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ل �سّك اأّن الدور املتنامي والتاأثري الطاغي لالإعالم ال�سمعي والب�سري، والذي �سهد يف ال�سنوات الأخرية »انفجارا« 
اأن ي�سبح هذا الطوفان  اأكرث،   ال�سيادي للدول، ويوؤّرقهم  عدديا غري م�سبوق، هو الذي يوؤّرق ال�ساهرين على املجال 

الإعالمي املنفلت خارج ال�سيطرة تـماما، عابرا للحدود، ُملغيا كّل اأ�سكال الرقابة .
ويعك�س هذا القلق الوجودي  - ال�سيا�سي الكبري، التخّبط الذي يـمّيز املبادرات الـمتتالية، لـمحاولة اإيجاد اآليات 

من �ساأنها اأن ت�سع احلّد الأدنى من ال�سوابط التي حتافظ بقدٍرما على م�سالح الدول و�سيادتها.
هذا التخّبط يتجّلى يف املعطيات التالية :

عربي،  اإعالمي  �سرف  ميثـاق  اإيجاد  عن  البحث  بني  العربي،  الـر�سمي  التـحّرك  فـي  وا�سحا،  الـخلط  يـزال  ل 
وو�سع اتفاقية  ُملزمة لتنظيم البث الف�سائي العربي .

املوؤ�س�سات  فاإنه يعني تنظيم عمل  العربي،  الوطن  العديد منه يف  بامتياز، ويوجد  بامليثاق، وهو �سريّف  فيما يتعّلق 
اإلزامي  ُبعد  اأّي  له  ولي�س  العمومية،  ال�سلط  م�سمولت  من  لي�س  وهو  واملهني،  الأخالقي  اجلانب  من  الإعالمية، 

وردعي، وبالتايل ل جدوى �سيا�سية من ورائه. 
اأّما وثيقة تنظيم البث الف�سائي )على غرار الوثيقة الأوروبية(، فهي احللقة املفقودة يف امل�سهد الإعالمي العربي، 
والتي جعلت من املنطقة العربية ، املنطقة الوحيدة يف العامل التي تفتقد اإىل تنظيم اأو معايري مهنية للبث الف�سائي... 
الرفوف  يف  ُقربت  ثم   ، جـهيد  وجهد  بحث  بعـد   ، العربيـة  الـدول  جامعـة  فـي   2008 �سنة  ُو�سعت  الوثيقة  هذه 

ب�سفتها »ال�سرت�سادية« ومل يعاود النظر فيها اأو تدار�س �سبب ف�سلها.
العربي،   الف�سائي  البث  ل�سبط  اآليات  و�سع  يف  العربي  الر�سمي  النظام  قبل  من  ال�سابقة  املحاولت  كّل  ف�سل  اإّن 
ح�سب املعايري الأخالقية واملهنية ال�سائدة دوليا، يربز جليا اأّن املدخل الر�سمي لإعداد هذه الوثيقة املن�سودة وال�سرورية 

واحليوية، هو يف الواقع مدخل خاطئ.
مثل هذه املواثيق الإعالمية املهنية ل ت�سدر عن احلكومات بل عن موؤ�س�سات اأهل املهنة، لأّن يف ذلك اأح�سن �سمان 

لعدم توظيفها �سيا�سيا، واأف�سل �سبيل  للتزام املهنيني بتطبيقها لحقا، ما دامت انبثقت عنهم.
»التوجيه الأوروبي« امل�سهور اأعّده  احتاد اإذاعات الدول الأوروبية واأقّره الربملان الأوروبي وتنّفذه الهيئات التعديلية 
عن كّل دولة اأوروبية ... اأّما نحن  يف العامل العربي، فاإْن ُوجد اتـحاد اإذاعات عربية، فال �سالحيات لربلـمان عربي 

يف املجال، ول موؤ�س�سات تعديلية يف كّل البلدان العربية...
هذا هو حالنا العربي : هناك ماأزق �سيا�سي وا�سح يف جمال تنظيم البث الف�سائي، وهناك �سعف موؤ�س�سات التمثيل 

املهني يف ذات املجال، وهناك اأي�سا غياب لالأطر القانونية املالئمة لو�سع اآليات التنفيذ لأّي وثيقة تنظيمية .
ويبقى احلديث ممجوجا  وال�سعي م�سكورا ... ول جدوى يف الأفق !

بني ال�شرف املن�شود ... والتنظيم املفقود

بقلم الأ�صتاذ : �صالح الدين معاوي

اإ�ضــــــــاءات
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المدخل
يثري ملف هذا العدد مو�ضوع :

تنظيم البث الف�ضائي العربي 
»بني الت�رشيعات القانونية وال�ضوابط الأخالقية« 
وهو من املوا�ضيع احليوية التي باتت ت�ضغل بال املهنّيني 
واخلرباء يف القطاع، و�ضط ما ُيعرف اليوم »بالفو�ضى 
التزايد  اأبرز مظاهرها   من  التي  الف�ضائية«  الإعالمية 
البث  العربية، وافتقاد  الف�ضائية  القنوات  املذهل لعدد 
الف�ضائي لت�رشيعات قانونية حتكم تنظيمه وتعمل على 

حمايته من النزلقات والنحرافات ...
اإعدادها  توّل  درا�ضات  ثالث  امللف  يف  وتطالعنا 

اأ�ضاتذة جامعيون خمت�ضون يف العامل العربي.
واقع  على  ال�ضوء  �ضت�ضلّط  ما  الدرا�ضات  هذه  من 
البّث الف�ضائي العربي و ما يعرتيه من تداخل وانعدام 
تنظيم، مع حماولة الك�ضف عن دواعي ظاهرة الفو�ضى 

والعوامل الرئي�ضية التي كانت �ضببا يف اإحداثها .
فاملتابع لل�ضاأن العربي عموما، ولل�ضاحة الإعالمية 
عدد  تزايد  مدى  يدرك  اخل�ضو�ص،  وجه  على  العربية 
الت�ضايل  الف�ضاء  غمرت  التي  التلفزيونية  القنوات 
وم�ضاربها،  اجتاهاتها  واختالف  الأخرية،  ال�ضنوات  يف 
باأنظمة  ع�ضفت  التي  اجلذرية  التحّولت  اإثر  ول�ضّيما 
مكانها،  جديدة  اأنظمة  وحلول  العربية  البلدان  بع�ص 
ا�ضتقرار يف املجالت  رافق ذلك من حالة عدم  مع ما 
هذه  اأ�ضهمت  وقد  والإعالمية.  والأمنية  ال�ضيا�ضية 

الظروف يف اإ�ضعاف قدرة الأنظمة العربية على اإيجاد 
تنظيم  اأجل  من  والتعاون  للتن�ضيق  املالئمة  الأر�ضية 
البث الف�ضائي العربي، بل اإّن حالة الالّ�ضتقرار ال�ضائدة 
اأف�ضت  هناك،  القائمة  والنزاعات  اخلالفات  وكرثة  هنا، 
 . الآن  اإل حد  اإطالقها  مّت  التي  املبادرات  اإجها�ص  اإل 
اأهم هذه املبادرات العربية،  و�ضيعر�ص املقال املقرتح 
كما �ضيبنّي الوظائف التي توؤّديها الت�رشيعات والقوانني.  
و�ضيتم الرتكيز على اأهّمية تنظيم البث الف�ضائي العربي 
من خالل التو�ّضل اإل اإ�ضدار ت�رشيعات كفيلة باأن حتمل 
�ضائر القنوات والف�ضائيات العربية والعاملني فيها، على 

اللتزام وفق هذه القواعد القانونية واحرتام بنودها.
البث  �ضبط  �رشورات  يف  اأخرى  درا�ضة  وتتحّدث 
التلفزيوين و�رشوطه، حيث اإن هذه العملية ل ت�ضعى اإل 
تروم حتقيق  بل  املرئي،  الإعالم  حرية  على  الت�ضييق 
ظّل  يف  اأهميتها  تتعاظم   التي  التوازنات  من  جملة 
والثقافية  والتقنية  وال�ضيا�ضية  القت�ضادية  التغرّيات 
بني  التوازن  ذلك،  من  اليوم،  وقعها  على  نعي�ص  التي 
املجتمع،  ومتطلّبات  لالأ�ضخا�ص  الأ�ضا�ضية  احلقوق 
والتوازن بني م�ضوؤوليات الدولة يف امل�ضتوى الإعالمي 
والثقايف والفّني وفاعلّية ال�ضوق، والتوازن بني ا�ضتقاللية 
التي  الوطنية  وال�ضيا�ضات  بال�ضبط،  املكلّفة  الهيئات 
ت�ضعها الدولة يف القطاع ال�ضمعي الب�رشي. ف�ضبط البث 
تفر�ضه  الذي  القانوين  اللتزام  مبثابة  هو  التلفزيوين 
عوامل عّدة، من بينها تكري�ص احلّق يف الإعالم و�ضمان 
اخلدمة  وتعزيز  التلفزيوين،  البث  عرب  التعبري  حرية 

تنظيم البث الف�شائي العربي
»بني الت�شريعات القانونية وال�شوابط الأخالقية«

ــلــف
الـم

�أ.حممد روؤوف يعي�ش
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العامة يف التلفزيون باعتباره مرفقا عموميا، وحتديد 
والتلفزيوين،  الإذاعي  البث  موجات  توزيع  �رشوط 
خالل  من  التلفزيونية،  القنوات  بني  املناف�ضة  وتاأطري 
التلفزيونية،  والربامج  املواد  م�ضامني  يف  التدّخل 
وتقنني ن�ضاط الهيئة امل�ضتقلّة عن ال�ضلطة التنفيذية، 
واملخّول لها بال�ّضهر على مراقبة مدى اللتزام باأحكام 

�ضبط البث التلفزيوين.
وت�ضري الدرا�ضة اإل التطّور الّتقني الذي اأحدث تغيريا 
كبريا يف اأمناط البث وا�ضتقباله، على نحو جعل تلّقي 
الربامج التلفزيونية غري حم�ضور يف �ضا�ضة التلفزيون، 
بل امتّد اإل اأجهزة متطّورة على غرار احلا�ضوب واللّوح 

الإلكرتوين والهاتف الذكي. 
هي  مبا  الأخالقية،  ال�رشف  مبواثيق  امللف  واهتّم 
الإطار الذي يحّدد لالإعالميني وموؤ�ض�ضات البّث العربية 

املعايري املهنية واأخالقيات العمل الإعالمي.
نقدّيا  حتليال  للغر�ص  اأعّدت  التي  الدرا�ضة  وتورد 
ملختلف الإ�ضكاليات ذات العالقة باإجناز هذه املواثيق 

وتفعيلها يف البيئة الإعالمية عربيا وعامليا.
وترتبط هذه الإ�ضكاليات:- باآلّيات �ضياغة مواثيق 
ال�رشف الإعالمية، ومدى توافق الإعالميني على املبادئ 
الذاتي  التنظيم  مفاهيم  نطاق  يف  تت�ضّمنها،  التي 

لالإعالم، بعيدا عن الو�ضاية احلكومية.
-وباملرتكزات التي تقوم عليها هذه املواثيق ومدى 
ارتباطها بال�ضيا�ضات الإعالمية ومراعاتها خل�ضو�ضيات 
البلدان الثقافية والأقاليم اجلغرافية املعّينة - وكذلك 
الأخالقية يف  الناجمة عن النتهاكات  ال�ضلبية  بالآثار 
وتريتها  ن�ضق  ا�ضتّد  والتي  العربية،  الإعالمية  ال�ضاحة 

يف غياب اللتزام مبيثاق ال�رشف الإعالمي العربي.
العربية   الإعالمية  الت�رشيعات  بتطوير  ترتبط  كما 
وباآليات تطوير ميثاق ال�رشف الإعالمي العربي، يف ظّل 
التحدّيات التي اأفرزتها العوملة الإعالمية والتغرّيات التي 
مّيزت احلراك العربي منذ ما يقارب الثالثة اأعوام اإل اليوم.
وقائع  تعك�ص  وثيقة  بعر�ص  امللّف  وُيتّوج  هذا 
الندوة العلمية التي اأقامها احتاد اإذاعات الدول العربية 

واللجنة العليا للتن�ضيق بني القنوات الف�ضائية العربية 
حول  عّمان  الأردنية  بالعا�ضمة   2013 اأبريل  �ضهر  يف 
اإل  احلاجة  ومدى  العربي  الف�ضائي  البث  »تنظيم 

ت�رشيعات يف املجال«.
وناق�ص امل�ضاركون يف الندوة هذه املحاور :

املرجعية القانونية يف �ضبط البث الف�ضائي العربي 
الو�ضعية القانونية للبّث الف�ضائي العربي بني وحدة 
وتعّدد القوانني املنّظمة للقنوات الف�ضائية والتوّجه اإل 

قواعد موّحدة ب�ضاأن تراخي�ص البث الف�ضائي العربي،
التابعة  الف�ضائية  القنوات  بني  الختالف  جتلّيات 

للقطاعني العام واخلا�ص،
نحو حتيني القوانني املنّظمة للقنوات الف�ضائية من 

اأجل مواكبة التطّورات،
اإقرار ميثاق �رشف اأو مدّونة اأخالقيات للبث الف�ضائي 

العربي...
 مدى تاأثري القنوات الف�ضائية العربية على املجال 

ال�ضيادي للبلدان العربية 
وال�ضلبي  الإيجابي  واأثره  العربي  الف�ضائي  البث 

على املجال ال�ضيادي للدول العربية،
البث  ن�ضاط  تنظيم  اأجل  من  وا�ضحة  �ضيا�ضة  نحو 
لقوانني  جتاوزه  عدم  على  والعمل  العربي،  الف�ضائي 

الإعالم والت�ضال بالبلدان العربية،
التن�ضيق العربي والدويل يف �ضبيل مواجهة القنوات 
الف�ضائية املخلّة بالقوانني الدولية وبالقيم الإن�ضانية،

الحتكام  بقواعد  العربية  الف�ضائية  القنوات  التزام 
عربي  ملركز  اأو  املت�رشّرة  العربية  البلدان  لق�ضاء 
للتحكيم ذي قواعد حتكيم جوهرية واإجرائية خمت�ّضة 

يف منازعات الإعالم والت�ضال.
م�ضـــكالت  التداخل والت�ضوي�ص ال�ضاتلي على البث 

التلفزيوين الف�ضائي يف املنطقة العربية
والرتتيبات  واأ�ضكاله  وم�ضكالته  )اأنواعه   : التداخل 

القانونية والتقنيــــــــة املطلوبــــــــة للحّد منه(
  دور اجلهات الدولية والإقليمية وم�ضّغلي ال�ضواتل 

يف هذا امل�ضمار.
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اإّن الـحاجة اإلـى اإعادة �ضبط البث التلفزيوين فـي املنطقة العربية جتّلت، ب�ضكل وا�ضح، منذ مدة طويلة، 
تعقد يف  التي  والندوات  امللتقيات  غياب  بتاتا  يعني  هذا ال  بعد.  االأ�ضف  مع  ينطلق،  النقا�ش حولها مل  لكن 
هذا البلد العربي اأو ذاك، والتي ت�ضري اإىل بع�ش الفراغ القانوين الذي يعاين منه البث التلفزيوين فـي املنطقة 
العربية اأو عدم مواكبته للتطور التكنولوجي احلا�ضل يف عامل االت�ضال اليوم، خا�ضة بعد اأن تزايد عدد القنوات 
وتعّددت  متويلها،  واأ�ضكال  ملكيتها  اأمناط  وتنّوعت  العربية،  الدول  داخل  من  براجمها  تبّث  التي  التلفزيونية 

مرجعياتها ال�ضيا�ضية والثقافية.
 Regulation انزلق، مع االأ�ضف، من احلديث عن �ضبط  امللتقيات  النقا�ش يف العديد من هذه  اأّن  غري 
البث التلفزيوين اإىل احلديث عن �ضبطه ذاتيا Self Regulation. واخت�ضر هذا ال�ضبط الذاتي فـي الدعوة 
اإىل اإ�ضدار مواثيق الأخالقيات االإعالم. وبالفعل، لقد ا�ضتجابت بع�ش القنوات التلفزيونية العربية لها، واأ�ضدرت 
مواثيق خا�ضة بها، لكنها مل تتقّيد بها، مع االأ�ضف، يف املمار�ضة. وال�ضبب يف ذلك ال يعود فقط اإىل م�ضمونها 
الذي ُيعّد �ضربا من “املواعظ” املهنية. وال يرجع اإىل كونها ال تـمّيز االأخالق  عن االأخالقيات، بل يعود، اأي�ضا، 
اأّن ال�ضبط الذاتي هو �ضكل من التناغم بني القوانني وامل�ضوؤوليات.1 فماذا بو�ضع االأخالقيات  اإىل عدم اإدراك 
القيام به يف جمال البث التلفزيوين يف ظل غياب االإطار القانوين العام الذي ي�ضبطه، اأو يف وجود هذا االإطار 

جمّردا من االأدوات امل�ضتقلة التي ت�ضهر على جت�ضيده ؟ 
للم�ضاهمة  يف النقا�ش حول �ضبط البث التلفزيوين وتاأطريه،  ميكن االنطالق من االأ�ضئلة املفتاحية التالية: 

ما هي �ضرورات �ضبط هذا البث؟ ومن ي�ضبطه؟ وما هي اآليات �ضبطه.  
يف معنى ال�ضبط  ومع�ضالته:  

يعّرف فقهاء القانون ال�ضبط Regulation بـاأنه امل�ضار الذي مبوجبه ُيْعتمد �ضلوك منظومة ما معّقدة اأو ُيعّدل 
اأّن غايته فـي جمال البث التلفزيوين تتمّثل فـي تـحقيق جمموعة من التوازنات  وفق قواعد ومعايري.2 ويرون 
التي تتعاظم اأهميتها يف ظل التغريات االقت�ضادية وال�ضيا�ضية والتقنية والثقافية اجلارية يف املجتمع. نذكر منها: 

يف �شرورات �شبط البث التلفزيوين و�شروطه

        د. ن�ضر �لدين لعيا�ضي
     كلية �الت�ضال – جامعة �ل�ضارقة

 ُيعرف ال�ضبط باأنه 
امل�ضار الذي ُيعتمد 

مبوجبه �ضلوك 
منظمة ما معقدة 

اأو ُيعّدل وفق قواعد 
ومعايري.
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و�سروطه التلفزيوين  البث  �سبط  �سرورات  يف 

 اإّن �ضبط البث 
التلفزيوين يحّمل 

القنوات ذات 
امللكية العامة  

جمموعة من 
امل�ضوؤوليات التي 
قد تختلف عن تلك 
التي ت�ضطلع بها 

القنوات التلفزيونية 
التجارية اأو ذات 
امللكية اخلا�ضة. 

ال�ضعيد  الدولة على  م�ضوؤوليات  والتوازن بني  املجتمع.  ومتطلبات   لالأ�ضخا�ش  االأ�ضا�ضية  احلقوق  التوازن بني 
االإعالمي والثقايف والفني وفاعلية ال�ضوق، والتوازن بني ا�ضتقاللية الهيئات املكّلفة بال�ضبط وال�ضيا�ضات الوطنية 

التي ت�ضوغها الدولة يف القطاع ال�ضمعي- الب�ضري، والثقايف ب�ضفة عامة. 
 ،Eve Salomon 3 �ضلومون  اإيف  االإعالمية،  الت�ضريعات  جمال  يف  واخلبرية  الربيطانية  الباحثة  ت�ضوق 
جمموعة من العوامل التى تراها �ضرورية، وت�ضتدعي �ضبط البث التلفزيوين، نحاول اخت�ضارها يف النقاط التالية:  
احلياة  واحلّق يف حماية  واملعرفة،  االطالع  احلّق يف  منها  وحّرياته،  للمواطن  االأ�ضا�ضية  احلقوق  حماية   -  1

ال�ضخ�ضية اأو اخل�ضو�ضية، وحّرية التعبري، والعمل على تر�ضيخ الدميقراطية وحماية تعددية الراأي واالإعالم. 
بالثقافة الوطنية وحمايتها، خا�ضة يف املجتمعات التي  التلفزيونية نحو االرتقاء  القنوات  توجيه ن�ضاط   -  2
تقاوم ذوبان ثقافتها يف مّد “العوملة” اأو التي ت�ضعى اإىل احلفاظ على لغتها االأ�ضلية اأو تعدديتها الل�ضانية والثقافية. 
فالكثري من الدول االأوروبية توّظف قنواتها التلفزيونية لن�ضر لغاتها املحلية اأو اإنتاجها ال�ضمعي- الب�ضري الذي 
ال يحظى ب�ضوق وا�ضعة. لذا تفر�ش على القنوات التلفزيونية، ب�ضرف النظر عن طبيعة ملكيتها القانونية، �ضقفا 

من االإنتاج ال�ضمعي-الب�ضري الوطني اأوال، ثم قدرا من االإنتاج االأوروبي، واأخريا حّدا من االإنتاج االأمريكي. 
3 - جت�ضيد فل�ضفة الدولة يف جمال اال�ضتثمار يف القطاع ال�ضمعي- الب�ضري باالإجابة العملية عن االأ�ضئلة التالية:

• اإىل اأّي حّد ميكن ت�ضجيع اال�ضتثمار االأجنبي يف القطاع ال�ضمعي-الب�ضري ؟	
• وما هي الوظائف التي توكل اإليه ؟	
• اأو ما هي االآليات التي يجب اتخاذها للحّد من جربوته؟ وما هي جماالت التعاون االأجنبي  يف جمال 	

البث التلفزيوين؟
• ما هي االآليات التي تتحّكم يف  املناف�ضة العادلة يف جمال البث التلفزيوين، وتت�ضّدى لالحتكار؟ 	

 Technological convergence التكنولوجية  واملواءمة  الرقمية  التكنولوجية  اإّن  القول  عن  فغنّي 
ت�ضّهل عملية احتكار ملكية و�ضائل االإعالم، وت�ضّرعها متجاوزة يف ذلك القيود التي و�ضعت ل�ضبطها يف اأثناء 

هيمنة التكنولوجية التناظرية.
بالطبع، اإّن �ضبط البث التلفزيوين يحّمل القنوات التلفزيونية ذات امللكية العامة جمموعة من امل�ضوؤوليات 
تقّن  لذا  اخلا�ضة.  امللكية  ذات  اأو  التجارية  التلفزيونية  القنوات  بها  ت�ضطلع  التي  تلك  عن  تختلف  قد  التي 
توؤّهلها  التي  التمويل  اأ�ضكال  اأدوارها، وتر�ضم  العام وحتّدد  التابعة للقطاع  التلفزيونية  القنوات  الت�ضريعات مهاّم 
اأ�ضكال  على  وتن�ّش  �ضفافية.  بكل  ماليا،  اإعانتها  اأ�ضكال  وتبنّي  عاما.  مرفقا  باعتبارها  املهام  بهذه  لال�ضطالع 

حما�ضبتها يف االأطر النظامية املالئمة لذلك عن كيفية �ضرفها لالأموال التي جنتها اأو منحت لها. 
فمن املعلوم اأّن مفهوم اخلدمة العمومية قد تبلور يف ظل االقتناع باأّن القطاع اخلا�ش اأو ال�ضلطات التنفيذية 
تعجز عن االلتزام مبتطلبات اخلدمة التلفزيونية الرامية اإىل حتقيق املنفعة العامة. لذا اأوكلت اإىل القنوات التلفزيونية 
م�ضوؤولية القيام بها، و�ضّخ�ضتها على ال�ضعيد القانوين واالإجرائي. كاإلزام القناة التلفزيونية باال�ضرتاك فـي اإنتاج 
مواد تلفزيونيـة وطنيـة، والبث لـمّدة معّينـة بلغـة حمليـة اأو وطنيـة، اأو بث ن�ضبة معّينـة من الربامج الثقافـيـة 
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التي �ضاع عنها اأنها ال حتظى بكرثة اإقبال امل�ضاهدين على متابعتها، كما تزعم بع�ش مراكز البحث و قيا�ش امل�ضاهدة 
التلفزيونية. والبث االأ�ضبوعي لربامج دينية  تعك�ش تعددية الديانات يف جمتمع ما، وغريها.

التدخل ل�ضبط الربامج واملواد التلفزيونية، �ضواء بحظر بثها اأو بتحديد حجمها بالدقائق اأو تعيني مواعيد   - 4 
بثها. ومن املواد والربامج التي ي�ضملها هذا ال�ضبط، نذكر االإعالنات والربامج املوجهة اإلـى االأطفال اأو تلك التي 
تت�ضمن م�ضاهد اإباحية اأو ت�ضّجع على الـحقد والـميز على اأ�ض�ش عرقية ودينية وجن�ضية، اأو تلك التي ُتذكي نار 

التطّرف والعنف. 
 5 - توزيع موجات البث االإذاعي والتلفزيوين: فخالفا لل�ضحافة املكتوبة، يكمن الدافع االأ�ضا�ضي الذي يدعو 
اإىل �ضبط البث التلفزيوين يف العامل التقني الذي متّثله موجات البث التي تعّد ملكية عمومية منحت للدول 
مبوجب اتفاقيات دولية. فهذه املوجات حمدودة، حتى واإْن تكاثر عددها بفعل التكنولوجية الرقمية. فمن املنطقي 
اأن حتّدد الدولة، باعتبارها مالكة لهذه املوجات، �ضروط التنازل عنها �ضمن منح الرخ�ش للراغبني يف ا�ضتغاللها 
الدول  فبع�ش  الراغبني.  لهوؤالء  اأبدّيا  ترخي�ضا  الدولة  متنح  اأن  النادر  فمن  والتلفزيوين.  االإذاعي  البث  لغر�ش 
ل�ضنوات معدودات،  مينحها جمانا  االآخر  وبع�ضها  للتجديد.  قابلة  معّينة  زمنية  ملدة  للبيع  املوجات  بع�ش  تعر�ش 
يت�ضمنها  منه  امل�ضتفيدين  على  املفرو�ضة  االلتزامات  من  بجملة  مقرونا  الرتخي�ش  يكون  احلالتني  كلتا  لكن يف 
ال�ضيا�ضي  نظامها  طبيعة  اأخرى ح�ضب  اإىل  دولة  من  ال�ضروط  هذه  م�ضمون  ويختلف  ال�ضروط.  اأو  االأعباء  دفرت 
برامج قنواتها  تنّوع  التلفزيونية العمومية ومقدرتها على تغطية الرتاب الوطني، مدى  وخ�ضو�ضيتها: قوة قنواتها 
التلفزيونية، و�ضيا�ضتها االإعالمية والثقافية، وغايتها من اال�ضتثمار اخلا�ش اأو االأجنبي اأو املختلط يف جمال االإذاعة 
والتلفزيون. ويقت�ضي �ضبط البث التلفزيوين حتديد طرائق منح الرخ�ش، خا�ضة اإْن كانت جمانية: هل متنح ح�ضب 

نظام االأ�ضبقية يف تقدمي الطلب، اأو وفق اآليات من التناف�ش تتحّكم فيها كفاءات معّينة؟
واللوائح  القانونية  الت�ضريعات  يف  حمددة  تكون  اأن  فيجب  وجتديدها،  الرخ�ش  منح  طرائق  كانت  ومهما 

التنظيمية بكل و�ضوح، وتطّبق بطريقة من�ضفة، وب�ضكل علني و�ضفاف. 
ال�ضبط التزام قانوين. 

يت�ضح مّما �ضبق، اأّن �ضبط البث التلفزيوين لي�ش ت�ضريحا عن النوايا، بل التزام مبجموعة من املبادئ الرئي�ضة 
ثانوية  ن�ضو�ش  وتتبعها  دولة.  كل  يف  الت�ضريع  منها  ُي�ضتمّد  التي  االأ�ضا�ضية  القانونية  الن�ضو�ش  تت�ضمنها  التي 

وترتيبات تنفيذية تدّون يف املواثيق والقوانني واللوائح التنظيمية التي ت�ضدرها الهيئات املخت�ضة بال�ضبط. 
الفر�ضة  اإتاحة  يف  تتمثل  التنفيذية  واإجراءاتها  والثانوية  االأ�ضا�ضية  املبادئ  بني  الف�ضل  هذا  من  واحلكمة 
الإدخال التعديالت عليهـا وتكييفهـا لتـواكب ما ي�ضتجّد فـي جمـال ال�ضمعي- الب�ضري على ال�ضعيد التـقني 

اأو االقت�ضادي اأو الرباجمي اأو يف طبيعة املتلّقي، كما �ضرنى الحقا. 
حتى ال تكون ال�ضلطة التنفيذية هي اخل�ضم واحلَكم يف اآن واحد يف جمال البث التلفزيوين، ين�ّش امل�ضّرعون 
على اإن�ضاء هيئة مكّلفة ب�ضبطه، تتمتع با�ضتقاللية عن ال�ضلطة ال�ضيا�ضة و�ضلطة املال. وحُتَدد �ضالحياتها وكيفية 
املالية حلمايتها من كل  الهيئة اال�ضتقاللية  لهذه  ومُتنح  واأ�ضباب وطريقة عزلهم.  ُعهدتهم  اأع�ضائها، ومدة  تعيني 
�ضغوط اأو م�ضاومة اأو ابتزاز. بالطبع اإّن م�ضّمى هذه الهيئة، وعدد اأع�ضائها وكيفية اختيارهم، و�ضالحياتها، واآليات 

  حتى  ل تكون 
ال�ضلطة التنفيذية 
هي اخل�ضم واحلكم 

يف اآن واحد 
يف جمال البث 

التلفزيوين،  ين�ّص 
امل�رشّعون على 

اإن�ضاء هيئة مكلّفة 
ب�ضبطه تتمتع 
با�ضتقاللية عن 
�ضلطة ال�ضيا�ضة 

و�ضلطة املال.
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اإداراتها، والهيئات التابعة لها، واأ�ضكال تنفيذ قراراتها تختلف من بلد اإىل اآخر.
وتن�ّش خمتلف الت�ضريعات القانونية على جمموعة من املبادئ التي حتمي حقوق خمتلف االأطراف الفاعلة 

يف البث التلفزيوين، نذكر منها:
اأ- الطعن يف القرارات التي تتخذها هيئات ال�ضبط للحّد من كل تع�ّضف يف ا�ضتخدام ال�ضلطة. 

التي بثت معلومات خاطئة  التلفزيونية  القناة  اإىل  التقدم بطلب  والرد: ميكن لالأ�ضخا�ش  الت�ضويب  ب- 
عنهم من اأجل ت�ضحيحها وت�ضويبها اأو طلب حّق الرد اإذا ا�ضتهدفتهم وقيعة يف برنامج تلفزيوين. 

وُيق�ضد بالوقيعة يف اللغة العربية التكلم عن الغائب بحقد وميل لالإغاظة واالفرتاء والقذف. واإجبار القنوات 
التلفزيونية على االلتزام بحّق الت�ضويب والرد. واإذا رف�ضت بدون مرّبر �ضرعي حتال على الق�ضاء.   

ج- ال�ضماح للم�ضاهدين مبمار�ضة دور العني الفاح�ضة اأو الناقدة. ففي هذا االإطار ُتقبل �ضكاوى امل�ضاهدين 
املتعلقة ببع�ش التجاوزات اأو املاآخذ التي ي�ضّجلونها على بع�ش الربامج التلفزيونية. وتعترب هذه ال�ضكاوى و�ضيلة 
مل�ضاعدة هيئات ال�ضبط يف ن�ضاطها ولفت نظر القنوات التلفزيونية املعنية بها. ويـمكن االإ�ضارة فـي هذا املقام 
اإىل ارتفاع عدد القنوات التلفزيونية التي جلاأت اإىل تعيني و�ضيط ombudsman حلماية اجلمهور من جتاوزاتها 
اإْن حدثت. والو�ضيط هو تقليد اأجنلو �ضك�ضوين وجد طريقه اإىل و�ضائل االإعالم، والقنوات التلفزيونية يف العامل 
بعد تفاقم اأزمة الثقة بينها وبني جمهورها. وي�ضهر الو�ضيط على حت�ضني عالقة القناة التلفزيونية بجمهورها وحماية 

هوؤالء من خمتلف التجاوزات التي ترتكبها القناة التلفزيونية نتيجة خ�ضوعها ل�ضغوط �ضيا�ضية اأو جتارية.   
خ- االإن�ضاف فـي تقديـم االأخبار، خا�ضة تلك التي تتناول االأحداث ذات الطابع ال�ضجالـي اأو اجلدالـي. 
احلديث  باأّن  االإقرار  يجب  وهنا  جت�ّضده.  التي  املهنية  القواعد  ببع�ش  االلتزام  اإىل  التلفزيونية  القنوات  ودعوة 
عن هذا االإن�ضاف ت�ضوبه نزعة مثالية، بينما التجربة املكت�ضبة يف جمال البث التلفزيوين تثبت اأنه ميلك قيمة 
داخل  حتى  ال�ضيا�ضية  االأنظمة  باختالف  يختلف  مفهومه  الأّن  اأخرى،  اإىل  تلفزيونية  قناة  من  تتفاوت  ن�ضبية 
الثقافة الواحدة، مثل الثقافة االأجنلو�ضك�ضونية ، وهذا ما يتجّلى بكل و�ضوح  يف فهم قناتْي “البي البي �ضي” 
جمال  يف  لالإن�ضاف  االأخرية  هذه  ففهم  االأخبار.  يف  االإن�ضاف  مل�ضاألة  نيوز” االأمريكية  و”فوك�ش  الربيطانية 

االأخبار التلفزيونية ال تف�ضله عن تطلعات مالكها وميوله ال�ضيا�ضية واالإيديولوجية.   
التلفزيوين،  للبث  املنّظمة  واللوائح  القانونية  للبنود  املرتّتبة على كّل اخرتاق  العقوبات  حتديد درجة  خ- 
يف  مدنيا  طرفا  ت�ضّكل  االآخر  وبع�ضها  الزجر،  �ضلطة  متلك  ال�ضبط  هيئات  فبع�ش  بتنفيذها.  املكّلفة  واجلهات 

النزاعات الناجمة عن هذا االخرتاق وحتال اإىل العدالة.   
جدل:

هل يـمكن اأن ننقل هذه ال�ضوابط التي �ضيغت فـي نهاية القرن الـما�ضي ونطّبقها على البث التلفزيوين يف 
هذا القرن الذي ي�ضهد عديد التغريات على �ضعيد تقنيات االت�ضال، واأمناط متويل القنوات التلفزيونية، وانتقال 
تلّقي الربامج التلفزيونية من اإطارها اجلماعي اإىل اإطارها الفردي؟اإّن التطور التكنولوجي فتح اأبواب اجلدل حول 
فل�ضفة ال�ضبط القانوين للبث التلفزيوين بال�ضيغة التي ا�ضتعر�ضناها اآنفا، واجلدوى منه يف عامل امنحت احلدود 
اجلغرافية بني بلدانه واأنظمته ال�ضيا�ضية. وت�ضّكل االإجابتان التاليتان عن ال�ضوؤال املطروح اأعاله طريْف هذا اجلدل. 

