفنية ومزجها واإعادة ا�صتخدامها وت�ظيفها. لذا فه� يعتمد على اللحظة التي ت�فرها 

عنا�رش  على  يعتمد  االول  ن�عني:  اإىل  مة 
ّ
مق�صـ الرقمية  ن�ص��صه  وتبدو  الت�صكيلي.  العمل  م��ص�ع  كمرجعية 

�ؤلفة من عن�رش واحد اأو اأكرث ت�اجدت جمتمعة يف اأحد اأطراف الل�حة 
ُ
متكررة متداخلة مع بع�صها، واأخرى مـ

تاأمني  اإىل  القرم  يعمد  احلالتني  كلتا  ل�نية �صافية. ويف  وت�صبعت مب�صاحات  الكتل  من  املتبقية  امل�صاحة  وحرر 

الت�ازن بني عنا�رشه من خالل تاأطري )cadrage( امل�صهد.     

جتمع اأعمال القرم بني عدة مدار�س فنية حديثة ومعا�رشة، فالبع�س يقيم ت�صابهًا بينها وبني التجريدية   

االنطباعية )expression abstract(، اأو الب�ب اآرت )pop art(، اأو الهند�صة االإن�صائية وغريها من املدار�س 

الفنية.

اإىل جانب وج�د حالة اأخرى وهي ت�صميم العمل الفني ب�ا�صطة امل�اد املت�فرة يف احلا�ص�ب، واإعادة   

�صياغة العمل ونقله على الل�حة وا�صتعمال التقنية التقليدية يف الر�صم والتل�ين، مع املحافظة على امل�صاحات 

الل�نية التي قام احلا�ص�ب بتق�صيمها واختزال ما ميكن اختزاله. واإدخال تقنيات وم�اد خمتلفة جلاأ فيها حممد 

فكرته  الإخراج  واالأ�صكال  االأل�ن  فيها  تختلط  ل�حة  من  جزء  وجتهيز  لرتكيب  الرقمية  التقنيات  اإىل  الروا�س 

باأ�صل�ب معا�رش. ولد حممد الروا�س يف بريوت عام 1951. التحق مبعهد الفن�ن اجلميلة يف بريوت عام 1971 

وتخرج عام 1975، وحني اندلعت احلرب االأهلية ترك لبنان واجته عام 1977 اىل املغرب وعمل هناك مدة �صنتني 

قبل ان يع�د اىل لبنان حني عاد ملزاولة ن�صاطه االبداعي.

الل�حة م�صتغال  التقنيات على م�صطح  القائمة على تداخل  املنظمة  العقالنية  الكثري من  اأعماله  حتكم   

كل ف�صائها مهتمًا يف كل جزء منها، وهي جتمع بني اأ�ص�ل متعددة كما تنتمي اإىل فرتات زمنية متداخلة. يعتمد 

الروا�س على طريقة الك�الج مل�اد قد تبدو لل�هلة االوىل متنافرة، اإال اأن الفنان ميتلك القدرة على اإيجاد ت�ليفات 

لها مع عنا�رش ديجيتالية جديدة. 
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ويف ما يخ�س م��ص�ع الدرا�صة التي نحن ب�صدد البحث فيها، نالحظ اأن اأعمال حممد الروا�س تاأتي ا  

يف خانة التاأثري املبا�رش لتقنيات الفن�ن الرقمية. فه� يق�م بت�صكيل اأعماله الفنية خمت�رشًا لعامل ال�قت يف جمع 

ال�ص�ر والر�ص�م املت�فرة �صلفًا يف جهاز الكمبي�تر، تنتمي يف معظمها اإىل الفن العاملي، ثم يعمل على جمعها غري 

متنا�ٍس مكان الل�ن يف العملية التاأليفة وامل�اد االأخرى التي تدخل كاأجزاء نافرة يف الل�حة دون اأن تبدي انزعاجا 

اإليها. جامعًا بني الكال�صيكية التي يقدم فيها ن�صاءه يف الل�حة مراعيًا تقدمي جمالية خا�صة  اأثناء النظر  للعني 

لالأل�ان املعا�رشة.

واأ�صاف يف اأعماله االأخرية تقنية الفيدي� م�صتفيدا من تط�رات الديجيتابية يف هذا املجال.   

واإىل جانب هذا وذاك هناك تاأثر غري مبا�رش للعمل الفني باأحد اأ�صاليب الفن الرقمي، وتاأليف اأعمال فنية تنتمي 

يف م�صم�نها اإىل اإحدى االجتاهات دون اإدخال العمل اىل احلا�ص�ب.  

     يعد نبيل نحا�س من اأهم الفنانني اللبنانيني، واملقيم يف ني�ي�رك، لقد ولد يف بريوت عام 1949، والده روبرت 

ن�صاأ يف منزل  لبنان(، حيث  اأ�صقر من عني عار يف جبل  رينيه  االأ�صل تزوج من  )لبناين- �ص�ري  �صليم نحا�س 

جده الأمه. وكانت تلك الفرتة من اأهم مراحل حياته الأنها ال تزال مطب�عة يف ذاكرته. فجمال الطبيعة والغابات 

ي�صكالن م�صدرًا اأ�صا�صيًا الأعماله الفنية 

التحق نبيل مبدر�صة �صنت ج�زيف الداخلية يف عينط�رة عام 1960، حيث اأكمل درا�صته الثان�ية. يف   

بداية حياته الفنية تاأثر نبيل بالفنانة اللبنانية التجريدية اإيفيت اأ�صقر، قريبة والدته.

     اطالعه على الكتب الفنية يف �صٍن مبكرة، وخ�ص��صًا تلك التي تدور ح�ل الفن�ن املعا�رشة يف اوروبا و�صمال 

اأمريكا، وتاأثره بالتجارب الفنية كانا عاملني اأ�صا�صيني يف اتخاذ قرار ال�صفر اإىل ال�اليات املتحدة الإكمال درا�صته 

حيث ال يزال يعي�س وميار�س فنه.

 Baton rouge يف باتن روج  Louisiana State University لقد ح�رش يف جامعة والية ل�يزيانا  

 ،Ph.D وكذلك  Yale University من جامعة يال MFA 1971(، ثم نال( BFA حيث نال �صهادته العلمية

لقد منح لقب post- doctorate  الأنه ر�صم جدارية عمالقة يف Yale chemistry department. ومنذ عام 

1973 قرر اأن يط�ر عمله الفني ويقيم معار�س فردية الأعماله. فكان اأول معر�س الأعماله يف بريوت عام 1973 

يف Brigitte schehade gallery . لقد ا�صتقر نحا�س يف ني�ي�رك منذ 1974 وكان اأول معر�س له هناك يف 

 .Robert Miller gallery غالريي روبرت ميلر
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ي�صتخدم نبيل يف اأعماله مادة االأكريليك الل�نية، ويدخل اإليها م�اد اأخرى كاالأ�صداف البحرية التي   

واملعاهد  املتاحف  يف  االأعمال  من  العديد  وله  الفنية  لالأعمال  املقتنني  من  العديد  اأعماله  بتل�ينها.  جذبت  يق�م 

 National Endowment for the Arts fellowship الفنية يف ال�اليات املتحدة. ويف  عام 1980 منح

 .
)27(Grant

ل�حاته عبارة عن جتريدات ك�ص�رية )Fractal(، م�صطحة غنية بامل�اد املختلفة ، تنبثق منها األ�انه   

امل�صعة املت�لدة من اأ�صكاله البارزة املتكررة والقادرة على التفاعل مع ح�س املتلقي، ما يعطي اأ�صكاله الفراكتالية 

على  قادرة  ك�ص�رية  ت�ترات  اال�صكال  ف��صى  من  نبيل  يعمل  الل�حات  من  كثري  ويف  جديدة.  وحي�ية  غنائية 

ت�ليد جمالية وت�ؤكد على انتماء العمل اإىل �صخب املتناق�صات الأ�صكاله، فه� �رشاع النظم املت�لدة من نقي�صه 

الف��صى. فامل�اد امل�صتخدمة تتح�ل اإىل اأ�صكال ك�ص�رية اأ�صا�صية لقيام العمل الفني. هي تاأمالت الأ�صكال غري 

وا�صحة املعامل، كانت بالن�صبة اإليه انعكا�صًا الأفكاره. 

 
الت�شكيل الرقمي ودوره يف تنمية البيئة االإبداعية والرقمية:

اإن البحث يف ا�صتخدام احلا�ص�ب من ِقبل الفنانني، قد يدفعهم ال�صتخراج ع�امل جديدة لفن ال�ص�رة،    

قد ي�صاعد على اإن�صاج اللغة الب�رشية. لكن لالأ�صف اإن هذه التقنية ال تزال يف عاملنا حديثة ال�الدة.

  على الرغم من اعتبار لبنان من الدول ال�صباقة لتبني الت�جهات الفنية املعا�رشة، ومع كرثة املعار�س الداعمة 

لها، ومع انت�صار الل�حات الفنية التي ترتكز يف اإن�صائها الل�ين على احلا�ص�ب. اإال اأن الت�صكيل الرقمي عامة مل 

ياأخذ حقه يف االنت�صار على م�صت�ى عاٍل كما يف دول اخلليج اأو املغرب العربي اأو حتى م�رش. 

فالبحث يف املادة قد يقّدم اأ�صكاال ب�رشية جديدة، حتمل معنى فنيًا جديدًا. وعندها �صيتم اإدراك التماثل   

الدقيق بني تقنية الع�رش والفن الت�صكيلي. والنتيجة التي ميكن بل�غها ما هي اإال �صدى لتجارب فنانني بحث�ا يف 

التقنية واختربوا مدار�س فنية خمتلفة. وقد تك�ن كتابات كاندن�صكي اإرها�صات اأوىل يف البحث عن تقنية الع�رش. 

فاإمكانية اإن�صاء حركة ب�رشية �صاخبة قد تك�ن كافية الإجناز اأحالم امل�صتقبل. وللّتكعيبية دور مهم جدًا يف اإيجاد 

لغة للتعبري عن النظرة احلديثة، اإنها  اخلط�ة االأوىل نح� درا�صة الزمان والفراغ يف نف�س اللحظة.  

الت�صكيلي  الفن  اإنتاج املعرفة وا�صتهالكها. فاإن  اإذا مت  اإال  فاإذا كان جمتمع املعرفة ال ميكن حتقيقه   

احلا�ص�ب  ا�صتخدام  يف  واالختالف  التن�ع  وهذا  املالتيميديا،  ع�رش  يف  املعرفة  اإنتاج  �صياق  يف  يدخل  الرقمي 

يف لبنان، ي�صري اإىل اأن الفنان ي�صتطيع اأن يقيم ت�ازنًا بني ما ه� م�ج�د من تقنيات وبني روؤيته اجلمالية  يف 
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1
0

8
1

0
د 

د
ع

ال
ة

مي
ن
لت

وا
ل 

شا
�

ت
الإ

تقدمي عمل اإبداعي يدخل يف فئة الفن�ن الرقمية، ويك�ن مرجعًا من مراجع البيئة الرقمية التي حت�ي املكتبات ا

املعل�مات  اقتناء م�صادر  املعل�ماتية من خالل:  راٍق من اخلدمات  م�صت�ى  تقدمي  يف  ت�صاهم  التي  االفرتا�صية 

املتن�عة، ت�صكل الفن�ن الرقمية واملعار�س االفرتا�صية جزءًا من م�صادر املعل�مات. واإنتاج م�صادر املعل�مات 

 Christine املعل�مات. وت�صري كري�صتني ب�رجمان  وت�ليفها، واإن�صاء قن�ات ت�صهل عملية تبادل وا�صتهالك 

Borgman يف تعريفها للمكتبات الرقمية على عنها، ” عبارة عن جمم�عة من امل�صادر االإلكرتونية والت�صهيالت 
الفنية املرتبطة باإنتاج وبحث املعل�مات وا�صتخدامها. ومن ثم ت�صبح تلك املكتبات امتدادًا وتط�رًا لنظم اختزان 

وا�صرتجاع املعل�مات، التي تعالج البيانات الرقمية فى اأي و�صيط )ن�س، �ص�ر، �ص�ت، �ص�ر ثابتة ومتحركة( 

.»
)28(

واملتاحة على �صبكات م�زعة

اخلال�شة:

تلعب البيئة دورًا اإما يف تدعيم وحتفيز االإبداع لدى الفرد اأو تق�ي�صه.  فتط�ر ال�صخ�صية املبدعة يتم   

من خالل تفاعل الفرد مع املجتمع، وتعزيز القدرات الفردية حتى و�ص�له اإىل انتاج متميز

    

االإبداعية  الطاقات  لدعم  املنا�صبة  العمل  وظروف  مناخ  ت�فر  والتي  لالإبداع،  الداعمة  العمل  و»بيئة   

ز من  ملن�ص�بيها وتعزيز ثقافة االإبداع واالبتكار داخل املنظمة. فاالإبداع ال يحدث ب�ص�رة ع�ص�ائية واإمنا يعزَّ

 .»
)29(

خالل ع�امل ذات عالقة بالبيئة، ومتى ما عرفنا تلك الع�امل اأمكننا تبّنيها يف بيئة العمل

التقليدية  اأدواته  فيها  ا�صتبدل  معا�رشة  تقنية  فهي  باالإبداع،  الفنان  دور  الرقمي  الر�صم  ينفي  ال   

بالقلم  اأو  الكرتونية  باأخرى  والفر�صاة  القما�صة،  ل�حة  عن  بداًل  احلا�ص�ب  �صا�صة   ( جديدة  باأخرى  املعروفة 

ال�ص�ئي، اإال اأن اإح�صا�صه وم�صاعر الفنان يف الفن الرقمي تت�افق مع القيم الت�صكيلية.

الب�رشية  الت�صكيلي والفن�ن  الفن  يقيم ح�ارًا جادًا بني  اأن  العربي  املجتمع  ي�صتطع  االآن مل  وحتى   

دائرة  يف  نزال  ال  فنحن  التكن�ل�جي.  الثقايف  الن�صج  من  االأدنى  احلد  ت�افر  عدم  ال�صبب  يك�ن  وقد  الرقمية. 

ال�صك، نت�صاءل عن اأهمية وجدية الت�صكيل الرقمي، وما اإذا كان باالإمكان اعتباره فنًا يرقى اإىل م�صت�ى الل�حة 

الت�صكيلية التقليدية. لذلك نقرتح:

- اإطالق العنان حلرية املبدع العربي ل�صياغة اإبداعاته بعيدا عن اخل�ف من الرقابة الداخلية والفهم اخلاطئ 

لفل�صفة اإنتاجه الفني.

- احلاجة اإىل وج�د م�ؤ�ص�صات ترعى عملية ت�ص�يق وترويج االإبداع العربي عامليًا.

- تكثيف الندوات والدرا�صات التي من �صاأنها ان ترثي الثقافة الب�رشية الرقمية لبناء جمتمع املعرفة.

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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- خلق ح�ار ثقايف بني االأجيال ل�صياغة خطاب ثقايف نابع من خ�ص��صيتنا الذاتية.

- دعم البحث العلمي وتكثيف البح�ث يف جمال النقد الفني البناء على نح� اكرث ر�ص�خا.

- تفعيل الدور االإعالمي املرئي وامل�صم�ع واملقروء لن�رش ثقافة ب�رشية بني جمه�ر املتلقني وتفعيل دور القن�ات 

الف�صائية يف احل�ار احل�صاري.

- اإقامة ور�صات حية يف الفن الرقمي لتثقيف املجتمع ح�ل هذا الفن.

ها فرديًا. وهي جتارب 
ّ
ه اإىل الت�صكيل الرقمي، يف جمتمعنا العربي، ت�جـ

ّ
يف اخلال�صة، ال يزال الت�جـ  

م�رشذمة ي�صعب على الباحث االطالع عليها ب�صه�لة. مع العلم اأن هذه التقنية بداأت تظهر يف ت�صعينيات القرن 

املا�صي، وقد تاأخر انت�صارها لعدم قدرتنا على احت�صانها الأحد تيارات الفن املعا�رش.   

حمور العدد: الت�صال والتنمية الفنية والأدبية
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خفايا الربيع العربي اأو مقدمات احلرب العاملية الرابعة
مدير التحرير

د. عدنان خوجة

وحيثياتها  وتغ�لها  دم�يتها  بكل  املا�صية،  الثالث  ال�صن�ات  طيلة  العربي،  الربيع  تداعيات  اأن  �صك  ال   

ال�صيا�صية والع�صكرية، قد �صكلت مادة للدر�س ال�صيا�صي يف االإطار االإ�صرتاتيجي لن�عية احلروب املقبلة. وهي منحت 

االأفرقاء  ملختلف  وامل�صمرة  املعلنة  االأهداف  ومراجعة  واملعطيات،  التفا�صيل  يف  والغ��س  التدقيق،  فر�صة  الباحثني 

املحليني واالإقليميني والدوليني، ال�صالعني يف هذا احلمام الدم�ي الرهيب، والذي عرب اإلينا على جناح االأحالم الربيئة، 

والطم�حات ال�ردية لل�صع�ب املقه�رة وامل�صتعبدة. متامًا كما حدث يف بداية القرن املا�صي، حتت م�صّميات اإيدي�ل�جية 

مزيفة، وطروحات ق�مية وقبلية قا�رشة، وعرب ا�صتغالل م�صني لقيم الدين يف ال�رشاع على ال�صماء ومن ثم االإنق�صا�س 

على االأر�س واإحراقها بدل اإعمارها. 

ويلتقي املراقب�ن عند اأمرين اإثنني: اأولهما، ه� اأن وجه املنطقة لن يك�ن ه� نف�صه يف امل�صتقبل املنظ�ر، ذلك   

اأن تغيريًا اأ�صا�صيًا �ص�ف يطال بنيته ال�صيا�صية واالإجتماعية والثقافية ورمبا اجلغرافية اأي�صًا.

والثاين، ه� اأن هذا التغيري �ص�ف يك�ن باأدوات ذاتية هذه املرة ت�صهم فيها اجلغرافيا الب�رشية يف حتطيم   

كيانها بنف�صها على غرار ما يحدث يف العراق وليبيا واليمن وم�رش و�ص�ريا.

القدمي.  الي�ناين  امل�رشح  تقاليد  من  حبكتها  ت�صتمد  تراجيديا،  باعتبارها  ال�اقعة  هذه  مع  العامل  ويتعامل    

املحرقة  رماد  من  اجلديد  االأو�صط  ال�رشق  وي�لد  الغرب،  منظري  بنظر  القدمي  االأو�صط  ال�رشق  ينتهي  فقط  هكذا 

الي�م”  االأوىل  مئ�يتها  يف  ”وهي  الك�نية  احلرب  �صّبب  الذي  فال�رشاع  االأبد.  اىل  اإ�رشائيل  م�صكلة  وتنتهي  الكربى، 

ا�صت�لدت  جتلياتها  قّمة  يف  وتلك  الباردة،  احلرب  اأ�صعلت  التي  هي  بدورها  وهذه  الثانية،  للحرب  مّهد  الذي  ه� 

على  الباب  ب��س  بها  فتح  االإرهاب  على  حروب  �صل�صلة  اجلديد،  القرن  فاحتة  فكانت  االأفغاين،  الرحم  من  االإرهاب 

الرابعة. العاملية  دورتها  يف  احلروب  من  جديدة  مرحلة  لتبداأ  التاريخي،  ال�صداأ  قمقم  من  امل�ت  مارد  واأطلق   جهنم، 

ليع�د  الثانية،  االأوكرانية احلالية قد متنح هذه احلرب اجلديدة �رشارتها  االأزمة  اأن  اإىل  التحليالت  وت�صري   

ميدان ال�رشاع ويتمدد اىل و�صط اأوروبا حيث ن�صبت احلرب االأوىل...

الكلمة اخلامتة
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االإحتاد  انهيار  مع  االإ�صرتاكي  اأمانها  �صتارها احلديدي وحزام  التي خ�رشت  لرو�صيا  اىل احلديقة اخللفية   

 ال�ص�فياتي. وباتت احلرب الي�م تطرق اأب�ابها مبا�رشة من النافذة االأوكرانية، كما طرقته منذ �صن�ات من النافذة اجلي�رجية. 

وبح�صب هذا التحليل، فاإن ب�تني املن�صغل يف االألعاب االأوملبية قد ف�جئ بالتط�ر الدراماتيكي لالأزمة الكرواتية، بعد 

اأن بات على حرير انت�صاراته على ال�صاحة ال�ص�رية. فهل يتم ا�صتدراجه اىل الدورة الرابعة من احلروب على خلفية 

ال�رشاع على كرواتيا؟ اأم اأن امل�صاألة تبقى يف حدود تبادل الر�صائل ال�صاخنة؟ وهل يج��س يف رمالها املتحركة اأم يرتك 

األ�صنة اللهب، التي بداأت مع الث�رة الربتقالية وا�صتد ع�دها يف جتارب الدميقراطية اجلديدة وعلى وقع الربيع امللتهب. 

يرتكها تت�صلل من حرائق دم�صق اىل �صاحات كييف و�صبه جزيرة القرم.

الكلمة اخلامتة
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Communication and Artistic and Literary Development

Integration of Women 

 In rather sobering discussions, the panelists discussed the future of women 
through democratic transition. Valentine Moghadam, professor of sociology at 
Northeastern University, claimed that the large presence of so many women 
in the protest movements of Morocco, Tunisia, and Egypt suggested the high 
aspirations of women and the need for new governments to recognize the role 
that women played and provide the necessary mechanisms for their inclusion in 
government and the formal economy. She also presented the gendered outcomes 
of other revolutions, comparing the egalitarian democratic transitions of Latin 
America and South Africa to the patriarchal ones of Eastern Europe and Russia, 
linking these outcomes to pre-transition gender norms and status, the degree 
of women’s mobilization, the ideology and norms of the new movements or 
government, and the new state’s capacity and will for rights-based development. 
Calling women “allies of democratization”, Moghadam pointed to the important 
part women played in building civil society throughout the authoritarian period. Yet 
Amaney Jamal, associate professor of political science at Princeton University, 
claimed that women were often beneficiaries of the old regimes. Furthermore, 
she pointed out the existence of cases where regressive outcomes on women’s 
rights happened when parliaments had a greater say in policy. In contrast, some 
of the nondemocratic regimes in the Arab world, like Tunisia under Ben Ali, have 
been more pro-women’s rights. In Egypt, Muslim Brotherhood supporters were 
more pro-women’s rights than the general public in a recent poll Jamal cited. 
Alkebsi pointed out that women themselves can be some of the most ardent 
supporters of Islamist parties and opponents of pro-equality reforms, which Jamal 
described as survival strategies within patriarchal societies. Yet there have been 
improvements. Jamal pointed to the reduced literacy gap, especially in Bahrain 
and Jordan. Saif drew attention to the disparities that statistics hide, pointing 
out that Jordan has one of the highest levels of female education, yet one of 
the lowest female labor participation rates. The Arab world in general has the 
lowest rates of female labor participation of any region, a factor that Moghadam 
linked explicitly to worse outcomes for women under democracy. To address this, 
she recommended protection for small business owners, especially women, and 
promoting equality and justice within the family. (To be continued)
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Communication and Artistic and Literary Development

Civil Society 

 Civil society is crucial to both political and economic development, yet 
has remained relatively weak across the Arab world. Laryssa Chomiak, director 
of the Centre d’Etudes Maghrébines à Tunis, presented the need for local civil 
society organizations that enjoy wide legitimacy and astrong ability to mobilize in 
their region. She compared this to the fizzled efforts of foreign-funded civil society 
organizations, particularly after the Tunisian revolution. While there has been 
an explosion of civil society organizations in Tunisia since the revolution, from 
8,000 registered under Ben Ali to 20,000 unofficially today, this masks the extent 
to which most of these organizations are not legitimate on the ground. Chomiak 
stressed the necessity of building associations around pressing socioeconomic 
needs based on what people themselves are asking for, not thematic issues like 
youth or women or others that the international community has deemed important. 
Boughzala pointed out that several civil society organizations are tied to the main 
political parties, also representing a departure from the horizontal buffer role that 
such organizations are theorized to play. While Tunisia had minimal associational 
life under Ben Ali, Libya had practically none. Rihab Elhaj, co-founder of the New 
Libya Foundation, discussed the organization and horizontal mobilization that 
had been necessary to sustain the Libyan rebellion and provide humanitarian aid 
as a base for Libya’s post-Qaddafi civil society. A survey of a convenience sample 
conducted in Tripoli by the New Libya Foundation found strong support among 
residents for education and democracy, an orientation toward state institutions 
over tribal or community affiliations, a surprisingly high degree of support for 
women’s economic and political participation, and a non zero-sum view of 
economic development. While the sample in the survey is not representative, 
it points out the potential of using existing cultural and social resources to build 
civil society in Libya in a way that is responsive to the local environment and local 
needs. The role of foreign support for nascent civil society was also discussed. 
Chomiak emphasized the extent to which local organizations in Tunisia do not 
have the capacity to meet international donors’ heavy bureaucratic burden. Libya 
faces quite a different situation in that, as a country rich with resources, it is not 
seen as needing international funding, though Elhaj said the need and demand 
for technical assistance and expertise are large. 
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Communication and Artistic and Literary Development

Oil Dependent Economies and Social and Political Development

 Hedi Larbi, Director of the Middle East Department at the World Bank, 
focused on oil-dependent economies in transition, arguing that economic 
development is not possible within a country without an effectively functioning 
state. Hopefully, Libya can learn from the Iraqi experience, in which early state-
building efforts did not take into account the initial conditions, did not follow the 
right sequencing, and did not manage oil wealth correctly. Instead, Libya needs to 
build an effective state, which entails providing security and basic social services, 
implementing a transparent and participatory transition, managing expectations 
by providing and meeting realistic long- and short-term goals, and using the 
goodwill and expertise of the international community. Furthermore, Libya, as 
well as Iraq, must leverage oil revenue for economic diversification, transforming 
oil wealth into physical, human, and financial capital. 

 The nascent active civil society in Libya must stay vigilant of politicians 
during this process. Ibrahim Saif, an economist and senior associate at the 
Carnegie Middle East Center, focused on the reaction of GCC countries—
oil-dependent economies not in transition—to the Arab Spring. Despite not 
experiencing Arab springs of their own, GCC countries are cautious about political 
developments in the rest of the Arab world and have been supporting regressive 
movements. Part of this move was the expansion of the GCC to include Jordan 
and Morocco. Internally, the Arab Spring triggered a massive wave of domestic 
spending, pledges amounting to an estimated $150 billion or 12.8% of GDP in the 
GCC, which is straining fiscal balances and threatening to reignite inflation. It is 
unknown how long these expenditures will serve as a buffer for popular demands 
for reform and democratization, especially in light of increased crackdowns on 
freedom of expression and civil society organizations. The crackdowns, coupled 
with the long-term and irreversible trends in social welfare spending—which may 
become unsustainable as oil prices decline—do not bode well for these countries. 
A long-term assessment suggests that these countries must look towards 
diversification and revisit their authoritarian bargains. It does seem, however, that 
the GCC countries are moving in the direction of economic integration, at least at 
the sub-regional level trade agreements, which might be a key policy focus in the 
upcoming years. 
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Youth, ICTs and Development Opportunities

 Lounba Skalli-Hanna, who leads the International Development Program 
at the School of International Service at American University, argued that youth 
have forced themselves onto the change agenda in the MENA region. When 
it comes to the use of internet and communication technologies, there is little 
hesitation by young people to use new technologies for a number of things 
such as knowledge acquisition, creation and circulation; self-directed learning 
and peer learning; citizen journalism as they bridge what is happening on the 
ground to the international community; and as a platform for discussing taboo 
topics such as sexual harassment of women. Despite these positive trends, 
youth entrepreneurship in the MENA region is the lowest score on the world 
scale. One way forward for supporting youth is through ICTs, so that they can 
be drawn into the change process as serious social actors and change agents. 
Investing in ICTs as tools and strategies for development needs to happen within 
the development of a strategic youth policy in the MENA countries. Investment 
should be directed to: educational services, civic engagement, entrepreneurship 
and business incubation, community ICT centers, technology to remote areas, 
and youth organizations. Hatoon Al-Fassi, a Saudi historian at King Saud 
University in Riyadh, discussed the political and social use of the social media 
in Saudi Arabia. The first Saudi blogger appeared in 2005, writing about his life 
mixed with criticism of public affairs. Since then, social media use in Saudi has 
become increasingly politicized. It is used to campaign for women’s driving, to 
make political demands, and as a platform for protest by youth and women, who 
have found shelter in it as a form of expression. Blogging is also a space for 
women and men banned from writing in the official papers, and YouTube has 
been used to develop and share satirical short films and series. During the Arab 
Spring, Saudi youth followed the actors of the Arab Spring directly and started to 
copy the model, becoming creative on their own terms. Al-Fassi stated that Saudi 
Arabia is starting to witness social change catalyzed by internal changes in Saudi 
society such as the increasing educational attainment of Saudis, an emerging 
pattern of challenging traditional and sectarian authority, and the rise of non-
institutional grassroots forms of self-organization around ideas. In this, the social 
media can be a tool aiding social development in the Kingdom.  
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Oil Dependent Economies and Social and Political Development

 Hedi Larbi, Director of the Middle East Department at the World Bank, 
focused on oil-dependent economies in transition, arguing that economic 
development is not possible within a country without an effectively functioning 
state. Hopefully, Libya can learn from the Iraqi experience, in which early state-
building efforts did not take into account the initial conditions, did not follow the 
right sequencing, and did not manage oil wealth correctly. Instead, Libya needs to 
build an effective state, which entails providing security and basic social services, 
implementing a transparent and participatory transition, managing expectations 
by providing and meeting realistic long- and short-term goals, and using the 
goodwill and expertise of the international community. Furthermore, Libya, as 
well as Iraq, must leverage oil revenue for economic diversification, transforming 
oil wealth into physical, human, and financial capital. 