 هل ميكن نقل 
�ضوابط البث 

التلفزيوين التي 
�ضيغت يف نهاية 
القرن املا�ضي 

ونطّبقها على البث 
التلفزيوين احلايل 
الذي ي�ضهد الكثري 
من التغرّيات على 

�ضعيد تقنيات 
الت�ضال؟

و�سروطه التلفزيوين  البث  �سبط  �سرورات  يف 
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الإجابة الأوىل: متنح للتكنولوجيا احلّق يف قول كلمة الف�ضل يف جممل الت�ضريعات املتعلقة بالبث التلفزيوين. 
اخلبرية  قول  من  ي�ضت�ضّف  ما  هذا  عمليا.  متجاوزا  اأ�ضحى  اآنفا،  ا�ضتعر�ضناه  واأن  �ضبق  كما  ال�ضبط،  اأّن  ترى  اإذ 
االأمريكية املخت�ضة يف تكنولوجية االت�ضال : بيث �ضيمون نافوك Beth Simone Noveck  التي اأكدت على 
ما يلي: رغم اأّن م�ضتقبل التلفزيون رقمي اإاّل اأّن تفكرينا يف �ضبط بّثه ظل متاثليا اأو تناظريا. 4 وهذا يعني الدعوة  
اإىل توجيه التفكري نحو �ضيغ جديدة ل�ضبط البث التلفزيوين تتما�ضى ومنطق رقمنة االت�ضال واالإعالم القائم على 

املواءمة التقنية، وتعدد حمامل البث، وتنّوع الو�ضائط املتنقلة لتلّقي الربامج واملواد التلفزيونية. 
الإجابة الثانية : حتّذر من االعتماد على العامل التقني وحده فـي اإعادة النظر يف عملية �ضبط هذا البث. 
اإذ ترى اأّن كل تغيري يف الت�ضريعات القانونية اخلا�ضة بالبث التلفزيوين يجب اأاّل يكون خا�ضعا للتطورات التقنية 

احلا�ضلة يف قطاع االإعالم وحدها.5 فهذه االإجابة ال ترف�ش اأّي مراجعة للقوانني املنّظمة للبث التلفزيوين. 
اأحكامها فقط. و�ضبب  اإىل  البث، بل حتّذر من االن�ضياع  التكنولوجيا قوة حمايدة يف جمال هذا  وال تعترب 
هذا التحذير ال يعود اإىل �ضرعة اإيقاع التطور التكنولوجي يف قطاع االإعالم واالت�ضاالت التي جتعل كل ت�ضريع 
مرتبط به ع�ضويا عر�ضة للتغيري وعدم اال�ضتقرار، بل يرجع اإىل ما �ضّخ�ضه الباحث “توما�ش جيبون” يف قوله: 
»اإّن التغريات التقنية احلا�ضلة يف طرائق االت�ضال والتوا�ضل مل تغرّي ال�ّضمة االأ�ضا�ضية لو�ضائل االإعالم؛ مبعنى 
التعبري مل ي�ضعف هو االآخر. واالن�ضغال  العام بو�ضائل االإعالم مل يت�ضاءل. واحلر�ش على حرية  اأّن االهتمام 

با�ضتقاللية االإعالم مل يرتاجع. وكذلك االأمر بالن�ضبة اإىل متطلبات النوعية وامل�ضوؤولية يف االإعالم.«6 
عنا�ضر للنقا�ش.

اإن االإجـابتني الـمذكورتيـن اأعاله تطرحـان اإ�ضكالية فل�ضفية وقـانونية و�ضيا�ضية يـمكن تلخي�ش عنا�ضرها 
يف النقاط التالية: 

التلفزيوين متوقفا على  البث  ا�ضتقبال  التناظرية، مل يعد  التكنولوجية  ال�ضروع يف اال�ضتغناء عن  بعد   -  1
مع  البث  هذا  ا�ضرتك  وبذلك  الذكي.  والهاتف  االإلكرتوين  واللوح  الكمبيوتر  اإىل  امتد  بل  التلفزيون،  �ضا�ضة 
امل�ضّجل، بل  اأو  املبا�ضر  البث  القاعدية ذاتها، ومل يعد مقت�ضرا على  البنية  ا�ضتخدام  االت�ضاالت واالإنرتنت يف 
 Video On Demand وبرامج الفيديو حتت الطلب  ،Catch Television غدا ي�ضمل الربامج امل�ضتدركة

والتلفزيون التفاعلي.  
التلفزيوين، وجعل  البث  اليومية مّد جمال  والب�ضرية يف احلياة  ال�ضمعية  املواد  االأ�ضكال من  فاندماج هذه 
اإطاره القانوين التقييدي متجاوزا عمليا. فطرح �ضرورة اإعادة التعريف القانوين للبث التلفزيوين الذي ُتبنى عليه 

جممل الت�ضريعات القانونية ال�ضابطة له. 
رغم االندماج احلا�ضل يف قطاعْي االإعالم واالت�ضاالت، ظّل كالهما خا�ضعا لهيئة �ضبط خم�ضو�ضة :   -  2

هيئة �ضبط االإعالم، واأخرى ل�ضبط االت�ضاالت.
فاالأوىل تهتم ب�ضبط املحتوى،

والثانية تهتّم ب�ضبط الـمحامل التقنية.

 رغم اأّن م�ضتقبل 
التلفزيون رقمي، 
اإلّ اأّن تفكرينا يف 
�ضبط بثه ظّل 

متاثليا اأو تناظريا.
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فمن املفرو�ش ال�ضروع يف توحيد الهيئتني وتو�ضيع جمال ممار�ضة �ضالحياتهما من اأجل التحّكم اأكرث يف عملية 
البث التلفزيوين �ضمن اإطار قانوين ُيحدث االن�ضجام بني البث التلفزيوين واالإنرتنت واالت�ضاالت. 

اأو�ضحنا  كما  موجاته،  ندرة  هو  التلفزيوين  البث  �ضبط  �ضرورة  ا�ضتدعى  الذي  االأ�ضا�ضي  ال�ضبب  اإّن   -  3
�ضابقا. لكن البث الرقمي عرب الف�ضاء )البث عرب االأقمار اال�ضطناعية( اأو عرب الكيبل فّند هذه الندرة املزعومة. 
فتّم التخمني باأن تفقد هيئات ال�ضبط جزءا اأ�ضا�ضيا وحيويا من �ضالحياتها، واملتمثل يف الرتخي�ش بالبث الذي 
اأ�ضرنا اإليه اآنفا. لكن الواقع يثبت اأّن الرتخي�ش يبقى مطلبا اجتماعيا يف املجتمع املعا�ضر حتى يف ظّل التطورات 
التكنولوجية املتالحقة. فالدول تتحّمل كل م�ضوؤولياتها يف تاأطري ن�ضاط املتعاملني يف تكنولوجية النفاذ اإىل الربامج 

واملواد ال�ضمعية-الب�ضرية، وتنظيم اخلدمات التجارية املرتبطة بالتلفزيون الرقمي. 
ال�ضماح ملن  التلفزيونية وقطاع االت�ضاالت، ال ميكن  البث  امل�ضرفة على  الهيئات  النظر عن  دمج  وب�ضرف 
االت�ضاالت  ُعّدة  عرب  التلفزيوين  البث  اأّن  اإىل  اإ�ضافة  هذا  وفرتها.  بحّجة  البث،  موجات  با�ضتغالل  ودّب  هّب 
يرتبط باملبادئ التي يت�ضمنها مفهوم Open Network Provision، اأي توفري �ضبكة مفتوحة لالت�ضاالت. 
العمومية  واال�ضتفادة من خدماتها  وا�ضتخدامها  ال�ضبكات  اإىل  للنفاذ  املعيارية  ال�ضروط  التي حتدد  املبادئ  وهي 
املتاحة.  لذا يجب اأن تكون هذه ال�ضروط �ضفافة، ومو�ضوعية، وبعيدة عن كل نية ت�ضّجع على التمييز يف املعاملة 
بني امل�ضتخدمني.7  فال�ضبط التقني ينبغي اأن يحقق امل�ضاواة والعدل يف النفاذ اإىل الربامج التي تنقلها ال�ضبكات. 
لهذا الغر�ش �ضّنت بع�ش الدول جمموعة من القوانني التي متّكن الفئات املحرومة اأو �ضرائح معّينة من املجتمع 
من اال�ضتفادة من خدمات جمتمع املعلومات : الدعم ل�ضراء كمبيوترات، واال�ضرتاك يف �ضبكة االإنرتنت، والتزّود 

بجهاز فّك ال�ضفرات Decoder  للتلّقي التلفزيوين.
اإّن الكثري من القيود االتي ُفر�ضت على الربامج التلفزيونية، مثل تلك اخلا�ضة باالإعالن، ارتبطت ب�ضبكة   -  4
اته وو�ضائط  الربامج يف القناة التلفزيونية، تفقد معناها يف ظّل »ت�ضّذر« هذه الربامج عرب خمتلف حمامل البث ومن�ضّ
التي تفقد مرّبر وجودها يف ظّل  الوطنية  التلفزيونية  اإىل حتديد �ضقف بث الربامج  بالن�ضبة  تلّقيه.  كذلك االأمر 
تدّفق املواد ال�ضمعية- الب�ضرية وتدويلها. ويرى اأ�ضتاذ قانون االإعالم يف جامعة اأم�ضرتدام »ترال�ش ماك غوناغل« 

اأّن التم�ّضك بهذا ال�ضقف قد يقف يف وجه تطور امليديا اجلديدة.8   
التعبري  حرية  حماية  على  العمل  هو  التلفزيوين  البث  �ضبط  اأي�ضا،  ا�ضتدعى،  الذي  االأ�ضا�ضي  املرّبر  اإّن 
والتعددية االإعالمية. وميكن القول اإّن التكنولوجية الرقمية اأنتجت، من خالل ديناميكيتها، نوعا من املفارقة: وفرة 
يف الربامج التلفزيونية وامللفات ال�ضمعية-الب�ضرية عرب العديد من الو�ضائط، مّما ي�ضمن حّدا من التعددية االإعالمية 
اأو  اأو قناة تلفزيون عرب �ضبكة االإنرتنت  اإذاعة  اأو منظمة اإطالق حمطة  اأّي �ضخ�ش  باإمكان  اأ�ضبح  والثقافية. لقد 
يبث ما ي�ضّجله وي�ضّوره عرب املواقع االإلكرتونية اأو يف ال�ضبكات االفرتا�ضية. ومن جهة اأخرى فقد فتحت هذه 
التكنولوجية املجال الت�ضاع االحتكار اأو االإفالت من القيود املفرو�ضة على ملكية و�ضائل االإعالم التي و�ضعت 
“بالوجه املظلم  مّما بات ُيعرف  اأ�ضبح يعاين  يف زمن البث التناظري.  لكن البث يف زمن التكنولوجية الرقمية 
ر، والـمواد  للتنّوع االإعالمي” 9، والذي يت�ضّكل من الـمواد االإباحية واالعتداء الـجن�ضي على االأطفال الق�ضّ

التي تدعو اإىل العنف واالإرهاب وامليز العن�ضري والعرقي والديني. 

اإّن املرّبر الأ�ضا�ضي 
الذي ا�ضتدعى �ضبط 

البث التلفزيوين 
هو العمل من 
اأجل حرّية 

التعبري والتعددية 
الإعالمية

و�سروطه التلفزيوين  البث  �سبط  �سرورات  يف 
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يعتقد البع�ش اأّن الرت�ضانة القانونية تقف عاجزة عن حمو هذا الوجه املظلم. وكّل م�ضعى للق�ضاء عليه يبوء، 
حتما، بالف�ضل. ودليلهم يف ذلك املثال التايل : 

البث  �ضبط  مبادئ  عليه  تن�ّش  ملا  املناه�ش  مل�ضمونها  �ضمعية-ب�ضرية  مادة  ن�ضر  بحظر  ما  دولٌة  قامت  لو 
التلفزيوين. فيمكن بثهـا عـرب موقع اإلكرتوين اآخر يتخذ عنوانا له فـي دولة اأجنبية ال يطالـها القانون الوطني.  
االعتبار  يف  االأخذ  يقت�ضي  ال�ضمعية-الب�ضرية  املواد  بث  �ضبط  يف  التفكري  كل  اأّن  االآخر  البع�ش  يرى  بينما 

حقيقتني اأ�ضا�ضيتني، وهما :
املتعددة  ال�ضركات  بع�ش  ن�ضاط  على  يتوقف  واأ�ضبح  تعومل،  وتوزيعه  ال�ضمعي-الب�ضري   االإنتاج  اإّن  اأ- 
اجلن�ضيات العمالقة، �ضواء تلك املتحّكمة يف املحامل اأو يف امل�ضامني اأو يف توزيعها وبثها. وكّل حماولة ل�ضبطها 
الدولية  املنظمات  وداخل  الدول،  بني  االأطراف  متعددة  مفاو�ضات  و�ضاقة:  متعددة  دولية  مفاو�ضات  تتطلب 
واالإقليمية املختلفة، وتن�ضيقا حمكما ومكثفا. وهذا ما اأثبتته جتربة االحتاد االأوروبي يف جمال �ضبط البث التلفزيوين. 
ب- اإّن الطابع الفردي، وحتى ال�ضخ�ضي للميديا اجلديدة يفر�ش على امل�ضّرعني اإيالء اأهمية اأكرب لالأ�ضخا�ش. 
فاملراقبة مل تعد حكرا على ال�ضلطات التنفيذية اأو هيئات ال�ضبط، بل اأ�ضحت تقع على كاهل االأ�ضخا�ش الذين 
فاالآباء  االإنرتنت.  نالحظه يف جمال  ما  وهذا  وا�ضتخدامها.   التلفزيونية  املواد  اإنتاج  فاعلة يف  اأطراف  اإىل  حتّولوا 
اأ�ضبحوا يقومون بدور فاعل يف حجب بع�ش املواقع التي يعتقدون اأنها ت�ضّر بال�ضحة البدنية والنف�ضية الأطفالهم. 
فباإمكان املواطن التزّود ببع�ش االأجهزة وبرامج االإنرتنت التي ت�ضمح له بغربلة الـمواد ال�ضمعية-الب�ضرية وانتقاء 
مـا ُير�ضيه اأو ينا�ضب اأفراد اأ�ضرته. ويـمكن حماية اأجهزته وح�ضاباتـه فـي مواقع ال�ضبكات االجتماعـية بجملة 

من  كلمات ال�ضّر.
اأو عرب الف�ضاء،  من ال�ضهل احلديث عن م�ضوؤولية االأ�ضخا�ش فـي مراقبة م�ضامني البث الرقمي االأر�ضي 
لكن من ال�ضعب جت�ضيده عمليا الأنه يتطلب حمو االأمية التكنولوجية، ووجود جمتمع مدين فاعل يوؤّطر املبادرات 

الفردية يف جمال الرقابة. 
تو�ضيف �ضبط البث التلفزيوين يف املنطقة العربية 

هل ميكن اأن نناق�ش �ضبط البث التلفزيوين يف املنطقة العربية على �ضوء ال�ضرورات املذكورة اأعاله؟
تطور  ظل  يف  البث  لهذا  القانوين  ال�ضبط  فل�ضفة  عن  املذكورتني  االإجابتني  من  اال�ضتفادة  ميكن  وهل   

التكنولوجية الرقمية التي ات�ضع ا�ضتخدامها االجتماعي والتجاري يف العديد من الدول العربية؟ 
اللغة،  العربية:  الدول  جتمع  التي  امل�ضرتكة  القوا�ضم  من  الكثري  اأّن  القانون  يف  واملخت�ضون  املهنيون  يوؤّكد 
واملوؤ�ض�ضاتية  واالإدارية  التنظيمية  تـجاربها  يف  ذاك،  اأو  القدر  بهذا  التباين،  متنع  مل  امل�ضرتك  والتاريخ  والدين، 

والقانونية. وميكن ح�ضر هذا التباين يف النقاط التالية: 
ال�ضمعي  للقطاع  ت�ضريعا  �ش  تخ�ضّ ومل  والن�ضر،  املطبوعات  بقانون  تعمل  العربية  الدول  بع�ش  مازالت   -
الب�ضري الذي ي�ضهد تطورا غري م�ضبوق فـي املنطقة العربية. حقيقة، لقد بداأت بع�ش الدول العربية التفكري فـي 
تقنني مـا ت�ضّميه ال�ضحافـة االإلكرتونيـة منذ 2010. وبع�ضها اأ�ضدر فعال قـانونا خـا�ضــا بهذه ال�ضحافـة، لكنـه 

 من ال�ضهل احلديث 
عن م�ضوؤولية 
الأ�ضخا�ص يف 
مراقبة البث 

الرقمي الأر�ضي 
اأو عرب الف�ضاء، 
لكن من ال�ضعب 

جت�ضيده عمليا لأنه 
يتطلب حمو الأمية 
الإلكرتونية ووجود 
جمتمع مدين فاعل.
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مل ي�ضتطع اأن يقّدم اإجابات عملية عن الت�ضاوؤالت التي يطرحها ال�ضبط القانوين للبث التلفزيوين الرقمي. فتزايد 
القنوات التلفزيونية وتعدد ملكيتها، وتنّوع غاياتها قد جتاوز االإطار القانوين الذي و�ضعه امل�ضّرع لل�ضحافة. 

- رغم اأّن جّل الدول العربية اقتنعت ب�ضرورة فتح املجال لال�ضتثمار اخلا�ش الوطني اأو العربي اأو االأجنبي 
يف قطاع االإذاعة والتلفزيون، اإاّل اأّن بع�ش الدول، ومن ح�ضن احلظ اأنها قليلة جدا، مازالت متم�ضكة باحتكارها 
مللكية القنوات التلفزيونية، رغم اأّن التطور التكنولوجي يطعن، يوميا، يف  مرّبر ا�ضتمرار وجود هذا االحتكار ويوؤكد 

عدم فاعليته.
- يبدو اأّن فتح املجال اأمام اخلوا�ش المتالك قنوات تلفزيونية قد ُفر�ش فر�ضا على بع�ش الدول العربية. لعّل 
اجلميع يتذكر اأّن اأول قناة تلفزيونية عربية ذات ملكية خا�ضة غّطت املنطقة العربية تاأ�ض�ضت بربيطانيا يف 1991.  
وبعدها بداأت البلدان العربية حتت�ضن، تدريجيا، القنوات التلفزيونية اخلا�ضة لت�ضرع يف البث من فوق اأرا�ضيها دون 
اأن توؤّطر بثها بقانون وا�ضح يحّدد قواعد املناف�ضة فيما بينها. وهناك َمن يعتقد اأّن العامل ال�ضيا�ضي هو الذي كان 
وراء » ميالد »التعددية التلفزيونية« يف املنطقة العربية. ودليلهم يف ذلك هو القرار ال�ضيا�ضي الذي يتحّكم وحده 
يف عملية البث التلفزيوين، �ضواء بال�ضماح لبع�ش امل�ضتثمرين باإن�ضاء قنوات تلفزيونية دون غريهم. كما اأّن العامل 

املذكور هو االآمر، اأي�ضا، بتوقيف بع�ش القنوات التلفزيونية عن البث الأ�ضباب �ضيا�ضية حم�ضة. 
اإّن اال�ضتثمار يف قطاع ال�ضمعي-الب�ضري باملنطقة العربية مل يعد وليد البحث عن نفوذ �ضيا�ضي اأو ت�ضفية 
اأطماعه  التحّكم يف  ال�ضوق« عن  »اقت�ضاد  يعجز  ن�ضاطا جتاريا  اأي�ضا،  ي�ضّكل،  اأ�ضبح  بل  �ضيا�ضية فقط،  ح�ضابات 
وجنوحه. والنتيجة اأّن امل�ضاهد التلفزيوين يف املنطقة العربية اأ�ضبح هدفا الإنزال تلفزيوين قد يزداد كثافة مع تعّدد 
و�ضائط بث الربامج التلفزيونية وتوزيعها. واإْن كان البّد من االإقرار اأّن بع�ش البث التلفزيوين العربي ي�ضعى اإىل 
ك�ضب ثقة اجلمهور، العتقاده اأنه يعمل على تر�ضيخ احلّق يف االإعالم، وحرية التعبري، فال بد من االعرتاف، اأي�ضا، 
اأّن بع�ضه االآخر يتغّذى من الدعاية، والت�ضليل، وال�ضعوذة، واجلن�ش، ويختلق الفنت بني الطوائف العرقية والدينية، 
وحتى بني املذاهب يف الدين الواحد ويتاجر بها. ومن اأجل احلّد من تبعات هذه التجارة، البّد من حتديد اإطار 
التلفزيونية وحقوق  القنوات  التوازن بني احلّق يف ملكية  التلفزيوين ب�ضكل ُيحدث  البث  قانوين جديد ي�ضبط 

االأ�ضخا�ش االأ�ضا�ضية ومتطلبات املجتمع. وينّظم قواعد املناف�ضة التلفزيونية.
اإّن البث التلفزيوين بدون �ضوابط اجتماعية وثقافية قد ينّم نظريا عن نية ح�ضنة يف حترير التلفزيون من   -
كل احتكار، واحلر�ش على حرية التعبري، لكنه قد يتحّول عمليا اإىل �ضرب من الفو�ضى. فال معنى لفتح املجال 
المتالك قنوات تلفزيونية بدون االتكاء على �ضيا�ضة وطنية يف جمال االإعالم والثقافة ذات معامل وا�ضحة، وجتيب 

ب�ضكل عملي عن االأ�ضئلة التالية: 
• ما هي االأولويات يف البث التلفزيوين؟	
• هل يجب اإن�ضاء قنوات متخ�ض�ضة يف الـمجاالت التي ت�ضكو من نق�ش، مثل تلك املوجهة اإىل االأطفال 	

اأو املهتمة بالثقافة والفنون والتاريخ ؟
• هل ينبغي تعزيز مكانة القنوات التلفزيونية ذات الطابع العام وتنويعها؟	

 اإّن البث 
التلفزيوين بدون 
�ضوابط اجتماعية 
وثقافية قد ينّم 
نظريا عن نّية 

ح�ضنة يف حترير 
التلفزيون من كل 
احتكار واحلر�ص 

على حرية التعبري، 
لكنه قد يتحّول 
عمليا اإل �رشب 

من الفو�ضى.

و�سروطه التلفزيوين  البث  �سبط  �سرورات  يف 
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• هل يتعنّي فر�ش حّد معنّي من االإنتاج التلفزيوين الوطني يف �ضنف بعينه: الدراما، االأفالم الوثائقية؟	
• الوطنيـة 	 التلفـزيونيـة  الـمواد  لبّث  مـحّدد  زمـني  ب�ضقـف  التلفزيونيـة  القنوات  اإلزام  ينبغـي  هل 

والعربية واالأجنبية؟
• ماهي اأمناط البث التي ينبغي ت�ضجيعها: البث الرقمي االأر�ضي اأوالف�ضائي، والبث احلّر اأو امل�ضّفر؟	
• هل يتعنّي ترقية اللغة العربية و تطوير الثقافة الوطنية عرب البث التلفزيوين؟	
• فما هي الفائدة التي جتنيها الدولة من الرتخي�ش لقناة تلفزيونية تبّث برامج �ضحلة م�ضتوردة كليا .	

وقد ح�ضلت عليها جمانا يف �ضوق املواد التلفزيونية، مقابل بثها بلغتها االأجنبية، علما باأنه ميكن للم�ضاهد اأن 
ي�ضاهدها يف قنوات اأجنبية جمانا! رمبا امل�ضتفيد الوحيد منها هو املالك الذي اأن�ضاأها بنّية احل�ضول على االأموال 

جّراء بث االإعالنات فقط؟
ال�ضيا�ضية يف  والوالءات  املحاباة  ُتفلح  التجاوزات مل  من  العربية حالة  املنطقة  االإعالن يف  قطاع  - يعي�ش 
تنظيمه. ومن ي�ضّك يف هذه احلقيقة، فلي�ضاهد حجم االإعالنات التي تغزو ال�ضا�ضات ال�ضغرى يف �ضهر رم�ضان 
التلفزيونية  واالألعاب  م�ضل�ضالت...  اأفالم،  الدرامية:  والربامج  االأخبار  بث  اأّن  للبع�ش  يخال  حتى  املعظم، 
وامل�ضابقات وبرامج التوك �ضو Talk-show لي�ضت �ضوى حيل فنية لتمرير االإعالنات لكرثتها وطول مدة بثها. 
واإذا كان عائد هذه االإعالنات املالية يريح امل�ضتثمرين فاإّن تكلفتها االجتماعية والثقافية �ضتظهر اآجال على �ضعيد 

الذوق الفني والقيم الثقافية، نظرا اإىل اأّن الكثري منها يعّد ترجمة لالإعالنات االأجنبية اأو ن�ضخة �ضاحبة منها. 
العربية  الدول  اأخرى. فبع�ش  اإىل  العربية من دولة  املنطقة  الن�ضاط االإعالمي يف  اأدوات �ضبط  - تختلف 
االإعالم،  ملجال�ش  االإدارية  �ضالحياتها  وترك  عنها  ا�ضتغنى  االآخر  وبع�ضها  االإعالم،  بوزارة  متم�ضكة  الزالت 
وبع�ضها اكتفى باإن�ضاء جمال�ش لل�ضحافة متار�ش �ضالحياتها يف قطاع ال�ضحافة املكتوبة فقط، وبع�ضها اأن�ضاأ جمال�ش  
لالت�ضال ال�ضمعي-الب�ضري ومنحها دورا ا�ضت�ضاريا فقط؛ اأي ح�ضر �ضالحياتها يف رفع التقارير عن و�ضع قطاع 
التلفزيون اإىل اجلهات املخت�ضة، وتقدمي ا�ضت�ضارة حول م�ضاريع القوانني املتعلقة بتنظيم قطاع االإذاعة والتلفزيون 
التي ُتعَر�ش عليها. بينما ذهبت بع�ش الدول اإلـى ما هو اأبعد، اإذ منحت هذه الـمجال�ش �ضالحـيـات اأو�ضع، 

لعل اأبرزها هي �ضلطة اتخاذ القرار، ومراقبة ما تبثه القنوات التلفزيونية، ومنح رخ�ش البث التلفزيوين. 
- اإّن فاعلية ال�ضبط االإعالمي ال تتوقف فقط على الن�ضو�ش الت�ضريعية، على اأهميتها البالغة، وال ترتكز 
على الهيئات املج�ّضدة لها رغم دورها احلا�ضم، بل تتكئ اأي�ضا على ثقافة �ضيا�ضية متينة. فه�ضا�ضة هذه الثقافة 

هي التي تف�ّضر لنا اخللط احلا�ضل يف بع�ش الن�ضو�ش الت�ضريعية العربية بني مفهوم الدولة وال�ضلطة التنفيذية.
للبث  املنّظمة  القانونية  الن�ضو�ش  من  العديد  يف  العمومية«  اأو  العامة  اخلدمة  »مفهوم  غياب  نالحظ  لذا 
التلفزيوين وعدم قيام »املجتمع املدين« باملطالبة ب�ضرورة االلتزام بها. ونالحظ اأي�ضا اأّن بع�ش القنوات التلفزيونية 
التابعة للقطاع العام ال تختلف كثريا عن القنوات التلفزيونية التجارية، اإذ اأم�ضت جُتاريها يف بث الربامج الرامية 
اإىل ك�ضب اأكرب عدد من امل�ضاهدين لتلبية رغبات املعلنني. وبهذا تتعامل مع م�ضاهديها كزبائن ولي�ش كمواطنني. 
والنتيجة اأنها فّرطت يف دورها الثقايف واالجتماعي، كالتقليل اأو حتى العزوف عن بّث الربامج ذات الطابع الثقايف 
والعلمي، على �ضبيل املثال، بحجة قّلة االإقبال على م�ضاهدتها، واالكتفاء با�ضترياد برامج االألعاب وامل�ضابقات.  