 The nascent active civil society in Libya must stay vigilant of politicians 
during this process. Ibrahim Saif, an economist and senior associate at the 
Carnegie Middle East Center, focused on the reaction of GCC countries—
oil-dependent economies not in transition—to the Arab Spring. Despite not 
experiencing Arab springs of their own, GCC countries are cautious about political 
developments in the rest of the Arab world and have been supporting regressive 
movements. Part of this move was the expansion of the GCC to include Jordan 
and Morocco. Internally, the Arab Spring triggered a massive wave of domestic 
spending, pledges amounting to an estimated $150 billion or 12.8% of GDP in the 
GCC, which is straining fiscal balances and threatening to reignite inflation. It is 
unknown how long these expenditures will serve as a buffer for popular demands 
for reform and democratization, especially in light of increased crackdowns on 
freedom of expression and civil society organizations. The crackdowns, coupled 
with the long-term and irreversible trends in social welfare spending—which may 
become unsustainable as oil prices decline—do not bode well for these countries. 
A long-term assessment suggests that these countries must look towards 
diversification and revisit their authoritarian bargains. It does seem, however, that 
the GCC countries are moving in the direction of economic integration, at least at 
the sub-regional level trade agreements, which might be a key policy focus in the 
upcoming years. 
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Conference Report:
Democratic Transition and Development 

in the Arab World *

 The Program on Arab Reform and Democracy at Stanford University’s 
Center on Democracy, Development and the Rule of Law convened its third 
annual conference on April 26 and 27, 2012. Entitled “Democratic Transition and 
Development in the Arab World”, the conference featured internationally renowned 
scholars, experts, and activists from across the Middle East, Europe, and the 
United States. The conference was organized around six thematic issues: the 
political economy of reform, oil-dependent economies, youth, civil society, and 
women’s and minorities’ rights and inclusion within democratic transition, with a 
final roundtable session to discuss scenarios for integrated social and economic 
development. 

Challenges to Development 

 George Kossaifi, Director of Dar Al-Tanmiya, a Beirut-based private 
consultancy firm for development, opened the conference by providing a 
statistical overview of the current demographic climate in the Middle East and 
the challenges that most Arab countries will face in pursuing development. There 
is much good news: region-wide, education levels, gender parity in education, 
life expectancy, fertility rates and unemployment rates have all improved, albeit 
slightly for the latter. However, the Arab world still has the highest unemployment 
rates among developing countries, a phenomenon from which those with higher 
education are not protected - in fact, in some countries unemployment is higher 
among those with higher skills. Kossaifi pointed to this as one explanation for the 
participation of youth in the Arab Spring. Unemployment remains particularly high 
among youth and women, a fact that emphasizes the need to create development 
policies that integrates youth and women. 

Program on Arab Reform and Democracy 
Center on Democracy and Development and the Rule of Law Stanford University 
(April 26 and 27, 2012)
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Political Economy of Reform

 Monghi Boughzala, professor of economics at the University of Tunis El-
Manar, argued that economic development has taken a back seat to the political 
process, which is problematic as political and economic reform need to go hand 
in hand. Post-revolutionary macroeconomic indicators are in fact worse than pre-
revolutionary levels in Tunisia and Egypt. He argued that Islamists are the main 
guiding force of economic development right now, but they may not last long, he 
cautioned, due to their poor management of the transition. He further posited 
that a steady state will be achieved only when there is at least one other secular 
competing party. 
 Abdulwahab Alkebsi, regional director of the Middle East and Africa 
programs at the Center for International Private Enterprise (CIPE), argued that 
economic opportunities, not just political participation, are needed to deliver 
the dignity and justice Arab movements have been calling for. He emphasized 
changing the social contract between citizens and the state through economic 
participation to close the dignity gap, a view espoused by Boughzala as well. 
Dignity may be delivered through economic opportunity by creating high value 
employment, selfemployment and economic participation. Economic participation 
is not just about making money. It is also about holding government accountable 
and more effective in policy making. Job creation programs and microfinance 
projects have failed miserably across the region due to the poor ecosystem for 
entrepreneurship. Ninety-five percent of private companies in the Arab world 
are small and medium enterprises (SMEs), employing 70 to 75% of people in 
the private sector, yet 92% of business loans available go to large business. 
Corruption also kills SMEs. Reforming the educational system is critical- not just 
infusing it with more money, but changing the focus to respond to market needs. 
Despite the optimism expressed by Boughzala, Alkebsi and Ibrahim Saif in the 
role of the private sector in promoting development, Alkebsi cautioned against 
the over-reliance on the private sector without the creation of an ecosystem that 
can cultivate its participation and partnership with other groups in society in a 
healthy way. 
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‘’ The Author may publish his/her contribution on his/her personal Web page provided 

that [. . .] it is clearly pointed out [. . .] that the copyright for this contribution is held by 

[the Publisher]. From the Publisher’s point of view, it would be desirable that the full-

text version be made available from the Author’s Web page only after a delay of 12 

months following the publication of the book, whereas such a delay is not required for 

the abstract. The Author may not publish his/her work anywhere else without the prior

written permission of the publisher unless it has been changed substantially. ‘’ (Di 

Cosmo,R., 2005 :8).

10. Un autre document est en préparation  portant la manière de citer les  documents 

électroniques.

قائمة املراجع باللغة الوطنية

عامر ابراهيم قنديلجي و ربحي م�سطفي عليان و اميان فا�سل ال�سامرائي. 11

م�سادر املعلومات من ع�رص املخطوطات اىل ع�رص النرتنت      . 12

عمان، دار الطباعة و الن�رص و التوزيع ،2000 ،345 �س، خالد عبده ال�رصايرية. 13

 الن�رص اللكرتوين و اأثره على املكتبات و مراكز املعلومات،  عمان، كنوز املعرفة، 2008، 183 �س. 14

جمبل لزم املالكي،  املكتبات الرقمية،  عمان، موؤ�س�سة الوراق للن�رص و التوزيع 2004،  264 �س. 15

  
Bibliographie:

Ouvrages 
16. BRETON (Philippe) et  PROULX (Serge), L’explosion de la communication, Alger, 

Casbah éditions, 2000,320 p LAZAR (Judith)

17. La science de la Communication, Alger, Edition Dahlab,1992,125 p

18. MOJAHID (Mustapha) et KARCZMARCZUK (Jerzy)  ( Dr)

Document électronique
19. [Maroc] ,Europia  Production, 1998,229 p POCHET(Bernard)

20. Méthodologie documentaire Recherche, consulter,  rédiger à l’heure de l’internet 

Bruxelle, Deboeck, 2005,197p (2°ed)
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Articles

21. DE ALMEIDA (Valérie St Dizier), GALLOÜIN (Jean François) «  la prise en compte 

du lecteur/ utilisateur dans la rédaction de document ».in MOJAHID (Mustapha) 

et KARCZMARCZUK (Jerzy)  ( Dr).1998.Document électronique. Maroc :Europia  

Production pp115-127

22. KACEM (Afef), « compression intelligente des documents arabes ».In MOJAHID 

(Mustapha) et KARCZMARCZUK(Jerzy)( Dr).1998.Document électronique. 

Maroc :Europia  Production pp63-75

23. LABICHE ( Jacques), GARDES (Joêl), TRUPIN(Eric) , MASSON (Eric), «  document 

numérique versus document numérisé. MOJAHID (Mustapha) et KARCZMARCZUK 

(Jerzy)  ( Dr).1998.Document électronique. Maroc :Europia  Production.pp153-165

24. LUC (Christophe), «  Types de contraintes  architecturales sur la composition 

d’objet textuels » in MOJAHID (Mustapha) et KARCZMARCZUK (Jerzy)  ( Dr).1998.

Document électronique. Maroc :Europia  Production. Pp15-29

25. PANCKHURST (Rachel), « Marques typiques et ratages en communication médiée 

par ordinateur » , in  MOJAHID (Mustapha) et KARCZMARCZUK (Jerzy)  ( Dr).1998.

Document électronique.  Maroc :Europia  Production. pp31-43

Webographie

26. Dahmani (Ahmed),[ ], Les TIC : une chance pour l’Afrique ?

27. http://www.iut-orsay.u-psud.fr

28. Di Cosmo (Roberto), 2005. Publication scientifique: le rôle des États dans l’ère des 

TIC

29. version 1 (http://pauillac.inria.fr/~lang/licence/v1/lldd.html)

30. Hamid (Hocine),2009 : « Les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication. Le dieu JANUS de la communication interculturelle. » In Synergies 

Algérie n° 4 . pp. 217-238

31. http:// www.ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Algerie8/aubin.pdf
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récriture de l’histoire de l’Algérie, voire la sauvegarde de la mémoire historique 
d’un pays dont le peuple avait arraché l’indépendance  nationale.

 Par l’introduction du système de l’Echange des Documents Electroniques 
et Numériques, il faut entendre la libération de la communication et le libéralisme 
informationnel et communicationnel entre les historiens. Il facilite la vulgarisation 
de l’information  historique, revendiquée par la mémoire  nationale. L’internet est 
venu fournir ses services à ses usagers pour une meilleure approche  historique 
d’un  événement quelconque sur l’Algérie.

 L’encouragement de la recherche scientifique se fait, à l’ère du numérique, 
par l’EDEN qui rappelle les enjeux d’un usage pluriel et efficace par les fonctions 
de l’outil informatique et la disponibilité du système internet. Le discours relatif à 
ce système est encore en débat, pour les historiens, tout en étant au service de 
la recherche et la publication  scientifiques sur l’Algérie.

 Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
et l’Echange des Documents Electroniques et Numériques restent, pour les 
historiens, des éléments d’avenir, « de perspectives et d’enjeux », étroitement 
liés à la recherche  et des approches historiques que défend l’esprit scientifique.
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Notes: 
 1. Vocable constitué de deux mots :

Webo pour désigner le web

Graphie pour signifier  l’écriture

Dans le sens global, webographie signifie bibliographie par le web.

2. Entretien à plusieurs reprises avec  Mr Joêl Martres    , Directeur- Conservateur de la 

bibliothèque centrale de l’Université de Perpignan.

3. Un projet de création d’une bibliothèque numérique a été déposé au niveau de la 

Faculté des Sciences Sociales de l’Université sheikh Abdelhamid Ibn Badis –El 

Kharûba de Mostaganem en 2006.

4. Les Bibliothèques centrales de chaque université algérienne et les bibliothèques des 

départements  de l’histoire.

5. A titre d’exemple, le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle 

d’Oran.

6. Laboratoire de l’histoire d’Oran

7. T.I.C.,  est l’acronyme de Technologies de l’Information et de la Communication

8. Il s’agit de textes , photos, images , cartes, plans, etc.

9. « Ce changement de la donne a fait paraître au grand jour les confits latents qui 

existaient depuis toujours entre l’intérêt des auteurs et ceux des imprimeurs : il faut 

savoir que ces derniers exigent, pour accepter de publier un article, que l’on leur cède 

entièrement, et gratuitement, en forme exclusive, les droits d’auteurs, alors qu’une 

simple autorisation non exclusive de publication suffirait amplement. A l’époque où 

cette pratique est née, comme les auteurs n’avaient pas d’autres moyens de diffuser 

leurs travaux, personne n’y voyait d’inconvénients, et l’hypocrisie des imprimeurs 

atteignait des sommets lyriques dans les formulations employées pour justifier ces 

cessions de droits dans les formulaires que les auteurs devaient signer : on nous 

disait que cette cession de droits était nécessaire pour « faciliter une plus large 

diffusion » de nos travaux. Aujourd’hui, les TIC fournissant d’autres moyens efficaces 

de diffusion, les imprimeurs ont dû abandonner le lyrisme pour des formulations 

moins ambiguës, dont voici une des plus modérées :



32
C

om
m

un
ic

at
io

n
&

 D
ev

el
op

m
en

t
Is

su
e 

10

Communication and Artistic and Literary Development

récriture de l’histoire de l’Algérie, voire la sauvegarde de la mémoire historique 
d’un pays dont le peuple avait arraché l’indépendance  nationale.

 Par l’introduction du système de l’Echange des Documents Electroniques 
et Numériques, il faut entendre la libération de la communication et le libéralisme 
informationnel et communicationnel entre les historiens. Il facilite la vulgarisation 
de l’information  historique, revendiquée par la mémoire  nationale. L’internet est 
venu fournir ses services à ses usagers pour une meilleure approche  historique 
d’un  événement quelconque sur l’Algérie.

 L’encouragement de la recherche scientifique se fait, à l’ère du numérique, 
par l’EDEN qui rappelle les enjeux d’un usage pluriel et efficace par les fonctions 
de l’outil informatique et la disponibilité du système internet. Le discours relatif à 
ce système est encore en débat, pour les historiens, tout en étant au service de 
la recherche et la publication  scientifiques sur l’Algérie.

 Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
et l’Echange des Documents Electroniques et Numériques restent, pour les 
historiens, des éléments d’avenir, « de perspectives et d’enjeux », étroitement 
liés à la recherche  et des approches historiques que défend l’esprit scientifique.
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Présentation  des références wébographiques 

 La wébographie se présente sous forme de  bibliographie, avec la 
différence de son origine. La bibliographie provient des sources et des références 
bibliographiques papier et l’autre a pour source d’origine l’internet, la technologie 
qui a  révolutionné le monde : «  le monde est devenu un petit village ». La 
recherche scientifique connait, aujourd’hui, «  la révolution numérique ».

 Dans la wébographie, nous retrouvons  tout ce qui serait utile pour le 
chercheur. Tout élément référentiel d’un document utilisé en provenance de 
l’internet est classé dans la wébographie (10), avec l’indication de la source, 
communément appelé URL : Elle répond aux mêmes conditions de présentation 
et de description que la bibliographie. Dans sa langue d’origine,     l’URL est 
Uniform Resource Locator  dans le sens de désigner localisateur uniforme de 
ressource. Il est assimilé à une adresse web. Cette désignation touche tous les 
documents retrouvés dans l’internet : Ouvrages, extraits d’ouvrage, site, document 
multimédia, articles de  périodiques, encyclopédie sur le web, dictionnaires, etc. 