اإّن فاعلية ال�ضبط 
الإعالمي ل تتوقف 
فقط على الن�ضو�ص 

الت�رشيعية، ول 
ترتكز على الهيئات 
املج�ّضدة لها، بل 
تتكئ على ثقافة 
�ضيا�ضية متينة.
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اخلال�ضة:

الدول  ت�ضجيع  على  العمل  تقت�ضي  العربية  املنطقة  والتلفزيوين يف  االإذاعي  البث  �ضبط  تطوير  اأولوية  اإّن 
العربية التـي تعاين من تاأخري فـي اإ�ضدار الت�ضريعات القانونيـة ذات ال�ضلـة بهذا البث على ا�ضتدراك تاأّخرها. ثم 
ال�ضعي من اأجل تقريب االأطر القانونية املنّظمة للبث االإذاعي والتلفزيوين، يف بع�ش الدول، من بع�ضها البع�ش. 
فقراءة جتربة االحتاد االأوروبي يف هذا املجال تبدو مفيدة. ذلك اأّن الن�ضو�ش ال�ضابطة للبث االإذاعي والتلفزيوين 
لي�ضت متطابقة بني الدول االأع�ضاء يف هذا االحتاد ولي�ضت موّحدة؛ بل اإنها خمتلفة ومتقاربة يف اآن واحد؛ اأي 
اأنها خا�ضعة خل�ضو�ضيات االأنظمة الد�ضتورية وال�ضيا�ضية  لكل دولة من جهة، وتت�ضمن املبادئ االأ�ضا�ضية الكربى 

امل�ضرتكة التي يدافع عنها االحتاد االأوروبي يف جمال االإعالم، من جهة اأخرى.
االإذاعي  البث  �ضبط  رهان  الأّن  العربي،  ال�ضعيد  على  م�ضتقبلي  م�ضرتك  لعمل  توؤ�ض�ش  احلقيقة  هذه 
والتلفزيوين يف ظل التكنولوجية الرقمية يتعّدى االإطار الوطني وحتى القومي ليطرح على م�ضتوى دويل، كما 
ذكرنا اآنفا. فمن ال�ضعوبة مبكان اأن تبادر اأّي دولة عربية مبفردها اإىل خو�ش مفاو�ضات دولية �ضاقة من اأجل اإلزام 
اأطراف دولية مب�ضوؤولياتها يف �ضبط هذا البث اإْن مل تبذل اجلهد املطلوب لتنظيم البث التلفزيوين فوق ترابها، وفق 

املبادئ االأ�ضا�ضية التي اأ�ضبحت مبادئ كونية.                     
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رهان �ضبط 
البث الإذاعي 

والتلفزيوين يف 
ظل التكنولوجية 
الرقمية يتعّدى 
الإطار الوطني 
وحتى القومي 
ليطرح على 
م�ضتوى دويل.
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 مقّدمة :

�ضهدت ال�ضاحة االإعالمية العربية يف ال�ضنوات االأخرية ميالد 
اأو  والف�ضائيات، �ضواء كانت عامة  التلفزيونية  القنوات  العديد من 
�ضة يف جمال معنّي.فقد »اأدى التطّور التكنولوجي اإىل تكاثر  متخ�ضّ

مت�ضارع الوترية للقنوات الف�ضائية العربية بجميع اأنواعها.
�ضات«  و»نايل   1976 عام  �ضات«  »عرب  اأقمار  انطالق  فمنذ 
�ضنة 1996، حتّول االإر�ضال الف�ضائي اإىل جمال للمناف�ضة التجارية، 
وال�ضيا�ضية اأي�ضا، بظهور ف�ضائيات عربية ناف�ضت احل�ضور االإعالمي 

يف  موؤّثرا  عربيا  ف�ضاًء  واأوجدت  االأجنبي 
ت�ضّكالت الراأي العام العربي، و�ضط تنّوع 
كبري يف التوجهات واخلطوط االإعالمية«1.  
العامل  عرفها  التي  االأحداث  وبعد 
�ضقوط  من  �ضاحبها  وما  موؤخرا،  العربي 
االأقطار  من  الكثري  عرفت  عديدة،  اأنظمة 

العربية انفتاحا اإعالميا، متّخ�ش عنه ظهور كّم هائل من الف�ضائيات. 
بلغ  العربي  الف�ضائي  البث  حول  اجلديدة  االإح�ضائيات  فح�ضب 
العربية  الهيئات  بثها  تعيد  اأو  تبثها  التي  الف�ضائية  القنوات  عدد 
1320قناة، ترتاوح بني قنوات جامعة، ومتخ�ض�ضة، كما اأّن بع�ضها 

تابع للقطاع العام والبع�ش االآخر للقطاع اخلا�ش2.
واأمام هذا الواقع االإعالمي املنتع�ش من حيث الكّم وامل�ضمون، 
فاإّن ال�ضاحة االإعالمية العربية تعرف حالة من االنفالت والفو�ضى، 
واإ�ضرتاتيجية  وا�ضحة  روؤية  ذات  عربية  موؤ�ض�ضات  انعدام  بفعل 

االإعالمية. ال�ضوق  هذه  �ضبط  على  قادرة  الـمجال،  فـي  حمكمة 
ومع هذا الو�ضع من الفو�ضى التي ي�ضهدها البث الف�ضائي العربي، 
تربز احلاجة اإىل تنظيم هذا املجال و�ضبط اآليات العمل فيه، ب�ضكل 

يحّدد امل�ضوؤوليات والواجبات، ويحفظ احلقوق واحلريات.
واإذا كان هذا املقال يرّكز على حالة العامل العربي، وعلى حاجة 
الف�ضائي  البث  اأّن  اإال  وال�ضبط،  التنظيم  اإىل  فيه  الف�ضائي  البث 
الدويل ب�ضفة عامة بحاجة اإىل قوانني موّحدة لتنظيمه، وبحاجة اإىل 
موؤ�ض�ضات دولية واإقليمية قادرة على فر�ش هذه املعايري والقوانني.
فـي خمتلف دول  تـحّدياً  االإعالمي  الـمحتوى  »ي�ضّكل �ضبط  اإذ 
ن�ضو�ش–  اإىل  النفاذ  اأّن  ال�ضيمـا  العامل، 
الئقة«   »غري  تعترب   – وم�ضموعة  مرئية 
ل�ضالح االأمة/االأ�ضرة/املجتمع باتت متوفرة 
تفر�ضها  �ضوابط  اأو  رقيب  اأو  ح�ضيب  بال 

الدول.  
القنوات  طرحت  ال�ضياق،  هذا  ويف 
التلفزيونية الف�ضائية اأ�ضئلة �ضعبة حول اإمكانيات واأ�ضكال ال�ضبط 
قد  ال�ضبط  من  متنّوعة  مناذج  اأّن  اإاّل   . املحتوى  لت�ضنيف  اجلديدة 
طّبقت على هذا القطاع ب�ضبب االأهمية االجتماعية والثقافية التي 
يكت�ضيها البث.  وتوّلت اإدارات حكومية تنفيذ اآليات ال�ضبط هذه 
التي �ضلِّمت اأحياناً اإىل هيئات م�ضتقلة عن احلكومة تقوم على قاعدة 
ت�ضريعية. ولكن التنظيم املنهجي للبث الف�ضائي ال يزال متاأخراً«3، 
وال�ضيما يف العامل العربي، الذي ت�ضهد الكثري من اأقطاره انفتاحا 

اإعالميا، تـمّخـ�ش عنه ظهور عدد كبري من القنوات والف�ضائيات.

واقع البث الف�شائي العربي و�شبل تنظيمه

 د. �إبر�هيم بعزيز
�أ�ضتاذ متخ�ض�ش يف علوم �الإعالم و�الت�ضال

اإن ما �ضهده العامل العربي من انتعا�ص 
يف ال�ضاحة الإعالمية كّما ونوعا، 

�ضاحبته حالة من النفالت والفو�ضى، 
مّما يحتم على املوؤ�ض�ضات الو�ضّية اإيجاد 

ال�ضبل والأليات الكفيلة بتنظيمها.
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به  ُيق�ضد  العربي،  الف�ضائي  واحلديث عن �ضبط وتنظيم البث 
حتديد املعايري والقواعد القانونية والت�ضريعية التي ت�ضبط هذا الن�ضاط، 
من حيث طريقة العمل، واجلهات املانحة للرتخي�ش، وامل�ضامني التي 
االإعالنات،  وملف  للن�ضر،  املقبولة  غري  وامل�ضامني  بن�ضرها،  ي�ضمح 

والهيئات التي تنّظم وتتابع كل هذه االأن�ضطة واالإجراءات.
ولكن االإ�ضكال الذي يطرح نف�ضه حاليا، هل امل�ضهد االإعالمي 
العربي بحاجة اإىل مزيد من الت�ضريعات والقواعد القانونية، اأم اإىل 

مواثيق �ضرف ومدّونات اأخالقيات املهنة؟؟
اأ�سباب الفو�سى وقّلة تنظيم البث الف�سائي العربي:
قبل اخلو�ش يف الزوايا املختلفة ملو�ضوع البث الف�ضائي العربي، 
ومن اأجل ت�ضخي�ش مكامن اخللل والنق�ش، البّد لنا من اإبراز اأهّم 
يعي�ضها  التي  الفو�ضى  التي �ضاهمت يف حالة  والعوامل  االأ�ضباب 

هذا القطاع، وفيما يلي �ضنذكر اأبرز هذه االأ�ضباب :
من  ✓ الرغم  على   : الكافية  والت�سريعات  القوانني  غياب 

ورغم  الف�ضائي،  البث  لتنظيم  العربية  املبادرات  بع�ش  وجود 
منها،  االأفكار  ا�ضتلهام  ميكن  دولية  اأخرى  مبادرات  وجود 
ن�ضو�ش  دون  الزالت  العربية  االإعالمية  »ال�ضوق  اأّن  اإال 
ت�ضريعية كافية وكفيلة باإزالة حالة الفو�ضى«4، وحتى القوانني 
من  العربية  الدول  تتمّكن  مل  حاليا  املوجودة  وامل�ضاريع 
خالفات  وجود  اأهّمها،  عديدة  الأ�ضباب  امليدان،  يف  تطبيقها 

�ضيا�ضية بني عدة دول عربية.
والتفاقيات  ✓ املبادرات  به  تخرج  مبا  الدول  التزام  عدم 

الف�ضائي  البث  فقط جمال  يخ�ّش  ال  العامل  وهذا  العربية: 
كل  فيها  تلتزم  ما  نادرا  التي  االأخرى،  املجاالت  كل  واإمنا 
دون  يحول  مّما  االتفاقيات،  وقرارات  ببنود  العربية  االأقطار 

التطبيق والتنظيم الالزم للقطاع.
وهذا  ✓  : الإعالم  حرية  وانعدام  ال�سارمة  الداخلية  الرقابة 

العامل يخ�ّش تقريبا غالبية الدول العربية، التي تفر�ش قيودا 
�ضارمة على حرية التعبري وحرية ال�ضحافة. ولعّل قوانني املنع 
والرقابة ال�ضارمة يف بع�ش االأقطار العربية، هو ما اأحدث حالة 
االنفالت والرتّدي التي تعي�ضها البيئة االإعالمية العربية، حيث 
لـحقتهم  الذين  القنوات  اأ�ضحـاب  اأو  الـمعار�ضني  بع�ش  اإّن 

م�ضايقات يف بلدانهم، قاموا بالهجرة اإىل بلدان غربية اأو عربية 
اأخرى لن�ضر ما منعوا منه يف بلدانهم االأ�ضلية. فوجدوا حرية 
ال حدود لها، جعلتهم يتجاوزون حدودها االأخالقية واملهنية، 
الدول  فغالبية  ولقنواتهم.  لهم  امل�ضيفة  الدول  بتواطوؤ  وذلك 
العربية ال متنع ما يبّث من م�ضامني وبرامج تنتقد دوال اأخرى. 
اإذا تعّلق االأمر بال�ضاأن الداخلي فاإنه من املحّرمات وممنوع  اأما 
لبلدان  التابعة  العربية  الف�ضائيات  فاإّن  ولهذا  تغطيته.  يتّم  اأن 
معّينة، ال جتد غ�ضا�ضة  �ضيا�ضية  وتيارات وجماعات  وكيانات 
يف االنتقاد الالذع والتجريح اأحيانا للـدول اأو التـيـارات التي 
مـا  هـذا  ولـعّل  االأعـداء.  اأو  الـخ�ضوم  خانة  فـي  ت�ضّنـفهــا 

خـلق جـزءا كبـريا من الفو�ضى يف البث الف�ضائي العربي.
تتعّدد اأ�ضباب الفو�ضى التي تعي�ضها البيئة الإعالمية 
عمومـا، والبث الف�ضائي خ�ضو�ضا، ول ميكن ف�ضل 
هذه الفو�ضى عن تلك التي جندها يف ال�ضيا�ضة، 

الثقافة، القت�ضاد،...الخ.

والتي  ✓ العربية:  الدول  العديدة بني  وال�سراعات  النزاعات 
خا�ضة  اأقطار،  عدة  بني  امل�ضتمرة  العدائية  من  جّوا  خلقت 
املتجاورة منها. فكرثة موا�ضيع اخلالف اأّدى اإىل تنا�ضي موا�ضع 
اإطالق  حماوالت  غالبية  ف�ضلت  وبالتايل  والتعاون،  االتفاق 

مبادرات وم�ضاريع م�ضرتكة.
�ضواء  ✓ وهذا  الف�سائي:  البث  بخطورة/واأهمية  الوعي  قّلة 

ال�ضعبي.  امل�ضتوى  اأويف  احلكومي  الر�ضمي  ال�ضعيد  على 
كبري  دور  له  العربي،  غري  حتى  اأو  العربي  الف�ضائي  فالبّث 
االقت�ضاد،  كال�ضيا�ضة،  اأخرى،  يف حتديد معامل عدة جماالت 
مهّم  الف�ضائي  البث  فاإّن  ولذلك  واالأمن...الخ.  اال�ضتقرار 
الـوعي  درجـة  ح�ضب  وهـذا  الـوقـت،  ذات  فـي  وخطـري 
بهذا االأمر وح�ضب �ضبل وطرق تعامل احلكومات العربية مع 
هذا املو�ضوع. كما اأّن البث الف�ضائي العربي له تاأثري كذلك، 
العرب،  غري  على  حتى  واإمنا  العربية  البيئة  على  فقط  لي�ش 
االإ�ضالمية،  والقيم  والتقاليد  العربية  الثقافة  ن�ضر  حيث  من 
النظر  وتقريب وجهات  املغلوطة  االأفكار  ت�ضحيح  ومن حيث 

واإحالل ال�ضلم والتعاي�ش بني الثقافات وال�ضعوب.

تنظيمه و�سبل  العربي  الف�سائي  البث  واقع 
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العربية:  ✓ للف�سائيات  وال�سيا�سية  الإيديولوجية  الولءات 
مل�ضارب  انتماءات ووالءات  لها  العربية  الف�ضائيات  اإّن  حيث 
فكرية وتيارات حزبية و�ضيا�ضية خمتلفة، مّما يدفعها اإىل التنابز 
والعيوب  الثغرات  والبحث عن  وال�ضتائم،  وتبادل االتهامات 
يحدث  كّله  وهذا  العدو.  اأو  اخل�ضم  الطرف  فيها  وقع  التي 
هذه  اإخ�ضاع  على  قادرة  عربية  �ضلطة  اأو  هيئة  اأّي  عن  بعيدا 
هذه  اأدت  واأخالقياتها.وقد  ال�ضحافة  مهنة  ملعايري  القنوات 
الدينية  واجلماعات  االأحزاب  قيام  اإىل  االإعالمية  ال�ضراعات 
وال�ضيا�ضية والعرقية، بتاأ�ضي�ش قنوات اإعالمية تابعة لها، للدفاع 
عن نف�ضها والرّد على اتهامات االأطراف االأخرى، فاأ�ضبحت 
االإيديولوجية  لل�ضراعات  م�ضرحا  العربية  االإعالمية  ال�ضاحة 
وال�ضيا�ضية، مّما عّمق هّوة اخلالف العربي-العربي، و�ضّعب من 
عملية التوّحد والتقارب وتوحيد اجلهود يف خمتلف املجاالت 

مبا فيها االإعالم.  
ال�سبق  ✓ وراء  امللّح  و�سعيها  الف�سائيات  بع�س  انفالت   

العديد  م�ضامني  ومتّعنا يف  فاإذا الحظنا   : والإثارة  ال�سحفي 
منها،  ة  اخلا�ضّ وال�ضيما  العربية  والف�ضائيات  القنوات  من 
لوجدنا اأنها تعتمد اأ�ضلوب االإثارة والتجيي�ش لعواطف النا�ش، 
وال�ضعي وراء حت�ضيل اأخبار ح�ضرية متّيزها عن و�ضائل االإعالم 
الأخالقيات  وال  املهنية  للمعايري  اأهمية  اإيالء  دون  االأخرى، 
القنوات تبحث فقط عن »املوا�ضيع  فاإّن هذه  ال�ضحافة.ولهذا 

hot i - )الـ�ضاخـنـة 
واإن  sues(«5، حــتـى 
على  �ضلبيا  تاأثريها  كان 
الـمـ�ضاهد وعلى البيئة 
العربية. وهذا ما اأحدث 

�ضعوبة  عليها  ترّتبت  والربامج،  امل�ضامني  حيث  من  فو�ضى 
كبرية يف حتّكم احلكومات العربية يف قطاع البث الف�ضائي.

انعدام ت�سريعات وقوانني داخلية خا�سة بالقطاع ال�سمعي  ✓
الب�سري : فهناك نق�ش وعجز يف العديد من البلدان العربية 
فيما يخ�ّش قوانني االإعالم ال�ضمعي الب�ضري والبث الف�ضائي، 
مّما جعل هذه البلدان تعجز عن تنظيم القطاع داخل حدودها، 

ف�ضال عن اقرتاح اأو امل�ضاركة يف م�ضاريع عربية.
وهذا يف قطاع االإعالم  ✓ �سرعة وترية التقّدم التكنولوجي : 

التقّدم  هذا  اإّن  حيث  خ�ضو�ضا،  الف�ضائي  البث  ويف  عموما 
ال�ضريع للتكنولوجيات والتقنيات واالأجهزة والو�ضائل، جعل 
امل�ضّرعني  على  �ضّعب  مّما  كبرية،  ب�ضرعة  يتطور  املجال  هذا 
ت�ضريع  خالل  من  القطاع  هذا  وم�ضايرة  جماراة  والقانونيني 

واإ�ضدار قوانني جديدة.
الدول  ✓ غالبية  تعرفه  الذي  والأمني  ال�سيا�سي  الو�سع 

يف  خا�ضة  والال�ضتقرار،  بالتدهور  يتمّيز  والذي  العربية: 
)تون�ش، م�ضر،  موؤخرا  �ضيا�ضي  تغيري  فيها  التي حدث  الدول 
ليبيا...(، والتي ظهرت فيها ع�ضرات القنوات الف�ضائية خا�ضة 
يف املرحلة التي تلت �ضقوط االأنظمة ال�ضابقة، والتي تـمّيزت 
اأو املوؤ�ض�ضات احلكومية القوية والقادرة  بانعدام �ضلطة ال�ضبط 
تراخي�ش  حيث  من  االإعالمية،  ال�ضوق  وتنظيم  �ضبط  على 

الن�ضاط، وت�ضميات القنوات، وم�ضامينها...الخ.
الـبث  اإلـى تـنظيم  ال�سـاعـيـة  العـربية  الـمبـادرات 

الف�سائـي الـعـربي :
قبل احلديث عن حماولة الدول العربية �ضبط البث الف�ضائي 
العربي، تنبغي االإ�ضارة اإىل اأّن هذا املو�ضوع )تنظيم البث الف�ضائي( 
كان ي�ضغل بال العديد من املنظمات الدولية. وعليه »لي�ش �ضبط 
تقييد  االإعالم بخطاب جديد ولي�ش احلديث حولها حديثا مفاده 
ب�ضكل  تبّدلت  قد  ال�ضبط  واإمنا فكرة  االإعالمية.  احلريات 
جذري تبعاً للتغريات الطارئة على النظام العاملي وما اأُحرز 
الو�ضائل  اأّن  والواقع  التكنولوجي.  املجال  يف  تقّدم  من 
التكنولوجية احلديثة قد جنحت يف الق�ضاء على الفر�ضيات 
»االإعالم  اأّن  اإال  االإعالم.  �ضبط  حول  �ضابقاً  املطروحة 
دائماً  تنظيمه  اأهمية  يفر�ش  و�ضائطه«  فـي خمتلف  احلايل  بالتدفق 

مع اأّن حمتواه قد يختلف من ثقافة اإىل اأخرى«6.
الدويل  امل�ضتوى  على  عديدة  مبادرات  اأطلقت  فقد  ولذلك، 
 15 يف  اليون�ضكو  مبادرة  اأوالها  كانت  الف�ضائي،  البث  لتنظيم 
البث  ال�ضتعمال  املديرية  املبادئ  »اإعالن  بعنوان   ،1972 نوفمرب 
عرب االأقمار اال�ضطناعية من اأجل حرية التداول االإعالمي وتو�ضيع 

ثّمة مبادرات وم�ضاريع عديدة ُطرحت 
على امل�ضتوى العربي، يف اإطار حماولة 
تنظيم و�ضـبط البـث الف�ضائـي، اإل اأنهـا 

مل تتمّكن حلّد الآن من حتقيق ذلك.
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التعليم وتنمية التبادالت الثقافية »باالإ�ضافة اإىل مبادرة منظمة االأمم 
املتحدة التي خلقت مبوجبها »جلنة اال�ضتعماالت ال�ضلمية للف�ضاء 
عمل  »جمموعة  بدورها  اأوجدت  والتي   ،1959 �ضنة  اخلارجي« 
اال�ضطناعية«.  االأقمار  عرب  املبا�ضر  الف�ضائي  االإذاعي  البث  ب�ضاأن 
قبل  من  ن�ضو�ش  م�ضاريع  عدة  املجموعة  هذه  على  اأحيلت  وقد 
الدول االأع�ضاء، منها »م�ضروع ح�ضن ال�ضلوك« الذي قّدمته فرن�ضا 
�ضنة 1970. م�ضروع اتفاقية واإعالن ب�ضاأن البث الف�ضائي املبا�ضر، 

قّدمه االحتاد ال�ضوفياتي �ضنة 1972. وم�ضروع »مبادئ 
التلفزة املبا�ضرة عرب ال�ضواتل« �ضنة 1974 الذي قّدمته 
اأمريكا7.باالإ�ضافة اإىل جمموعة من املبادرات االأخرى 

وم�ضاريع قوانني قّدمتها منظمات اأو دول اأخرى. 
و�ضع  ا�ضرتعى  فقد  العربي،  العامل  اإىل  بالن�ضبة 
الهيئات  من  العديد  اهتمام  العربي  الف�ضائي  البث 
ملا  االإعالم،  قطاع  على  الو�ضّية  العربية  واملوؤ�ض�ضات 

للقطاع من اأهمية بالغة وتاأثري كبري على جماالت اأخرى )ال�ضيا�ضة، 
االقت�ضاد، الدين...الخ(. وهذا ما اأّدى اإىل طرح عدة مبادرات عربية 
الكفيلة  واالآليات  ال�ضبل  اإيجاد  اأجل  من  اإقليمية،  لقاءات  وعقد 

باإخراج امل�ضهد االإعالمي العربي من حالة الفو�ضى التي يعي�ضها.
ومن بني هذه املبادرات، الندوة التي تـّم تنظيمها يف 16 اأبريل 
2013 بعّمان، من قبل احتاد اإذاعات الدول العربية، حول »تنظيم 
البث الف�ضائي العربي ومدى احلاجة اإىل ت�ضريعات يف هذا املجال«، 

وقد ناق�ضت الندوة عدة زوايا وموا�ضيع حول هذا ال�ضاأن.
يف  العرب  االإعالم  وزراء  اعتمد  فقد  ذلك،  على  عالوة 
اجتماعهم اال�ضتثنائي بـمقّر جامعة الدول العربية بتاريخ 12 فرباير 
االإذاعي  الف�ضائي  واال�ضتقبال  البث  تنظيم  »مبادئ  وثيقة   2008
ع�ضر  اثني  الوثيقة  ت�ضّمنت  وقد  العربية«.  املنطقة  يف  والتلفزيوين 
بندا، حتّدد جمموعة من القواعد واملعايري التي من �ضاأنها اأن ت�ضبط 
عملية البث الف�ضائي.  وهي تعالج عّدة زوايا متعلقة بتنظيم البث 

الف�ضائي العربي. ومن بني هذه الزوايا واملحاور نذكر:
احرتام حرية التعبري وحريات االآخرين. عدم التاأثري �ضلبا على 
الوطنية  ال�ضيادة  العامة. احرتام مبداإ  ال�ضلم االجتماعي واالآداب 
الـجمهور  املعلومات وحّق  اأر�ضها.عالنية و�ضفافية  لكل دولة على 

يف احل�ضول عليها. و�ضع ت�ضريعات داخلية ملعاجلة حاالت االإخالل 
مببادئها. حماية املناف�ضة احلّرة8.

وقد اأكدت الوثيقة على �ضرورة و�ضع الت�ضريعات الداخلية يف 
الوثيقة.وت�ضعى  مببادئ  االإخالل  حاالت  ملعاجلة  االأع�ضاء  الدول 
م�ضتمّر  ب�ضكل  العربي  الف�ضائي  بالبث  الرقّي  اإىل  عموما  الوثيقة 

ومتوا�ضل، �ضواء من حيث امل�ضمون اأو ال�ضكل9.
ومّما ال �ضك فيه اأّن هذه املبادرات واللقاءات والندوات العربية، 
تنظيم  اإىل  ت�ضعى  التي 
البث الف�ضائي العربي، 
االأ�ضا�ضي  املبعث  كان 
حالة  وعقدها  لتنظيمها 
وال�ضغور  الفو�ضى، 
تعرفه  الذي  القانوين 
العربية  الدول  غالبية 
قوانني  فيها  توجد  التي  الدول  بع�ش  با�ضتثناء  اخل�ضو�ش،  هذا  يف 
وت�ضريعات داخلية، ولكن تعرتيها عدة ثغرات قانونية، مّما جعل هذه 
ت�ضاء  ما  تبّث  اأو رقيب، فهي  القنوات ت�ضول وجتول دون ح�ضيب 

من م�ضامني دون اأّي �ضلطة �ضبط حتّدد لها قواعد العمل وطريقته.
ولعّل هذا الو�ضع هو الذي دفع مركز حماية وحرية ال�ضحفيني 
)وهو موؤ�ض�ضة اأردنية غري حكومية( اإىل اإ�ضدار تقرير عن الت�ضريعات 
»اأ�ضوات  بعنوان   ،2005 عام  منت�ضف  يف  العربية  االإعالمية 
خمنوقة: درا�ضة يف الت�ضريعات االإعالمية العربية«. وتناول التقرير 

القوانني اخلا�ضة بتنظيم حقل االإعالم يف االأقطار العربية.
تفر�ش  التي  الت�ضريعات  وتقارب  ت�ضابه  اإىل  التقرير  اأ�ضار  وقد 
قيودا على حرية االإعالم يف الوطن العربي. فامل�ضّرع العربي ينطلق 
»يف تعامله مع القوانني من فل�ضفة املنع والتقييد والعقاب ولي�ش من 
منطلق احلرية واالإباحة«10. وهو االأمر الذي خلق نوعا من االنغالق 
االإعالمي يف البيئة العربية الداخلية، ال�ضيما فيما يخ�ّش املوا�ضيع 
مّما  مفرط،  ب�ضكل  العربية  االأنظمة  منها  تتح�ّض�ش  التي  ال�ضيا�ضية 
جعل كل املوا�ضيع مباحة وم�ضموحة يف االإعالم العربي اإذا كانت 
وبرامج  م�ضامني  بذلك  فانح�ضرت  احلاكمة.  ال�ضلطة  تنتقد  ال 
االإعالم العربي يف موا�ضيع الرتفيه املبتذل والغناء وبرامج الواقع، 

من ال�رشوري اأن ي�ضاير امل�رشّع العربي 
املتغرّيات احلا�ضلة يف القطاع الإعالمي  والبث 

الف�ضائي، نظـرا اإلـى مـا تكـت�ضـيه القوانني 
والتـ�رشيعات مـن اأهمية بالغـة ل�ضبـط هـذا 

املجـال، ولتـحديـد الـعتبات التي يـجب 
احرتامـها مـن قــبـل الأ�ضـرة الإعالمية.

تنظيمه و�سبل  العربي  الف�سائي  البث  واقع 
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واإخماد  العربي  امل�ضاهد  تنومي  اإىل  التي تهدف  الربامج  وغريها من 
االإعالمية،  القنوات  لهذه  العنان  العربية  ال�ضلطات  وعيه.فاأطلقت 
م�ضامني  من  ت�ضاء  ما  ولبّث  للن�ضاط،  املطلقة  احلرية  لها  وتركت 
وبرامج، ب�ضرط اأاّل تنتقد الو�ضع الداخلي. وهذا ما اأدى اإىل حدوث 

فو�ضى كبرية وانفالت ملحوظ يف البيئة االإعالمية العربية. 
ولذلك، فاإننا نعي�ش »يف زمن ا�ضتوىل فيه كّم القنوات اخلا�ضة 
العامة  ال�ضلطات  منح  ما  باأ�ضره،  الرتفيهي  القطاع  على  والف�ضائية 
املرّبر  ومنحها  واإدارته«11.   االإعالمي  ال�ضيناريو  تنظيم  اإىل  الدافع 
ال�ضتحكام قب�ضتها على �ضوق االإعالم، حماولة بذلك فر�ش معايري 

ومبادئ عامة تنّظم الن�ضاط االإعالمي.
حاجة البث الف�سائي العربي اإىل ت�سريعات قانونية:
يتبنّي ملن ميعن النظر يف واقع االإعالم العربي الراهن وحتى يف 
تاريخه املا�ضي، اأّن م�ضاره مل ي�ضهد فرتة م�ضتقّرة ومل ي�ضهد مرحلة 
م�ضعى  »يبدو  لذلك  والقواعد.  املعايري  وم�ضبوط  منّظما  فيها  كان 

االإعالمي  للتطور  عام  قانون  عن  البحث 
م�ضداقيته.  تهّدد  مبخاطر  حمفوفا  العربي 
وينبغي بادئ ذي بدء اإدراك التعقيد الكامن 
العربي  االإعالم  تطّور  اإذ  املو�ضوع،  يف 
من  معنّي  قدر  من  تخلو  ال  تاريخية  ب�ضورة 
الفو�ضوية  احلالة  هذه  ولعّل  الفو�ضوية«12. 
التي عا�ضها ويعي�ضها االإعالم العربي عموما 

والبث الف�ضائي العربي خ�ضو�ضا، هي التي حتّتم على القائمني على 
هذا القطاع يف العامل العربي اإيجاد املناخ املالئم، الإزالة هذه احلالة 
من الاّلنظام، وحتّتم كذلك توفري بيئة قانونية تعيد هذا القطاع اإىل 

م�ضاره الطبيعي.    
والتي  ذكرها،  �ضبق  التي  العربية  املبادرات  من  الرغم  وعلى 
اإال  املجال،  هذا  ل�ضبط  قانونية  واأر�ضيات  اآليات  ت�ضع  اأن  حاولت 
ت�ضاير  جديدة  وت�ضريعات  قوانني  اإىل  ما�ّضة  احلاجة  تزال  ال  اأنه 
القطاع، فالتطور الكبري الذي اأحدثته تكنولوجيات االت�ضال على 
كل امل�ضتويات، جعل قطاع االإعالم عموما وقطاع البث الف�ضائي 
خ�ضو�ضا، يقطع اأ�ضواطا كبرية �ضواء من حيث الو�ضائل والتجهيزات، 
االإعالمية،  املادة  عر�ش  وطرق  االإخراجية  املهارات  حيث  من  اأو 

التطّور  اأّن هذا  املقّدمة. وال �ضك  والربامج  امل�ضامني  اأو من حيث 
القوانني  اأن ي�ضاحبه تطّور من حيث  ينبغي  امل�ضتويات،  على هذه 
املنّظمة وال�ضابطة، فال ميكن ت�ضيري قطاع تغرّي تغرّيا جذريا بقوانني 
وت�ضريعات تقليدية هي من قبيل الت�ضريعات البالية.  ولذلك ينبغي 
اأن ي�ضاير امل�ضّرع هذه االأمور امل�ضتحدثة، ويوجد قوانني توازي هذه 

الظواهر والق�ضايا اجلديدة.
ويعّد البث الف�ضائي من اأكرث املجاالت التي تتطلب وب�ضكل 
ملّح، اأن يتّم اإ�ضدار قوانني ولوائح وت�ضريعات، لو�ضع حدود وعتبات 
للن�ضاط  االإعالمي، خا�ضة يف البيئة العربية التي ت�ضهد حالة انفالت 
احلديثة  والف�ضائيات  القنوات  من  الهائل  الكّم  ب�ضبب  اإعالمي، 
الن�ضاأة، والتي تفتقر اإىل اخلربة املهنية واإىل الكادر االإعالمي القادر 
على اإنتاج خُمَرجات اإعالمية راقية اأو مقبولة على االأقل. ولذلك 
جعلت  العربية،  االأنظمة  �ضقوط  تَلْت  التي  االإعالمية  الطفرة  فاإّن 
امل�ضاهد العربي ي�ضيف اإىل قائمة قنواته يف جهاز ا�ضتقباله الرقمي، 
الع�ضرات من القنوات يوميا، لكن دون اأن 
للحاجات  القنوات  هذه  غالبية  ت�ضتجيب 
الثقافية واالجتماعية واملعرفية لدى املواطن 
العربي. وذلك الأّن هذه الف�ضائيات ُولدت 
يف بيئة تعّمها الفو�ضى يف املجال ال�ضيا�ضي 
التي  العربية  الدول  فالعديد من  واالأمني، 
تزال  �ضيا�ضية، ال  تغيريات  موؤخرا  �ضهدت 
االقت�ضادية  االأمنية  املجاالت  معظم  يف  متحّكمة  غري  االآن  حلّد 
فتية ال  مبوؤ�ض�ضات  فهي حكومات جديدة  واالإعالمية.  وال�ضيا�ضية 
قواعد  �ضبط  وعلى  عملها،  جمال  يف  التحّكم  على  القدرة  متلك 

مهنية معّينة.
لو�ضائل  و�ضبط  تنظيم  اأّي  غياب  اأّن  اأحد  على  يخفى  وال 
احلكومات  قبل  من   )regulation of media( االإعالم 
وخدمتها  مهّمتهـا  فـي  ق�ضور  اإلـى  �ضيوؤّدي  الو�ضّية،  والهيئات 
لل�ضالح العام12، و�ضيوؤّدي اإىل اآثار عك�ضية، فبدل اأن ُي�ضهم االإعالم 
والتخّلف  الفو�ضى  بن�ضر  يقوم  فاإنه  العربي،  الـمجتمع  تنمية  فـي 
فاإّن هذا هو واقع  والرداءة على كل امل�ضتويات. ولالأ�ضف ال�ضديد 
املبتذلة،  الرتفيهية  امل�ضامني  فقط  يقّدم  الذي  العربي،  االإعالم 

رغم اأهمية القوانني والت�رشيعات يف ردع 
املخالفني واملتجاوزين لها، اإلّ اأن هناك 
حاجة ما�ّضة وملّحة ل�ضتحداث مواثيق 
�رشف ومدّونات اأخالقيات، قادرة على 

ترغيب هوؤلء وحّثهم على احرتام قواعد 
العمل الإعالمي ومبادئه.
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التعليم  وظيفة  على ح�ضاب  املربحة  الرتفيهية  الوظيفة  على  ويرّكز 
اأو  االإعالمية  القوانني  اإىل  »اللجوء  فاإّن  واالإر�ضاد. ولهذا  والتثقيف 
تاأثري  �ضبيل من �ضبل احلّد من  قوانني وت�ضريعات جديدة هو  �ضّن 
هذه الو�ضائل على اأفراد املجتمع«13، واحلّد من حالة الفو�ضى التي 

يعرفها القطاع االإعالمي. 
امل�ضتوى  على  ُطرحت  عّدة،  ومبادرات  حماوالت  جند  ولهذا 
العربي )جمل�ش وزراء االإعالم العرب، احتاد اإذاعات الدول العربية...، 
من اأجل و�ضع اأر�ضية متينة للبث الف�ضائي العربي، ولكنها لالأ�ضف 

مل تاأت حلّد االآن بالنتائج املرجّوة، ومل حتّقق االأهداف املن�ضودة. 
 دور مواثيق ال�سرف ومدّونات اأخالقيات املهنة :

االإلزام،  بوظيفة  تقوم  والت�ضريعية  القانونية  اللوائح  كانت  اإذا 
فيما يخ�ّش احرتام تطبيق قواعد معّينة يف جمال معنّي، فاإّن مواثيق 
اإلزام،  دون  القواعد  هذه  احرتام  ثقافة  فر�ش  اإىل  ت�ضعى  ال�ضرف 
اأي اأنها حتفز االأفراد واملوؤ�ض�ضات على احرتام جمموعة من املبادئ 
واالأخالقيات والقيم املتفق عليها ُعرفيا بني املمار�ضني اأو امل�ضتغلني 
من  جمموعة  و�ضع  على  يعمل  جمتمع  معنّي.«فكل  جمال  يف 
القواعد التي تعنّي حدود ال�ضلوك املقبول، وحتّدد كيف ينبغي اأن 
يت�ضّرف االأفراد يف جمال معنّي، فيتم بناء منظومة اأخالقية ليتبعها 

اجلميع«14، ولت�ضع م�ضارات و�ضبال ينتهجها اأ�ضحاب املهنة.
امل�ضطلحات  من  االإعالم«  »اأخـالقيـات  م�ضطــلـح  ويـعـّد 
للممار�ضة  عديدة  اأخالقية  زوايا  ي�ضمل  اإذ  العامة،  الف�ضفا�ضة 
الذي  والتاأثري  باملجتمع  االإعالم  عالقة  حتّدد  والتي  االإعالمية، 
حُتدثه االأخبار يف ت�ضكيل فهمنا لبيئتنا. ولكن اأغلب ما ُترّكز عليه 
اأكرث من  االإعالمي  امل�ضمون  اإنتاج  االإعالم، هو عملية  اأخالقيات 
اأّن القواعد االأخالقية تهتّم اأكرث بكيفية  اأي  عملية ا�ضتهالكه«15، 
اإنتاج وبّث االأخبار وامل�ضامني االإعالمية، الأّن هذه العملية لها تاأثري 

بالغ على املجتمع.
وبطبيعة احلال، فاإّن كل تكنولوجيا جديدة تخلق جمموعة من 
التاأثريات يف بيئتها، جزء منها مرتبط بالنواحي االأخالقية، التي قد 
املجال  لتطّور  وفقا  وذلك  اأخرى16،  واأبعادا  اأ�ضماء  وتاأخذ  تتجّدد 
الذي ترتبط به، واملجتمع الذي تربز فيه. وعليه فاإّن البث الف�ضائي 
العربي وما �ضاحبه من تطورات يف تقنياته وتكنولوجياته واأ�ضاليب 

عمله، يعترب من املجاالت التي تتطّلب وجود مدّونة اأخالق تفر�ش 
على اأ�ضحابها جمموعة من املبادئ والقيم، التي من �ضاأنها اأن تنّظم 

هذه املهنة اأو هذا املجال.
ولذلك فاإّن مواثيق ال�ضرف توؤّدي دورا كبريا يف جمال تنظيم 
البث الف�ضائي العربي، خا�ضة يف ظّل عدم وحدة ال�ضّف العربي 
واالختالفات ال�ضيا�ضية الكثرية املوجودة بني عدة اأقطار عربية، وهو 
وت�ضريعات  قوانني  على  االتفاق  ال�ضعب  من  الذي جعل  ال�ضيء 
معّينة، وبالتايل �ضعوبة فر�ش احرتامها من قبل كل الدول. ولهذا 
القوانني  من  اأكرث  احلالة  هذه  يف  تبدو  ال�ضرف  مواثيق  فعالية  فاإّن 
والت�ضريعات، التي ي�ضعب ا�ضت�ضدارها واحرتامها من قبل الدول 
العربية التي ال تكاد تتفق على اأب�ضط املوا�ضيع والق�ضايا. وعليه فاإّن 
فر�ش قوانني اإلزامية يف هذا الواقع- الذي ت�ضوده نزاعات وخالفات 

حادة- اأمر �ضعب للغاية.
العربية  االإعالمية  املنظومة  احلا�ضلة يف  الطفرة  اأّن  املوؤكد  »من 
من خالل التو�ضع الهائل للبث الف�ضائي وتعّدد الف�ضائيات وتنّوع 
اأنها طفرة اإعالمية معرفية حتقق  اأدائها وبراجمها ال يعني بال�ضرورة 
ما يحتاجه الواقع العربي من توازن بني التقدم التكنولوجي والقيم 
وح�ضوره  ثوابته،  على  املرّكز  الداخلي  وجوده  بني  االأخالقية، 

اخلارجي الباعث للتفاعل احل�ضاري )...(.
توؤّدي مواثيق ال�رشف دورا كبريا يف جمال تنظيم البث 
الف�ضائي العربي، خا�ضة يف ظّل عدم وحدة ال�ضّف 
العربي والختالفات ال�ضيا�ضية الكثرية املـوجـودة 

بني عدة اأقطار عربية.