 Khaled Abdou Essaryriya  aborde la notion de l’édition électronique en 
tant que concept  nouveau datant de  la fin du XX°  siècle. Il insiste dans sa 
définition sur le stockage, la localisation, la diffusion et la présentation numérique 
des informations, de leur organisation  sous forme de document qui peut, à tout 
moment, être produit par un tirage sur papier et il peut, également, être présenté 
sous sa forme virtuelle, donc électronique. Ce document  se présente dans une 
forme de texte, d’image ou de graphiques. Cette présentation se fait par une 
production, en utilisant un outil informatique. (Khaled Abdou Essaryriya :21)
 Dans une autre définition, il s’agit d’une opération qui produit  sous forme 
de publications telles que les ouvrages et les études scientifiques. Elle permet la 
transmission d’un document à recevoir et lire à partir d’une source électronique : 
via l’internet (Khaled Abdou Essaryriya :21). Cette même opération s’explique 
par l’usage de l’outil informatique à utiliser  dans les différents domaines (id.) : la 
recherche scientifiques et ses différents domaines de spécialité en histoire.
 Ainsi mis à la disposition  des chercheurs, le PDF présente des 
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avantages d’ordre technique et des enjeux scientifiques (id : 33-38). L’édition et 
la transmission de documents numériques et numérisés présentent de nombreux  
avantages (Khaled Abdou Essaryriya : 42-43) sous diverses formes (id: 51-55). 
Pour cette production de documents numériques et numérisés, de nombreux 
sont abordés par le  biais des domaines de l’édition électronique (id: 56-55) :
Ouvrages( id. 56),   et références académiques( id. 57), revues scientifiques ( id. 
58) tables de matières et index des bibliothèques( id. 59),les cartes et photos( id. 
59) ,les revues électroniques , communément appelées revues « en ligne » pour 
les francophones et « on line » pour les anglophones( id. 103-128) : la production 
dans le monde arabe est importante( id. 129-147).
 Pour la  bibliothèque  numérique, plusieurs travaux ont été réalisés pour 
mettre en avant l’importance des Nouvelles Technologies d’Information et de 
la Communication et  leurs services rendus à la recherche scientifique : leurs 
définitions ( Medjbel Lazim El Maliki :13-15), leurs avantages ( id. : 15-20),leurs 
créations ( Id. :27-48) ,leurs services ( id.48-59), la typologie des ouvrages 
électroniques ou numérisés ( Id :99-120), voire l’édition électronique des revues 
et ses principaux éléments (id :143-174).
 Quant à Ameur Ibrahim Qendildji, Rabhi Mustapha Allian et Imè,e Fadhel 
Essamara-i ont abordé dans un ouvrage collectif  un thème  brossant le passage 
des documents papier aux documents électroniques ou numériques. Ils ont 
insisté sur  les sources de l’information depuis les manuscrits jusqu’à l’ère de 
l’internet : la définition et la classification des sources de l’information ( Ameur 
Ibrahim Quendildji et autres : 13-43), les  manuscrits ( Id :44-64), ouvrages 
généraux (Id :65-101), les revues (102-125), les bibliographies ( Id :126-145), les 
index (Id : 146-167) et les abstracts  (id :168-189).

Conclusion

 En fin de compte, l’avènement des Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication, avec la téléphonie mobile, l’internet et le numérique 
ont créé  une société de consommation du virtuel pour la sauvegarde de la 
mémoire nationale, en plus de la mémoire individuelle et collective. Cette société 
est  numérique puisque nombreux sont les usagers de ces technologies pour la 
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Présentation  des références wébographiques 

 La wébographie se présente sous forme de  bibliographie, avec la 
différence de son origine. La bibliographie provient des sources et des références 
bibliographiques papier et l’autre a pour source d’origine l’internet, la technologie 
qui a  révolutionné le monde : «  le monde est devenu un petit village ». La 
recherche scientifique connait, aujourd’hui, «  la révolution numérique ».

 Dans la wébographie, nous retrouvons  tout ce qui serait utile pour le 
chercheur. Tout élément référentiel d’un document utilisé en provenance de 
l’internet est classé dans la wébographie (10), avec l’indication de la source, 
communément appelé URL : Elle répond aux mêmes conditions de présentation 
et de description que la bibliographie. Dans sa langue d’origine,     l’URL est 
Uniform Resource Locator  dans le sens de désigner localisateur uniforme de 
ressource. Il est assimilé à une adresse web. Cette désignation touche tous les 
documents retrouvés dans l’internet : Ouvrages, extraits d’ouvrage, site, document 
multimédia, articles de  périodiques, encyclopédie sur le web, dictionnaires, etc. 

 Khaled Abdou Essaryriya  aborde la notion de l’édition électronique en 
tant que concept  nouveau datant de  la fin du XX°  siècle. Il insiste dans sa 
définition sur le stockage, la localisation, la diffusion et la présentation numérique 
des informations, de leur organisation  sous forme de document qui peut, à tout 
moment, être produit par un tirage sur papier et il peut, également, être présenté 
sous sa forme virtuelle, donc électronique. Ce document  se présente dans une 
forme de texte, d’image ou de graphiques. Cette présentation se fait par une 
production, en utilisant un outil informatique. (Khaled Abdou Essaryriya :21)
 Dans une autre définition, il s’agit d’une opération qui produit  sous forme 
de publications telles que les ouvrages et les études scientifiques. Elle permet la 
transmission d’un document à recevoir et lire à partir d’une source électronique : 
via l’internet (Khaled Abdou Essaryriya :21). Cette même opération s’explique 
par l’usage de l’outil informatique à utiliser  dans les différents domaines (id.) : la 
recherche scientifiques et ses différents domaines de spécialité en histoire.
 Ainsi mis à la disposition  des chercheurs, le PDF présente des 
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mais aussi à l’augmentation exponentielle de leur coût) par une véritable 
explosion du nombre de titres. Paradoxalement, la même logique marchande 
qui pousse à augmenter les prix des revues (et donc à diminuer leur diffusion, 
et par là même, leur utilité), finit à terme par jouer aussi un rôle d’incitation à 
la prolifération des titres. » (Di Cosmo,R., 2005 :7).

 Plusieurs solutions sont venues décharger l’auteur ou plutôt le producteur 
de l’article, défini comme produit scientifique à utiliser par la communauté 
universitaire et scientifique. Roberto Di Cosmo parle  de trois importantes 
solutions :

Première solution

« Prise de date, intégrité pour permettre d’établir l’antériorité d’une 
découverte, tout mécanisme de « dépôt » d’une version de l’article à la date 
de sa publication suffit, il n’est pas nécessaire que ce « dépôt » soit réalisé 
par le biais de moyens physiques comme l’impression d’une revue papier.
- Les « overlay journals » fournissent un exemple limpide de « dépôt » virtuel 

: l’auteur soumet un article, le révise, et sa version finale est déposé dans 
ArXiv qui délivre un numéro de référence unique, mentionné par la revue 
électronique. Il est alors certain que, tant que la revue existera (et elle existera 
toujours, si on fait de l’archivage à long terme), on aura la preuve que tel article 
a bien été publié à telle date, et précisément dans la version mentionnée par la 
revue. L’idée d’un « tampon » certifiant l’antériorité et l’intégrité d’un document 
électronique se retrouve aussi dans des initiatives commerciales privées. » 
(Di Cosmo,R., 2005 :11).

Deuxième solution

« Large diffusion sans entraves l’adoption par les auteurs d’une licence 
libre adaptée aux œuvres scientifiques, plutôt que la cession aveugle de 
leur droits à des éditeurs privés, est une étape indispensable pour une 
large diffusion sans entraves de leurs œuvres.
 Ici, on ouvre un vaste chantier, mais remarquons qu’au cœur même 
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des Etats- Unis, un pays qui ne peut être facilement accusé d’avoir un biais 
défavorable aux entreprises privées, il est déjà prévu que tout travail financé 
entièrement sous fonds fédéraux ne peut pas être protégé par un copyright, et 
est placé dans le domaine public ; de plus, une initiative récente, connue sous le 
nom de Public.
 Access to Science Act, souhaite étendre ce régime d’exclusion à toute 
recherche financée significativement par des fonds publics. 

- On peut tout-à-fait imaginer une telle exclusion dans des pays autres que les 
Etats-Unis, et en effet, au Royaume Uni, c’est déjà le cas, le droit d’auteur de 
tels ouvrages revenant à la Couronne Britannique. » (Di Cosmo,R., 2005 :11).

Troisième solution 

« archivage à très long terme et référence unique la notion de référence 
unique et celle d’archivage à très long terme sont étroitement liées dans le 
monde immatériel qui se dessine en ce moment : d’un coté, il ne sert pas 
à grand chose de disposer d’une référence unique vers un ouvrage dont 
aucune copie n’existe plus ; de l’autre coté, il est assez peu pratique de 
disposer d’une masse informe de données pérennes, dans laquelle on ne 
sait pas repérer clairement un ouvrage par une référence unique.
 Il s’agit là d’un problème qui n’est pas spécifique des publications 
scientifiques : les archives nationales, qui ont en France l’obligation légale de 
conserver pour un temps indéterminé les documents publics, sont confrontées au 
même problème, et on pourrait certainement coopérer avec eux sur les solutions 
techniques les plus adéquates (n’oublions pas, d’ailleurs, qu’en régime français, 
plusieurs documents scientifiques, telles les thèses de doctorat, sont à plein titre 
des documents publics assujettis à l’archivage national).
 Remarquons quand même que dans les serveurs de publications comme 
arXiv, l’archivage à très long terme est basé sur une réplication massive des 
publications, et la référence unique est déjà de fait constituée par la référence 
unique interne à arXiv, plus la référence à arXiv. » (Di Cosmo,R., 2005 :11-12).
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mais aussi à l’augmentation exponentielle de leur coût) par une véritable 
explosion du nombre de titres. Paradoxalement, la même logique marchande 
qui pousse à augmenter les prix des revues (et donc à diminuer leur diffusion, 
et par là même, leur utilité), finit à terme par jouer aussi un rôle d’incitation à 
la prolifération des titres. » (Di Cosmo,R., 2005 :7).

 Plusieurs solutions sont venues décharger l’auteur ou plutôt le producteur 
de l’article, défini comme produit scientifique à utiliser par la communauté 
universitaire et scientifique. Roberto Di Cosmo parle  de trois importantes 
solutions :

Première solution

« Prise de date, intégrité pour permettre d’établir l’antériorité d’une 
découverte, tout mécanisme de « dépôt » d’une version de l’article à la date 
de sa publication suffit, il n’est pas nécessaire que ce « dépôt » soit réalisé 
par le biais de moyens physiques comme l’impression d’une revue papier.
- Les « overlay journals » fournissent un exemple limpide de « dépôt » virtuel 

: l’auteur soumet un article, le révise, et sa version finale est déposé dans 
ArXiv qui délivre un numéro de référence unique, mentionné par la revue 
électronique. Il est alors certain que, tant que la revue existera (et elle existera 
toujours, si on fait de l’archivage à long terme), on aura la preuve que tel article 
a bien été publié à telle date, et précisément dans la version mentionnée par la 
revue. L’idée d’un « tampon » certifiant l’antériorité et l’intégrité d’un document 
électronique se retrouve aussi dans des initiatives commerciales privées. » 
(Di Cosmo,R., 2005 :11).

Deuxième solution

« Large diffusion sans entraves l’adoption par les auteurs d’une licence 
libre adaptée aux œuvres scientifiques, plutôt que la cession aveugle de 
leur droits à des éditeurs privés, est une étape indispensable pour une 
large diffusion sans entraves de leurs œuvres.
 Ici, on ouvre un vaste chantier, mais remarquons qu’au cœur même 



26
C

om
m

un
ic

at
io

n
&

 D
ev

el
op

m
en

t
Is

su
e 

10

Communication and Artistic and Literary Development

documents  papiers (livres, revue, presse, images, cartes, etc.) consultables, les 
bibliothèques numériques font de même mais ces documents sont électroniques 
ou numérisés, associés aux documents virtuels. Cette dernière catégorie de 
bibliothèques utilise l’outil informatique pour pouvoir accéder aux documents 
électroniques ou numérisés. La différence réside dans la nature du support.

 Par leurs fonctions principales, les bibliothèques jouent le même rôle 
pour pouvoir atteindre les objectifs de toute institution universitaire (4), centre 
de recherche (5)ou laboratoire de recherche (6). Conscient du problème des 
bibliothèques, Roberto Di Cosmo insiste sur le rôle  essentiel de la  bibliothèque.

 « Dans l’évolution actuelle de la situation, les bibliothèques se retrouvent, 
avec les auteurs, victimes du parasitisme économique des éditeurs, et il arrive 
souvent qu’un bibliothécaire soit plus conscient du problème que la plupart des 
auteurs, qui ne sont pas confrontés au jour le jour à la nécessité dramatique 
d’annuler à contrecœur des abonnements devenus trop coûteux à cause du 
dernier changement de politique commerciale de tel ou tel autre éditeur. » (Di 
Cosmo., 2005 :6).

 Avec l’arrivée des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication, les conditions de travail connurent une amélioration dans l’usage 
et la disponibilité des documents, en support papier, numérisés depuis quelques 
années. Cette amélioration conduit à un gain dans le temps et la facilité, voire la 
disponibilité à tout moment du document.

 « Il est important de rappeler ici que les bibliothèques ont toujours eu, 
même avant que la notion d’éditeur apparaisse, deux rôles fondamentaux et 
indispensables : d’une part, elles rendent facilement accessible en consultation 
un important corpus documentaire, que l’arrivée des TIC (7), avec la numérisation 
et la mise en ligne peut certainement faciliter ; mais elles assurent aussi, depuis 
toujours, l’archivage à long terme des connaissances, sur des fonds publics 
pour l’essentiel. Pour surprenant que cela puisse paraître, maints éditeurs n’ont 
pas des archives complètes de leurs publications. Un grand éditeur a contacté 
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il y a quelque temps des bibliothèques universitaires pour leur demander de 
pouvoir numériser des fonds documentaires constitués de revues dont ce même 
éditeur détient bien le droit d’auteur, mais dont il n’a plus une seule copie ! Il ne 
faudrait pas que, dans la course au tout technologique, on oublie l’importance de 
l’archivage à long terme et de la classification des œuvres, que les bibliothèques 
assurent depuis la nuit des temps, et pour lequel nous n’avons pas d’alternative 
électronique équivalente aujourd’hui. » (Di Cosmo,R., 2005 :7).

La différence avec l’usage de la numérisation et l’internet

 L’évolution  dans les techniques d’usage reste synonyme de l’amélioration 
de la qualité et les conditions de travail. Bien que l’ancien travail  soit traditionnel 
et sûr, la technique des documents électroniques ou numérisés demeurent 
délicate par la virtualité de l’information  (8) et sa disparition facile en raison de 
l’usage maladroitement d’une touche de l’outil informatique. Avec les Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication, plusieurs problèmes entre 
auteurs et éditeurs ont été réduits (9). D’autres avantages ont vu le jour.