اأما ال�ضياغة االإعالمية للتفاعل مع االآخر، فال بّد له من �ضوابط 
ت�ضتند اأوال اإىل اأخالقيات االإعالم والتوا�ضل، ثم اإىل ا�ضرتاتيجية 
ت�ضع �ضمن اأجندتها ويف اأولويتها �ضرورة احلفاظ على اخل�ضو�ضية 
مللمة  من  ونوع  الذاتي  الت�ضالح  عن  والبحث  واالإ�ضالمية  العربية 
ال�ضمل يف امل�ضهد العربي بكل اأطيافه. اإّن حماولة االرتقاء باملنظومة 
االرتقاء  اإىل  �ضعي  هو  الف�ضائيات  خالل  من  العربية  االإعالمية 
بالذات العربية التي تبداأ من االإعالمي حتى امل�ضاهد املتلّقي الذي 
هو جزء من هذه املنظومة، لتتجاوز حدود الذات عرب فعل ح�ضاري 

يف زمن الت�ضّنجات وال�ضراعات«17.

تنظيمه و�سبل  العربي  الف�سائي  البث  واقع 
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االإعالمي  املجال  �ضرف يف  ميثاق  وجود  �ضرورة  فاإّن  ولذلك 
االأمر  هذا  اأهمية  تعدو  واإمنا  القطاع،  هذا  تنظيم  بغر�ش  فقط  لي�ش 
االإعالمية،  املمار�ضة  ومبادئ  اأخالقيات  فاحرتام  كبرية،  بدرجة 
بني  �ضواء  ال�ضراعات،  وتخفيف  الفهم  �ضوء  اإزالة  بدوره يف  ُي�ضهم 

الدول العربية نف�ضها، اأو بينها والدول غري العربية.
�ضرف،  ملواثيق  العربي  الف�ضائي  البث  احتكام  فاإّن  وبالتايل 
كذلك  ي�ضهم  واإمنا  املجال،  هذا  وتنظيم  �ضبط  يف  فقط  ُي�ضهم  ال 
واإعالم  �ضامية،  ومبادئ  قيم  ي�ضتند على  اإعالم احرتايف  اإر�ضاء  يف 
ومعارفه،  وعيه  وتنمية  العربي  امل�ضاهد  بعقل  الرقي  على  يعمل 
وكنتيجة لذلك، حتقيق التقارب بني الدول العربية واإزالة اخلالفات 
اإثارة اخلالفات وال�ضراعات بني  املرتاكمة.فكما ي�ضهم االإعالم يف 
حتقيق  ويف  اإزالتها  يف  اأخرى  جهة  من  كذلك  ي�ضهم  فاإنه  الدول، 

التعاي�ش والتفاهم والتقارب بني ال�ضعوب واالأمم.
التـنظيم  لنعـدام  الثقـافية  والنعكـا�سات  الآثار 

فـي البث الف�سائي العربي :
اإّن حالة الفو�ضى التي يعرفها البث الف�ضائي العربي، جعلت 
امل�ضاهد العربي ي�ضتغني عن القنوات املحّلية وعن االإعالم الوطني، 
وحتى عن االإعالم العربي الذي اأ�ضبح ال يلّبي رغباته واحتياجاته، 
اأو ال يعرّب عن روحه وان�ضغاالته وال يتناول ق�ضاياه احلقيقية، اإّما عن 
ق�ضد بتاأثري االأطراف ال�ضيا�ضية واملوؤ�ض�ضات املالكة لو�ضائل االإعالم، 
والتي تتعامل مبنطق امل�ضلحة والربح ولي�ش مبنطق املهنية واملو�ضوعية 
االإعالمية يف التغطية، واإّما لعدم كفاءة هذه الو�ضائل االإعالمية وعدم 

قدرتها على م�ضايرة التطورات احلا�ضلة يف املجال االإعالمي.

هناك انعكا�ضات ترتّتب على حالة الفو�ضى التي 
يعي�ضها البّث الف�ضائي العربي، ولكن الآثار الثقافية 

لها وقع عميق،  لأنها مرتبطة باأمناط التفكري 
وال�ضلوكات، التي تتبّناها الأجيال العربية احلالية 

وتتوارثها عنها الأجيال الالحقة. 

وقد اأّدت هذه الهجرة اجلماعية للجمهور العربي نحو القنوات 
الف�ضائية االأجنبية اأو الدولية، اإىل ظهور عدة مفاهيم واإ�ضكاليات18، 
كالغزو الثقايف، العوملة االإعالمية، تدّفق املعلومات االأحادي، انتهاك 

ال�ضيادة الوطنية .. والثقافية، تهديد االأمن الفكري، الهوّية الوطنية.

ويعترب مفهوم ال�ضيادة من املفاهيم التي اأ�ضبحت لها دالالت 
حدثت  التي  التكنولوجية  بالتطورات  باخل�ضو�ش  مرتبطة  اأخرى، 
الف�ضائي ويف تقنيات  التلفزيوين  البث  موؤخرا، وال�ضيما يف جمال 
من  اأخرى  اأنواع  نتحّدث عن  والتي جعلتنا  كاالإنرتنت،  التوا�ضل 
ال�ضيادة، كال�ضيادة الثقافية واالإعالمية واملعلوماتية، التي تعّد الرهان 
احلقيقي للدول واملجتمعات املعا�ضرة، التي ترغب يف املحافظة على 

ا�ضتقاللها و�ضيادتها الكاملة من كل النواحي19.
واإذا كانت ال�ضيادة يف املا�ضي تعني قدرة الدولة على التحّكم 
بكل  اخلا�ضة  و�ضيا�ضتها  قوانينها  وتطبيق  اجلغرافية،  حدودها  يف 
يف  تتحّكم  اأن  وللدولة  اأجنبية،  جهة  اأّي  من  تدّخل  ودون  حرية، 
حركة  يف  والتحّكم  الوطني،  ود�ضتورها  لقوانينها  وفقا  مواطنيها 
اأ�ضبح  فحاليا  العك�ش؛  اأو  اخلارج  اإىل  الداخل  من  االأفراد  انتقال 

ملفهوم ال�ضيادة اأبعاد اأخرى ومعاٍن اأخرى.

اإّن احتكام البث الف�ضائي العربي ملواثيق �رشف، 
ل ُي�ضهم فقط يف �ضبط وتنظيم هذا املجال، واإمنا 
ي�ضهم كذلك يف اإر�ضاء اإعالم احرتايف ي�ضتند على 

قيم ومبادئ �ضامية، واإعالم يعمل على الرقي بعقل 
امل�ضاهد العربي وتنمية وعيه ومعارفه

الدولة  حتّكم  يف  يتمّثل  لل�ضيادة  احلديث  املفهوم  فاإّن  وعليه، 
اجلغرافية،  حدودها  عرب  املتداولة  واملعارف  واالأفكار  املعلومات  يف 
والقدرة على �ضّد  الدول االأخرى،  الوافدة من  تلك  والتحّكم يف 
الغزو الثقايف والفكري الكا�ضح من قبل دول واأمم اأخرى، وحتقيق 

االأمن الفكري ل�ضعبها وال�ضيادة الفكرية الثقافية. 
باالإ�ضافة اإىل القدرة على اإنتاج املعلومات واملعارف وامل�ضامني 
حمّليا وب�ضكل م�ضتقّل عن اخلارج. وبالتايل فاإّن قدرة الدولة على 
مواجهة  وعلى  واملعلومات،  واملعارف  االإعالمية  امل�ضامني  اإنتاج 
االأفكار واالأمناط الثقافية وامل�ضامني االإعالمية الدخيلة، هو ما يحّقق 
�ضيادة الدولة؛ التي مل تعد، كما يف املا�ضي، �ضيادة �ضيا�ضية فقط، 

ولكن ثقافية وفكرية وعلمية ومعلوماتية واإعالمية.
واالأكيد اأّن كل هذه االأخطار هي نتيجة حتمية حلالة الاّلنظام  
التي يعرفها االإعالم العربي، الذي مل يتمّكن من بناء نف�ضه وجتديد 
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وعلى  العربي،  امل�ضاهد  وفاء  على  يحافظ  يجعله  ب�ضكل  م�ضامينه 
اأمنه الثقايف. فغدا املواطن العربي عر�ضة للقنوات االأجنبية، التي 
غر�ضت فيه قيما واأفكارا غريبة عن بيئته، مّما جعله يتاأثر بهذه االأفكار 

الوافدة ويت�ضّرف وفقها.
 فنظرا اإىل اأنه مل يجد ما ُي�ضبع احتياجاته 
يف الف�ضائيات العربية، فاإنه توّجه اإىل القنوات 
االأمور  هذه  عن  بحثا  االأجنبية،  والف�ضائيات 

واحلاجات التي افتقدها يف االإعالم العربي.
»اإّن االإعالم مهنة تخاطب عقول النا�ش 
التاأكيد  ال�ضروري  من  كان  وعليه  جميعا، 
والقيمية يف  االأخالقية  ال�ضوابط  اأهمية  على 

الر�ضالة االإعالمية. واليوم ت�ضعى العديد من الدول واملوؤ�ض�ضات 
جت�ضيد  اإىل  احلاجة  يوؤّكد  ما  وهذا  االآخرين،  حقوق  طم�ش  اإىل 
وثيقة �ضرف اإعالمية عاملية يلتزم بها االإعالم بالدفاع عن احلقوق 
الـموؤ�ض�ضـات  وهـيـمـنـة  االإعالمية،  العوملة  منظومة  و�ضط 
اإلـى  الدخول  اليوم  ت�ضـتطـيع  التي  املعادية،  االإعـالمـيـة 
وغـر�ضها  واالإنتـرنت،  الف�ضائيات  عرب  مـختلفة  باأ�ضكال  بيوتنا 
و�ضلوكاتنا  وتفكرينا  مفاهيمنا  فـي  تـغيـيــر  اإحـداث  االأ�ضـا�ضـي 

وا�ضتقرارنا«20.
واإذا كانت �ضبكة االإنرتنت قد اأّثرت ب�ضكل كبري على املفهوم 
اال�ضطناعية  االأقمار  عرب  الف�ضائي  البث  فاإّن  لل�ضيادة،  التقليدي 

ال يقّل اأهمية وتاأثريا. 
فحاليا توجد املئات من القنوات الف�ضائية، التي تبّثها خمتلف 
الدول، بلغات متعّددة، وتتناول جماالت خمتلفة، باالإ�ضافـة اإلـى 
والتوزيع واال�ضتقبال،  البث  تطـّور االأجهـزة االت�ضاليـة، كاأجهزة 
ما  وهو  تقنية،  عوائق  ودون  ب�ضهولة  تتدفق  امل�ضامني  يجعل  مّما 
يجعل هذه القنوات الف�ضائية عابرة للقاّرات وللحدود اجلغرافية، 
متعّلقة  جديدة  حتديات  مواجهة  يف  الدول  ُيدخل  الذي  ال�ضيء 
االإعالمية  امل�ضامني  يف  التحّكم  على  قادرة  غري  فهي  ب�ضيادتها، 
الـمتعولـمة،  القنوات  هذه  ت�ضوقها  التي  الثقافية  والـمحتويات 
اإلـى  وغري قادرة على منعها من اخرتاق حدودها، ومن الو�ضول 

مواطنيها. عقول 

قادرة  غري  �ضارت  باخل�ضو�ش(  )العربية  احلكومات  اأّن  كما 
التطور  ب�ضبب  االإعالمي21،  الف�ضاء  فـي  الكّلي  التحّكـم  علـى 
كـان  عّما  كّلية  خمتلفا  اإعالميا  واقعـا  اأفرز  الذي  التكنولوجي 
الف�ضائيات  ارتفعت  حيث  الـما�ضي،  فـي 

والقنوات ب�ضكل مذهل والفت للنظر.
ولعّل هذا ما جعل البع�ش يتحّدث عن 
املفتوحة«  و»ال�ضماوات  املفتوحة«  »احلدود 
تر�ضل  التي  اال�ضطناعية  باالأقمار  تعّج  التي 
ا�ضتقبالها  املمكن  القنوات،  من  املئات 
تلك  حكومات  �ضاءت  �ضواء  بلد،  اأّي  من 

البلدان اأم رف�ضت. 
فالتطورات التقنية والتكنولوجية احلا�ضلة يف و�ضائل واأجهزة 
على  اأحيانا  امل�ضتحيل  من  اأو  ال�ضعب  من  تـجعل  االت�ضال، 
الدولة، مراقبة املعلومات وامل�ضامني املتدفقة واملتنقلة عرب خمتلف 

االت�ضالية. واالأوعية  القنوات 
ولذا فاإّن هذا الواقع يفر�ش علينا اإعادة النظر يف دور احلكومات 
على  قدرتها  ومدى  االإعالمي22،  ف�ضائها  يف  التحّكم  يف  العربية 

متابعة البث الف�ضائي الوافد. 
وعليه فاإّن البث الف�ضائي العابر للقاّرات واحلدود يجعل مفهوم 
ال�ضيادة مفهوما باليا وغري ذي معنى ب�ضكله التقليدي، نظرا اإىل عدم 
وم�ضامني  معلومات  من  اإليها  يفد  ما  يف  التحّكم  يف  الدولة  قدرة 
اأجنبية، خا�ضة اإذا كانت دولة متخّلفة ال متلك اإنتاجا حمّليا ي�ضاهي 
عقول  على  تاأثريه  من  ويحّد  االأجنبي،  االإعالمي  االإنتاج  ويواجه 

و�ضلوكيات امل�ضاهدين.
و�ضائل  فيه  اأ�ضبحت  الذي  الراهن  ع�ضرنا  يف  و»ال�ضيما   
االت�ضال اجلماهريي كالف�ضائيات، ت�ضهم ب�ضورة بارزة وملحوظة يف 
ت�ضكيل الراأي العام، ويف حتديد معامل الف�ضاء العمومي وما يتّم فيه 

من نقا�ضات حول خمتلف املوا�ضيع«23. 
كما اأّن هذه الف�ضائيات قد اأ�ضحت تلعب دورا كبريا يف حتديد 
تنميط  ويف  وقيمه،  اأفكاره  قولبة  ويف  العربي،  املتلّقي  اهتمامات 

�ضلوكياته وت�ضرفاته.

ل تنح�رش اأهّمية البث الف�ضائي 
العربي يف كونه يوؤّثر يف البيئة 
العربية يف املجالت ال�ضيا�ضية، 

الثقافية، الدينية، واإمنا تكـمن اأي�ضا 
يف كون الإعالم العربي الـمراآة 

التي تعـكـ�ص واقـعنا الجتمـاعي 
والثقايف لالآخر.

تنظيمه و�سبل  العربي  الف�سائي  البث  واقع 
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خاتـمة :
الف�ضائي  البث  اإّن  اإيراده،  �ضبق  ما  خالل  من  القول  ميكن 
الدول  اتفاق  خالل  من  و�ضبط،  تنظيم  اإىل  ما�ّضة  بحاجة  العربي 
على  االإعالم،  قطاع  على  الو�ضّية  الوطنية  هيئاتها  يف  مُمَّثَلًة  العربية 
القنوات  كل  اإلزام  على  قادرة  جديدة،  وت�ضريعات  قوانني  اإ�ضدار 
القانونية،  القواعد  هذه  وفق  العمل  على  العربية  والف�ضائيات 

واحرتام بنودها ونقاطها.
هذا باالإ�ضافة اإىل �ضرورة االتفاق على مدّونة اأخالق من �ضاأنها 
اأن ُتلقي بظاللها على املمار�ضة االإعالمية ب�ضفة عامة وعلى البث 
الف�ضائي ب�ضفة خا�ضة، وجتعل االإعالميني العرب وموؤ�ض�ضات البث 

العربية تلتزم مبعايري مهنية ومبنظومة مبادئ يف املجال االإعالمي.
اإذا ما كانت منّظمة  العربية-  املنظومة االإعالمية  اأّن  وال �ضك 
العربية لالآخر يف  الثقافة  تقدمي  ب�ضكل كبري يف  ُت�ضهم  وم�ضبوطة- 
ال�ضعوب  مع  الثقايف  التقارب  حتقيق  يف  وت�ضهم  اأ�ضكالها،  اأرقى 

االأخرى، بل ويف ترويج الثقافة والتقاليد العربية. 
فاإنها  الفو�ضى،  من  حالة  وتعي�ش  منّظمة  غري  كانت  ما  واإذا 
ما  وهذا  �ضورها،  اأب�ضع  يف  العربية  والثقافة  العربي  الواقع  ت�ضّوق 
يحدث حاليا لالأ�ضف ال�ضديد. فاملتابع للقنوات العربية يتبنّي له اأّن 
غالبيتها تقّدم م�ضمونا مرتّهال، وبعيدا كل البعد عن الثقافة والواقع 

العربيني.
ل �ضك اأّن املنظومة الإعالمية العربية - اإذا ما كانت 

منّظمة وم�ضبوطة-ُت�ضهم ب�ضكل كبري يف تقدمي 
الثقافة العربية لالآخر يف اأرقى اأ�ضكالها، وت�ضهم يف 

حتقيق التقارب الثقايف بني ال�ضعوب.

 ومن هذا املنطلق فاإننا نوؤكد اأّن مو�ضوع تنظيم البث الف�ضائي 
اأمنية،  �ضيا�ضية،  اقت�ضادية،  ثقافية،  كثرية،  اأبعادا  ياأخذ  العربي 
االأهمية  من  لها  االأبعاد  هذه  اأّن  يف  �ضك  وال  واجتماعية...الخ. 
التعجيل  ال�ضروري  من  يجعل  ما  الوقت،  ذات  يف  واخلطورة 
اأجل حّل مع�ضلة الفو�ضى احلالية يف  بدرا�ضتها والتكّفل بها، من 

البث الف�ضائي العربي.
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 مقّدمة :
حول  الع�ضرين  القرن  من  االأخري  العقد  خالل  اجلدل  دار 
االإعالمي  االأداء  ل�ضبط  كاآلية  االأخالقية  ال�ضرف  مواثيق  جدوى 

ملختلف املوؤ�ض�ضات االإعالمية املطبوعة وامل�ضموعة واملرئية.
الغربيني  الباحثني  من  كبرٌي  فريٌق  ذهب  ال�ضدد،  هذا  ويف 
ال�ضرف  مواثيق  اأّن  اإلـى  االإعالم  اأخالقيـات  بحـقـل  الـمهتّمني 

االأخالقية قد �ضّكلت بدورها مرجعية ر�ضينة 
ي�ضتند اإليها ال�ضحفيون واالإذاعيون يف �ضبط 
ممار�ضاتهم االإعالمية، مبا ي�ضمن عدم اإ�ضرارهم 

مب�ضالح املجتمع ومقدراته املادية واملعنوية. 
من  فريٌق  يعتقد  االآخر؛  اجلانب  على 
النامية  الدول  يف  وال�ضيا�ضات  القرار  �ضانعي 
اأّن القوانني والت�ضريعات االإعالمية هي االآلية 

االأكرث قدرة على �ضبط املمار�ضات االإعالمية واحلّد من التاأثريات 
ال�ضلبية النحراف بع�ش االإعالميني عن اأخالقيات املهنة.

بيد اأّن العقد االأول من القرن احلايل قد �ضهد قدراً من التوافق 
االإقليمية  امل�ضتويات  على  واالإعالميني  الباحثني  بني  واالت�ضاق 
اأبرز  اإحدى  بو�ضفها  االأخالقية  ال�ضرف  مواثيق  باأهمية  والدولية 
حال  وبخا�ضٍة  لالإعالميني،  واملهني  االأخالقي  ال�ضبط  اآليات 
وجود توافق من قبل االإعالميني على بنود ون�ضو�ش تلك املواثيق،  
 The Media وذلك يف اإطار ما ُيعرف بالتنظيم الذاتي لالإعالم
Self-Regulation حيث ُي�ضري الطرح احلايل اإىل اأّن االإعالميني 

اأنف�ضهم هم القادرون على �ضياغة مواثيق ال�ضرف االأخالقية التي 
�ضيكون  املواثيق  تلك  ببنود  التزامهم  واأّن  املهنّية،  ممار�ضاتهم  حتكم 
طوعياً ونابعاً من قناعاتهم ال�ضخ�ضية واملهنّية، و�ضعورهم بامل�ضوؤولية 

االجتماعية نحو الراأي العام واملجتمع يف جممله.
من  االأخرية  ال�ضنوات  �ضهدت  فقد  التاريخية؛  الناحية  ومن 
من  االإعالم  باأخالقيات  ملحوظـاً  اهتماماً  االأربعينيـات  عقـد 
االإعالم  و�ضائل  الأداء  املراقبني  اخلرباء  قبل 
واالإذاعيني،  لل�ضحفيني  املهنية  واملمار�ضات 
ال�ضحف  اأّن  على  اخلرباء  هوؤالء  اأكد  حيث 
من  اأ�ضحت  قد  االإعالم  و�ضائل  من  وغريها 
حال  مبحا�ضبتها  ي�ضمح  ما  وامل�ضوؤولية  الن�ضج 
�ضرف  عن  االإعالميني  من  من�ضوبيها  خروج 
بال�ضالح  ت�ضّر  لـممار�ضاٍت  انتهاجهم  اأو  املهنة 

العام لالأفراد والـجماعات والـمجتمع يف جممله.
لل�ضحفيني  الدولـي  االتـحاد  بادر  ال�ضابق،  الطرح  �ضوء  ويف 
عام   The International Federation of Journalists
والذي  لل�ضحفيني  املهني  ال�ضلوك  مبادئ  اإعالن  باإ�ضدار   1954
لالإعالميني  االحرتايف  املهني  االأداء  ت�ضمن  التي  املعايري  يحّدد 

على م�ضتوى العامل.)1(
والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  اهتّمت  كما 
اأبرز  كاإحدى  االأخالقية  ال�ضرف  مواثيق  ثقافة  “اليون�ضكو” بن�ضر 
املختلفة؛  االإعالمية  املوؤ�ض�ضات  يف  املهني  االأداء  �ضبط  اآليات 

نحو ميثاق �شرف اأخالقي لالإعالميني العرب: 
بل التطوير الروؤى النقدية و�شُ

�أ.د. خالد �ضالح �لدين ح�ضن علي
مدير مركز بحوث �لر�أي �لعام
كلية �الإعالم/ جامعة �لقاهرة

يعتقد خرباء الإعالم اأّن املواثيق 
الأخالقية هي اإحدى اأبرز اآليات 
�ضبط الأداء املهني لالإعالميني

وت�ضّكل مرجعية ر�ضينة ي�ضتند 
اإليها ال�ضحفيون والإذاعيون يف 

�ضبط ممار�ضاتهم الإعالمية.
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االأخالقية  ال�ضرف  ملواثيق  مقارنة  درا�ضات  باإجراء  املنظمة  وقامت 
التي تتبّناها دول العامل املتقّدم وبع�ش دول العامل النامي.)2(

– ال�ضوفياتي  االحتاد  �ضقوط  اأّن  اإىل  الباحثني  بع�ش  ويذهب 
يف  ال�ضلطوية  النظرية  وتواري  الت�ضعينيات  عقد  نهاية  يف  �ضابقا- 
االإعالم ،ف�ضاًل عن تراجع املوؤيدين لنظرية االإعالم املوّجه، قد اأدى 
بدوره اإىل �ضطوع جنم االإعالم احلّر الذي ُيعلي من قيم حّرية التعبري 
املمار�ضات  عن  بعيداً  االإعالمي،   االأداء  يف  وال�ضفافية  والنزاهة 
بالدعاية  اأ�ضا�ضاً  ال�ضائدة يف النظم ال�ضمولية وال�ضلطوية التي تهتّم 
احلايل،   التطور  �ضوء  املهيمنة.ويف  واالأحزاب  احلاكمة  لالأنظمة 
ّناع  باتت مواثيق ال�ضرف االأخالقية االآلية،  االأكرث قبواًل لدى �ضُ
القرارات وال�ضيا�ضات،  مقارنًة باآلّية القوانني والت�ضريعات ال�ضارمة 
التي ت�ضّر باالإعالميني وحتول بينهم وبني اال�ضطالع مبهاّمهم ب�ضكٍل 

احرتايف ومهني.
يف  ملحوظاً  تنامياً  الثالثة  االألفية  من  االأول  العقد  �ضهد  وقد 
ل�ضبط  كاآلية  االأخالقية  ال�ضرف  ملواثيق  النامي  العامل  دول  تبّني 
املمار�ضات املهنّية لو�ضائل االإعالم املختلفة.وعلى الرغم من ذلك،  
ثّمة  اأّن  االإعالم  باأخالقيات  املعنّيون  والباحثون  املراقبون  يوؤكد 
يعتقدون  التي  املواثيق  لتلك  االإعالميني  قبل  من  ملحوظاً  جتاهاًل 

اأنها نـمط من اأنـماط الو�ضاية والرقابة عليهم.
االجتماعية  امل�ضوؤولية  ومنّظري  الباحثني  بني  اتفاٌق  وي�ضود 
ـُمّثـــل بدوره �ضامناً  لالإعالم باأّن تفعيل املواثيق االأخالقية اإنـما ي
االإعالميني  ويجعل  والر�ضادة،   بامل�ضوؤولية  يّت�ضم  اإعالمي  الأداٍء 
مراحل  خالل  وبخا�ضٍة  جمتمعاتهم،  تطوير  يف  اإيجابيني  �ضركاء 

التحّول الدميقراطي.

�ضهد العقد الأول من الألفية الثالثة تنامياً ملحوظاً 
يف تبّني دول العامل النامي ملواثيق ال�رشف 
الأخالقية كاآلية ل�ضبط املمار�ضات الإعالمية.