« Grâce à la généralisation de l’usage d’Internet, nombre des fonctions 
assurées autrefois exclusivement par les éditeurs traditionnels sont en 
train d’être appropriés par les auteurs :
- La mise en page est désormais largement assurée par les auteurs, avec des 

styles imposés par les revues.
- La diffusion des articles est à la portée de tous, les TIC ( note supra) donnant 

des moyens plus économiques, plus rapides et beaucoup plus efficaces 
qu’avec les revues traditionnelles (pages Web, Meta-archives, et en France)

- La prise de date est désormais de plus en plus obtenue par l’annonce sur des 
mailing- lists, et la notion de référence unique est intégrée dans les serveurs 
de publications les plus connus, comme ArXiv

- la fonction de filtre est de moins en moins assurée par les éditeurs : la logique 
marchande battant son plein, ils sont obligés de contrer la baisse du tirage 
moyen des revues (liée à la forte spécialisation des domaines de recherche, 
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documents  papiers (livres, revue, presse, images, cartes, etc.) consultables, les 
bibliothèques numériques font de même mais ces documents sont électroniques 
ou numérisés, associés aux documents virtuels. Cette dernière catégorie de 
bibliothèques utilise l’outil informatique pour pouvoir accéder aux documents 
électroniques ou numérisés. La différence réside dans la nature du support.

 Par leurs fonctions principales, les bibliothèques jouent le même rôle 
pour pouvoir atteindre les objectifs de toute institution universitaire (4), centre 
de recherche (5)ou laboratoire de recherche (6). Conscient du problème des 
bibliothèques, Roberto Di Cosmo insiste sur le rôle  essentiel de la  bibliothèque.

 « Dans l’évolution actuelle de la situation, les bibliothèques se retrouvent, 
avec les auteurs, victimes du parasitisme économique des éditeurs, et il arrive 
souvent qu’un bibliothécaire soit plus conscient du problème que la plupart des 
auteurs, qui ne sont pas confrontés au jour le jour à la nécessité dramatique 
d’annuler à contrecœur des abonnements devenus trop coûteux à cause du 
dernier changement de politique commerciale de tel ou tel autre éditeur. » (Di 
Cosmo., 2005 :6).

 Avec l’arrivée des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication, les conditions de travail connurent une amélioration dans l’usage 
et la disponibilité des documents, en support papier, numérisés depuis quelques 
années. Cette amélioration conduit à un gain dans le temps et la facilité, voire la 
disponibilité à tout moment du document.

 « Il est important de rappeler ici que les bibliothèques ont toujours eu, 
même avant que la notion d’éditeur apparaisse, deux rôles fondamentaux et 
indispensables : d’une part, elles rendent facilement accessible en consultation 
un important corpus documentaire, que l’arrivée des TIC (7), avec la numérisation 
et la mise en ligne peut certainement faciliter ; mais elles assurent aussi, depuis 
toujours, l’archivage à long terme des connaissances, sur des fonds publics 
pour l’essentiel. Pour surprenant que cela puisse paraître, maints éditeurs n’ont 
pas des archives complètes de leurs publications. Un grand éditeur a contacté 
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patrimoine de l’humanité, et comme tel il doit être conservé pour la postérité : 
des catastrophes comme l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie ne doivent 
plus se produire.

-  référence unique le tissu des connaissances scientifiques est un Web ante-
litteram, qui s’inscrit, comme on l’a vu, dans la durée : il ne peut se permettre 
de liens cassés, dont les conséquences sont autrement plus graves que pour 
la plupart des pages éphémères qui disparaissent de la toile chaque jour. » 
(Di Cosmo,R., 2005 :4-5)

 Par la publication d’un article, il faut entendre  la production d’un discours 
qui reflète un certain nombre de d’idées et de réflexions permettant à l’usager 
de mieux saisir l’importance de cet apport scientifique que la communauté 
universitaire utilise pour un enrichissement ou une approbation d’une théorie 
avancée, voire une preuve d’appui scientifique. Défini comme production 
intellectuelle, la publication scientifique revêt le caractère d’une recherche, 
appuyée par des commentaires ou explications fondées sur la culture scientifique 
personnelle du chercheur, tout en restant dans son champ de recherche et son 
domaine de la spécialité et de sa formation universitaire. Dans la  situation 
de l’historien, il se réfère impérativement à la période de l’histoire à étudier, 
conformément au respect de sa spécialité. Dans  ce cadre, nous évoquons les 
historiens  spécialistes de l’histoire contemporaine, voire plus de précisions : la 
période du nationalisme algérien ou de la guerre de l’indépendance.

 Depuis l’ouverture politique et de l’édition, plusieurs biographies et 
autobiographies ont vu le jour par l’encouragement de l’édition du secteur  privé 
et surtout l’agrément de plusieurs laboratoires au niveau de chaque université 
algérienne. Des historiens arrivent à se faire une spécialité, liée uniquement aux 
premières années de l’indépendance  nationale. Ils peuvent être classés dans la 
catégorie des  historiens de l’Algérie post indépendante.

 Produit par la communauté universitaire, tout travail scientifique est 
un référent de la spécialité et une référence pour son usager, un étudiant, 
un enseignant-chercheur ou un  simple chercheur autodidacte. Il présente le 
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caractère d’une production scientifique, assimilée à une recherche, dotée d’une 
valeur ajoutée intellectuelle (Di Cosmo,R., 2005 :5). Pour être plus explicite, 
Roberto Di Cosmo rappelle que la communauté scientifique assure :
« les activités fondamentales, qui représentent la vraie valeur ajoutée 
intellectuelle de ce genre de publications :

-  la création du contenu : il s’agit des résultats de la recherche, exposés par 
des auteurs qui sont les scientifiques mêmes ayant obtenu ces résultats. Dans 
la très grande majorité des cas, il s’agit des résultats de recherches financés 
directement ou indirectement par des fonds publics ; quelques fois, ils sont 
issus de recherches financés par des entreprises privés ; dans aucun cas 
connu à cet auteur il ne s’agit de travaux financés par les éditeurs.

- la relecture et l’évaluation, couramment appelés le « referage » des articles 
scientifiques, ne peuvent être faites que par des experts reconnus dans le 
domaine. Sans vouloir entrer dans un débat qui est bien loin des finalités 
de cet article, il y a là  une différence de taille avec la « critique » littéraire: 
en raison de la spécialisation poussée dans les sciences d’aujourd’hui, une 
maison d’édition scientifique ne peut se prévaloir de quelques « relecteurs » 
maison, puisqu’ils ne pourront pas se porter garants de la qualité scientifique 
d’articles qui traitent de telle ou telle autre branche de biologie, mathématique, 
informatique, physique etc.

- la gestion scientifique de la « ligne éditoriale » d’une revue scientifique est 
fixée par le comité d’édition qui est, pour les mêmes raisons exposées plus 
haut, constitué de scientifiques reconnus dans leur domaine. » (Di Cosmo,R., 
2005 :5-6).

Bibliothèque numérique (3), définition et rôles

 Les bibliothèques traditionnelles et les bibliothèques numériques se 
définissent comme institutions identiques puisqu’elles fournissent les mêmes 
services et conservent les documents à utiliser par les chercheurs scientifiques, en 
l’occurrence les historiens ; mais elles se différencient dans la nature du document 
et la forme de l’archivage. Si les bibliothèques traditionnelles conservent des 
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patrimoine de l’humanité, et comme tel il doit être conservé pour la postérité : 
des catastrophes comme l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie ne doivent 
plus se produire.

-  référence unique le tissu des connaissances scientifiques est un Web ante-
litteram, qui s’inscrit, comme on l’a vu, dans la durée : il ne peut se permettre 
de liens cassés, dont les conséquences sont autrement plus graves que pour 
la plupart des pages éphémères qui disparaissent de la toile chaque jour. » 
(Di Cosmo,R., 2005 :4-5)

 Par la publication d’un article, il faut entendre  la production d’un discours 
qui reflète un certain nombre de d’idées et de réflexions permettant à l’usager 
de mieux saisir l’importance de cet apport scientifique que la communauté 
universitaire utilise pour un enrichissement ou une approbation d’une théorie 
avancée, voire une preuve d’appui scientifique. Défini comme production 
intellectuelle, la publication scientifique revêt le caractère d’une recherche, 
appuyée par des commentaires ou explications fondées sur la culture scientifique 
personnelle du chercheur, tout en restant dans son champ de recherche et son 
domaine de la spécialité et de sa formation universitaire. Dans la  situation 
de l’historien, il se réfère impérativement à la période de l’histoire à étudier, 
conformément au respect de sa spécialité. Dans  ce cadre, nous évoquons les 
historiens  spécialistes de l’histoire contemporaine, voire plus de précisions : la 
période du nationalisme algérien ou de la guerre de l’indépendance.

 Depuis l’ouverture politique et de l’édition, plusieurs biographies et 
autobiographies ont vu le jour par l’encouragement de l’édition du secteur  privé 
et surtout l’agrément de plusieurs laboratoires au niveau de chaque université 
algérienne. Des historiens arrivent à se faire une spécialité, liée uniquement aux 
premières années de l’indépendance  nationale. Ils peuvent être classés dans la 
catégorie des  historiens de l’Algérie post indépendante.

 Produit par la communauté universitaire, tout travail scientifique est 
un référent de la spécialité et une référence pour son usager, un étudiant, 
un enseignant-chercheur ou un  simple chercheur autodidacte. Il présente le 
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 La numérisation est un rite  à quatre phases successives qui répondent 
aux principes de passage d’un document analogique à un document numérique. 
Ces trois phases sont l’œuvre de l’être humain chargé de la numérisation de 
documents :

1- L’intention

Le principe est  basé sur la volonté d’effectuer l’opération et le  choix du 
document à numériser.

2- Le préliminaire

Le document perd sa qualité de réel pour aller devenir numérisé. Il s’agit 
d’un passage d’une situation à une autre.

3- Le liminaire

Le document connait une phase dite de  marge, définie par Arnold Van 
Gennep. Cette phase est la principale puisque le document est en mesure de 
subir des changements depuis sa première situation.

4- Le post-liminaire

La dernière phase se limite au passage effectif qui fait du document réel un 
document numérisé, apte à l’usage et appelé à  une autre destination.

 Le but de la numérisation des documents vise la création, à l’aide d’un 
moyen, des données à traiter par l’outil informatique et des outils similaires. La 
numérisation doit respecter une procédure technique avec l’usage d’un scanner 
qui doit, impérativement, traiter les textes (fichiers –texte)  et les images (fichiers 
–image). Les reportages vidéo sont traités directement des appareils conçus 
pour la numérisation tels les appareils –photos, caméras numériques, etc. Ces 
appareils peuvent être des « convertisseurs » : il s’agit de la conversion de 
l’analogique en numérique.
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La publication scientifique, forme et dénomination

 Quelques années avant, les chercheurs se contentaient de la recherche 
scientifique dans les différentes bibliothèques de leur université respective et 
autres centres de documentations qu’ils soient des bibliothèques de proximité 
ou lointaines par rapport à la résidence ou le lieu de travail. Cette recherche 
scientifique reste, aux yeux des chercheurs, traditionnelle : la fréquentation des 
bibliothèques était de rigueur.

 Depuis les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, 
la recherche scientifique  prit une autre envergure qui permet des facilités au 
numérique de prendre place dans la société scientifique pour la réalisation des 
travaux scientifiques. Il s’agit de la recherche scientifique à l’ère du numérique. 
Si l’ancienne méthode de publication était traditionnelle, elle demeure connue 
sous le nom de publication traditionnelle, celle de l’ère  du numérique porte le 
nom de publication webographique , bien qu’elle soit virtuelle dans sa forme et 
son archivage.
 « En ayant bien  été présentes à l’esprit les spécificités de cette activité 
très particulière qu’est l’édition scientifique, on se doit aussi de réfléchir sur ce 
que la communauté scientifique attend d’un système de publication. Il n’est pas 
difficile d’identifier un petit nombre d’exigences minimales que tout chercheur 
souhaite voir satisfaites :
- prise de date la publication doit permettre d’établir l’antériorité d’une découverte
- intégrité la publication doit garantir qu’aucune modification ne soit apportée à 

un article après sa parution
- large diffusion sans entraves la publication doit être, comme son nom 

l’indique, publique, et accessible au plus grand nombre, parce que : 

• La valeur d’un chercheur grandit avec le nombre de ses disciples.
• L’efficacité de la recherche grandit avec l’accès rapide et sans entraves aux 
publications et à leur contenu scientifique.

- archivage à très long terme depuis le début de l’Humanité, le corpus des 
connaissances scientifiques et littéraires est considéré comme partie du 
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 La numérisation est un rite  à quatre phases successives qui répondent 
aux principes de passage d’un document analogique à un document numérique. 
Ces trois phases sont l’œuvre de l’être humain chargé de la numérisation de 
documents :

1- L’intention

Le principe est  basé sur la volonté d’effectuer l’opération et le  choix du 
document à numériser.

2- Le préliminaire

Le document perd sa qualité de réel pour aller devenir numérisé. Il s’agit 
d’un passage d’une situation à une autre.

3- Le liminaire

Le document connait une phase dite de  marge, définie par Arnold Van 
Gennep. Cette phase est la principale puisque le document est en mesure de 
subir des changements depuis sa première situation.

4- Le post-liminaire

La dernière phase se limite au passage effectif qui fait du document réel un 
document numérisé, apte à l’usage et appelé à  une autre destination.

 Le but de la numérisation des documents vise la création, à l’aide d’un 
moyen, des données à traiter par l’outil informatique et des outils similaires. La 
numérisation doit respecter une procédure technique avec l’usage d’un scanner 
qui doit, impérativement, traiter les textes (fichiers –texte)  et les images (fichiers 
–image). Les reportages vidéo sont traités directement des appareils conçus 
pour la numérisation tels les appareils –photos, caméras numériques, etc. Ces 
appareils peuvent être des « convertisseurs » : il s’agit de la conversion de 
l’analogique en numérique.
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identique au document papier dans son contenu mais il diffère dans sa forme 
(le contenant) puisqu’il répond à cette définition : document papier  vs document 
électronique. 

 Si la création de ce document écrit se fait sur un ordinateur il ne pourra 
être traité que sur un outil similaire. Une autre particularité  est relevée pour 
être une preuve de  différence : le document ne peut en aucun cas connaître 
de modification mais l’ordinateur est le seul outil favorisant la recomposition du 
document numérique ou électronique. 
Les  documents numériques doivent répondre aux cinq principes, favorisant leur 
usage :

1- La Rapidité  de l’envoi  

Par  un simple Email (courriel), le chercheur est en mesure de  recevoir 
avec une rapidité tout document écrit et transmis par le principe du trombone : 
«  document attaché » pour les uns et « pièce jointe »  pour les autres.