ومتّر العديد من الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي مبراحل 
مبا  وتفعيلها،   االأخالقية  املواثيق  اإحياء  بدورها  ت�ضتوجب  انتقالية 
يجعل و�ضائل االإعالم حمّركاً اأميناً واإيجابياً الآليات عملية التحّول 
روؤيٍة  اإىل  الدميقراطية.وللو�ضول  وتكري�ش  اال�ضتقرار  نحو  الر�ضيد 

ر�ضيدٍة ومتكاملٍة لدور املواثيق االأخالقية يف �ضبط االأداء االإعالمي 
 The Critical النقدي  للتحليل  البالغة  االأهمية  تبدو  العربي 
والبنية  املفهوم  حيث  من  االأخالقية  للمواثيق  ؛   Analysis
والر�ضالة واالأهداف والقيم ، والر�ضد الدقيق الأهميتها املجتمعية، 
التي  واالإ�ضكاليات  واملعّوقات  املواثيق،  لتلك  العاملية  والروؤية 
تعرت�ش اال�ضتفادة منها يف البيئات املحلية والعربية والدولية؛ ف�ضاًل 
واآليات  احلالية  االأخالقية  املواثيق  ب�ضاأن  النقدية  الروؤى  طرح  عن 
تفعيلها، وحّث االإعالميني على االلتزام بها والتعاطي االإيجابي مع 

بنودها ون�ضو�ضها املختلفة.
اإىل �ضرب  البحثية  الورقة  الطرح احلايل،  ت�ضعى هذه  ويف �ضوء 
ميكن  التي  االآليات  اأبرز  اإحدى  بو�ضفها  االأخالقية  املواثيق  اأغوار 
من خاللها �ضبط اأداء االإعالم العربي، وتهيئة االإعالميني العرب 
اإىل  و�ضواًل  املهنّية،   ممار�ضاتهم  االحرتافية خالل  باملعايري  لاللتزام 
العربية،وحتدياتها  االأمة  بق�ضايا  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  م�ضوؤوٍل  اإعالٍم 

امل�ضريية يف احلا�ضر وامل�ضتقبل.
اأهمية مواثيق ال�ضرف الأخالقية:

اأّن االإ�ضراف يف مفهوم ال�ضلطة الرابعة  يعتقد بع�ش الباحثني 
The Fourth-Estate ؛ بو�ضفها �ضلطًة معنوية تعطي تفوي�ضاً من 
االأداء احلكومي،   الرقابة على  مُتار�ش  باأْن  لو�ضائل االإعالم  املجتمع 
لالإعالميني  حما�ضبة  ثّمة  تكون  اأن  دون  الف�ضاد  تك�ضف  واأن 
اخلارجني على اأخالقيات املهنة �ضيوؤدي بدوره اإىل تغّول االإعالم،  
بالغ  اأمٌر  وهو  املوؤ�ض�ضات  فوق  موؤ�ض�ضة  الوقت  عرب  ي�ضبح  بحيث 
اخلطورة يتنافى بدوره مع مفهوم التفاعل االإيجابي بني موؤ�ض�ضات 

الدولة يف اإطار ال�ضالح العام للمجتمع.
هم  االإعالميون  كان  اإذا  اأنه  على  اأنف�ضهم  الباحثون  ويوؤكد 
احلّرا�ش االأمناء على م�ضلحة املجتمع؛ فمن يحر�ش هوؤالء احلّرا�ش؟  

.  Who Guards The Guardians?
 واإزاء ذلك تبدو االأهمية البالغة لتبّني ميثاق �ضرف اأخالقي 
واالأن�ضاق  االإعالم  بني  والوظيفية  االإيجابية  التفاعلّية  ي�ضمن 
الفرعية للمجتمع، �ضواء ال�ضيا�ضية اأم االقت�ضادية اأم االجتماعية، 

للمجتمع.)3( العام  ال�ضالح  بـما ي�ضمن 

العرب لالإعالميني  اأخالقي  �سرف  ميثاق  نحو 
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 Center االإعالم  الأخالقيات  الدويل  املركز  ويوؤكد       
جانباً  اأّن  for International Media Ethics CIME؛ 
كبرياً من االإعالميني يعملون بال اأُطٍر اإر�ضادية اأو اأخالقية،  حيث 
الذاتية  واأحكامهم  تقييماتهم  على  االأعم  االأغلب  يف  يعتمدون 
على  اخلطورة  بالغ  اأمٌر  وهو  واالأيديولوجية،   الثقافية  ومرجعياتهم 
مهنة االإعالم.واإزاء ذلك،  تبدو االأهمية البالغة لوجود مرجعيات 
اأخالقية ومواثيق �ضرف معتربة الأنها توّفر اأُطراً قيمّية ملهنة االإعالم 

A Values Framework.  4

الأخالقيات  العلمي  للرتاث  املتعّمق  التحليل  خالل  ومن 
االإعالم،  ميكن طرح عدد  من االأمور التي ي�ضود حولها اتفاق بني 
ل�ضبط  اآلية  وجود  باأهمية  بدورها  وتتعلق  واملمار�ضني،   الباحثني 
االأخالقية  ال�ضرف  مواثيق  خالل  من  وبخا�ضٍة  االإعالمي،  االأداء 

وذلك على النحو التايل:
• املجتمع 	 يف  مهّماً  دوراً   وامل�ضوؤول  احلر  االإعالم  ـُمار�ش  ي

الـموؤ�ض�ضات  التنظيم عن  فاإّن غياب  ثّم  الدميقراطي ومن 
االإعالمية �ضي�ضّر حتماً بدور تلك الو�ضائل يف الدميقراطيات 
النا�ضئة وبخا�ضٍة يف املنطقة العربية بعد اندالع  ثورات الربيع 
العربي يف عدٍد من الدول العربية متمثلًة يف تون�ش وم�ضر 

وليبيا واليمن.
• اإىل 	 نظراً  والفعالّية  بالتاأثري  االإعالمية  املوؤ�ض�ضات  تّت�ضم 

توؤّثر  فهي  ثّم  ومن  ؛  العام  الراأي  ت�ضكيل  على  قدرتها 
ب�ضكٍل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر يف العملية ال�ضيا�ضية ؛ واإزاء 
د حيادية االإعالم، بعيداً  ذلك ينبغي توفري �ضمانات تع�ضّ

عن امل�ضالح ال�ضيقة وامل�ضالح احلزبية والفئوية.
• اإّن االأداء غري املهني وغري االحرتايف لو�ضائل االإعالم قد 	

ي�ضّر بظاهرة الراأي العام وُيقّو�ش العملية ال�ضيا�ضية واأركان 
الدولة الدميقراطية. ويف هذا ال�ضدد يوؤكد علماء االت�ضال 
امل�ضوؤول لبع�ش االإعالميني قد  اأّن االأداء غري  ال�ضيا�ضي 
 Political والريبة  الثقة  عدم  م�ضاعر  �ضيوع  اإىل  اأدى 
Cynicism يف ال�ضيا�ضات والرموز ال�ضيا�ضية واملوؤ�ض�ضات 
احلكومية؛ ومن ثّم تبدو اأهمية مراعاة امل�ضوؤولية االجتماعية 
واالأخالقية يف اأداء املوؤ�ض�ضات االإعالمية املختلفة املطبوعة 

وامل�ضموعة واملرئية والرقمية.
• ينبغي اإر�ضاء اآلية فاعلة لتقومي االإعالم وحما�ضبته من قبل 	

الراأي العام وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين،  بحيث ال ي�ضري 
االإعالم كياناً غري متناغم مع كيانات املجتمع املختلفة.)5(

• يف 	 االأخالقية  للمعايري  واتباعهم  االإعالميني  انخراط  اإّن 
من  يحميهم  �ضياجاً  لهم  �ضيمّثل  االإعالمية  ممار�ضاتهم 
ع�ضف احلكومات التي طاملا تّتهمهم –اأي االإعالميني- 
باأنهم غري اأخالقيني Unethical ويعمدون اإىل االإ�ضرار 

بال�ضالح العام للمجتمع.)6(
     وتتحّدد �ضمات مواثيق ال�ضرف االأخالقية ودالالت بنودها 
الذي  َمْن  اأولهما؛  مهّمني:  متغرّيين  �ضوء  ومراميها يف  ون�ضو�ضها 
دالالتها؟،  ويحّدد  ون�ضو�ضها  بنودها  وُي�ضيغ  املواثيق  تلك  ي�ضع 
املواثيق  تلك  اإعداد  يف  املتبعة  واالإجراءات  االآليات  ما  وثانيهما؛ 
و�ضائل  ومالكو  االإعالميون،  واأبرزهم  امل�ضتفيدين  على  وطرحها 

االإعالم، والراأي العام..؟.
مُيثل اللتزام مبيثاق ال�رشف الإعالمي �ضياجاً يحمي 

الإعالميني من ع�ضف احلكومات.

مواثيق  من  اأمناط  عدة  ر�ضد  ميكن  احلايل  الطرح  �ضوء  ويف 
ال�ضرف االإعالمية على النحو التايل:

 Single  1( ميثاق ال�سرف املهني للو�سيلة الإعالمية املعّينة(

املواثيق  من  النمط  هذا  على  البع�ش  وُيطلق  Media Code؛ 
The Code of Conduct؛  املهني  ال�ضلوك  دليل  م�ضطلح 
املوؤ�ض�ضات  بع�ش  تبّني  اإىل  ُت�ضري  وعربية  عاملية  جتارب  ثّمة  اأّن  اإال 
االإعالمية لكال النمطني،  كما هو احلال فـي قناة اجلزيرة االإخبارية 
الـمهني  لل�ضلوك  ودلياًل  االأخـالقي،  لل�ضرف  ميثاقـاً  تتبّنى  التي 

فـي اآٍن واحد.
الـمـعـّينـة  لـلـدولــة  الـر�سـمـي  ال�سـرف  مـيثــاق   )2(

املواثيق  من  النمط  وهذا  National Official Code؛ 
اأو  احلكومات،  خالل  من  تنفيذه  ومراقبة  و�ضعه  يتّم  االأخالقية 
والهيئات  املوؤ�ض�ضات  اأو  للحكومة،  التابعة  االإعالمية  املجال�ش 

االإعالمية التي تفتقر اإىل ال�ضرعية الدميقراطية.
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)3( ميثاق ال�سرف غري احلكومي 

هذا  و�ضع  ويتّم  National Independent Code؛ 
والنقابات  االحتادات  خالل  من  االأخالقية  املواثيق  من  النمط 

االإعالمية امل�ضتقلة التي ال تتبع احلكومات.
الـر�سمي  الطــابـع  ال�سـرف الإقـليـميـة ذات  مواثيـق   )4(

تلك  و�ضياغة  و�ضـع  ويتـّم  Regional Official Codes؛ 
الر�ضمية/اأو  والهيئـات  الـموؤ�ض�ضات  خالل  من  الـمواثيق 
الـحكومية يف عدة دول جمتمعة يربطها احتاد كونفدرايل،  كما هو 

احلال يف ميثاق ال�ضرف االإعالمي العربي على �ضبيل املثال.
مواثيق ال�سرف ذات الطابع الدويل والتي متّثل مرجعية   )5(

لل�ضحفيني واالإعالميني يف دوٍل وثقافاٍت متعددة؛ ويتّم طرح تلك 
املواثيق من خالل الكيانات واملوؤ�ض�ضات واالحتادات الدولية،  كما 
الدويل  االحتاد  طرحه  الذي  املهني  ال�ضرف  ميثاق  يف  احلال  هو 
مرجعّية  االأخرية  االآونـة  فـي  واأ�ضحى  1954؛  عام  لل�ضحفيني 

اأخالقية ومهنية الآالف ال�ضحفيني فـي اأكرث من مائة دولة.)7(
 ووفقاً للتق�ضيم ال�ضابق للمواثيق االأخالقية، يت�ضح اأّن البيئة 
االأخالقية،  املواثيق  من  منطني  على  تنطوي  العربية  االإعالمية 
اأولهما؛ الـميثـاق االأخـالقـي الـذي يـخ�ّش كـل دولـة عـربيــة 

عـلى حده.
وثانيهما امليثاق االإقليمي املتمثل يف ميثاق ال�ضرف االإعالمي 
االأع�ضاء يف جامعة  العربية  الدول  العربي والذي يخ�ّش جمموع 

العربية. الدول 
واملرئي،  امل�ضموع  لالإعالم  االأخالقية  املواثيق  على  وبالرتكيز 
لديهم  كانت  العربي  العامل  يف  االإعالمي  القرار  ّناع  �ضُ اأن  يت�ضح 
�ضرف  ميثاق  لتفعيل  الق�ضوى  االأهمية  ب�ضاأن  قوية  اعتقادات 
اأخالقي لالإعالم العربي.ويبدو ذلك جلياً يف ديباجة اإعالن ميثاق 
القرار االإعالمي  ّناع  فيها �ضُ اأكد  العربي والتي  ال�ضرف االإعالمي 
العـام  الراأي  ت�ضكيل  فـي  لالإعالم  املتعاظم  الـدور  على  الـعربي 
الوحدة  حتقيق  يف  لالإعالم  املاأمول  والدور  العربي،  الوطن  يف 
الوطنية  اأهدافها  و�ضمّو  االإعالمية  الر�ضالة  على  واحلفاظ  العربية 

واالإن�ضانية. والقومية 

 وقد اأو�ضى جمل�ش وزراء االإعالم العرب التابع جلامعة الدول 
العربية ب�ضرورة اإقرار ميثاق �ضرف اإعالمي عربي قومي انطالقاً من 
االإميان العميق باأهمية دور االإعالم يف خدمة الق�ضايا العربية وتقديراً 
االأثر  بعيـدة  اأ�ضا�ضية  ر�ضالة ح�ضارية  ذا  رائداً  عماًل  بو�ضفه  لدوره 

فـي حياة االأفراد واجلماعات.)8(
يحمل غياب الأُطر الأخالقية العاملية يف طياته 

خُمرجاٍت كارثية على م�ضتوى الأداء الإعالمي

التقدير  العربي  االإعالمي  ال�ضرف  ميثاق  بنود  اأبرزت  وقد 
ّناع القرار العربي لدور االإعالم يف املجتمعات  املتزايد من قبل �ضُ
العربية، حيث ارتكز امليثاق يف مبادئه العامة على اأّن االإعالم يقوم 
واأّن حرية  التعبري وحّق االطالع،  اأ�ضا�ضيني، هما حّق  على حّقني 
التعبري �ضرٌط اأ�ضا�ضي لالإعالم الناجح، على اأن ترتبط تلك احلرية 
االإعالمية مع م�ضالح  اأن ت�ضطدم احلرية  ينبغي  اأي ال  بامل�ضوؤولية، 

املجتمع اأو تتجاوز حدود حريات االآخرين.
املنظور العوملي للمواثيق الأخالقية:

باأّن  العوملة  ب�ضوؤون  املهتمني  الباحثني  من  كبرٌي  فريٌق  يعتقد 
الـم�ضوؤولة  املوؤ�ض�ضات  اإلـى  ما�ّضة  حاجٍة  يف  املعا�ضرة  املجتمعات 
بـهـا.  االإ�ضرار  وعدم  الــمجتمعـات  بتلك  النهو�ش  على  القادرة 
ويف ال�ضياق ذاته؛ يذهب الباحثون اأنف�ضهم اإىل اأّن غياب االأن�ضاق 
َرجات كارثية على  اأو االأُطر االأخالقية العاملية �ضيوؤدي بدوره اإىل خُمْ
م�ضتوى االأداء االإعالمي ؛ ومن ثّم لن تكون هناك فر�ضة الإحداث 
الدقة  معايري  �ضتختفي  حيث  املهّمة،  الق�ضايا  حول  عاملي  توافق 

واالإن�ضاف والعدالة وال�ضفافية عن االإعالم العاملي.)9( 
اأهمية حتقيق قدر معتدل من املعيارية  وفـي هذا ال�ضدد تبدو 
االحتـرافية  االإعـالميـة  للممـار�ضـات  االأخـالقيـة  االأُطـر  ب�ضاأن 

فـي خمتلف و�ضائل االإعالم التقليدية واجلديدة. 
باأخالقيات  املهتّمون  الباحثون  يعتقد  االآخر،  اجلانب  على 
االإعالم اأّن العوملة االإعالمية قد بداأتُ تلقي بظاللها وتاأثرياتها على 
اأخالقيات االأداء االإعالمي يف خمتلف دول العامل . وعلى الرغم 
ثّمة  اأّن  اإاّل  االهتمام،  من  كافياً  ق�ضطاً  ينل  مل  الطرح  هذا  اأّن  من 
دالئل توؤكد وجود جهود دولية ل�ضبط االأداء االإعالمي من خالل 

العرب لالإعالميني  اأخالقي  �سرف  ميثاق  نحو 
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مواثيق �ضرف اأخالقية جتمع بني ال�ّضمات العاملية واملحلية، اأي اأن 
اخل�ضو�ضية  تفر�ضه  وما  العاملية  املعايري  بني  ما  مزيجاً  بدورها  مُتّثل 

الثقافية لالأقاليم اجلغرافية والدول املعّينة.)10(
ويوؤكد الطرح ال�ضابق ما ذكره م�ضوؤولو االحتاد الدويل لل�ضحفيني 
املنوطة  واملجال�ش  والهيئات  احلكومات  من  العديد  باأّن  موؤخراً 
ال�ضرف  ميثاق  ون�ضو�ش  بنود  ا�ضتلهمت  قد  واالإعالم  بال�ضحافة 
االأخالقي الذي طرحه االحتاد الدولـي منـذ عـام 1954، بـما ُي�ضري 

االجتاه  تنامي  اإىل 
ثقافة  نحو  العاملي 
ب�ضاأن  متجان�ضة 
االإعالم  اأخالقيات 

لالإعالميني  املهنّية  املمار�ضات  يف  توافرها  ينبغي  التي  وال�ّضمات 
بو�ضائل االإعالم املختلفة.)11(

مبّكٍر،  ب�ضكٍل  االأخالقية  للمواثيق  العوملي  املنظور  برز  وقد 
وحتديداً منذ الثمانينيات، حيث �ضعت منظمة اليون�ضكو اإىل طرح 
مفهوم التهيئة املعرفية لالإعالميني ومالكي و�ضائل االإعالم والراأي 
العام ب�ضاأن اأهمية مواثيق ال�ضرف االأخالقية بو�ضفها منطاً من اأمناط 
يف  االإعالمي  االأداء  �ضالمة  ت�ضمن  التي  التبادلّية  االلتزامات 
اأّن  يعتقدون  اليون�ضكو  خرباء  فاإّن  احلايل،  للمفهوم  املجتمع.ووفقاً 
تكاملية  عملية  هي  اإمنا  االأخالقية  وااللتزامات  املواثيق  ثقافة  ن�ضر 
Cross-level Process تتطلب وجود قناعات م�ضرتكة باأهمية 
والراأي  ومن�ضوبيها  االإعالمية  املوؤ�ض�ضات  لدى  االلتزامات  تلك 

العام بو�ضفه امل�ضتفيد النهائي من اخلدمات االإعالمية املختلفة.
ال�ضدد ثالثة م�ضاراٍت رئي�ضية  اليون�ضكو يف هذا  وقد طرحت 

على النحو التايل: )12(
ي�ضود  اأن  ينبغي  امل�ضار،  لهذا  ووفقاً  العام:  الراأي  م�سار  اأوًل: 
االعتقاد لدى قطاعات الراأي العام املختلفة باأهمية دور و�ضائل االإعالم 
هذه  واأّن  االآراء.  خمتلف  الف�ضاد،وطرح  وك�ضف  احلقائق،  اإبراز  يف 
الو�ضائل اإمنا تنا�ضل من اأجل احلقيقة. كما ينطوي امل�ضار احلايل على 
اإبراز حّق اجلمهور يف الرد والت�ضحيح، والتاأكيد على رف�ش اأّي ممار�ضات 

اإعالمية لت�ضليله،  من خالل اخللط بني املعلومات واملواد الدعائية.
ثانيًا: م�سـار الإعالمـيني : ويـنطوي الـم�ضار الـحالـي عـلى 

االأُطروحات املهّمة التالية:
االأمانة  ومراعاة  اأغوارها،  و�ضرب  احلقيقة  باأهمية حتّري  الوعي   -

واالإن�ضاف واحلياد واملو�ضوعية.
- عدم اخللط بني املعلومة والراأي.

- حتّري امل�ضداقية وحماية م�ضادر املعلومات.
التاأثريات  ومقاومة  والهدايا،  املالية  االإغراءات  رف�ش   -

االأيديولوجية.
جمع  عملية  خالل  واالأمينة  العادلة  االأ�ضاليب  اتباع   -

البيانات.
يكون  الوالء  اأّن  اأعينهم  ن�ضب  االإعالميون  ي�ضع  اأن   -

للوطن.
ووفقاً  الإعالمية؛  املوؤ�س�سات  مبالكي  اخلا�س  امل�سار  ثالثًا: 
لهذا امل�ضار فقد وجد خرباء اليون�ضكو يف هذا التوقيت)1980( اأّن 
معظم و�ضائل االإعالم مملوكة للحكومات؛ ومن ثّم فقد طالبوا تلك 
وحقهـا  التعبري  فـي  االإعالم  و�ضائـل  حرية  ب�ضماـن  الـحكومات 

فـي الو�ضول اإىل املعلومات.
االلتزام  اأهمية  االآخر  اجلانب  على  احلايل  امل�ضار  طرح  كما 
عدم  من خالل  االإعالم،  و�ضائل  قبل  من  االجتماعية  بامل�ضوؤولية 
واملكا�ضب  امل�ضالح  مقابل  يف  م�ضاحله  واإعالء  باملجتمع  االإ�ضرار 

املادية ملاّلك و�ضائل االإعالم اخلا�ضة.  
للمواثيق  العوملي  املنظور  تنامي  اإىل  الدولية  التجارب  وُت�ضري 
بتبّني  االإعالم  الأخالقيات  الدويل  املركز  اأفاد  حيث  االأخالقية، 
العديد من دول العامل ملواثيق ال�ضرف االأخالقية وبخا�ضٍة الدول 
االإفريقية ودول جنوب �ضرق اآ�ضيا، واأّن هناك معايري عاملية م�ضرتكة 
الرغم من  املواثيق، على  تلك  تت�ضمنها  االإعالم  اأخالقيات  ب�ضاأن 

اختالف ال�ضياقات الثقافية للدول التي تتبّنى تلك املواثيق.)13(
وتوؤكد البحوث العلمية التي اأُجريت يف �ضياقاٍت ثقافيٍة متباينٍة 
ال�ضرف  مواثيق  يف  م�ضرتكة  قوا�ضم  بوجود  القائل  الطرح  �ضّحة 
حـافـظ  كاي  ل  تو�ضّ فقد  العالـمي.  امل�ضتوى  على  االأخالقية 
فيها  وقام   - 2002 اأنـجزها عام  التى  Kai  Hafez  يف درا�ضته 
بع�ش  يف  ال�ضائدة  االأخالقية  ال�ضرف  مواثيق  بني  مقارنة  باإجراء 

يتطلب ن�رش ثقافة مواثيق ال�رشف الأخالقية 
قناعاٍت م�ضرتكة لدى املوؤ�ض�ضات الإعالمية 

ومن�ضوبيها والراأي العام.
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الدول االأوروبية واالإ�ضالمية-؛ اإىل وجود قدر كبري من االتفاق بني 
اإ�ضالمية  اأم  اأوروبية  كانت  �ضواء  الدرا�ضة،  والدول حمّل  الثقافات 
وبخا�ضٍة   االأخالقية  واالأُطروحات  املعايري  من  كبري  عدٍد  على 
وحماية  واملو�ضوعية،  احلقائق،  ون�ضر  الدقة،  بتحّري  املتعلقة  تلك 

اخل�ضو�ضية.)14(
الأخالقيات  العوملي  املنظور  باإبراز  املهتّمون  الباحثون  ويطرح 
االإعالم مفهوم �ضمات االإعالميني The Journalists Traits؛ 
اأن  لالإعالميني  ينبغي  اأنه  الباحثون  هوؤالء  يوؤكد  ال�ضدد  هذا  ويف 
يكونوا اأمناء ومن�ضفني وي�ضطلعوا مب�ضوؤولياتهم التنويرية نحو الراأي 
العام؛ واأن يحرتزوا للعواقب واالآثار ال�ضلبية على جمتمعاتهم جّراء 

ما يقومون بن�ضره اأو بثه.
ويذهب بع�ش اخلرباء االإعالميني اإىل اأّن بع�ش مواثيق ال�ضرف 
خمتلفة  ثقافيٍة  �ضياقاٍت  يف  وتطبيقها  تعميمها  ميكن  االأخالقية 
وا به  ـّ وبخا�ضٍة فيما يتعلق ب�ضمات االإعالميني وما يتعنّي اأن يتحـل

من �ضفاٍت ومهاراٍت خالل ممار�ضاتهم املهنية.

ينبغي اأن يدافع الإعالمي عن حرية الإعالم وعن 
حق الراأي العام يف املعرفة واأن يخدم م�ضلحة 

الراأي العام.

كري�ضتيان  اللبناين  االإعالمي  اخلبري  اأ�ضار  ال�ضدد  هذا  ويف 
مليثاق  العرب  االإعالميني  تبّني  اإمكانية  اإىل   2004 عام  اأو�ضي  
اإقراره  تـّم  والذي  الكندية  كيبيك  ملقاطعة  االإعالمي  ال�ضرف 
البيئة  فـي  للتطبيق  والقابلية  باملعيارية  يّت�ضم  حيث   ،1996 عام 

االإعالمية العربية. ومن اأبرز بنود هذا الـميثاق ما يلي:
- على االإعالمي اأن ُيخرب ويحّلل ويعّلق على احلقائق مبا ي�ضاعد 

مواطنيه على فهٍم اأف�ضل للمحيط الذي يعي�ضون فيه.
- اأن يدافع عن حرية االإعالم وعن حّق الراأي العام يف املعرفة 

واأن يخدم م�ضلحة الراأي العام.
- اأن ياأخذ دوره وواجباته وم�ضوؤولياته بكل جدية واأن يفر�ش 

ّناع القرار. على نف�ضه االأخالقيات ذاتها التي يطلبها من �ضُ
- تتطلب ال�ضرعية االإعالمية من االإعالمي باأن ي�ضعى اإلـى اأاّل 
ت�ضئ اأخباره لالأقليات وت�ضّر  بها؛ واأن يرف�ش اأّي من�ضب اأو موقـع 

تزرع  اأو  ومواقفه  واأحكامه  اآرائه  ا�ضتقاللية  على  توؤّثر  قد  وظيفة  اأو 
�ضّكاً يف عقول الراأي العام.)15(

موؤمتر  خل�ش  االإعالم  الأخالقيات  العوملي  املنظور  اإطار  ويف 
بريوت  يف  ُعقد  والذي  العربي؛  العامل  يف  االإعالم  اأخالقيات 
بـمقّر الـجامعة االأمريكية فـي �ضهر يونيو 2004 اإلـى طرح معايري 
احرتافية وقيمية يـمكن اال�ضرت�ضاد بها حال �ضياغة مواثيق ال�ضرف 
اأو اأدلة ال�ضلوك املهني من قبل احلكومات اأو الهيئات اأو النقابات 
املعايري  تلك  اإيجاز  ويـمكن  العربية.  الدول  فـي  باالإعالم  املعنّية 

على النحو التايل:
• العدالة.	
• ال�ضمول والتكامل.	
• االأمانة.	
• االلتزام بخدمة الراأي العام.	
• حتّري احلقائق و�ضرب اأغوارها.	
• الوعي باأهمية التعددية واختالف االآراء.	
• تنمية املهارات االإعالمية من خالل التدريب امل�ضتمر.	
• موؤازرة ال�ضحفيني واالإعالميني الذين يتعّر�ضون لالإيذاء 	

اأو ملعاملٍة غري عادلة.)16(
االأخالقية  للمواثيق  العوملي  املنظور  يطرح  اأخرى،  ناحيٍة  من 
وقطب  الرئي�ضي  امل�ضتفيد  هو  العام  الراأي  اأّن  مفادها  مهّمة  ق�ضية 
االإعالم  جمال  فـي  االأخالقية  املواثيق  تفعيل  عملية  يف  الرحى 
ومن  The Predictor of Media Ethics Process؛ 
ملمار�ضاتهم  االأمثل  النموذج  اأّن  يدركوا  اأن  لالإعالميني  ينبغي  ثّم 

االإعالمية اإمنا يكمن يف مراعاة الراأي العام واحرتامه.
املهني  االأداء  بني  ما  يربط  الذي  العوملي  للمنظور  ووفقاً 
واالأخالقي لالإعالم من ناحية والراأي العام من ناحيٍة اأخرى، تبدو 
ت�ضكيل  باأخالقيات  املتعلقة  التالية  النقاط  لطرح  البالغة  االأهمية 

الراأي العام من قبل االإعالم ،وذلك على النحو التايل: 
- ينبغي اأاّل تعمد و�ضائل االإعالم اإىل ت�ضليل الراأي العام من 
خالل بّث بيانات ومعلومات غري دقيقة حول الق�ضايا املحلية املهّمة، 
را�ضدة  وغري  �ضديدة  واتـجاهات غري  اآراء  تـكوين  عنه  ينتـج  مـّما 

العرب لالإعالميني  اأخالقي  �سرف  ميثاق  نحو 
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اإزاء  تلك الق�ضايا واأ�ضاليب وطرق معاجلتها.
 Bad  اأن تتجّنب و�ضائل االإعالم بناء �ضور ذهنية م�ضّو�ضة - 
دولية  اأو  اإقليمية  ق�ضايا  ب�ضاأن  العام  الراأي  لدى   Stereotypes

بعينها، اأو اأمة اأو �ضعب ما، اأو دين اأو عقيدة بعينها.  
العام من  الراأي  تناأى املمار�ضات االإعالمية عن حرمان  اأن   -
احلقائق واملعلومات املهّمة املتعلقة بالق�ضايا املجتمعية امل�ضريية حتت 
اأو  البلبلة  من  اخل�ضية  اأو  املجتمع  على  احلفاظ  اأو  ال�ضرّية  دعاوى 
تعري�ش ال�ضلم واالأمن االجتماعيني للخطر. اإذ يجب اأن ُيلّم الراأي 
العام بكافة الوثائق التي تتعلق مب�ضري املجتمع عرب الزمن، واأن مُيّثل 
ذلك بدوره حًقا ملمو�ًضا للراأي العام تعرتف وُتقّر به كافة االأنظمة 

الفرعية يف املجتمع. 
- اأن متّد و�ضائل االإعالم الراأي العام بكل احلقائق واالأ�ضانيد 
اأغوار املو�ضوعات والق�ضايا املهمة �ضيا�ضًيا  التي ت�ضاعده على �ضرب 
واقت�ضادًيا وثقافًيا خالل فرتات التحّول التي يـمّر  بها الـمجتمع،  

ـًا فـي عمليـة التكّيف االجتماعي.   بـمـا ي�ضـاعـد اإيـجـاب
توفري  على  االإعالم  و�ضائل  تعمل  اأن   -
ت�ضاعد  التي  واالآليات  ال�ضبل  كافة  وتاأمني 
االإيجابية  وامل�ضاركة  التعبري  العام على  الراأي 
ـــــل االإخالل  ـّ يف عملية �ضنع القرار؛ اإذ مُيث
الراأي  بظاهرة  ي�ضّر  اأخالقي  بذلك جانباً غري 
العام ويحول دون ن�ضجها وتطورها عرب الزمن. 

التي من  امل�ضامني  ون�ضر  بّث  االإعالم عن  و�ضائل  متتنع  اأن   -
املرجعّية  اجلماعات  بني  والتوا�ضل  التفاعل  و�ضائج  عرقلة  �ضاأنها 
ا فاعاًل يف عملية ت�ضكيل وتوجيه الراأي  املختلفة والتي مُتّثل متغرّيً
الدور  تعرقل  التي  واالإعالمية  ال�ضيا�ضية  االأنظمة  وُتعّد  العام. 
ت�ضّر  اأخالقية  غري  قوى  مبثابة  املرجعّية  للجماعات  االجتماعي 
باملجتمع وتـحول دون حـريـة الراأي والتعبري بني اأنظمتـه الفرعـية 

وال حترتم جمموع االآراء ال�ضائدة يف املجتمع.    
�ضلطة  بو�ضفها  العام  الراأي  ظاهرة  مع  االإعالمي  التعامل   -  
الت�ضريعية والق�ضائية  ال�ضائدة  ال�ضلطات  اأهمية عن  معنوية ال تقّل 
والتنفيذية. ويف هذا ال�ضدد فاإّن الراأي العام الر�ضيد �ضيمّثل بدوره 
ّناع القرار، مّما ي�ضهم بدوره يف  قوة ذات اعتبار لدى ال�ضيا�ضيني و�ضُ

اإحالل قدٍر متزايٍد من الر�ضا االجتماعي يف املجتمع املعنّي.)17(
اهتماماً  االأخريان  العقدان  �ضهد  فقد  اأخرى،  ناحيٍة  من       
ثقافة عاملية يف  باإر�ضاء  املعنيني  والباحثني  من قبل اخلرباء  ملحوظاً 
 Intercultural Basis for االإعـالم  اأخـالقيات  مـجـال 
Media  Ethics ؛ بطرح العديد من الروؤى التي ُت�ضهم يف اإر�ضاء 
املمار�ضات  �ضبط  يف  االأخالقية  املواثيق  لدور  داعمة  عاملية  ثقافة 
االإعالمية ودعم االحرتافية يف االأداء لدى االإعالميني يف خمتلف 

و�ضائل االإعالم. ومن اأبرز االأطروحات يف هذا ال�ضدد ما يلي:)18(
- التوازن بني احلرية وامل�ضوؤولية االأخالقية لالإعالميني.
- اجتاهات االإعالميني نحو مواثيق ال�ضرف االأخالقية.

- دور مواثيق ال�ضرف االأخالقية يف فرتات ال�ضراع والتحّول 
الدميقراطي.

- املنظور االأخالقي لدور االإعالم يف اإحالل ال�ضلم االجتماعي.
- اآليات التنظيم الذاتي لالإعالم يف الدميقراطيات النا�ضئة.

- مواثيق ال�ضرف االإعالمية بني الفر�ش 
الق�ضري والقبول الطوعي من قبل االإعالميني.
املا�ضية  القليلة  ال�ضنوات  �ضهدت  وقد 
ب�ضاأن  اأنف�ضهم  ا�ضتجابًة من اخلرباء والباحثني 
االأهمية الق�ضوى لو�ضع مبادئ اأخالقية الأداء 
املدّونني والنا�ضطني االإلكرتونيني اأو ما ُا�ضطلح 
 .Citizen Journalists ال�ضحفيني  باملواطنني  ت�ضميتهم  على 
اأّن الباحثني  اإاّل  وبالرغم من املعّوقات التي تواجه الطرح ال�ضابق، 
واخلرباء املعنيني بعوملة ثقافة املواثيق االأخالقية قد طرحوا املبادئ 
التالية لتكون مبثابة النواة مليثاق �ضرف اأخالقي يحكم اأداء املواطنني 
الـمبادئ  تلك  وتـتمّثـل  العالـمي.  الـم�ضتوى  على  ال�ضحـفيني 

فيما يلي: )19(
- ينبغي للمواطن ال�ضحفي اأاّل ين�ضر معلومات كاذبة اأو يكتب 
على  اأو  واقعية،  غري  افرتا�ضاٍت  على  مبنية  تدويناٍت  اأو  مقاالٍت 

تنّبوؤاٍت غري ملمو�ضة.
- اأاّل يعمد املواطن ال�ضحفي اإىل ن�ضر ال�ضائعات.