2- La pratique

La consultation des documents se fait à tout moment puisque la pratique est 
facilitée par l’usage rapide du document envoyé par courriel et en document 
attaché ou  en pièce jointe.

3- La facilité de l’organisation

Comme pour les documents  classiques (documents papier), l’organisation 
des documents numériques ou électroniques se fait par la même forme 
de classement et de classification, permettant la  facilité de l’usage et de 
l’archivage pour une éventuelle réutilisation. L’organisation peut se faire par 
thème, date ou autres. 

4- La clarté  assurée du document

Par définition, un document électronique ou numérique ne connaît aucune 
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différence entre la  version électronique et la  version papier. La clarté est 
apparente  et  garantie dans le cas de la netteté du document original.

5- La disponibilité

Après usage, le document numérique ou électronique reste disponible 
à tout moment, dans le cas où les opérations d’organisation et d’archivage  
répondent au respect des principes reconnus et fiables dans sa réutilisation. 

La typologie de documents (écrit ou image) : Deux types de documents sont 
connus  dans le milieu de la recherche  scientifique :

1- En Word 

Un document  Word est un texte obtenu à partir  d’un traitement de texte 
par un logiciel, réalisé par  Microsoft. 

2- En PDF

Il est document en format PDF dans le sens d’être un document  conservant 
la structure et le contenu. La fidélité de la reproduction est garantie. Par le PDF, 
il faut entendre Portable Document Format (en langue anglaise) et Format de 
Document portable (en langue française).

Documents numérisés

 Par document numérisé, il faut entendre un document qui a subi une 
numérisation dans le sens de procéder et à effectuer  une construction d’une 
représentation à partir d’un réel. Le document révèle  une conversion dans le but 
d’être utilisé et traité par un dispositif familier ou similaire à l’ordinateur, que nous 
assimilons à l’outil informatique.

 L’opération dite numérisation doit suivre un procédé permettant d’effectuer 
deux phases dont la première se limite à la matérialisation de l’échantillon. Celle-
ci  est une  étape reconnue d’échantillonnage de l’objet à numériser. La seconde 
revêt  le caractère  de la matérialisation   quantitative de l’objet numérisé.
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identique au document papier dans son contenu mais il diffère dans sa forme 
(le contenant) puisqu’il répond à cette définition : document papier  vs document 
électronique. 

 Si la création de ce document écrit se fait sur un ordinateur il ne pourra 
être traité que sur un outil similaire. Une autre particularité  est relevée pour 
être une preuve de  différence : le document ne peut en aucun cas connaître 
de modification mais l’ordinateur est le seul outil favorisant la recomposition du 
document numérique ou électronique. 
Les  documents numériques doivent répondre aux cinq principes, favorisant leur 
usage :

1- La Rapidité  de l’envoi  

Par  un simple Email (courriel), le chercheur est en mesure de  recevoir 
avec une rapidité tout document écrit et transmis par le principe du trombone : 
«  document attaché » pour les uns et « pièce jointe »  pour les autres.

2- La pratique

La consultation des documents se fait à tout moment puisque la pratique est 
facilitée par l’usage rapide du document envoyé par courriel et en document 
attaché ou  en pièce jointe.

3- La facilité de l’organisation

Comme pour les documents  classiques (documents papier), l’organisation 
des documents numériques ou électroniques se fait par la même forme 
de classement et de classification, permettant la  facilité de l’usage et de 
l’archivage pour une éventuelle réutilisation. L’organisation peut se faire par 
thème, date ou autres. 

4- La clarté  assurée du document

Par définition, un document électronique ou numérique ne connaît aucune 
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différence entre la  version électronique et la  version papier. La clarté est 
apparente  et  garantie dans le cas de la netteté du document original.

5- La disponibilité

Après usage, le document numérique ou électronique reste disponible 
à tout moment, dans le cas où les opérations d’organisation et d’archivage  
répondent au respect des principes reconnus et fiables dans sa réutilisation. 

La typologie de documents (écrit ou image) : Deux types de documents sont 
connus  dans le milieu de la recherche  scientifique :

1- En Word 

Un document  Word est un texte obtenu à partir  d’un traitement de texte 
par un logiciel, réalisé par  Microsoft. 

2- En PDF

Il est document en format PDF dans le sens d’être un document  conservant 
la structure et le contenu. La fidélité de la reproduction est garantie. Par le PDF, 
il faut entendre Portable Document Format (en langue anglaise) et Format de 
Document portable (en langue française).

Documents numérisés

 Par document numérisé, il faut entendre un document qui a subi une 
numérisation dans le sens de procéder et à effectuer  une construction d’une 
représentation à partir d’un réel. Le document révèle  une conversion dans le but 
d’être utilisé et traité par un dispositif familier ou similaire à l’ordinateur, que nous 
assimilons à l’outil informatique.

 L’opération dite numérisation doit suivre un procédé permettant d’effectuer 
deux phases dont la première se limite à la matérialisation de l’échantillon. Celle-
ci  est une  étape reconnue d’échantillonnage de l’objet à numériser. La seconde 
revêt  le caractère  de la matérialisation   quantitative de l’objet numérisé.
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sont clairement définis. L’écrivain «  pense, réfléchit le monde, traduit ses 
pensées en mots grâce à un langage et rédige un texte (…) porteur de sens. 
L’éditeur catégorise le texte (…) puis réalise l’objet «  document » en lui donnant 
une  forme matérielle destinée à être communiquée. Le document ainsi mis en 
forme échoue finalement à un lecteur qui en extrait le sens. Le sens figé par les 
producteurs est livré aux consommateurs. » (LABICHE Jacques et autres : 154)

Les documents électroniques et les documents numérisés

 Le document se définit comme un texte écrit pour pouvoir être utilisé 
comme preuve, comme il peut être une pièce quelconque à présenter à tout 
moment pour justifier son existence  ou pour être destinée à être une justification de 
son contenu. Deux documents sont utilisés et présentés dans cette contribution : 
Documents numérique (électronique) et document numérisé.

Documents numériques (électroniques)

 Par sa forme, le document numérique se présente  comme un objet, 
visualisé avant son impression. Considéré comme document immatériel, il 
rassure l’usager de son importance, en qualité de fidèle document reproduit, 
utilisable et manipulation pour diverses raisons telles que les modifications qu’il 
peut connaitre dans sa version Word.

 Il ne pourra être utilisable que par  l’outil informatique tel que l’ordinateur 
ou un outil similaire. Ce document peut être sous  forme  de texte (l’écrit), d’image 
(la reproduction de photos) , de son (  l’enregistrement sonore) ou  audio-visuel 
( document vidéo). Tous les quatre  sont organisés et présentés  en fichiers, 
prêts à l’usage et les utilisations diverses, celles qui entrent dans le cadre de 
la recherche scientifique et surtout de répondre aux principes des techniques 
d’usage.
 Un écrit électronique reste l’œuvre de celui qui l’aurait écrit pour être utilisé 
à des fins de recherche et de document d’appui. Il est écrit sur un ordinateur (ou 
un outil similaire) pour être envoyé par le même outil choisi et préféré. Il est 
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 Tout document à produire fait appel à la collecte d’informations pour 
pouvoir organiser le texte qui deviendra un document et une référence, bien qu’il 
soit électronique ou numérique, voire le document numérisé.  
 «  Recueillir des informations pouvant constituer une  base intéressante 
pour l’organisation de la documentation » ( DE ALMERIA Valérie St Dizier :118)
 Dans la recherche scientifique, nous avons toujours besoin de quelqu’un 
d’autre pour fignoler un texte et un document à produire : l’aide est  nécessaire. 
Cette nécessité de l’aide a été, de tous les temps, avantageuse : une bonne idée 
peut provenir d’un autre. Cette aide est associée pour les uns et assimilée pour 
les autres à une contribution que personne ne pourra l’ignorer dans sa carrière 
scientifique. 
 «  comme il est prescrit dans la quasi-totalité des guides pour la rédaction 
de documents, il est clair que tout rédacteur dont le  but est de produire un 
manuel utilisateur, des aides en ligne, un site ou des pages web, doit prendre en 
compte le public qu’il vise, ceci tant autour de la rédaction du document que dans 
la création des liens hypertextes. La participation de l’utilisateur peut se faire de 
différentes manières selon l’étape de conception. En amont du processus, le 
rédacteur se met dans la perspective de l’utilisateur de façon à imaginer quelles 
peuvent  être ses attentes, ses buts, son profils, ses compétences (utilisateur 
inactif mais présent dans la pensée, le rédacteur peut aussi s’adresser 
directement à un utilisateur représentatif de la population visée pour recueillir 
ce type d’information. En aval du processus, l’utilisateur peut être sollicité pour 
améliorer par exemple des aides en ligne existantes(…) ou les possibilités de 
navigation proposée au sein du site Web. (….) » (DE ALMERIA Valérie St Dizier : 
125)
 Dans «  document numérique versus document numérisé » Jacques 
LABICHE, Joêl GARDES, Eric TRUPIN et  Eric MASSON veulent parler  du 
cycle de vie d’un document.  Ils le résument en deux étapes importantes dont la 
première se limite à la production et la seconde à  son usage.
 «  On pourrait présenter le cycle de  vie d’un document en deux étapes : 
production puis  consommation ; celle-ci intégrant éventuellement un stockage, 
des récupérations et une destruction. Les acteurs  concernés sont alors l’écrivain 
(…) et l’éditeur puis le lecteur. On aurait ainsi affaire à un système où les rôles 
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 « Les erreurs« machinales » sont probablement engendrées uniquement par 
l’utilisation de l’ordinateur, tandis que les erreurs «  floues » sont plus difficiles à 
déterminer : elles proviennent soit d’une méconnaissance de règle, soit une erreur 
due au moyen utilisé. L’utilisation de l’ordinateur implique certaines surcharges 
cognitives ; on réfléchit en écrivant, mais  ce moyen exige une certaine rapidité, 
immédiateté, d’où l’acceptation par autrui d’ » erreurs permises ». (PANCKHURST 
Rachel : 33)
 PANCKHURST Rachel insiste sur la production de document et sa 
démarcation par rapport à l’écrit. Pour répondre à la problématique, deux 
hypothèses ont été suggérées :
 «  Notre hypothèse est la suivante : la production écrite au moyen d’un  
clavier relié en périphérique à un ordinateur  introduit des erreurs qui n’existent pas 
dans une forme  manuscrite.  Celles-ci constitueraient une première démarcation 
par rapport au genre « écrit » classique. De cette  hypothèse en découle une 
seconde : contrairement à la situation de rédaction d’un article, où l’on est amené 
à relire et se corriger ultérieurement, le message électronique est rarement relu» 
(PANCKHURST Rachel  33).
A la suite de ces hypothèse, PANCKHURST Rachel  parle de « discours 
électronique médié » et ses exigences :
 «  Le discours électronique médié doit être étudié sous toutes ses 
facettes : linguistiques, sociolinguistiques, sociologiques, interculturelles, etc. 
Avec l’explosion des accès au réseau internet, il est plus jamais que crucial de 
poursuivre les recherches dans ce domaine, afin de mieux saisir  les implications 
socioculturelles et d’avancer quelque peu dans l’étude, toujours passionnantes, 
de la science du langage. » (PANCKHURST Rachel : 40-41)
 Pour la documentation en langue arabe, KACEM Afef parle de 
« compression intelligente des documents arabes » ( KACEM Afef : 63-75). 
Elle vient compléter l’enchainement et la chronologie dans la production d’un 
document : tout document est vu par son extension et sa taille (vue externe) et 
son contenu ( vue interne) :
 «  Pour la reconnaissance du type de document, comme nous avons 
besoin d’une connaissance a priori sur la forme et le  contenu pour pouvoir 
décider des méthodes à appliquer, ce module accepte en entrée le document 
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à reconnaitre et fournit la  classe auquel il appartient. Le document peut être vu 
de deux manières complémentaires. Nous pouvons avoir une vue externe sur le 
document, son extension et sa taille, et une vue interne qui touche au contenu 
même du document. » (KACEM Afef :69)

Intérêts et conception de document 

 Valérie St Dizier De Almeida, Jean François Galloüin publient un 
texte, intitulé «  la prise en compte du lecteur/ utilisateur dans la rédaction de 
document » (DE ALMERIA Valérie St Dizier :115-127) pour insister sur deux 
points importants dans la production d’un document électronique ou numérique : 
l’intérêt du producteur  et l’attente de l’utilisateur.
 «  L’intérêt  des rédacteurs est de concevoir une documentation qui soit  
lue et qui réponde aux attentes et besoins des lecteurs/ utilisateurs. Un bon 
document  doit à la fois être accessible et efficace. L’accessibilité et l’efficacité 
d’un document requièrent de la part du rédacteur une prise en compte du 
public visé. Les mots-clés sélectionnés pour l’indexation doivent être ceux qui 
représentent certes le contenu du document mais également ceux qui sont 
susceptibles d’attirer le public ciblé. » ( DE ALMERIA Valérie St Dizier :115)
 A l’intérêt du rédacteur/producteur d’un document et d’un discours et à 
l’attente de l’utilisateur de ce document se greffe  une phase importante dans la 
vie du document : la conception. 
 «  Classiquement, le processus  de conception de la documentation 
utilisateur s’articule autour de trois grandes étapes :
Un transfert de connaissances entre les concepteurs : développeurs du produit à 
documenter et les rédacteurs,
Une définition d’un modèle de document par les rédacteurs et les utilisateurs 
prenant en compte : les attentes des lecteurs, leur niveau de connaissance a 
priori sur le produit, leur  niveau de connaissance technique, leur  niveau de 
connaissance métier, leur niveau d’abstraction, etc.
Une synthèse par le rédacteur des informations recueillies pour concevoir la 
documentation. » ( DE ALMERIA Valérie St Dizier :116)
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 « Les erreurs« machinales » sont probablement engendrées uniquement par 
l’utilisation de l’ordinateur, tandis que les erreurs «  floues » sont plus difficiles à 
déterminer : elles proviennent soit d’une méconnaissance de règle, soit une erreur 
due au moyen utilisé. L’utilisation de l’ordinateur implique certaines surcharges 
cognitives ; on réfléchit en écrivant, mais  ce moyen exige une certaine rapidité, 
immédiateté, d’où l’acceptation par autrui d’ » erreurs permises ». (PANCKHURST 
Rachel : 33)
 PANCKHURST Rachel insiste sur la production de document et sa 
démarcation par rapport à l’écrit. Pour répondre à la problématique, deux 
hypothèses ont été suggérées :
 «  Notre hypothèse est la suivante : la production écrite au moyen d’un  
clavier relié en périphérique à un ordinateur  introduit des erreurs qui n’existent pas 
dans une forme  manuscrite.  Celles-ci constitueraient une première démarcation 
par rapport au genre « écrit » classique. De cette  hypothèse en découle une 
seconde : contrairement à la situation de rédaction d’un article, où l’on est amené 
à relire et se corriger ultérieurement, le message électronique est rarement relu» 
(PANCKHURST Rachel  33).
A la suite de ces hypothèse, PANCKHURST Rachel  parle de « discours 
électronique médié » et ses exigences :
 «  Le discours électronique médié doit être étudié sous toutes ses 
facettes : linguistiques, sociolinguistiques, sociologiques, interculturelles, etc. 
Avec l’explosion des accès au réseau internet, il est plus jamais que crucial de 
poursuivre les recherches dans ce domaine, afin de mieux saisir  les implications 
socioculturelles et d’avancer quelque peu dans l’étude, toujours passionnantes, 
de la science du langage. » (PANCKHURST Rachel : 40-41)
 Pour la documentation en langue arabe, KACEM Afef parle de 
« compression intelligente des documents arabes » ( KACEM Afef : 63-75). 
Elle vient compléter l’enchainement et la chronologie dans la production d’un 
document : tout document est vu par son extension et sa taille (vue externe) et 
son contenu ( vue interne) :
 «  Pour la reconnaissance du type de document, comme nous avons 
besoin d’une connaissance a priori sur la forme et le  contenu pour pouvoir 
décider des méthodes à appliquer, ce module accepte en entrée le document 



14
C

om
m

un
ic

at
io

n
&

 D
ev

el
op

m
en

t
Is

su
e 

10

Communication and Artistic and Literary Development

la puissance des microprocesseurs et la mise en réseaux des ordinateurs. » 
(Dahmani,A :18)

 Ces technologies ont permis une avancée scientifique avec l’usage 
de la bureautique, de la téléphonie, de l’internet et du numérique, fonctions et 
applications  que l’historien retrouve primordiales pendant la collecte d’informations 
à traiter et à appuyer par une documentation irréfutable sur l’histoire d’une Algérie 
indépendante. A chaque fois, il fait appel à un matériel pour lui faciliter la tache 
dans ses investigations et collecte de documents tels que l’ordinateur, l’appareil 
photo  numérique et le scanner, etc.

 « La téléphonie mobile, les réseaux de satellites, l’Internet vont libérer 
des contraintes d’espace et de temps, et permettre la mise en relation des 
économies, des sociétés, des individus comme jamais auparavant dans l’histoire 
de l’humanité. L’avènement d’Internet tout particulièrement va complètement 
bouleverser les systèmes d’information et de communication [tirant des TIC les 
avantages en vitesse et en coûts pour la transmission de toute information], de 
plus en plus interconnectés, globaux.

 Il est question de réseaux mondiaux d’informations et de communications. 
Enfin, les TIC vont accélérer et étendre le développement des activités intensives 
en connaissance (éducation, formation, conseils et expertises, information, santé, 
activités traditionnelles régénérées par l’ordinateur). Jamais le savoir n’a occupé 
une place aussi fondamentale dans le fonctionnement des économies et des 
sociétés. L’investissement immatériel dans les savoirs (recherche), savoir-faire 
(formation), savoir organiser (méthodes, logiciels), faire savoir (publicité, études 
de marché) a connu une croissance sans précédent lors des trois dernières 
décennies. Il devient un atout considérable pour les sociétés et par là même une 
source de pouvoir économique et politique. » (Dahmani,A :18-19)
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Approches pour une meilleure compréhension des documents de la 
nouvelle génération

 Pour tout document, utilisé dans le cadre d’une entreprise en étroite 
relation avec la recherche scientifique, à l’ère du numérique, les méfiances 
scientifiques sont d’actualité. A cet effet, l’enseignant-chercheur dans les 
domaines des sciences sociales et humaines dont l’historien se réfère à des 
notions de prudence pour une meilleure production d’ordre scientifique. Dans 
ce cadre, le contrôle des documents produits ou reçus est nécessaire  surtout 
pour une chronologie dans le temps et l’espace que l’historien, le sociologue et 
l’anthropologue cherchent à délimiter ou définir.
 « Le contrôle des structure de textes constitue, comme il est  bien connu, 
un point central dans la manipulation des documents, que ce soit en analyse 
ou en génération. La maîtrise de cet aspect suppose le repérage très  fin d’un 
nombre de contraintes et d’interdépendances dans la composition d’objet textuels 
basiques, et de  niveau plus englobant. » (LUC  Christophe : 16)
 Dans la recherche scientifique deux éléments  sont importants : le 
texte et le document. Il s’agit du «   contenu  et contenant» dont la fiabilité est 
recommandée. Ils se définissent respectivement par deux points :

L’objet textuel

 «  un objet textuel est un segment du texte rendu perceptible par un jeu 
de contrastes de la mise en forme matérielle » (LUC  Christophe :  17)
La mise en forme matérielle
 «  La mise en forme matérielle est l’ensemble des propriétés de 
réalisation du texte. Ces propriétés peuvent être de nature syntaxiques ou 
typodispositionnelles » (LUC  Christophe :  16)
 Bien qu’il soit très attentif et prudent, l’enseignant-chercheur peut être 
confronté à un problème d’erreurs, qu’il faut éviter pour une meilleure production et 
un bon discours scientifique, produit par la recherche basée sur la documentation 
électronique et l’usage de l’outil informatique.
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la puissance des microprocesseurs et la mise en réseaux des ordinateurs. » 
(Dahmani,A :18)

 Ces technologies ont permis une avancée scientifique avec l’usage 
de la bureautique, de la téléphonie, de l’internet et du numérique, fonctions et 
applications  que l’historien retrouve primordiales pendant la collecte d’informations 
à traiter et à appuyer par une documentation irréfutable sur l’histoire d’une Algérie 
indépendante. A chaque fois, il fait appel à un matériel pour lui faciliter la tache 
dans ses investigations et collecte de documents tels que l’ordinateur, l’appareil 
photo  numérique et le scanner, etc.

 « La téléphonie mobile, les réseaux de satellites, l’Internet vont libérer 
des contraintes d’espace et de temps, et permettre la mise en relation des 
économies, des sociétés, des individus comme jamais auparavant dans l’histoire 
de l’humanité. L’avènement d’Internet tout particulièrement va complètement 
bouleverser les systèmes d’information et de communication [tirant des TIC les 
avantages en vitesse et en coûts pour la transmission de toute information], de 
plus en plus interconnectés, globaux.

 Il est question de réseaux mondiaux d’informations et de communications. 
Enfin, les TIC vont accélérer et étendre le développement des activités intensives 
en connaissance (éducation, formation, conseils et expertises, information, santé, 
activités traditionnelles régénérées par l’ordinateur). Jamais le savoir n’a occupé 
une place aussi fondamentale dans le fonctionnement des économies et des 
sociétés. L’investissement immatériel dans les savoirs (recherche), savoir-faire 
(formation), savoir organiser (méthodes, logiciels), faire savoir (publicité, études 
de marché) a connu une croissance sans précédent lors des trois dernières 
décennies. Il devient un atout considérable pour les sociétés et par là même une 
source de pouvoir économique et politique. » (Dahmani,A :18-19)
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 La progression des usagers et utilisateurs des NTIC  dont l’internet 
avait, depuis quelques années, créé un appareil nouveau pour transmettre, 
communiquer, échanger et informer. A partir du moment où le chercheur se 
trouve face à son ordinateur, doté des services internet, le monde virtuel se crée 
et se structure et renvoie aux  thèmes et sujets choisis. La curiosité scientifique 
commence à se faire valoir par le fait d’avoir l’intention d’effectuer une recherche 
historique qui porte sur des documents électroniques et numérisés : textes, 
photos, cartes, etc.

 « Au sein de cet appareil moderne figurent les médias eux-mêmes, c’est-
à-dire l’industrie du contenu de l’information, l’industrie des services (qui traite et 
diffuse l’information), et l’industrie des équipements - tous secteurs de plus en 
plus intégrés au sein d’une économie de l’information qui devient de plus en plus 
une économie mondiale. » (Hamid, H :2009)

 Les usagers des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication parlent d’une révolution numérique qui se justifie par la révolution 
du Web. Elle est accompagnée par de nouvelles formes de traitement de textes 
et de publications scientifiques. Cet accompagnement prouve l’apparition, le 
développement et l’amélioration des conditions de travail de recherche dans 
les sciences humaines dont l’histoire. Un commerce, de type électronique, vient 
compléter l’échange de documents électroniques et de documents numérisés :
 
 « Le commerce électronique, défini comme la vente de biens et de 
services à travers Internet à destination du grand public Business to Consumer 
(B to C) ou entre entreprises Business to Business (B to B), représente une 
faible part du commerce traditionnel mais connaît une progression fulgurante. » 
(Dahmani,A :14)

 Par ailleurs, ce même commerce  touche un nombre important de 
revues électroniques dont  certaines bibliothèques font face à cette  offre dont 
le montant des abonnements reste considérablement cher(2). Bien qu’elle 
soit  croissante, cette vente  connait des considérations et des appréciations 
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encourageant  l’usage de l’Echange de Documents Electroniques et Numérisés, 
que nous rappelant par l’acronyme E.D.E.N.  Le débat sur l’usage des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication  et leur impact est  ouvert 
depuis quelques années au niveau national qu’international. Elles sont assimilées 
à des innovations plus technologiques que pratiques pour leurs enjeux dans la 
recherche scientifique.

 Par leurs apports, les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication ont crée, avec le développement des services de l’internet, une 
société de consommation de type société  de l’information et de la communication, 
appelée S.I.C. Le développement, au  niveau des périodes  historiques de 
l’Algérie, et plus particulièrement le XX ième  siècle, alors considéré comme 
siècle de la fin des guerres militaires de l’occupation coloniale. D’ailleurs, le XXI 
ième  est assimilé  à l’ère des  Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication et surtout de la révolution numérique. 

 « Il y a le fait que les TIC (note supra) sont des technologies génériques 
dont les applications débordent largement le secteur de leur production et qui ont 
des répercussions plus profondes touchant tant à l’anthropologie sociale qu’à la 
culture ou la politique. » (Dahmani,A :16)

 La circulation de l’information se voit, de plus en plus, généralisée 
pour devenir essentielle et une ressource fondamentalement recommandée 
pour toute production de discours  ou de publications scientifiques en histoire 
sur l’Algérie. Cette forme d’avancée technologique en matière d’échange de 
documents électroniques et numérisés se présente  comme une irruption 
d’ordre communicationnelle entre les historiens et les témoins du riche passé 
indépendantiste et revendicateur  d’une souveraineté volée de l’Algérie par le 
colonialisme français.

 « L’irruption de l’informatique et ses multiples usages ces trente dernières 
années va révolutionner la collecte, le traitement et la diffusion des informations. 
Cette révolution se trouve renouvelée avec la progression exponentielle de 
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 La progression des usagers et utilisateurs des NTIC  dont l’internet 
avait, depuis quelques années, créé un appareil nouveau pour transmettre, 
communiquer, échanger et informer. A partir du moment où le chercheur se 
trouve face à son ordinateur, doté des services internet, le monde virtuel se crée 
et se structure et renvoie aux  thèmes et sujets choisis. La curiosité scientifique 
commence à se faire valoir par le fait d’avoir l’intention d’effectuer une recherche 
historique qui porte sur des documents électroniques et numérisés : textes, 
photos, cartes, etc.

 « Au sein de cet appareil moderne figurent les médias eux-mêmes, c’est-
à-dire l’industrie du contenu de l’information, l’industrie des services (qui traite et 
diffuse l’information), et l’industrie des équipements - tous secteurs de plus en 
plus intégrés au sein d’une économie de l’information qui devient de plus en plus 
une économie mondiale. » (Hamid, H :2009)

 Les usagers des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication parlent d’une révolution numérique qui se justifie par la révolution 
du Web. Elle est accompagnée par de nouvelles formes de traitement de textes 
et de publications scientifiques. Cet accompagnement prouve l’apparition, le 
développement et l’amélioration des conditions de travail de recherche dans 
les sciences humaines dont l’histoire. Un commerce, de type électronique, vient 
compléter l’échange de documents électroniques et de documents numérisés :
 
 « Le commerce électronique, défini comme la vente de biens et de 
services à travers Internet à destination du grand public Business to Consumer 
(B to C) ou entre entreprises Business to Business (B to B), représente une 
faible part du commerce traditionnel mais connaît une progression fulgurante. » 
(Dahmani,A :14)

 Par ailleurs, ce même commerce  touche un nombre important de 
revues électroniques dont  certaines bibliothèques font face à cette  offre dont 
le montant des abonnements reste considérablement cher(2). Bien qu’elle 
soit  croissante, cette vente  connait des considérations et des appréciations 
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de documents, de références et  de ressources bibliographiques  provenant  du 
web. L’usage de l’outil informatique est primordial, bien que certains téléphones 
portables  soient dotés d’un réseau internet.

 Après les bibliothèques, les médiathèques arrivent, avec l’usage des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la  Communication pour une 
meilleure rentabilité, les services de l’outil informatique. La documentation listée  
doit être recensée à partir des sites web.  La wébographie doit répondre aux 
mêmes principes de recensement  de la bibliographie utilisée dans la production 
scientifique. 
 Ces références doivent, impérativement, correspondre à une numérisation 
par le scanner ou la transmission d’une photo numérisée à l’origine par l’appareil 
photographique. Les références  ont pour sources les sites internet. Parler 
de webographie, c’est insister sur  la citation de toutes sources et références 
bibliographiques, provenant du virtuel ou le web. Cette pratique scientifique 
est une recherche documentaire en étroite relation avec les pages web et les 
documents numérisés, obtenus à partir de l’internet.
 La webographie permet, à tout  historien ou chercheur, de  relever des 
références de documents (livres, articles, etc.) téléchargés à partir d’un site. 
Dans ce cadre, chaque document  est  référencié par un URL, accompagné 
d’autres  données tels le nom de l’auteur, l’intitulé du document, le titre du texte, 
etc.