�ضياغة  يف  ي�ضتخدم  اأاّل  ال�ضحفي  املواطن  على  يجب   -

 يجب اأن تعمل و�ضائل الإعالم على 
توفري الآليات التي ت�ضاعد الراأي 
العام على التعبري وامل�ضاركة 
الإيجابية يف عملية �ضنع القرار.
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يعمد  اأن  اأو  والنابيـة،  الـخـارجة  االألفـاظ  االإلكرتونية  امل�ضامني 
اإلـى الهجوم ال�ضخ�ضي على االآخرين.

ال�ضرعية  والطـرق  االأ�ضـاليب  ال�ضحفي  املواطن  ي�ضتخدم   -
تلك  لن�ضر  بنيته  م�ضادره  يخرب  اأن  وعليه  املعلومات؛  جمع  فـي 

املعلومات اإلكرتونياً عرب االإنرتنت.
- ال ينبغي للمواطن ال�ضحفي اأن ي�ضتغّل ن�ضاطه االإلكرتوين 

يف الك�ضب غري امل�ضروع اأو يف جني مكا�ضب �ضخ�ضية.
اإىل الدقة والعدالة، فال  اأن ي�ضتند املواطن ال�ضحفي  - يتعنّي 

يتجّزاأ املعلومات اأو ي�ضّوه احلقائق.
االأخطاء  باالعتذار عن  ال�ضحفي  املواطن  يلتزم  اأن  �ضرورة   -

التي ترد يف امل�ضامني االإلكرتونية التي ين�ضرها على االإنرتنت.
بنية امليثاق الأخالقي ومرتكزاته:

ُيعّد ميثاق ال�ضرف االأخالقي يف جمال االإعالم مبثابة مبادئ 
املحرتفون  االإعالميون  اإليها  ي�ضتند  معنوية  ومرجعيات  اأخالقية 
 Specific Challenges التحديات  لبع�ش  مواجهتهم  خالل 
التي من �ضاأنها اأن ت�ضّر باالأفراد اأو الـجماعات وت�ضئ بدورها اإلـى 
الراأي  لدى  مب�ضداقيتها  وت�ضّر  االإعالمية  للو�ضيلة  الذهنية  ال�ضورة 
الذين  واملمار�ضون-  اخلرباء  يوؤكد  احلايل،  الطرح  �ضوء  ويف  العام. 
�ضاركوا يف �ضياغة بنود ون�ضو�ش بع�ش املواثيق االأخالقية-؛  على 
االأخالقية  االإر�ضادات  من  اإطاراً  ُيـمّثل  االأخـالقي  امليثاق  اأّن 
يف  الوقوع  عدم  بدورها  ت�ضمن  التي  Ethical Guidelines؛ 
اأخطاء مهنّية من قبل االإعالميني اإاّل يف احلد االأدنى الذي ال ي�ضّر 

بال�ضالح العام للمجتمع. 
وي�ضود اتفاق بني الباحثني واملمار�ضني واملراكز البحثية املعنية 
باأخالقيات االإعالم على اأّن ثّمة مرتكزات تقوم عليها بنية مواثيق 

ـّل بدورها فيما يلي: ال�ضرف االإعالمية، وتتمث
بها  يلتزم  اأن  ينبغي  التي  االحرتافية  املمار�ضات  اأوًل: 
التفاعل االإيجابي بني و�ضائل  االإعالميون جتاه مهنتهم، مبا ي�ضمن 
يف  ممّثلًة  املجتمع،   يف  االأخرى  واالأن�ضاق  ات�ضايل  كن�ضٍق  االإعالم 

االأن�ضاق ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية والت�ضريعية واالأخالقية.
ثانيًا:اأن يحرتز االإعالميون لل�ضغوط املختلفة التي قد يخ�ضعون 

لها خالل ممار�ضاتهم املهنّية �ضواء اأكانت تلك ال�ضغوط من داخل 
املوؤ�ض�ضة االإعالمية اأم من خارجها؛ اأي اأن يعمل االإعالمي م�ضتقاًل 

. Act Independentlyعن ال�ضغوط املختلفة
ال�ضلبية  واالآثار  العواقب  من  االإمكان  قدر  االحرتاز  ثالثًا: 
املواتية  غري  االآثار  من  التقليل  اأي  االإعالمي؛  ويبّثه  ين�ضره  ملا 
للممار�ضات االإعالمية على االأفراد واجلماعات واملجتمع يف جممله 

. Minimize Harm

واملحا�ضبة  للمراجعة  �ضيخ�ضع  اأنه  االإعالمي  يدرك  اأن  رابعًا: 
Be Accountable.20 حال انتهاكه الأخالقيات املهنة االإعالمية
وتقوم بنية امليثاق االأخالقي على م�ضتويني مهّمني : اأولهما؛ 
امل�ضتوى البنائي Structural Level؛ الذي ينطوي على �ضياغة 
الداليل  امل�ضتوى  وثانيهما؛  االأخالقي،  امليثاق  ون�ضو�ش  بنود 
The Semantic and Operational Level؛  واالإجرائي 
وينطوي على تف�ضري بنود الـميثاق وتـحديدها اإجرائياً، بـما ي�ضاعد 

االإعالميني على تطبيق تلك البنود يف واقعهم املهني.
مب�ضتوييه  االأخالقي  امليثاق  بنية  على  تطبيقية  اأمثلة  وهناك 
البنائي والداليل ميكن طرحها يف اإطار املرتكزات ال�ضائدة يف اأغلب 
مواثيق ال�ضرف االإعالمية على م�ضتوى العـامل، وتتمّثـل بدورهـا 

يف املو�ضوعية وامل�ضادر والدقة.
يتعنّي على الإعالميني الحرتاز من الآثار ال�ضلبية 

ملمار�ضاتهم املهنية على الأفراد واجلماعات 
واملجتمع يف جممله.

يف  ــ�ضون  واملتخ�ضّ اخلرباء  و�ضع  فقد  ال�ضابق،  للطرح  ووفقاً 
 » الـمو�ضوعية  لـمـعيار»  بعينها  حمّدداٍت  االإعالم  اأخالقيـات 

Objectivity؛ يف �ضوء املمار�ضات التالية: )21(

- �ضرورة الف�ضل بني اخلرب والراأي.
واملواد  واحلقائق  واملعلومات  االأخبار  بني  الف�ضل  اأهمية   -

االإعالنية والدعائية.
- االحرتاز الأن تتاأثر التغطية االإعالمية بالق�ضايا واملو�ضوعات 
ال�ضيا�ضية  بتحّيزاته  تتاأثر  اأو  لالإعالمي  ال�ضخ�ضية  بامل�ضالح  املهّمة 

واالأيديولوجية.
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- �ضمان التوازن والعدالة يف طرح وجهات النظر املختلفة.
يبثه  اأو  ين�ضره  ما  على  والرد  الت�ضحيح  يف  االأفراد  حّق   -

االإعالمي من اأخباٍر �ضلبيٍة ب�ضاأنهم.
- عدم ال�ضماح باإجراءات رقابية على الـم�ضامني االإعالمية، 

بـما يوؤّثر على م�ضار احلقائق واملعلومات الواردة بها.
يـعـتمــد  التي   Sources “بالـمـ�ضـادر”  يتعلق  وفيمـا 
عـلـيـها االإعالمي يف تغطيته لالأحداث والق�ضايا املهّمة؛ فقد تـّم 

تعريفها اإجرائياً على النحو التايل:
اأهـّمــيــة   -
�ضحة  من  التحّقق 
تنقلها  التي  املعلومات 

امل�ضادر.
- تـجّنب االعتماد على الـم�ضادر الـمجهولة قدر االإمكان.

حيث  من  امل�ضادر  لت�ضريحات  واالأمني  ال�ضادق  الطرح   -
م�ضمون الت�ضريح وداللته.

التنويه  و�ضرورة  ال�ضليمة،  �ضياقاتها  يف  الت�ضريحات  طرح   -
درامي  �ضياٍق  مـمّثلني يف  من خالل  املعنّي  امل�ضدر  ب�ضاأن حماكاة 

على �ضبيل املثال.
بانتـحال  الـمرتبطة  لالإ�ضـكـالـيات  االإعالمـي  يحـرتز  اأن   -

اآراء االآخرين.
اأما املرتكز الثالث اأال وهـو “الدقة” Accuracy ؛ فـقد تـّم 
تعريفه من خالل العديد من البنود التي تتكامل مع البنود ال�ضابقة 
وال�ضالمة.  باالحرتافية  بدوره  يّت�ضم  مهنّياً  اإعالمياً  اأداًء  لت�ضمن 

وتتمثل البنود املعّرفة للدقة فيما يلي:
اأن ي�ضتند االإعالمي اإىل امل�ضادر ال�ضادقة واملعتربة وي�ضعى   -

اإىل ا�ضتقاء املعلومات من خاللها.
- طرح املعلومات التي ُيدلـي بها م�ضدر واحد يف اإطار كونها 
ت�ضريحاً ال يرقى اإىل احلـقيقة الدامغة. ويتّم طرح الت�ضريحات فـي 
متـجان�ضٍة  معلوماٍت  علـى  احتوائها  حـال  حقـائـق  كونهـا  �ضـياق 
تـّم تاأكيدها من خالل اأكرث من م�ضدر، اأما املعلومات املت�ضاربة فيقع 

طرحها يف اإطار كونها رواياٍت اأو ت�ضريحات ال ترقى اإلـى احلقيقة.

- االأهمية البالغة للتحّقق من �ضحة املعلومة من م�ضدٍر اآخر.
اأخطاء  يف  الوقوع  حال  الت�ضحيح  وبث  بن�ضر  االلتزام   -

معلوماتية من قبل االإعالميني.
- التعامـل مع الـمّتهمني وفق قـاعـدة “ الـمّتهم بـرئ حتى 

تـثبت اإدانته”.
اإطار  يف  العام  الراأي  وُم�ضوح  اال�ضتطالعات  نتائج  عر�ش   -
الـُم�ضوح  تلك  حدود  لذكر  الق�ضوى  االأهمية  مع  حقائق،  كونها 
واال�ضتطالعات ون�ضبة اخلطاإ امل�ضموح بها يف نتائجها، ف�ضاًل عن ذكر 
واإجراءاتها  الدرا�ضة  بعّينة  اخلا�ضة  االإ�ضكاليات 

املنهجّية.
التعريفات  طرح  ميكن  ذاته،  ال�ضياق  ويف 
ميثاق  مرتكزات  اأبرز  باأحد  اخلا�ضة  االإجرائية 
ال�ضلبية  االآثار  من  احلّد  ت�ضتهدف  والتي  االإعالمي  ال�ضرف 
للممار�ضات االإعالمية على االأفراد واجلماعات واملجتمع يف جممله. 
االآثار  من  احلّد  مفهوم  ـ�ضون  املتخ�ضّ عّرف  ال�ضدد،  هذا  ويف 
على   Harm Limitation االإعالمية  للممار�ضات  ال�ضلبية 

االأفراد واجلماعات والراأي العام من خالل ما يلي: )22(
املعلومات  ا�ضتقاء  يف  حّقه  اأن  يدرك  اأن  لالإعالمي  ينبغي   -
ال يعني تطاوله على م�ضادر املعلومات الأّن بع�ش امل�ضادر و�ضهود 
العيان قد ال تروقهم تلك العملية وال يكرتثون بها وبخا�ضٍة عندما 

يتعلق االأمر بالكوارث واملاآ�ضي واملواقف االإن�ضانية املحزنة.
ال�ضخ�ضية لالأفراد الأنهم  - احلر�ش على عدم اخرتاق احلياة 
ال�ضخ�ضيات  اأما  والبث،  الن�ضر  ب�ضاأن عملية  باخل�ضو�ضية  يتمتعون 

العامة فتتمتع بدرجٍة اأقل من اخل�ضو�ضية.
- يجب اأن يوازن االإعالمي بني غريزة حب اال�ضتطالع واتباع 

ت�ضّرفات الئقة وم�ضوؤولة مع االآخرين.
تغطيته  خالل  وم�ضوؤواًل  حذراً  االإعالمي  يكون  اأن  يتعنّي   -

جلرائم االأحداث) االأطفال(، اأو جرائم ال�ضرف والعر�ش.
حماكمة  على  احل�ضول  يف  املتهم  حّق  بني  التوازن  اأهمية   -
ب�ضاأن  معـلومات  علـى  الـح�ضول  فـي  العام  الراأي  وحّق  عادلة، 

تلك املحاكمة.

يوؤكد خرباء اأخالقيات الإعالم على �رشورة و�ضع 
تعريفات اإجرائية ملعايري الأداء الإعالمي الحرتايف.
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مواثيق ال�ضرف وال�ضيا�ضة الإعالمية:

االإعالمية  املمار�ضات  جمال  يف  العاملية  التجارب  ُت�ضري       
ال�ضيا�ضة  بني  وع�ضويٍة  وظيفيٍة  عالقاٍت  وجود  اإىل  االحرتافية 
االإعالمية The Media Policy واأخالقيات االإعالم، حيث ُتعّد 
ال�ضيا�ضة االإعالمية مبثابة املرجعية الر�ضينة التي يتّم اال�ضتناد اإليها 
حال اإعداد و�ضياغة بنود املواثيق االأخالقية التي تت�ضم بال�ضمول 

ومراعاة اخل�ضو�ضية الثقافية للمجتمع اأو املجتمعات املعّينة.
اإلـى  االإعـالمي  االإ�ضـرتاتـيجـي  التـخطيـط  خـرباء  وُي�ضـري 
توّجهات  تعك�ش  التي  املراآة  مبثابة  هي  االإعالمية  ال�ضيا�ضة  »اأّن 
املجتمع ومرجعياته وثوابته بو�ضفها اأولويات ينبغي اأن تعمل و�ضائل 

االإعالم على خدمتها واحلفاظ عليها عرب الزمن.«)23(
�ضياغة  اإىل  املختلفة  الدول  ت�ضعى  العاملية،  للتجارب  ووفقاً 
الدول؛  لتلك  الثقافية  اخل�ضو�ضية  لتعك�ش  االإعالمية  ال�ضيا�ضة 
املتحدة  للواليات  االإعالمية  ال�ضيا�ضة  ترتكز  املثال  �ضبيل  فعلى 
الدميقراطية  ق�ضايا  خدمة  على  ليربالياً  جمتمعاً  بو�ضفها  االإعالمية 
ال�ضيا�ضة  ترتكز  كما   .The Diversity الثقايف  التنّوع  واحرتام 
االإعالمية لكندا على احرتام و�ضائل االإعالم لالختالفات العرقية 

واالإثنية والعمل على بث روح الت�ضامح بني املواطنني.
املرتكز  بو�ضفها  العربية  الهوية  تبدو ق�ضية  العربي،  العامل  ويف 

االأ�ضا�ضي الذي ينبغي اأن تنبني عليه ال�ضيا�ضة االإعالمية 
هو  العربية  الهوية  على  احلفاظ  اأّن  اعتبار  على  العربية، 
مبثابة ال�ضامن حلماية اخل�ضو�ضية الثقافية لالأمة العربية، 
كما مُيّثل �ضامناً لتعاطيها االإيجابي والفاعل مع احل�ضارة 

العاملية املعا�ضرة.
املا�ّضة  احلاجة  م�ضّوغات  طرح  اأهمية  تبدو   ، ذاته  ال�ضياق  ويف 
تلك  وتتمثل  احلايل؛  الوقت  يف  عربية  اإعالمية  �ضيا�ضة  لتطوير 

امل�ضّوغات فيما يلي:
واالأهداف  املرتكزات  على  االإعالمية  ال�ضيا�ضة  تنطوي   -
للحفاظ  وتع�ضيدها  تكري�ضها  االإعالم  على  يجب  التي  اجلوهرية 

على اخل�ضو�ضية الثقافية للعامل العربي.
والق�ضايا  االأولويات  حتديد  يف  االإعالمية  ال�ضيا�ضة  ت�ضاعد   -

امل�ضريية التي ينبغي اأن تخدمها امل�ضامني االإعالمية املختلفة.
- ت�ضاهم ال�ضيا�ضة االإعالمية يف تنظيم العالقات التفاعلّية بني 

االإعالم والت�ضريعات واملواثيق االأخالقية.
التي  املنّظمة  االآليات  ال�ضيا�ضة االإعالمية يف حتديد  ت�ضاهم   -

يجب اتباعها ملواجهة موجات التطور االإعالمي يف ع�ضر العوملة.
التوافق  من  متزايدة  م�ضتوياٍت  االإعالمية  ال�ضيا�ضة  تطرح   -
حول ما هو مقبول يف مقابل ما هو م�ضتهجن من ممار�ضاٍت اإعالميٍة 

يف �ضوء اخل�ضو�ضية الثقافية للمجتمعات العربية.
باأهمية  االإعالميني  تب�ضري  يف  االإعالمية  ال�ضيا�ضة  ت�ضاهم   -
االت�ضالية  االحتياجات  اإ�ضباع  على  العمل  و�ضرورة  التناف�ضّية 

واالإعالمية للمواطن العربي.
ـُمّثل ال�ضيا�ضة االإعالمية رافداً مهّماً ل�ضياغة ميثاق ال�ضرف  - ت
يّت�ضم مب�ضتوياٍت متزايدٍة من  اإجرائي  االأخالقي االإعالمي ب�ضكٍل 

التجديد واالحرتافية.
تخ�ضع  اأن  ينبغي  االإعالمية  ال�ضيا�ضة  اأّن  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر 
للتطوير امل�ضتمر عرب الزمن؛ فعلى �ضبيل املثال و�ضع االحتاد االأوروبي 
خطة اإعالمية طارئة �ضنة 2005 ُعرفت با�ضــم اخلطـة “د” لتدعيم 
الدميقراطية The Plan-D for Democracy، كان الهدف منها 
املواطنني  ت�ضجيع  على  جمتمعًة  االأوروبية  االإعالم  و�ضائل  حّث 
على  االأوروبيني 
واجلدل  الـحوار 
بـ�ضـاأن  الـبّنــاء 
الـتي  الق�ضـايـا 
تتعلق باإجنازات الوحدة االأوروبية،  وبخا�ضٍة يف ظل �ضيوع املخاوف 

من االآثار ال�ضلبية للوحدة االأوروبية على رفاهية املواطنني.)24(
�ضيا�ضة  لو�ضع  البالغة  االأهمية  تبدو  ال�ضابق،  الطرح  ويف �ضوء 
التي  اجلذرية  والتحّوالت  التطـّورات  تواكب  طارئة  عربية  اإعالمية 

تواجهها املنطقة العربية بعد ثورات الربيع العربي. 
ويف �ضوء العالقة الوظيفية بني ال�ضيا�ضة االإعالمية واأخالقيات 
للتاأثري  العربي  االإعالمي  ال�ضرف  ميثاق  بنود  تطوير  يتّم  االإعالم 
اإيجاباً يف املمار�ضات االإعالمية العربية،  و�ضواًل اإىل اإعالٍم م�ضوؤول 

ت�ضاهم ال�ضيا�ضة الإعالمية يف تنظيم العالقات 
التفـاعـلـّية بني الإعالم والت�رشيعات ومواثيق 

الأخالقية. ال�ضـرف 
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اإىل  ال�ضل�ش من الديكتاتورية  ال�ضيا�ضي  ي�ضاهم يف عملية االنتقال 
الدميقراطية  االآليات  تع�ضيد  يف  بدوره  ي�ضاهم  كما  الدميقراطية، 

باملنطقة العربية عرب الزمن.
     من ناحيٍة اأخرى، يذهب بع�ش الباحثني اإىل تقييم ال�ضيا�ضة 
االإعالمية بو�ضفها منطاً من اأمناط التخطيط االإعالمي االإ�ضرتاتيجي 
Strategic Media Planning؛ ومن ثّم فال�ضيا�ضة االإعالمية 

ينبغي اأن جُتيب عن االأ�ضئلة التالية: )25(
- ما االإمكانيات االإعالمية املتاحة؟ ما حدود التنّوع يف تلك 
امل�ضتحدثات  مع  االإمكانيات  تلك  توافق  حدود  ما  االإمكانيات؟ 
�ضبيل  على  الثالثة  “االألفية  املعّينة  الزمنية  الفرتة  يف  االإعالمية 

املثال”؟
- ما الروؤى والر�ضالة والقيم واالأهداف التي يجب اأن ت�ضطلع 
الثقافية  وخ�ضو�ضيته  املجتمع  ثوابت  خلدمة  االإعالم  و�ضائل  بها 

واحل�ضارية؟ وما اجلهود واالأن�ضطة الـمطلوبة 
لدعم اأدوار االإعالم فـي املجتمع؟

وعنا�ضر  مكّونات  تقييم  اآليات  ما   -
الو�ضائل  من  واملن�ضود  املثايل  االأداء 

االإعالمية يف �ضوء خدمتها لق�ضايا املجتمع  والراأي العام؟
ويف �ضوء االأ�ضئلة ال�ضابقة ميكن االإ�ضارة اإىل اأمرين مهّمني يف 
اإطار الروؤى اخلا�ضة بتطوير ال�ضيا�ضة االإعالمية العربية؛ وذلك على 

النحو التايل:
وهي  اأال  جوهرية  ق�ضية  من  ال�ضيا�ضة  تلك  تنطلق  اأن  اأوًل: 
انتمائها العربي من خالل  بناء ال�ضخ�ضية العربية املعا�ضرة وتنمية 
بدورها  ت�ضاعد  التي  الر�ضيدة  واملمار�ضات  االإعالمية  امل�ضامني 
من  امل�ضتمدة  االأخالقية  ثوابته  على  احلفاظ  على  العربي  املواطن 
د تعاطيه االإيجابي مع املعطيات احل�ضارية  بيئته العربية ، واأن ُتع�ضّ
االأخالقية  منظومته  مع  تعار�ٍش  على  تنطوي  ال  التي  املعا�ضرة 

الفريدة وانتمائه العربي االأ�ضيل.
تطرحها  التي  والطموحات  والقيم  الروؤى  اإىل  اال�ضتناد  ثانيًا: 
االإعالمي  ال�ضرف  ميثاق  ن�ضو�ش  تطوير  يف  االإعالمية  ال�ضيا�ضة 

العربي ودليل ال�ضلوك املهني لالإعالميني العرب.

اإ�ضكاليات املواثيق الأخالقية:

عامة  ب�ضفٍة  االإعالم  جمال  يف  �ضون  واملتخ�ضّ اخلرباء  يعتقد 
متغرّيات عديدة  ثّمة  اأّن  ب�ضفٍة خا�ضة  االإعالم  اأخالقيات  وجمال 
بدورها  لتوؤّثر  االأخالقية  املواثيق  وتفعيل  تكري�ش  عملية  يف  توؤّثر 
واجتاهاتهم  االإعالميني  معارف  يف  املواثيق-  تلك  اأي  اإيجاباً- 

و�ضلوكياتهم املهنّية.
االأداء  حت�ضني  يف  االأخالقية  املواثيق  جناح  من  الرغم  وعلى   
من  عانت  التي  تلك  وبخا�ضٍة  العامل  دول  بع�ش  يف  االإعالمي 
ال�ضراعات اأو تلك التي مّرت مبراحل انتقالية من النظم ال�ضمولية 
يعتقدون  والباحثني  اخلرباء  بع�ش  اأّن  اإاّل  الدميقراطية،  النظم  اإىل 
�ضوء  يف  حمدوداً  مازال  االأخالقية  للمواثيق  االإيجابي  املردود  اأّن 

التجارب العاملية املختلفة.
 Ian ويف هذا ال�ضدد، ُي�ضري ال�ضحفي االأُ�ضرتايل اآيان ريت�ضاردز
 2011 عام   Richards
يعمل  قد  ال�ضحفي  اأّن  اإىل 
مهنة  يف  طويلٍة  ل�ضنواٍت 
يكرتث  اأن  دون  االإعالم 

بوجود ميثاق اأخالقي اإعالمي من عدمه.)26(
اأخالقيات  جمال  يف  �ضني  املتخ�ضّ الباحثني  بع�ش  ويذهب 
االإعالم اإىل اأّن م�ضطلح كود االأخالق اأو ميثاق ال�ضرف االأخالقي 
The Code of Ethics؛ اإمنا ُي�ضري يف االأ�ضا�ش اإىل جمموعٍة من 
والت�ضريعات.  القوانني  قوة  التي ال حتمل يف طياتها  املعنوية  املبادئ 
واإزاء ذلك تاأتي اإ�ضكالية تفعيل املواثيق االأخالقية يف الدول النامية 
والدميقراطيات النا�ضئة،  كما هو احلال يف الدول العربية وبع�ش الدول 
اأهمية  على  اأنف�ضهم  الباحثون  يوؤكد  ال�ضدد،  هذا  االإفريقية.وفـي 
التفكري ملّياً وبعمٍق يف اآليات تكري�ش وتفعيل الـمواثيق االأخالقية 

حـتى تـمار�ش دورهــا فـي �ضبط االأداء االإعالمـي بتلك الدول.
 من ناحيٍة اأخرى، ينتقد بع�ش الباحثني واملمار�ضني االآليات 
التي يتّم من خاللها و�ضع املواثيق االأخالقية و�ضياغتها، فقد ر�ضد 
هوؤالء الباحثون واملمار�ضون ثالثة اأمناط الإعداد املواثيق االأخالقية 

وتتمثل بدورها فيما يلي:

 يوؤكد الباحثون على اأهمية التفكريبعمٍق يف اآليات 
تكري�ص وتفعيل الـمواثيق الأخالقية حـتى تـمار�ص 
دورهــا فـي �ضبط الأداء الإعالمـي بالدول العربية.
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بت�ضميمها  احلكومات  تقوم  التي  االأخالقية  املواثيق  اأوًل: 
واإعدادها و�ضياغتها واتخاذ االإجراءات الكفيلة بتكري�ضها وتفعيلها 
اإقناع  ب�ضاأن  الالزم  اتخاذ  عن  ف�ضاًل   ، املعّينة  االإعالمية  البيئة  يف 

االإعالميني ببنودها ون�ضو�ضها املختلفة.
الهيئات  عرب  اإعدادها  يتّم  التي  االأخالقية  املواثيق  ثانيًا: 
اأو  باحلكومات  املرتبطة  �ضواء  االحرتافية،  االإعالمية  واملوؤ�ض�ضات 

تلك التي تتمتع با�ضتقالٍل ن�ضبي.
و�ضياغة  اإعدادها  يتوىّل  التي  االأخالقية  املواثيق  ثالثًا: 
الذاتي  بالتنظيم  ُيعرف  ما  اإطار  يف  اأنف�ضهم،  االإعالميون  بنودها 
املبا�ضرة يف تلك العملية  لالإعالم بعيداً عن التدخالت احلكومية 

التنظيمية)27(
االأوىل  الطريقة  االإعالم  اأخالقيات  يف  ـ�ضون  املتخ�ضّ وينتقد 
الطريقة  اأن  ويعتقدون  االأخالقية  املواثيق  و�ضياغة  اإعداد  يف 
م�ضتقلٍة  هيئاٍت  من خالل  االأخالقية  املواثيق  اإعداد  على  القائمة 
االأقرب  هي  اأنف�ضهم  االإعالميني  خالل  من  اأو  ـــــــ�ضٍة،  متخ�ضّ
واالأكرث مالءمة للنظم الدميقراطية التي ت�ضمن حرية االإعالم وحرية 

الراأي والتعبري.
االأخالقية  املواثيق  مل�ضامني  انتقادات  ثّمة  ذاته،  ال�ضياق  ويف 
ي�ضود  حيث  The Content of The Ethics Codes؛ 
م�ضامني  على  االإعالميون  يتوافق  الأن  البالغة  باالأهمية  االعتقاد 
على  املواثيق  تلك  مردود  عن  احلديث  قبل  االأخالقية  املواثيق 

معارفهم واجتاهاتهم وممار�ضاتهم املهنّية.

يجب اأن يتوافق الإعالميون على م�ضامني املواثيق 
الأخالقـية قبـل احلديث عن مردود تلك املواثيق 

على ممار�ضاتهم املهنّية.

 Aidan White وايت  اإيدان  يوؤكد  ال�ضدد،  هذا  ويف 
ال�ضكرتري العام االأ�ضبق لالحتاد الدويل لل�ضحفيني اأنه من ال�ضهل 
اأن ن�ضّطر طموحاتنا وما ن�ضبو اإليه من �ضلوٍك مهني من�ضبط يف هيئة 
ميثاق �ضرف اإعالمي، اإال اأنه من ال�ضعوبة مبكان ترجمة بنود ذلك 
به  ي�ضرت�ضد  دلياًل عملياً  البنود-  تلك  اأي  بدورها-  لتكون  امليثاق 
يتعاملون  التي  واالإ�ضكاليات  املواقف  خمتلف  يف  االإعالميون 

االإعالميون  انتقد  املثال  �ضبيل  فعلى  العملي.)28(  الواقع  يف  معها 
اأن  �ضرورة  على  يوؤكد  الذي  املهني  ال�ضرف  ميثاق  �ضنغافوره  يف 
يحرتم االإعالميون ويدافعوا عن مبادئ احلرية بدون اأن يقرتن ذلك 
ال�ضدد،  هذا  ويف  دالالتها.  وتف�ضري  املبادئ  تلك  ماهية  بتحديد 
�ضروح  و�ضع  ب�ضرورة  االإعالم  اأخالقيات  ـ�ضون يف  املتخ�ضّ يطالب 
االإعالمية  االأخالقية  املواثيق  ون�ضو�ش  لبنود  اإجرائية  وتعريفاٍت 

وامل�ضطلحات التي ترد بها.)29(
كما انتقد االإعالميون يف �ضياقاٍت ثقافيٍة خمتلفة جتاهل املواثيق 
احلكومات  عاتق  على  تقع  اأن  ينبغي  التي  لاللتزامات  االأخالقية 
و�ضياغة  اإعداد  عملية  تتّم  باأن  وطالبوا  االإعالمية،  واملوؤ�ض�ضات 

املواثيق االأخالقية عرب م�ضتويني على النحو التايل:
نحو  االإعالمية  املوؤ�ض�ضة  التزامات  يحّدد  الأول:  امل�ستوى 
ف�ضاًل  املمار�ضات،  لتلك  االأخالقية  وال�ضوابط  املهنّية  املمار�ضات 
تلك  لتبّني  ملن�ضوبيها  املالئم  املناخ  بتوفري  اخلا�ضة  االلتزامات  عن 

املمار�ضات االحرتافية.
امل�ستوى الثاين: حتديد االلتزامات اخلا�ضة باالإعالميني نحو 
The Ethical Performance 30 االأداء االإعالمي االأخالقي

يف  تتعلق  االأخالقية  املواثيق  معظم  اأّن  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر 
جمع  بعملية  تهتّم  التي  االإخبارية  بالو�ضائل  االأعم  االأغلب 
املعلومات واالأخبار ون�ضرها وبثها اإىل قطاعاٍت عري�ضٍة من اجلماهري،  
بينما توجد على اجلانب االآخر العديد من االنتهاكات االأخالقية 
االإخبارية  غري  الف�ضائيات  وبخا�ضٍة  االأخرى،   االإعالم  و�ضائل  يف 
والتحري�ش على  الثقافية،  الهوية  تهديد  بق�ضايا  يتعلق  فيما  وذلك 
العنف ، والق�ضايا اخلا�ضة باجلن�ش وازدراء االأديان، وت�ضويه �ضورة 
املراأة، واإ�ضاعة ال�ضراعات املذهبية والطائفية وغريها من االنتهاكات 

التي ت�ضّر حتماً باملجتمع ومقدراته املادية واملعنوية.
املواثيق  لتطوير  البالغة  االأهمية  تبدو  ال�ضدد،  هذا  ويف 
االأخالقية التي يجري تطبيقها على االإعالميني العاملني باالإعالم 
املرئي وعدم االقت�ضار على املرتكزات واملبادئ االأخالقية ال�ضائدة 
يف املواثيق االأخالقية املتعلقة بالو�ضائل االإخبارية، والتي تبدو غري 
كافية ل�ضبط اأداء القنوات الف�ضائية وبخا�ضٍة يف ظل الزيادة املّطردة 

يف عدد تلك الف�ضائيات حملياً واإقليمياً ودولياً.

العرب لالإعالميني  اأخالقي  �سرف  ميثاق  نحو 
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وتتطلب عملية تكري�ش املواثيق االأخالقية وتفعيلها يف جمال 
والثقافية  املعرفية  التهيئة  من  منطني  توفري  االإعالمية  املمار�ضات 

وذلك على النحو التايل:
The Macro-Level؛  اأوًل: التهيئة على امل�ستوى العام 
االأخالقية  املواثيق  باأهمية  القرار   ّناع  و�ضُ العام  الراأي  تهيئة  اأي 
و�ضرورة تفعيلها مبا ي�ضمن االأداء الر�ضيد لو�ضائل االإعالم؛ ف�ضاًل 
االإعالميني  م�ضاعدة  على  العام  والراأي  القرار  ّناع  �ضُ حث  عن 

لال�ضطالع مب�ضوؤولياتهم املهنّية يف املجتمع على الوجه االأمثل.
The Micro- ثانيًا: التهيئة على امل�ستوى املحّدد والنوعي
االأخالقية  املواثيق  باأّن  االإعالميني  بني  الوعي  ن�ضر  اأي  ؛   Level
اآليات  اأدائهم ولكنها  اأو الرقابة على  اآليات للو�ضاية عليهم  لي�ضت 
باأن�ضاقه  واملجتمع  االإعالم  و�ضائل  بني  االإيجابي  التفاعل  ل�ضمان 

املختلفة ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية والثقافية والت�ضريعية.
من ناحيٍة اأخرى، ي�ضود اتفاٌق بني الباحثني يف جمال اأخالقيات 
 Antecedent �ضابــة  ومتغرّياٍت  عــوامل  هـناك  بـاأّن  االإعـالم 

ال�ضـيا�ضـيــة  بالـبنـيـة  ترتبـط   Variables
املعنّي  للمجتمع  واالقت�ضادية  والت�ضريعية 
وتفعيل  تكري�ش  عملية  جناح  يف  بدورها  توؤّثر 
االإعالمية؛وقد  البيئة  يف  االأخالقية  املواثيق 
جتميد  يف  �ضلبية  اأدواراً  املتغرّيات  تلك  مُتار�ش 

املواثيق االأخالقية على اأر�ش الواقع العملي. حيث ترتبط املواثيق 
االأخالقية يف االأ�ضا�ش ارتباطاً ع�ضوياً بالفهم املتعّمق حلقوق االإن�ضان 
وحرية الراأي والتعبري واحلريات ال�ضيا�ضية؛ ومن ثّم فاإّن هذه املواثيق 
تظّل �ضورية وغري فاعلة يف االأنظمة ال�ضمولية والدول الفقرية ،وتلك 

التي ي�ضودها الف�ضاد وعدم ال�ضفافية.
ملوؤ�ض�ضة هرنيك  االإقليمية  املديرة  اأ�ضارت كري�ضتني ما�ش  وقد 
بول االأملانية يف ال�ضرق االأو�ضط-؛ اإىل اأّن االأداء امل�ضوؤول لو�ضائل 
لو�ضائل  ميكن  اإذ ال  فقط؛  االإعالميني  عاتق  على  يقع  ال  االإعالم 
االإعالم اأن مُتار�ش اأدواراً مواتية يف املجتمع وثّمة مناخ من التعتيم 
املعلوماتي تنتهجه موؤ�ض�ضات املجتمع،اأو ثّمة ت�ضريعات ُتكّبل حرية 
التعبري  حلرية  مقّيداً  للمجتمع  العام  املناخ  يكون  اأن  اأو   ، االإعالم 
الذرائع  من  العديد  املجتمع  ي�ضع  اأن  ،اأو  ال�ضيا�ضية  وامل�ضاركة 

حرية  تعوق  التي   Social Taboos االجتماعية  واملحّرمات 
العمل االإعالمي. 

كما اأكدت “كري�ضتني ما�ش” على اأّن االإعالميني يف العامل 
وحرية  االقت�ضادي،  االأمن  من  معقوٍل  قدٍر  اإىل  حاجٍة  يف  العربي 
امل�ضادر  �ضّرية  وحماية  التعبري،  يف  واحلّق  املعلومات،  اإىل  الو�ضول 

التي يعتمدون عليها.)31(
للمواثيق  الفّعال  التطبيق  تعوق  اأخرى  اإ�ضكالياٌت  وهناك 
العملية  املمار�ضات  بيئة  يف  اإيجاباً  تاأثريها  دون  وحتول  االأخالقية 
لالإعالم. ومن اأبرز تلك االإ�ضكليات ما يتعلق باملواثيق االأخالقية 

االإقليمية،  كما هو احلال يف ميثاق ال�ضرف االإعالمي العربي.
فمن خالل التتبع التاريخي لالأداء االإعالمي العربي، يّت�ضح 
عدم اكرتاث الكثري من االإعالميني العرب ببنود ون�ضو�ش ميثاق 
ال�ضرف االإعالمي العربي،  وبخا�ضٍة فيما يتعلق باخلالفات العربية/ 
ينبغي  اأنه  على  اخلام�ضة  مادته  يف  امليثاق  يوؤكد  فبينما  العربية. 
لو�ضائل االإعالم اأن ت�ضاهم يف تدعيم التفاهم والتعاون بني الدول 
العربية وتتجّنب ن�ضر كل 
اإىل  االإ�ضاءة  �ضاأنه  من  ما 
الت�ضامن العربي وتـمتنع 
الـحمالت  توجـيـه  عـن 
ذات الطابع ال�ضخ�ضي،  فقد مّت انتهاك هذا املبداأ االأخالقي اجللّي 
االأخالقية  املبادئ  من  وغريه  العربي  االإعالمي  ال�ضرف  ميثاق  يف 
من قبل و�ضائل االإعالم امل�ضرية واجلزائرية عام 2009 ؛ وذلك اإبان 
اأزمة مباراة كرة القدم املوؤهلة لكاأ�ش العامل �ضنة 2010  بني م�ضر 
واجلزائر، حيث كان اخلطاب االإعالمي ال�ضادر عن و�ضائل االإعالم 

يف الدولتني حتري�ضياً ومقّو�ضاً للوحدة والت�ضامن العربيني.
     ويف ال�ضياق ذاته، فقد كانت اخلالفات ال�ضيا�ضية بني م�ضر 
والدول العربية عام 1979 يف �ضوء اإبرام م�ضر معاهدة ال�ضالم مع 
اإ�ضرائيل وتعليق ع�ضويتها باجلامعة العربية �ضبباً يف غياب م�ضطلح 
لنحـو  الـم�ضرية  االأخالقيـة  الـمواثيـق  من  العـربيـة  الـوحـدة 
العربية  الوحدة  اإلـى  االإ�ضارة  ـّت  تـم حيث  عـاماً،   عـ�ضر  �ضبعـة 

فـي املواثيق االأخالقية امل�ضرية املعّدلة عام 1996.

ترتبط املواثيق الأخالقية يف الأ�ضا�ص ارتباطاً 
ع�ضوياً بالفهم املتعّمق حلقوق الإن�ضان وحرية 

الراأي والتعبري واحلريات ال�ضيا�ضية...
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ومن�ضوبـوهـا  االإعالم  و�ضائل  تعتقد  قد  اجلانب،  هذا  على  
 Soft ناعمة  اآلية  هي  االأخالقية  الـمواثيق  اأّن  االإعالميني  من 
التعبري  يف  حريتهم  من  احلّد  اأو  عليهم،  للو�ضاية   Technique
نعومي  اأ�ضارت  ال�ضدد،  هذا  ويف  املهّمة.  اخلالفية  الق�ضايا  وتناول 
�ضقر Naomi Sakr اأ�ضتاذة االإعالم بجامعة و�ضتمن�ضرت باململكة 
اأّن  قناة اجلزيرة االإخبارية قد رف�ضت ما طلبته اللجنة  املتحدة اإىل 
العليا للتن�ضيق بني القنوات الف�ضائية العربية باحتاد اإذاعات الدول 
العربية ب�ضاأن �ضرورة التزام اجلزيرة مبيثاق ال�ضرف االإعالمي العربي 
ّناع القرار بقناة  لقبول ع�ضويتها كم�ضارك يف االحتاد. حيث ف�ّضر �ضُ
اجلزيرة االلتزام ببنود ميثاق ال�ضرف االإعالمي العربي بو�ضفه منطاً 
من اأمناط تقييد حرية القناة يف معاجلة الق�ضايا العربية اخلالفية.)32(

اإىل  اأخالقيات االإعالم  الباحثني يف جمال  ويذهب فريق من 
اأنف�ضهم  يتوقف على االإعالميني  اإمنا  املواثيق االأخالقية  تفعيل  اأّن 
وكيفية تعاطيهم مع الواقع املهني ومدى تقديرهم للمبادئ االأخالقية 
ومردودها على اأدائهم املهني، وعلى املوؤ�ض�ضات التي ينت�ضبون اإليها.
املثالية  م�ضطلحْي  اأنف�ضهم  الباحثون  يطرح  ال�ضدد،  هذا  ويف 
امل�ضطلحني  لهذين  ووفقاً  ؛   Relativism واملواءمة   Idealism
حتقيق  االإعالمية  ممار�ضاتهم  يف  ين�ضدون  الذين  االإعالميني  فاإّن 
اأخالقي  ب�ضكٍل  املهنّية  قراراتهم  تقييم  اإىل  بدورهم  مييلون  املثالية 
ومتجّرد ويراعي بدوره م�ضلحة االآخرين وامل�ضلحة العامة للمجتمع. 
اأّما االإعالميون الذين يعملون مبنطق املواءمة فغالباً ما تكون قراراتهم 
العملية  املواقف  يف  االأن�ضب  البدائل  اختيار  على  قائمة  املهنية 

ذلك  ويتّم  املعّينة،  
االأحكام  عن  مبعزٍل 
املعنوية  والتقييمات 
ثّم  ومن  واالأخالقية. 

يلتزمون يف االأغلب االأعم  املثالية  فاإّن االإعالميني الذين ين�ضدون 
االإعالميني  من  اأكرب  بدرجٍة  االأخالقية،  املواثيق  ون�ضو�ش  ببنود 

الذين مييلون اإىل تطبيق منطق املواءمة يف ممار�ضاتهم املهنية.)33(
املواثيق  تفعيل  عملية  جناح  اأّن  اإىل  ال�ضابق  الطرح  وُي�ضري 
على  اأ�ضا�ضاً  يتوقف  اإمنا  املختلفة  االإعالمية  البيئات  يف  االأخالقية 

ثّم  ومن  لالإعالمي؛  ال�ضخ�ضية  وال�ضمات  االأخالقي  التكوين 
اآلياٍت  اتباع  العربية  االإعالمية  باملوؤ�ض�ضات  القرار  ّناع  ل�ضُ ينبغي 
تلك  يف  بالعمل  حديثاً  تلتحق  التي  الكوادر  اختيار  حال  مقّننٍة 
العاملة  املوؤ�ض�ضات االإعالمية، ف�ضاًل عن تطوير الكوادر االإعالمية 

بالفعل معرفياً ومهارياً عرب برامج التدريب امل�ضتمر.
تطوير ميثاق ال�ضرف الإعالمي العربي:

العامل  بلدان  العديد من  �ضاأن  �ضاأنها  العربية،   الدول  اهتّمت 
ب�ضياغة ميثاق �ضرف اإعالمي بو�ضفه اآلية ل�ضبط االأداء االإعالمي، 
ماليني  تخاطب  التي  االإعالمية  الر�ضالة  و�ضرف  قد�ضية  و�ضمان 
ميثاق  لتد�ضني  الزمني  لالإطار  النقدي  التحليل  اأّن  بيد  العرب. 
امليثاق قد جاء  اأّن هذا  اإىل  ُي�ضري بدوره  العربي  ال�ضرف االإعالمي 
تلبيًة لتو�ضيات جمل�ش وزراء االإعالم العرب ومل ي�ضارك يف اإعداده 
متّثل  قد  بامليثاق  امل�ضتهدف  اأّن  عن  ف�ضاًل  اأنف�ضهم،  االإعالميون 

بدوره يف القنوات التليفزيونية واملحطات االإذاعية الر�ضمية.
بيد اأّن البيئة االإعالمية العربية قد ات�ضمت بالت�ضابك والتعقيد، 
مع اتباع �ضيا�ضة اخل�ضخ�ضة التي اأفرزت العديد من القنوات اخلا�ضة 
التي مل تلتزم يف معظمها مبيثاق �ضرف مهني بعينه، على حني توؤكد 
االإح�ضائيات ارتفاعاً ملحوظاً يف عدد تلك القنوات والذي قفز من 
ثّمة  وقد كان   ،2012 عام  قناة   1320 اإىل   2010 عام  قناة   609
 210 اإىل  عددها  و�ضل  التي  الربحية  القنوات  يف  ملحوظة  زيادة 
التاأكيد على  بـمكان  االأهمية  يبدو من  ال�ضدد،  قناة.34  ويف هذا 
ما اأ�ضار اإليه اخلرباء والباحثون يف جمال اأخالقيات االإعالم من اأّن 
تتعار�ش  ما  غالباً  االإعالم  لو�ضائل  الربحية  النزعة 
لالإعالميني  واالأخالقية  املهنّية  املمار�ضات  مع 

العاملني بتلك الو�ضائل. 
بر�ضد  الباحث  قام  ال�ضابق،  الطرح  �ضوء  ويف 
خالل  واخلا�ضة  الر�ضمية  العربية  للف�ضائيات  االأخالقية  االنتهاكات 
العامني املا�ضيني م�ضتنداً يف عملية الر�ضد اإىل اإطاٍر حتليلي ي�ضمل االأبعاد 
ال�ضائدة    Perspectives The Ethical واملعنوية  االأخالقية 
عاملياً ب�ضاأن التقويـم الـمـهني واالأخـالقي للممار�ضات االإعالمية 

فـي و�ضائل االإعالم امل�ضموعة واملرئية.

يوؤكد اخلرباء يف جمال اأخالقيات الإعالم من اأن 
النزعة الربحية غالباً ما تتعار�ص مع املمار�ضات 

املهنّية والأخالقية لالإعالميني.

العرب لالإعالميني  اأخالقي  �سرف  ميثاق  نحو 
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وفيما يلي طرح الأبرز تلك االنتهاكات املهنّية:
)1( داأبت الربامج احلوارية وبرامج التوك �ضو وبرامج املناظرات 
بالعديد من الف�ضائيات العربية على اتباع تكنيك االإثارة يف طرح 
املعلومات واالآراء The Infotainment؛ وي�ضتند هذا التكنيك 
االتهامات  وتبادل  الت�ضاحن  اإىل  ودفعهم  ال�ضيوف  حّث  اإىل 

واالفرتاءات وغريها من اأمناط اللغة الهجومية.
 The Heavy Talk اجلادة  �ضو  التوك  برامج  داأبت   )2(
Shows ؛ التي تبث يف الف�ضائيات العربية الر�ضمية واخلا�ضة على 
مع  احلوار  اإدارة  والتوريط يف  والتدعيم  الهجوم  اإ�ضرتايجيات  اتباع 
�ضافراً على  ال�ضيوف، ومُتّثل تلك االإ�ضرتاتيجيات احلوارية خروجاً 

اأخالقيات املهنة.
توظيفاً  العامة(  )اأو  اجلامعة  العربية  الف�ضائيات  �ضهدت   )3(
القائم  ال�ضيا�ضي  ال�ضراع  يف  والنقا�ضية  احلوارية  لرباجمها  ملحوظاً 
بني القوى واالأحزاب ال�ضيا�ضية ال�ضائدة يف املجتمع. حيث يقرتن 
والدقة  املو�ضوعية  معايري  بغياب  لالإعالم  ال�ضيا�ضي  التوظيف  هذا 

واالأمانة والنزاهة.

برزت يف الف�ضائيات العربية ببع�ص دول الربيع 
العربي ظاهرة قائد الراأي املتحّيز من املذيعني 

ومقّدمي الربامج، مّما يتعار�ص مع املعايري املهنية .

العربي  الربيع  بع�ش دول  العربية يف  الف�ضائيات  �ضهدت   )4(
بروز ظاهرة قائد الراأي املتحّيز بني املذيعني ومقّدمي الربامج بتلك 
ومقّدمي  املذيعني  لدور  املهنّية  املعايري  مع  يتعار�ش  مّما  الف�ضائيات، 

الربامج كاأطراف حمايدة يف العملية االإعالمية.
�ضو  والتوك  النقا�ش  وبرامج  احلوارية  الربامج  عن  غابت   )5(
لغة احلقائق واالأرقام واالإح�ضائيات والرباهني لتحّل حمّلها االآراء 

الذاتية واللغة املر�ضلة غري املدّعمة باالأ�ضانيد.  
بّث  على  والربحية  اخلا�ضة  العربية  الف�ضائيات  داأبت   )6(
�ضورة  اإىل  ت�ضئ  التي  وتلك  للحياء،  واخلاد�ضة  امل�ضّللة  االإعالنات 

املراأة العربية ودورها يف املجتمع.
تدّخل  ظاهرة  اخلا�ضة  العربية  الف�ضائيات  بع�ش  ت�ضهد   )7(
املعلنني وهيمنتهم على م�ضامني الربامج احلوارية وبرامج التوك �ضو 

يف تلك الف�ضائيات، بـما يوؤّثر �ضلباً يف دقة و�ضدقية تلك امل�ضامني 
وم�ضتويات ال�ضفافية الواردة بها.

الثقافة  تكري�ش  اإىل  الربحية  العربية  الف�ضائيات  متيل   )8(
التنمية  بجهود  ي�ضّر  بـما  العربية  املجتمعات  يف  اال�ضتهالكية 

امل�ضتدامة بها وبخا�ضٍة الدول العربية ذات االقت�ضاديات النا�ضئة.
ا�ضتخدام  اإىل  العربية  الدينية  الف�ضائيات  بع�ش  داأبت   )9(
خطاب ديني حتري�ضي ُيثري بدوره النعرات والفنت الطائفية واملذهبية.
الف�ضائيات  يف  االإعالميني  من  كبرٌي  جانٌب  يكرتث  ال   )10(
على  باحلفاظ  يتعلق  ما  وبخا�ضٍة   ، العربية  الهوية  بق�ضايا  العربية 
اللغة العربية، والرتاث احل�ضاري العربي، والتعريف بالرموز الثقافية 

العربية على مّر التاريخ.
الر�ضمية واخلا�ضة  العربية  الف�ضائيات  )11( تتجاهل كثرٌي من 
التنويه على املواد الدرامية التي ال تنا�ضب جمهور امل�ضاهدين من 
االأطفال؛ مـّما مُيّثل بدوره خطورًة على عملية التن�ضئة االجتماعية 

لالأطفال العرب.
عر�ش  يف  االأخرية  االآونة  يف  العربية  الف�ضائيات  داأبت   )12(

امل�ضامني الدرامية �ضواء العربية اأم االأجنبية التي تعك�ش قيماً غري 
مواتية تتنافى  بدورها مع اخل�ضو�ضية الثقافية للمجتمعات العربية. 

ّناع  واإزاء تلك االنتهاكات االأخالقية لالإعالم العربي، �ضارع �ضُ
العرب  االإعالم  وزراء  مـمّثاًل يف جمل�ش  العربي  االإعالمي  القرار 
اإلـى التو�ضية بت�ضكيل جلنة من اخلرباء االإعالميني لدرا�ضة �ُضبل 
تطوير وتفعيل ميثاق ال�ضرف االإعالمي العربي يف �ضوء االنتهاكات 
مرحلة  لدواعي  وتلبيًة  العربية  االإعالمية  املمار�ضات  يف  املتزايدة 
الربيع  ثورات  عقب  العربية  البلدان  بع�ش  بها  متّر  التي  التحّول 
العربي. واجلدير بالذكر اأّن جلنة اخلرباء املذكورة واملكّلفة من قبل 
اإذاعات  احتاد  مبقّر  اجتماعها  يف  اأكدت  قد  العربية  الدول  جامعة 
الدول العربية يف تون�ش خالل �ضهر مايو 2013  “على عدم وجود 

التزام مبيثاق ال�ضرف االإعالمي العربي يف املنطقة العربية.”
ويعتقد الباحث اأنه ينبغي اأن تخ�ضع عملية تطوير ميثاق ال�ضرف 
االإعالمي العربي لتحليٍل نقدي يّت�ضـم بالـمو�ضوعيـة واالنتظـام، 
مبـا يزيد من فر�ش تفعيل هذا امليثاق يف البيئة االإعالمية العربية. 
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واالإجرائية  البنيوّية  االأمور  يف  النظر  اإعادة  يجب  ال�ضدد  هذا  ويف 
التالية حال تطوير مبثاق ال�ضرف االإعالمي العربي:

االحرتافية  املعايري  على  امليثاق  بنية  تنطوي  اأن  اأوًل: 
العرب،  االإعالميون  بها  يلتزم  اأن  يتعنّي  التي  املهنّية  للممار�ضات 
واأن يرتبط بذلك التاأكيد على ا�ضتقاللية العمل االإعالمي وعدم 
ال�ضيا�ضية  �ضواء  اخلارجية،  وال�ضغوط  املوؤ�ّض�ضية  لل�ضغوط  خ�ضوعه 
اأم الت�ضريعية اأم االقت�ضادية. باالإ�ضافة اإىل اإبراز االلتزامات التي تقع 
على عاتق املوؤ�ض�ضات االإعالمية ذاتها ل�ضمان االأداء املهني الر�ضني 

من قبل االإعالميني العاملني بتلك املوؤ�ض�ضات.

يتعنّي العمل على حث الدول العربية لإجراء 
اإ�ضالحاٍت ت�رشيعية ت�ضمن حرية الإعالم وحق 

الو�ضول اإل املعلومات وحماية الإعالميني...

ثانياً: ينبغي اأن تنطلق بنود ميثاق ال�ضرف االإعالمي العربي من 
�ضيا�ضٍة اإعالميٍة عربيٍة حتّدد بدورها املرتكزات والثوابت العربية التي 
ينبغي لالإعالم اأن يعمل على تع�ضيدها يف م�ضامينه ور�ضائله املختلفة.
ثالثًا: تـحديد دالالت امل�ضطلحات الواردة يف ميثاق ال�ضرف 
اإثـارة الـجدل ب�ضاأنها بني  اإلـى  يـوؤدي  االإعالمي العربي،  بـما ال 
االإعالميني العرب. ومن تلك امل�ضطلحات والعبارات التي وردت 
يف بع�ش مواد امليثاق على �ضبيل املثال ال احل�ضر: » حرية ال�ضمري 
عن  باجلدل  »االنحراف  و  ال�ضعوب«،  كرامة  و»الطعن يف  املهني«، 

جادة االعتدال«.
ت�ضريعية  اإ�ضالحات  اإجراء  على  العربية  الدول  حث  رابعًا: 
وحماية  املعلومات،  اإىل  الو�ضول  وحق  االإعالم  حرية  ت�ضمن 

االإعالميني من االإيذاء واملعاملة ال�ضيئة.
خام�سًا: اتخاذ االإجراءات الالزمة ل�ضمان م�ضاركة االإعالميني 
بحيث  العربي،  االإعالمي  ال�ضرف  ميثاق  بنود  مناق�ضة  اأنف�ضهم يف 
من  يقع  فوقي  اجتاٍه  يف  ولي�ش  اجتاهني  يف  امليثاق  و�ضع  عملية  تتّم 

خالله فر�ش مواد امليثاق وبنوده على هوؤالء االإعالميني.
ّناع القرار االإعالمي ن�ضب اأعينهم االأهمية  �ساد�سًا: اأن ي�ضع �ضُ
البالغة الأن متار�ش و�ضائل االإعالم العربية يف االآونة املعا�ضرة وظائف 
�ضوء  ويف  العربي  للعامل  الثقافية  اخل�ضو�ضية  �ضوء  يف  اإ�ضافية،  

التحّوالت اجلذرية التي متّر بها بع�ش البلدان العربية.
وتتمثل اأبرز تلك الوظائف فيما يلي:

• اأن تكون و�ضائل االإعالم العربية رافداً الحتواء ال�ضراعات 	
وبث روح الت�ضامح والت�ضالح والتكاتف والتعاون.

• اأن تكون تلك الو�ضائل رافداً مهّماً لنقل الرتاثني العربي 	
العوملة  تهديد  ظل  يف  القادمة  االأجيال  اإىل  واالإ�ضالمي 

للخ�ضو�ضية الثقافية لالأمم املختلفة.
• اأن حتّث و�ضائل االإعالم املجتمعات العربية على امل�ضاركة 	

الفاعلة يف ركب احل�ضارة العاملية املعا�ضرة.
• اأن تدعم و�ضائل االإعالم قيم املواطنة.	

وختاماً يطرح الباحث عدداً من املقرتحات املهّمة التي ت�ضاهم 
املطّور وتفعيله  العربي  ال�ضرف االإعالمي  يف عملية تكري�ش ميثاق 

فـي البيئة االإعالمية العربية. وتتمثل تلك املقرتحات فيما يلي:
التدريبية  التثقيفية والدورات  الفعاليات  العديد من  )1( عقد 
الالزمة لتهيئة االإعالميني العرب معرفياً ووجدانياً ومهارياً للتوافق 

مع بنود ون�ضو�ش ميثاق ال�ضرف االإعالمي العربي املطّور.
العربية  الدول  جامعة  يتبع  عربي  اإعالمي  مر�ضد  اإن�ضاء   )2(
ويتوىل بدوره ر�ضد االنتهاكات االأخالقية بو�ضائل االإعالم العربية، 
جمل�ش  اإىل  يرفعه  االنتهاكات  بتلك  �ضنوي  ن�ضف  تقريراً  وُي�ضدر 
والهيئات  للمجال�ش  اإتاحته  عن  ف�ضاًل  العرب،  االإعالم  وزراء 

والنقابات االإعالمية العربية.
ذلك جمعيات  مثال  املدين،   املجتمع  موؤ�ض�ضات  حّث   )3(  
حماية امل�ضتمعني وامل�ضاهدين العرب على ر�ضد االنتهاكات املهنّية 
للموؤ�ض�ضات االإعالمية العربية،وممار�ضة ال�ضغط ال�ضعبي على تلك 
ال�ضرف  ميثاق  يف  الواردة  االأخالقية  باملبادئ  لاللتزام  املوؤ�ض�ضات 

االإعالمي العربي املطّور.
العربي الإجراء  باأخالقيات االإعالم  املعنية  املوؤمترات  )4( عقد 
حولها  اجلدل  يدور  التي  اخلالفية  الق�ضايا  حول  متعمقٍة  نقا�ضاٍت 
بني االإعالميني العرب،  مثال ذلك : معايري احلياد يف املمار�ضات 
املهنية االإعالمية، و�ضوابط النزاهة وال�ضفافية يف اخلطاب االإعالمي، 

ومعايري املو�ضوعية يف االإنتاج االإخباري.

العرب لالإعالميني  اأخالقي  �سرف  ميثاق  نحو 
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املعنية  الدولية  واالحتادات  املنظمات  مع  التعاون  تفعيل   )5(
الدويل  واملركز  اليون�ضكو  منظمة  مثل  االإعالم،   باأخالقيات 
االإعالمية  وال�ضيا�ضات  القرار  ّناع  �ضُ ليكون  االإعالم  الأخالقيات 
العامل  يف  االإعالم  اأخالقيات  بو�ضعية  تامة  دراية  على  العربية 

العربي،  مقارنًة بالتجارب االإقليمية والدولية.

التو�ضية باإن�ضاء مر�ضد اإعالمي عربي يتبع جامعة 
الدول العربية ويتول بدوره ر�ضد النتهاكات 

الأخالقية بو�ضائل الإعالم العربية.
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اأقام احتاد اإذاعات الدول العربية بالتعاون مع اللجنة العليا للتن�سيق بني القنوات الف�سائية العربية خالل 
�سني يف الت�سريعات الإعالمية،  اإليهـا ثـّلة من الـمتخ�سّ ـّان، هذه الندوة،  ودعي  2013 بعم اأبريل  �سهر 

وكبار املهند�سني املعنيني باملو�سوع.
وقد اأدار احلوار، الذي تابعه جمهور من الإعالميني واملهنيني يف القطاع ال�سمعي الب�سري، وقّدم للندوة 

املهند�س منيف احلربي الرئي�س التنفيذي ل�سركة املدارات اخلليجية.
ونظرا اإىل اأهمية املو�سوع،ارتاأت جملة الإذاعات العربية ن�سر وقائع هذه التظاهرة العلمية والتكنولوجية.
يـمّثل الوطن العربي جزًءا هاّما من العامل املعا�ضر. و ال ميكن اأن ينعزل اأو ينف�ضل عنه، ومن حّق االإن�ضان العربي اأن يعي�ش 

حياة ع�ضره، منفتحا عليها ومتفاعال معها وموؤّثرا فيها.
ويعترب االإعالم اليوم اأحد الروافد الرئي�ضة للتفاعل االجتماعي والتطور الثقايف والتقّدم املعريف، كما اأ�ضبح االإعالم الف�ضائي 

يف مناطق عديدة من العامل اأكرث اأ�ضكال التوا�ضل قدرة على النهو�ش بهذا الدور، نظرا اإىل التطور التفاعلي الناتـجة عنه:
•  تعميم اال�ضتقبال عن طريق االأقمار اال�ضطناعية يف املنازل.	
• 	 )3D(وثالثي االأبعاد )HDTV( العرو�ش الرقمية التي �ضمحت بتطوير التقنية عالية الدّقة
• الباقات املطّورة من قبل م�ضّغلي االأقمار اجلدد يف كل دولة.	

بالن�سبة اإىل املنطقة العربية، اإذا قمنا باإلقاء نظرة على امل�ضهد االإعالمي الف�ضائي العربي اليوم، �ضنجد حوايل 1320 قناة 
مفتوحة وم�ضّفرة، باالإ�ضافة اإىل مئات القنوات الف�ضائية التي تبّث اإر�ضالها عرب منظومة االأقمار العربية، نايل �ضات، عرب �ضات، 

نور�ضات، ياه اليف �ضات والقادم اجلديد القمر القطري �ضهيل.
ومن اأجل درا�ضة مو�ضوع البث الف�ضائي العربي الإر�ضاء منهج لقواعد حمتوى البث الف�ضائي، البّد من االإجابة عـن العديـد 

من االأ�ضئلة التي تفر�ش نف�ضهـا وتتعّلـق بـ : 
- ما هي التحديات والظروف التي تواجه املمار�ضات املوؤ�ض�ضاتية يف تنظيم حمتوى البث؟

- هل نحتاج اإىل ت�ضريعات لتنظيم البث الف�ضائي العربي؟
- ما هي املنهجيات التنظيمية التي يجب القيام بها لتحقيق ذلك، وهل ميكن فعال احلّد من فو�ضى وعبث بع�ش القنوات 

الف�ضائية العربية؟

وقائــــع نــــدوة :
» تنظيـم البــث الفضــائي العربــــي

ومـدى الحاجــة إلى تشـريعــات في المجــال«

وثــيــقــة

عر�ش  و�ضياغة : �أ.حممد روؤوف يعي�ش
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من هنا تاأتي اأهمية هذه الندوة بعنوان : »تنظيم البث الف�ضائي العربي ومدى احلاجة اإىل ت�ضريعات يف هذا املجال«.
وهي ترتّكز على ثالثة حماور :

املحور الأول : املرجعية القانونية يف �ضبط البث الف�ضائي.
املحور الثاين : مدى تاأثري القنوات الف�ضائية العربية على املجال ال�ضيادي للبلدان العربية.

املحور الثالث : م�ضكالت التداخل والت�ضوي�ش ال�ضاتلي على البث التلفزيوين الف�ضائي يف املنطقة العربية .
1 - اجلانــب القانــوين للبث الف�ضــائــي : 

د.عبد الكرمي حيزاوي
اأكادميي باحث يف علوم الإعالم والت�سال

خمتـ�س يف الت�سـريعات الإعالميـــة
�ضاأتكّلم من موقعي كمواطن تون�ضي، نعي�ش حلظة هامة جّدا على م�ضتوى البث االإذاعي والتلفزيوين، فيها حرية تامة واأ�ضبحنا 

بالتايل جنّرب م�ضاكل احلّرية، بعدما كّنا نعاين م�ضاكل التنظيم املفرط.
و�ضاأبدي اأي�ضا بع�ش املالحظات من موقعي كباحث يف الت�ضريعات االإعالمية، ذلك اأننا مل ن�ضتطع ومل نفلح يف تفعيل ما اأردنا 
اأن نقوم به على م�ضتوى عربي. فمنذ 2008 كما هو معلوم، مّت و�ضع وثيقة توجيهية للبث الف�ضائي العربي من قبل جمل�ش وزراء 
االإعالم العرب، ورغم اأّن هذه الوثيقة، حتمل بع�ش االأ�ضياء االإيجابية، كحماية حقوق االإن�ضان، وحماية حقوق الطفل، و�ضمان 
حقوق اأخرى اأخالقية...اإاّل اأنها بقيت جمّرد اإطار لال�ضتئنا�ش به من قبل احلكومات، كما اأّن بع�ش البنود هي يف الواقع جمّرد 

تكرار لبنود موجودة يف القوانني الُقطرية، وبالتايل، يتعنّي اليوم تقييم هذه الوثيقة، ورمبا اأي�ضا جتاوزها.
عودة اإىل الواقع الذي نعي�ضه يف بع�ش بلداننا العربية، عقب الثورات التي حدثت يف كل من تون�ش وم�ضر وليبيا واليمن، فاإّن 
هذه التغيريات اأتت بالن�ضبة اإلينا يف تون�ش، بطموحات جديدة على م�ضتوى احلّق يف االإعالم، الذي هو حّق من حقوق االإن�ضان 
االأ�ضا�ضية. وُو�ضعت ت�ضريعات جديدة ت�ضمن هذا احلّق، وهو يف الواقع حّق اأ�ضلي تتفّرع عنه بقية احلقوق االأخرى، على غرار 
احلّق يف النفاذ اإىل املعلومات التي تنتجها احلكومة واالأجهزة العمومية. وانطلقنا من نظرة االإعالم القدمي، الذي هو اإعالم اأكرث منه 

ر�ضمي، اإىل ما نطمح اإليه اأن يكون اإعالم خدمة عامة اأو اإعالما عموميا.
فهذه النقلة مل ترتجم اإىل حّد االآن على م�ضتوى الت�ضريعات، وهناك �ضعوبات كبرية يف االنتقال من االإ�ضراف احلكومي على 
ة، اإىل اإ�ضراف هيئات م�ضتقّلة، ن�ضّميها يف تون�ش هيئة تعديلية، وت�ضّمى يف بع�ش  القنوات االإذاعية والتلفزيونية العمومية واخلا�ضّ
بلدان امل�ضرق مثل لبنان، هيئة ناظمة، وهناك من ي�ضّميها هيئة �ضبط. وكم يكون من االأجدى لو نتفق على ت�ضمية موّحدة عربيا، 
الأّن هذه الهيئات امل�ضتقّلة هي التي يجب اأن ت�ضع ال�ضوابط عو�ضا عن الدولة، باعتبار اأّن هذه االأخرية مل تعد الفاعل الرئي�ضي 
اأو حتى الفاعل االأ�ضلي يف عملية تنظيم البث االإذاعي والتلفزيوين واالإنتاج اإلخ... اإذ هناك اأطراف عديدة ُيفرزها املجتمع، ومنها 
هذه الهيئات، التي عليها اأن تقف على نف�ش امل�ضافة من كل امل�ضالح اخلا�ضة، واأن ترعى امل�ضلحة العامة يف اإر�ضاء �ضوابط للبّث 

االإذاعي والتلفزيوين، �ضواء كان بثّا يف القطاع العام اأو يف القطاع اخلا�ش.