L’avènement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication

 Cet avènement, constitue pour la communauté scientifique, des 
innovations, ayant provoqué un changement dans le comportement des 
chercheurs  dont les historiens, chargés de rapporter des détails convaincants 
pour une meilleure compréhension des événements historiques. Par leurs 
principes, les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
sont venues bouleverser les anciennes habitudes et surtout les traditions de nos 
chercheurs qui, pour plusieurs raisons, programment leurs déplacements pour 
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la  collecte des documents, répondant à leurs ambitions scientifiques, et surtout 
pour les faire intégrer dans un cadre de choix et de sélection afin de respecter les 
conditions de la publication scientifique à produire (Ahmed Dahmani :13).
 La grille de lecture impose depuis, ces dernières années, l’usage des 
documents électroniques et les documents numérisés. Cette technique accéléré 
les modalités de la production de documents et de discours scientifiques.
 « Ces technologies (Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication) les tendent à redéfinir les rôles de l’information, de sa circulation 
et de son exploitation au sein des différentes structures et organisations de 
l’économie et de la société. L’organisation du travail, le système de formation et 
d’éducation, la création artistique, la production culturelle, jusques et y compris 
les rapports sociaux, s’en trouvent aussi affectés. » (Dahmani,A :13)

 Depuis quelques années, le changement dans l’usage de ces techniques 
et technologies a été fortement ressenti par la communauté scientifique 
universitaires et les usagers de l’internet : les TIC ont connu une croissance 
importante, preuve d’une avancée dans tous les secteurs de la recherche 
scientifique et l’enseignement et de la gestion, liée à la production et à la 
publication scientifique. La progression du nombre d’utilisateurs est  considérable. 
A titre d’exemple, les membres des équipes de recherche des PNR (Programmes 
Nationaux de Recherche) ont bénéficié d’ordinateurs portables pour leur 
faciliter la tâche dans les différentes entreprises telles que la  collectes de la 
documentation électronique et numérique, la constitution d’une bibliographique 
en provenance des sites et bibliothèques numériques, conservant un nombre 
considérable de manuscrits , de tapuscrits , d’ouvrages et d’articles de revues en 
lignes ou présentés sous forme de PDF.

 « La progression des utilisateurs de la téléphonie cellulaire et des 
connexions à l’Internet est impressionnante. Ce développement qui demeure 
inégal entre les différents pays, et limité en raison de la faiblesse des infrastructures 
et de la limite des marchés, n’en a pas moins suscité quelques réflexions et 
projets tendant à présenter les TIC comme le nouveau levier de développement 
pour les pays en développement (PED). » (Dahmani,A :13-14)
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de documents, de références et  de ressources bibliographiques  provenant  du 
web. L’usage de l’outil informatique est primordial, bien que certains téléphones 
portables  soient dotés d’un réseau internet.

 Après les bibliothèques, les médiathèques arrivent, avec l’usage des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la  Communication pour une 
meilleure rentabilité, les services de l’outil informatique. La documentation listée  
doit être recensée à partir des sites web.  La wébographie doit répondre aux 
mêmes principes de recensement  de la bibliographie utilisée dans la production 
scientifique. 
 Ces références doivent, impérativement, correspondre à une numérisation 
par le scanner ou la transmission d’une photo numérisée à l’origine par l’appareil 
photographique. Les références  ont pour sources les sites internet. Parler 
de webographie, c’est insister sur  la citation de toutes sources et références 
bibliographiques, provenant du virtuel ou le web. Cette pratique scientifique 
est une recherche documentaire en étroite relation avec les pages web et les 
documents numérisés, obtenus à partir de l’internet.
 La webographie permet, à tout  historien ou chercheur, de  relever des 
références de documents (livres, articles, etc.) téléchargés à partir d’un site. 
Dans ce cadre, chaque document  est  référencié par un URL, accompagné 
d’autres  données tels le nom de l’auteur, l’intitulé du document, le titre du texte, 
etc.

L’avènement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication

 Cet avènement, constitue pour la communauté scientifique, des 
innovations, ayant provoqué un changement dans le comportement des 
chercheurs  dont les historiens, chargés de rapporter des détails convaincants 
pour une meilleure compréhension des événements historiques. Par leurs 
principes, les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
sont venues bouleverser les anciennes habitudes et surtout les traditions de nos 
chercheurs qui, pour plusieurs raisons, programment leurs déplacements pour 
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Recherche – Communication et développement.
 Avancée dans la recherche bibliographique  

à l’ère des N.T.I.C.: la Webographie

Dr.Mustapha Guenaou   
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Oran-Algérie

ملخ�ص:

     اإن احلديث عن ا�ستخدام �سبكات التوا�سل الجتماعي للتوا�سل بني ال�سعوب والأمم والثقافات �سواء 

اإىل مزيد من الهتمام والدرا�سة، واإىل جتميع املعلومات وربطها  املتقاربة، يظل يف حاجة  اأو  املت�سابهة 

وتطبيقاتها  لواحقها  التاأثري،  عميقة  لكنها  العهد،  حديثة  التكنولوجيات  هذه  مثل  اأن  ذلك  وتن�سيقها، 

مت�سارعة الظهور والتطور، لذلك وجب عدم تفويت منافع اخلدمات اجلليلة التي تقدمها، والتي اأ�سحت 

تتعدى يف اأدوارها ووظائفها العديد من  ملوؤ�س�سات التقليدية، لكن دون اإغفال الأخرية، حيث جند الت�سال 

ال�سفوية  الثقافة  فيها  تهيمن  التي  والنتقالية  التقليدية  املجتمعات  يف  دوره  يخفى  ل  الذي  ال�سخ�سي 

هذا  لتوظيف  املجتمع  داخل  وا�سعة  م�ساحات  تتوفر  حيث  التقليدية،  والعائلية  ال�سخ�سية  والروابط 

النمط الفعال من الت�سال، كاحلمالت الإعالمية وحمالت التوعية والتح�سي�س وغريها...

Introduction

 L’introduction de l’outil informatique dans la société algérienne, comme 
partout dans le monde, a été, des décennies durant, une avancée dans l’usage 
d’une nouvelle technologie et des enjeux au niveau social, culturel et intellectuel. 
Les activités scientifiques ont bénéficié de plusieurs avantages depuis l’ouverture 
qui a fait « du monde un petit village », avec la nouvelle  formule de la technique  
de  l’information et de la communication. Appelé internet, cette technologie 
vient faciliter la tâche aux chercheurs scientifique dont l’historien qui, à cette 
occasion, est venu décrire analytiquement ou chronologiquement les faits et les 
événements. Par sa mission et ses fonctions essentielles, l’historien rappelle 
l’histoire et la mémoire d’un événement  national : l’indépendance nationale de 
l’Algérie. 
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 Dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la souveraineté  
nationale, cette participation vient répondre à cet Appel national qui vise la 
remémoration de la date  historique de tous les algériens dont les historiens. 
Elle entre dans un créneau insistant sur l’usage d’une bibliographie à l’ère des 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication : la webographie.

 Cette contribution présente les enjeux de l’usage de cette nouvelle 
forme de bibliographie qui enrichit toute production intellectuelle et publication 
scientifique. Ses objectifs visent, essentiellement, la définition  de la wébographie, 
la manière de  l’utiliser  et la présentation de sa  forme, tout en restant dans les  
normes utilisées  sous formes de consignes de publication et d’éditions.

Wébographie , une définition 

 Assimilée à une bibliographie à usage universitaire et scientifique, 
la wébographie (1) est un vocable nouvellement introduit dans la recherche 
scientifique et dans le vocabulaire des usagers des Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication, et particulièrement l’internet et le 
numérique. Il s’agit, principalement, d’une liste de :
• Ouvrages numérisé sur le web.
• Extraits d’ouvrage (chapitre, section, etc.).
• Sites.
• Document multimédia.
• Articles périodique (article électronique ou numérisé ou article de revue en 

ligne).
• Encyclopédie numérisée ou électronique sur le web.
• Dictionnaire numérisé sur le web. 
• Etc.

 Dans cette catégorie de sources et de références, il s’agit de pages et 
ressources du web. Ceux-ci  restent relatifs à un sujet ou un thème donné ou choisi 
dans le cadre d’une recherche  ou une production d’une publication scientifique. 
Conservant le même esprit de la bibliographie, la webographie présente une liste 
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Recherche – Communication et développement.
 Avancée dans la recherche bibliographique  

à l’ère des N.T.I.C.: la Webographie

Dr.Mustapha Guenaou   
Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle

Oran-Algérie

ملخ�ص:

     اإن احلديث عن ا�ستخدام �سبكات التوا�سل الجتماعي للتوا�سل بني ال�سعوب والأمم والثقافات �سواء 

اإىل مزيد من الهتمام والدرا�سة، واإىل جتميع املعلومات وربطها  املتقاربة، يظل يف حاجة  اأو  املت�سابهة 

وتطبيقاتها  لواحقها  التاأثري،  عميقة  لكنها  العهد،  حديثة  التكنولوجيات  هذه  مثل  اأن  ذلك  وتن�سيقها، 

مت�سارعة الظهور والتطور، لذلك وجب عدم تفويت منافع اخلدمات اجلليلة التي تقدمها، والتي اأ�سحت 

تتعدى يف اأدوارها ووظائفها العديد من  ملوؤ�س�سات التقليدية، لكن دون اإغفال الأخرية، حيث جند الت�سال 

ال�سفوية  الثقافة  فيها  تهيمن  التي  والنتقالية  التقليدية  املجتمعات  يف  دوره  يخفى  ل  الذي  ال�سخ�سي 

هذا  لتوظيف  املجتمع  داخل  وا�سعة  م�ساحات  تتوفر  حيث  التقليدية،  والعائلية  ال�سخ�سية  والروابط 

النمط الفعال من الت�سال، كاحلمالت الإعالمية وحمالت التوعية والتح�سي�س وغريها...

Introduction

 L’introduction de l’outil informatique dans la société algérienne, comme 
partout dans le monde, a été, des décennies durant, une avancée dans l’usage 
d’une nouvelle technologie et des enjeux au niveau social, culturel et intellectuel. 
Les activités scientifiques ont bénéficié de plusieurs avantages depuis l’ouverture 
qui a fait « du monde un petit village », avec la nouvelle  formule de la technique  
de  l’information et de la communication. Appelé internet, cette technologie 
vient faciliter la tâche aux chercheurs scientifique dont l’historien qui, à cette 
occasion, est venu décrire analytiquement ou chronologiquement les faits et les 
événements. Par sa mission et ses fonctions essentielles, l’historien rappelle 
l’histoire et la mémoire d’un événement  national : l’indépendance nationale de 
l’Algérie. 
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even if arisen for objective reasons would be left without a program, and devoid of any social 
compass, and the revolution with therefore turn into a reckless rampage against the current 
situation. The revolution losses any future horizon to build a state and civic life based on 
development, progress and prosperity.
 
 A recession in literary, artistic, and theoretical output, is indicative of clotting and rot in 
the whole of the social fabric. The lack of intellectual creativity indicates that the political situation 
lies between disintegration and national fragmentation, and both indicate the atrophy of the 
role of the intellectual elite and the death of the middle class or its return to its early basic levels. 
  Unfortunately, if you look at the reality in the Arab world, we find that we are living in 
the early stages of human development, the stage of magic, superstition and of ritualistic 
obscurest religion practice. We actually live in mindless communities, because we are 
communities devoid of intellectuals. 
 
 In the absence of the role of intellectuals in the Arab societies, with the development 
of technology and the rapid changes in the global social scene, appeared in front of us 
profound problems and challenges in all areas of life , especially in the areas of science and 
research.
  From here was dictated on us as researchers in communication sciences, the idea of   
establishing the Arab Association for Communication Sciences through which we aspire to 
unite the efforts of Arab researchers, and bring them closer to each other, in order for them 
to reach an agreement on the rules of research in communication sciences, and produce 
studies seeking to develop communication in the Arab world and address its problems and 
straighten its performance.
 
 Therefore we announce in the opening of this volume, from Beirut, the establishment 
of the «Arab Association for Communication Sciences» AACS, a scientific research non-
profit cultural association dedicated to research in communication sciences and aspires 
to be a common ground for the convergence of researchers in the affairs and issues of 
scientific research. It can be subdivided into «the Arab Center for Research on Contact 
and development»ACCDR a research base that produces joint publications and books and 
scientific journals, such as the quarterly journal «Communication and Development» that 
has issued to date, ten numbers, and which requires fixed ground to ensure its continuity and 
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development. The association will start work in the foreseeable future in order to organize 
conferences and periodic workshops in various Arab countries and strive to support the 
role of structured scientific research in the areas of communication. The activities of the 
association with be documented in its publications and its website.
 
 We hope the Association will form a common base for scientific research in Lebanon 
and the Arab world, through the establishment of common applied research, which includes 
Lebanese and Arabs researchers in the various fields of communication and development, 
and the issuance of joint research studies that meet the needs for development in Lebanon 
and the Arab world. We also hope to contribute to the involvement of Lebanese and Arab 
researchers in social planning policies on the basis of scientific research, and in building the 
bridges between academics and intellectuals, scholars and political leaders in Lebanon and 
the Arab countries.
 
 Maybe it is a step forward to addressing the issues of our community, and bridging 
the gap between the elites and intellectuals and researchers in the Arab world on one hand, 
and the politicians and decision makers on the other.
 
 It is the only window of opportunity and hope that we must forcibly open ourselves 
in order to leave this dark tunnel where we are currently in and create a community where 
the elite, the researchers and intellectuals of today, have a fundamental role in creating 
tomorrow.
 
 A great deal of work lies ahead, but the journey of a thousand miles starts with a 
step... and we are all aware of the seriousness and importance of the stage that is upon us...
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Toward « The Arab Association for Communication Sciences «  
Dr. May Abdallah

 Chief Editor

 
 
 The principles of the French Revolution , which emerged in 1820, spread all over the 
East in Egypt, Iraq , Iran, Turkey , Syria, Lebanon , and that is how got popularized the then 
so-called shock of civilization as a result of direct contact with the West , and especially in 
a country such as France , whose revolution caused on a civilization level, major  structural 
changes and especially in the political sphere where he set up parties in accordance with the 
new constitution that confirms for the first time the values   of justice , equality and freedom .
 
 The French Revolution has brought us two fundamental truths: the first being 
that the world has changed, and the second being that the great political change has 
revolutionized the worlds of literature in terms of both form and content.
  
 This means that, whenever literature and art, along with scientific research, fall 
behind, this causes a delay in social revolution or, more accurately this reality is a testament to 
the delay in the change and the length of the social recession. The change is a humanitarian 
effort recognized by elite economists, sociologists and intellectuals from various disciplines, 
simply because the educated man is one who has an analytical mind and can examine 
secreted truths and re-arrange them in the context of a forward-looking future without 
aiming for specific appeal to the governing authority: meaning that the intellectual is in reality 
objective and symbolizes truth. It is therefore emphasized that the true intellectuals who 
are immune to any authority other than the authority of truth and conscience, are actually 
pioneers in shaping the awareness of the situation and introducing it to the social classes 
in order to arm the change itself with these classes and prepare the actual phase change 
Intellectuals are the ones who make and break revolutions. The Russia Revolution, known 
as the October revolution, which exploded in 1917 was created by   intellectuals the likes of 
Lenin and Trotsky and Bukharin and Ze›ev and Gorky and others, and was ended also by 
intellectuals such as Sakharov and Solzhenitsyn and Bachntin and Brodsky and Tarkovsky. 
If this segment of the intellectual elite withholds from performing its true duty, the masses, 
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