واأريد اأن اأ�ضري اإىل ال�ضعوبات الكبرية التي جندها على م�ضتوى عديد البلدان يف اإحداث هذه الهيئات الناظمة امل�ضتقلة...

ثــيــقــة و
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وعلينا اأن نعي اأّن الفراغ احلايل يف كثري من البلدان ال يخدم باملّرة امل�ضاهد واجلمهور العربي، الأّن التكنولوجيا مّكنت من جتاوز 
حواجز الرتخي�ش واالإجازة، واأ�ضبح هناك بّث لقنوات من خارج الوطن العربي، اأو من بلدان عربية اأخرى بدون اأن تكون هناك 
�ضوابط وطنية ت�ضعى اإىل تر�ضيد هذا البث، وبالتايل فاإنه ال ميكن لهذه االأو�ضاع اأن تتمادى، ونرجو اأن يقع ب�ضرعة تفعيل وتطبيق 

الت�ضريعات املتعّلقة بالهيئات امل�ضتقلة يف بع�ش البلدان العربية.
وهذه منا�ضبة لتبادل التجارب وللتاأكيد على �ضرورة اأن يكون هناك تنظيم، لي�ش باملعنى القدمي، اأي االإ�ضراف املبا�ضر على 
توجيه اخلطوط التحريرية، ولكن مبعنى هذا التنظيم الذي يراعي خ�ضو�ضيات املجتمع، ولكن اأي�ضا حّق املواطن يف البلدان العربية 
كافة، �ضواء كان ذلك بالبث عن طريق القنوات العمومية اأو اخلا�ضة، يراعي امل�ضلحة العامة وما هو معمول به يف البلدان التي 

�ضبقتنا يف هذا املجال، والتي تعترب ُمنتجة ملعايري و�ضوابط اأكرث احرتاما للقواعد املهنية واالأخالقية بالن�ضبة اإىل البث الف�ضائي.

مدير احلوار: 
يعّد لبنان مركزا مهّما من مراكز االإعالم العربي، وحينما بداأت الطفرة االإعالمية، لعب هذا البلد دورا موؤّثرا، ومن هنا تاأتي 
اأهمية  مداخلة االأ�ضتاذ عبد الهادي حمفوظ رئي�ش املجل�ش الوطني لالإعالم املرئي امل�ضموع حول »املرجعّيات القانونية يف �ضبط 

البث الف�ضائي العربي«.

اأ. عبد الهادي حمفوظ
كان لبنان البلد االأول الذي اأخذ بقانون املرئي وامل�ضموع والذي ي�ضّكل على اأ�ضا�ضه املجل�ش الوطني لالإعالم املرئي وامل�ضموع 
كمرجعية ناظمة لالإعالم ال�ضمعي والب�ضري، العام واخلا�ش، وكان هذا يف �ضنة 1994. وبذلك اأخذ لبنان عن فرن�ضا الكثري من 
التجربة الفرن�ضية، وحتديدا يف جمال القانون املرئي وامل�ضموع ويف جمال ما ي�ضّمى املجل�ش االأعلى لالإعالم املرئي وامل�ضموع بفرن�ضا.
ففي هذا البلد االأوروبي، ح�ضلت تغيريات كثرية على القانون املرئي وامل�ضموع، بحيث اأ�ضبح املجل�ش االأعلى لالإعالم املرئي 
وامل�ضموع مرجعية وا�ضعة ال�ضالحيات. اأما يف لبنان فاإّن هذه املرجعّية ترفع تو�ضيات اأو اأن ال تلتزم، ولكن، مع الوقت، اأ�ضحى 
للمجل�ش الوطني لالإعالم قدرة تنفيذية، متّثلت حاليا، باأّن هناك م�ضروع قانون جديد يف اللجنة الربملانية االإعالمية ُيعطي املجل�ش 

الوطني لالإعالم �ضالحيات تنفيذية وا�ضعة، كما ُيبعد ال�ضلطة ال�ضيا�ضية عن اأّي تدّخل يف جمال املرئي وامل�ضموع.
ا ميكن ت�ضميته  ـّ  واعتقادي اأّن هذه خطـوة مهّمة، الأنـه ال بّد من حماية الـموؤ�ض�ضات االإعالمية الـمرئية والـم�ضموعة، مـم

»اال�ضتن�ضاب ال�ضيا�ضي« وهذا ما يـح�ضل االآن فـي كثري من البلدان العربية.
على منط لبنان، دخلت املغرب كقّوة فاعلة اأي�ضا يف املجال ال�ضمعي الب�ضري، كذلك تون�ش واالأردن، وموريتانيا لديها املجل�ش 
الوطني لالإعالم املرئي وامل�ضموع. ولكن ما يلفت النظر اأّن بع�ش البلدان املذكورة هي اأع�ضاء يف ما ميكن ت�ضميته االحتاد املتو�ضطي 
للمرئي وامل�ضموع يف العامل العربي، وهذا ق�ضور كبري، خ�ضو�ضا اإذا اأخذنا يف االعتبار اأّن املرئي وامل�ضموع هو الذي ي�ضنع الراأي 

العام اإىل حّد كبري، ويوّجهه ويوؤّثر فيه.
كما اأّن هناك ما يقارب300 �ضركة اإعالمية اأوىل يف العامل، للواليات املتحدة االأمريكية فيها 144 �ضركة، والأوروبا 40 �ضركة، 
ولليابان 17 �ضركة، ولي�ش بني هذه ال�ضركات جميعها اأّي �ضركة عربية اأو اأّي �ضركة اإ�ضالمية، وهو ما يعني اأّن م�ضادر املعلومات 
التي تتحّكم فيها هذه ال�ضركات هي التي ت�ضوغ اأخبارنا يف العامل، وهي التي توؤّثر فـي كّل الـمجاالت، حيث اإّن اللوبي اليهودي 
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له ح�ضور فاعل يف هذه ال�ضركات، وميتلك من التاأثري الكبري على توجيه الراأي العام، عرب موؤ�ض�ضة »ممري اليهودية« التي تقوم 
بتزويد املجال�ش االإعالمية يف الغرب باملعلومات عن منطقتنا، بحيث تعترب اأّن اأّي انتقاد لل�ضيا�ضات االإ�ضرائيلية هو اإرهاب، وباأّن 
املوؤ�ض�ضات التي تنقل املعلومات عن العامل العربي اإىل الغرب، هي موؤ�ض�ضات – اإىل حّد ما – اإرهابية. ويف هذا املجال اأعترب 
والعامل  للمعلومات،  اأن يكون هناك بنك عربي  العربية، على  الدول  تقع عليه م�ضوؤولية كبرية جلامعة  وامل�ضموع  املرئي  احتاد  اأّن 
العربي لي�ش فقريا يف هذا االجتاه، واأي�ضا اأن تكون هناك موؤ�ض�ضة تلفزيونية ناطقة باللغات االأ�ضا�ضية، االإجنليزية وال�ضينية والرو�ضية 

والفرن�ضية حتمل اأخبارنا اإىل العامل الغربي وتوؤّثر فيه.
اإّن الكثري من امل�ضائل اأ�ضار اإليها الدكتور حيزاوي، واأنا هنا اأ�ضاركه يف م�ضاألتني :

االأولــى : يف م�ضاألة احلاجة اإىل ميثاق اإعالمي عربي يخرج عن احتاد اإذاعات الدول العربية، واملوؤ�ض�ضات املرئية وامل�ضموعة، 
ويكون هذا امليثاق ملزما جلامعة الدول العربية، ال اأن تخرج اجلامعة علينا مبيثاق �ضرف، ذلك اأّن االأف�ضل اأن يكون ميثاق ال�ضرف 
هذا نتاجا م�ضرتكا للموؤ�ض�ضات املرئية وامل�ضموعة، وخلرباء االإعالم، واأي�ضا للعاملني يف جمال االأقمار اال�ضطناعية وللنخب الفكرية، 

من اأ�ضاتذة جامعيني يف العامل العربي.
ويف هذا امل�ضمار اأقرتح اأن يت�ضّمن هنا امليثاق ب�ضكل اأ�ضا�ضي املبادئ االأربعة التي تعتنقها كّل مواثيق ال�ضرف العاملية، احلرية 

االإعالمية، وهي �ضرط اأ�ضا�ضي.
والدّقة واملو�ضوعية وال�ضفافية و�ضّحة م�ضادر االإعالم، باالإ�ضافة اإىل اال�ضتقاللية.

اإيجابية، كما له  اأّن للربيع العربي جوانب  اإذ  ُيوؤخذ يف االعتبار ما يعاين منه العامل العربي حاليا،  اأن  هذه كمبادئ، واأي�ضا 
جوانب �ضلبية كثرية، حيث اأطلق م�ضائل �ضلبية على �ضعيد اإثارة املوا�ضيع الطوائفية، وقد يجعلنا ذلك اأقرب اإىل ما كان تكّلم عنه، 
ريت�ضارد بريل عند احتالل االأمريكيني للعراق، حينما قال :»من ي�ضع يده على بغداد، ي�ضع يده على بالد الهالل الـخ�ضيب«. 
وقد كان يرى اأنه لي�ش هناك من تاريخ للدولة يف بالد الهالل اخل�ضيب، ولذلك ال بّد من اإعادة هذه املنطقة )لبنان و�ضوريا واالأردن 
والعراق( اإىل مكّوناتها البدائية والقبلية والطوائفية، حيث ن�ضهد حاليا، لالأ�ضف، اأّن االإعالم ال ُي�ضهم اإ�ضهاما كبريا يف بلورة فكرة 
املواطنة، ويف مواجهة هذه االنق�ضامات احلاّدة التي قد ت�ضل بنا اإىل ما ف�ضل فيه الرئي�ش االأمريكي ال�ضابق جورج بو�ش من اإقامة 

ما ميكن ت�ضميته »�ضرق اأو�ضط جديد«.
امل�ضاألـة الثانيـة :

اأريد اأن اأتعّر�ش اإىل الوثيقة االإعالمية العربية التي �ضدرت يف عام 2008، وكان لبنان، وحتديدا املجل�ش الوطني لالإعالم، 
اأنه من  اإذ اعتربت  الوحيد الذي حتّفظ على هذه الوثيقة، كما كانت دولة قطر، يف ذلك الوقت، قد حتّفظت على تلك الوثيقة، 

املمكن اأن تكون موؤ�ض�ضة اجلزيرة م�ضتهدفة من هكذا قرار.
ولالأ�ضف، هذه الوثيقة يف جوانب كثرية منها،  ال حترتم احلريات االإعالمية، ولذلك ال بّد من اإعادة النظر فيها، وخ�ضو�ضا 
االإعالم  اأنها جتعل مرجعية  العامل، من ذلك  الدولية يف  القوانني  اأنها جتمع بني مرجعيتني مبرجعية واحدة، وهذا خمالف لكل 
املرئي وامل�ضموع ومرجعية االأقمار اال�ضطناعية مبرجعية واحدة، اإذ تتيح لالأقمار اال�ضطناعية باأن توقف اأّي موؤ�ض�ضة اإعالمية مرئية 
وم�ضموعة تعترب خمالفة. وفـي تقديري ال�ضخ�ضي، اأّن هذا االأمر ال يلتقي مع كل القوانني االإعالمية فـي العامل. كما اأنه يجعل 

هذه املوؤ�ض�ضات حتت رحمة »اال�ضتن�ضاب ال�ضيا�ضي«.

ثــيــقــة و
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ويف هذا املجال اأي�ضا، البّد من اأن يكون هناك »حمكمة عربية موّحدة« ي�ضرتك فيها ق�ضاة نظيفون – اإن �ضِحّ التعبري – بحيث 
اأمام هذه املحكمة،  اأن جتد املجال ملراجعة ق�ضائية  العربية، ُيفرت�ش  اإىل خمالفة يف نظر جامعة الدول  تتعّر�ش  التي  املوؤ�ض�ضة  اإّن 
وخـ�ضو�ضا اأنه من االأخطاء االأ�ضا�ضية التي وقعت فيها هذه الوثيقة، اأنها مل ترتك جمـاال الأّي مراجعة ق�ضائية، وتذهب مبا�ضرة 

اإلـى وقف البّث لهذه املحطة.
علًما باأنه يف القوانني املرئية وامل�ضموعة، هناك تدّرج يف العقوبات، يبداأ من التنبيه اإىل التحذير، اإىل وقف البث ملّدة �ضاعة اأو 

يوم، اإىل الغرامة املالية، وهذا ما ال جنده يف هذه الوثيقة.
لذلك اأعتقد اأنه البّد الحتاد اإذاعات الدول العربية اأن يعمل مع املجال�ش الوطنية لالإعالم املرئي وامل�ضموع، ومع اخلرباء، ومع 
االأقمار اال�ضطناعية )حتديدا عرب �ضات، ونايل �ضات ونور �ضات(، على اأن يكون هناك موؤمتر �ضنوي لهذه املوؤ�ض�ضات، تلتقي فيه 
وتناق�ش امل�ضائل املطروحة، وتنبثق عنه جلنة تنفيذية تكون هي املرجعية لهذا االإعالم املرئي وامل�ضموع، ذلك اأّن املطلوب ح�ضور 
العامل العربي على ال�ضعيد االإعالم املرئي وامل�ضموع، خ�ضو�ضا واأّن عام 2015 )حزيران( �ضت�ضطّر فيه الدول العربية جمتمعة الأن 

تكون قد دخلت يف النظام الرقمي، الذي ي�ضّكل حتّديا كبريا على �ضعيد التطّور يف عامل االت�ضال.
هناك مْن يعتقد اأنه عندما نتحّدث عن املرجعية القانونية، فاإننا ن�ضري اإىل تقلي�ش هام�ش احلريات. وهذا لي�ش �ضحيحا. بالتاأكيد 
هو البحث عن احلرية امل�ضوؤولة. ولي�ش �ضربا عربيا. ففي الواليات املتحدة هناك »الـ FCC«، ويف بريطانيا اأعرق الدميقراطيات يوجد 
اأعظم الثورات يف تاريخ االإن�ضانية، فرن�ضا، لديها املجل�ش املرئي وامل�ضموع. فبالتايل  »االأفكوم« واالأر�ش التي فّجرت واحدة من 
الـحديث عن الـمرجعيات القانونية لي�ش �ضيئا خـا�ضا فـي العـامل الـعربي اأو بحـثا عن تقلي�ش هـام�ش الـحريات. فـهو البـحث 

عـن حرية م�ضوؤولة.

2 - مدى تاأثري القنوات الف�ضائية العربية على املجال ال�ضيا�ضي للبلدان العربية
د. اأجمد القا�سي

املدير العام لهيئة الإعالم املرئي وامل�سموع - الأردن
اإننا يف هذه املرحلة، كمراقبني اأو كمهتّمني بالعمل االإعالمي الف�ضائي، باالإ�ضافة اإىل االإعالم االإلكرتوين، نالحظ يف بع�ش 
االأحيان، ولكي حت�ضل الفائدة املرجّوة، اأّن العملية االإعالمية بحاجة اإىل تقنني، اأو اإعادة نظر وبهذا نح�ضل على قيم اإيجابية اأكرث.

لكن قبل الدخول يف املو�ضوع، لدّي عّدة مالحظات هي مبثابة نقاط تكميلية ملا مّت التطّرق اإليه.
فمن وجهة نظر خا�ضة، اأّتفق مع االآراء التي تذهب اإىل اأّن التكنولوجيا جتاوزت عملية ال�ضبط، لكن، نحن كمن�ضقني اأو قائمني 
على االإعالم املرئي وامل�ضموع وغريه، ومع كّل هذا التنامي الكبري جّدا يف التكنولوجيا، هل جنل�ش مراقبني ومكتويف االأيدي؟ 
اأنا اأعتقد اأنه ال بّد من اإيجاد اآليات تنظيمية. ولدينا جتربة يف االأردن فيما يتعلق بتنظيم ال�ضحافة االإلكرتونية، وب�ضرف النظر عن 
اأّن فوائدها بدت وا�ضحة للعيان وعّظمت  املالحظات التي وردت حول التعديالت املُدخلة على قانون املطبوعات والن�ضر، غري 
املُنَتج االإعالمي وا�ضتطاعت اأن تهّذبه، على االأقل، هنالك حماية للوظيفة من الوافدين على هذه املهنة من اخلارج، وهم كرث، 

وي�ضتغّلونها بطريقة �ضيئة الأ�ضباب جتارية وغريها.
اأما امل�ضاألة الثانية : فاأنا اأعتقد اأنه عندما يتّم اإن�ضاء هيئات اإعالمية، فهي بحاجة اإىل اإرادة �ضيا�ضية، واأرى اأّن جتاربنا يف العامل 
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العربي ال تخلو من تقليد لالآخرين. وكّلما تباحثنا يف �ضاأن تطوير ميثاق اإعالمي عربي، وعلى اأ�ضا�ش اأن يندرج يف مظلة االحتاد، 
كانت االأمثلة دائماُ تقرن با�ضتجالب مواثيق �ضرف خا�ضة باأمريكا واأوروبا...

لذلك اأ�ضتح�ضر معي جمموعة من مواثيق ال�ضرف اأعددناها يف االأردن، الذي هو جزء من العامل العربي، وبالتايل فهي اأقرب 
اإىل عاداته وقيمه و�ضفاته العامة...

وهذه املواثيق قابلة للتطبيق اأكرث، وميكن تطويرها �ضمن خا�ضية كّل بلد عربي على حدة. لكن يجب اأن نعّظم العمل املُنَتج 
حملّيا، ونحن يف االأردن جزء من هذه التجربة، واأعتقد اأّن هذه املواثيق هي جزء من عملية م�ضتمّرة، لها عالقة ،بالد�ضاتري وباالأدّلة 

وبكّرا�ضات ال�ضروط املرجعية للعمل االإعالمي ب�ضكل عام، واإننا على ا�ضتعداد لتعميمها على اجلميع.
من ناحية اأخرى، نحن دائما ننظر اإىل هذه املواثيق على اأنها ثابتة اأو جامدة، والعمل االإعالمي وخا�ضة الف�ضائي منه متحّرك، 
ح�ضاب  على  التكنولوجية  املُدخالت  بهذه  يهتّم  بداأ  البع�ش  اأّن  حّتى  ُمذهلة،  درجة  اإىل  جّدا  كثرية  التكنولوجية  وُمدخالته 
امل�ضمون، دون اأن تكون لنا القدرة على تطويعهـا، وكان بع�ضنا يظّن اأّن هذا العمل االإعالمي هو عمل هند�ضي وبالـتـالـي يجب 

اأن ُيدمج مع هيئات االت�ضاالت بطريقة خاطئة، بحيث تكون امل�ضاألة هند�ضية �ضرفة، دون النظر اإىل املحتوى.

وفيما يتعّلق باملحور املّت�ضل مبدى تاأثري القنوات الف�ضائية العربية على املجال ال�ضيادي للبلدان العربية، اأرى اأنه من املفرو�ش 
اأن نّتفق على مفهوم »ال�ضيادة«، وعندما نتكّلم على مفهوم ال�ضيادة، فامل�ضاألة ال�ضائدة لدينا باالأقطار العربية اأنها بلدان ن�ضبّيا متحّررة 
حديثا من اال�ضتعمار، وبالتايل اأ�ضبح لكّل دولة حدود وت�ضتطيع اأن متار�ش �ضيادتها على هذه احلدود، فبهذا املعنى، فهمنا ال�ضيادة. 
واعتقادي من املفرو�ش اأن ن�ضيف اإىل هذا املفهوم، اأّن  الدول التي متار�ش �ضيادتها على نف�ضها، وعلى كاّفة ذّرات ترابها بالكامل، 
فهذه امل�ضاألة مرتبطة على االأقل، من وجهة نظر ات�ضالية، مبفهوم احلّريات. وعندما نتحّدث عن احلّريات العامة التي يجب اأن تكون 
م�ضانة، ومن �ضمنها احلّريات ال�ضخ�ضية، ولدينا خلل كبري يف تطبيقها مبختلف االأقطار العربية، اإذ ن�ضون احلرية ال�ضخ�ضية لالأفراد، 
وكذا حرّية الراأي والتعبري، واأعتقد اأنه لي�ش عندنا حتّرر كامل. ويف هذا االإطار، اأت�ضاءل، اأين دور و�ضائل االإعالم �ضمن هذا املجال؟
نتحّدث عن الف�ضائيات ب�ضكل خا�ش، وتقديري اأّن الف�ضائيات االآن تعترب الو�ضيلة االأكرث انت�ضارا، وتاأثريا. وقد يكون تاأثريها 
�ضلبيا اأو اإيجابيا وقوّيا للغاية. ونتذّكر جتربة حديثة جّدا يف االأردن، حيث كانت عندنا انتخابات نيابية، وكّل من ميلك قناة ف�ضائية، 
وكّل من كان اإعالميا بف�ضائية ر�ضمية اأو خا�ضة وخا�ش انتخابات نيابية، ا�ضتطاع اأن يفوز يف االنتخابات. واأكرث من ذلك، فاإّن كّل 
من �ضّكل كتلة ا�ضتطاع اأن يح�ضل على اأ�ضوات اإ�ضافية للموجودين يف الكتلة، ب�ضرف النظر عن وجود الربنامج ال�ضيا�ضي، اأو 

عدم وجوده، عن واقعيته واإمكانية تنفيذه، هذا يبنّي اأّن و�ضائل االإعالم لها دور موؤّثر.
الف�ضائيات  القول الذي مور�ش يف هذه  ارتبط  اإذا ما  النجاح هذه قد تكون عك�ضية،  فاإّن عملية  والأّن اجلماهرياالآن واعية، 

بالفعل اأثناء االأداء يف املجل�ش النيابي.
على �ضعيد اآخر،  ويف اإطار حديثنا عن الف�ضائيات العربية، لدينا يف االأردن جمموعة من الف�ضائيات ال ن�ضتطيع اأن ن�ضّنفها 
يف بوتقة واحدة، ومع ذلك ا�ضتطاعت هذه الف�ضائيات اأن تخلق راأيا عاما. ولالأ�ضف ال�ضديد، الراأي العام الذي خلقته، كان يف 
اأحيان كثرية راأيا عاّما �ضلبيا. واأقول من واجبنا اأن يكون لنا خُمَرجات وا�ضحة، بحيث ن�ضتطيع اأن نهتدي اإىل اآلية عمل، �ضبط، 
رقابة، متّكننا من احلفاظ على اأخالقيات معّينة. اإذ ال يجوز لف�ضائية ت�ضيء اإىل املجتمع، اأن ُتنَزل على الهواء يف م�ضر اأو يف تون�ش 
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وتخرج من االأردن، والعك�ش �ضحيح. لذلك اأرى اأّن ال�ضرورة تقت�ضي اأن تكون لنا اآليات اإزاء هذه الف�ضائيات التي تعمل يف اإطار 
جتاري... دون اأن يكون للقائمني عليها اأحيانا دراية اأو �ضلة باالإعالم، لذلك فاإّن عملية تهذيبها وتوجيهها واجبة �ضمن امل�ضتطاع، 
لكن اإذا ا�ضطرنا اإىل احلّل االأخري، وكون هذه الف�ضائيات اأ�ضاءت اإىل النا�ش، فقد يكون من املُجدي اعتماد اآلية معّينة، �ضمن 
التح�ضينات التي نتحّدث عنها. ويف �ضوء ذلك، نحن بحاجة اإىل تطوير اآليات عمل الف�ضائيات حتى نخرج براأي عام م�ضتنري 
وواٍع، ي�ضتطيع اأن ينه�ش باآمال االأمة وطموحاتها، واإاّل فما معنى هذا الربيع العربي، اإذا اأردنا اأن نقوده من خالل و�ضائل اإعالم، 
كّل من ت�ضت�ضيفهم من العاّمة، والراأي العام امل�ضتنري ال ت�ضنعه اإاّل النخب الواعية، وبالتايل هي تّعرب عن تطّلعات النا�ش واآمالهم، 

لكن بطريقة ح�ضارية واإيجابية.
كذلك، نحن نتحّدث عن اإ�ضرتاتيجيات، وتوجد اأمامي اإ�ضرتاتيجية لالإعالم االأردين، و�ضعناها يف عام 2012 بامل�ضاركة مع 
املوؤ�ض�ضات واجلهات املعنية، مثلما و�ضعنا املواثيق االإعالمية، واأنا اأتفق على اأنها ال يجوز اأن تهبط هذه االإ�ضرتاتيجيات من جهة 

معّينة وت�ضبح واجبة التطبيق. 
كانوا  ومالكيها،  اخلا�ضة،  بالف�ضائيات  والعاملني  باالإعالم،  املعنيني  فاإّن  االأردنية،  االإعالمية  املواثيق  و�ضعنا  حينما  لذلك 
م�ضاركني فاعلني، ومتّثل دور الهيئة يف اأنها عملية املي�ّضر، حيث اإّنها جهة ناظمة، اأخالقية، تتوفر لديها الكثري من املعلومات بحكم 

وجودها كهيئة ر�ضمية، وكان ن�ضق النقا�ش ي�ضري على نحٍو ت�ضاوري وتوافقي. 
وبهذه ال�ضورة، انبثقت اأكرث من مدّونة، بع�ضها عندما كّنا باملجل�ش االأعلى لالإعالم : �ضدور ميثاق �ضرف خا�ش باالإعالم 
املرئي وامل�ضموع يف اململكة االأردنية الها�ضمية، واأخرى مدّونة �ضلوك يف هيئة االإعالم املرئي وامل�ضموع، لكن دون اأّي تدّخل مبا�ضر 

من الهيئة اإاّل �ضمن القناعات، التي مّت التوافق عليها.
اأو  اإذاعات الدول العربية حتى ن�ضتطيع اخلروج مبيثاق عمل اإعالمي  اآلية العمل هذه، ميكن اأن ننقلها اإىل احتاد  اأّن  واأعتقد 
باإ�ضرتاتيجية اإعالمية من قبل العاملني يف قطاع االإعالم، باالإ�ضافة اإىل اجلهات احلكومية املعنية اأي�ضا ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر، 

مبا يجعلها قابلة للتنفيذ.
التايل جند كل االإعالميني يحاربونها  اليوم  التي �ضقطت علينا مبظاّلت ، ويف  اإىل الكثري من االإ�ضرتاتيجيات  فل�ضنا بحاجة 

ويرف�ضونها. الأنها لي�ضت نتيجة بناء وعي، وهذا هو ال�ضيء الذي نرجو اأن ن�ضتمّر فيه.
وبالعودة اإىل االإ�ضرتاتيجيات، فالذي ينق�ضنا عدم وجود روؤية حقيقية لالإعالم. وعموما من املفرو�ش اأن تكون االإ�ضرتاتيجيات 
نابعة من قناعات حتمل االإميان وتعالج م�ضكالت حقيقية، كما تبنى ب�ضكل علمي، مب�ضاركة خرباء لهم باع طويل يف االإ�ضرتاتيجية.

3 - م�ضكالت التداخل والت�ضوي�ش ال�ضاتلي على البث الف�ضائي يف املنطقة العربية 
مدير احلوار : االأحداث جتعل امل�ضاهد العربي يتابع باهتمام، وحينما يطراأ ت�ضوي�ش يف كاأ�ش العامل لقناة اجلزيرة وملّا يحدث 
ت�ضوي�ش كبري يف نقل ثورات الربيع العربي، على القنوات االإخبارية العربية، فاأهمية احلديث عن مو�ضوع التداخل و الت�ضوي�ش 

ال�ضاتلي على البث التلفزيوين الف�ضائي يف املنطقة العربية وو�ضائل املعاجلة، ت�ضّكل عنا�ضر املحور الثالث من الزوايا التالية :
• على م�ضتوى احتاد اإذاعات الدول العربية	
• 	Space Tech TV من اإحدى اجلهات املتخ�ض�ضة
• االأقمار اال�ضطناعية )نور�ضات(	
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املهند�س عبد الرحيم �سليمان، مدير اإدارة ال�سوؤون الهند�سية باحتاد اإذاعات الدول العربية.
اإّن التطّور التكنولوجي املت�ضارع �ضمح بزيادة كبرية يف عدد القنوات الف�ضائية، وتنامي هذه الف�ضائيات، واحلاجة الكبرية اإىل 
الرتّددات املطلوبة لهذه االأقمار، خا�ضة يف ظّل حمدودية الطيف الرتّددي املتوفر لهذه القنوات، كل ذلك اأتاح هذه الزيادة الكبرية 

يف عدد القنوات. ولهذه الزيادة متطلبات كثرية من اأهّمها : وجود �ضعات �ضاتلية على االأقمار اال�ضطناعية.
ماليني  تكّلف  فهي  ذلك،  من  واأكرث  كبرية،  مهنية  م�ضاّر  ولها  للغاية،  الفتة  ظاهرة  اليوم  غدا  فاإنه  التداخل،  اإىل  وبالن�ضبة 

الدوالرات ل�ضبكات االأقمار اال�ضطناعية ولالإذاعيني.
هناك نوعان من التداخل :

املق�سود اأو املتعّمد، وهذا يف الغالب يتطّلب تدخال �ضيا�ضيا، اجلهة امل�ضّببة له ت�ضعى اإىل منع م�ضاهدة هذا املحتوى اأو االطالع 
عليه، وهذا التداخل ي�ضهل اأن يتّم حتديده بالو�ضائل التقنية، ولكن ي�ضعب جّدا اإزالته، وبالتايل فاإنه يحتاج اإىل معاجلة �ضيا�ضية 

وقانونية.
التداخالت ح�ضب  اأنواع  من   ./.75 من  باأكرث  تقّدر  ون�ضبته  املق�سود  اأو غري  املتعّمد  التداخل غري  فهو  الثاين  النوع  اأما 

اإح�ضائيات اإنتل�ضات Intelsat )ال�ضبكة الدولية لالأقمار اال�ضطناعية(.
هذا النوع من التداخل غري املتعّمد �ضببه االأ�ضا�ضي يعود اإىل تزايد عدد القنوات الف�ضائية، جّراء التطّور الرقمي امل�ضّجل، 
ولكن االأقمار كان عددها يف املا�ضي اأقّل واالآن تزايد عددها، واأكرث من ذلك، فاإّن املواقع املدارية كانت بني قمر وقمر يف حدود 
الدويل  االحتاد  اتخذ  املتطّورة،  التكنولوجية  التقنيات  وّفرته  ما  ومع  القنوات،  من  مزيد  اإىل  احلاجة  تزايد  �ضوء  ويف  درجات،   5
لالت�ضاالت ITU قرارا باإنقا�ش الفا�ضل بني مواقع االأقمار من 5 اإىل درجتني )2(، وبالتايل اأ�ضبح من املمكن اأن توّجه الهوائي 

اإىل قمر، ويوؤّثر على قمر اآخر. وهذه تعّد من امل�ضكالت الكبرية.
كذلك، جند اأّن الطيف الرتّددي املتاح للرتّددات التلفزيونية حمدود، وهو ما جعل االأقمار اال�ضطناعية ت�ضتخدم ا�ضتقطابني 

يف نف�ش الرتّدد.
من اأجل م�ضاعفة عدد القنوات التلفزيونية وغريها... وهذا النوع من اال�ضتخدام ي�ضهل كثريا جّدا – وبدون ق�ضد - اأّن 

االأجهزة التي ت�ضتخدم يف اإر�ضال من ا�ضتقطاب اإىل ا�ضتقطاب اآخر اأن حتدث نوعا من الت�ضوي�ش.
ومن امل�ضكالت االأ�ضا�ضية للتداخل غري املتعّمد وجود م�ضتخدمني اأكرث وغري مدّربني، وبالتايل تطراأ م�ضاكل يف عملية التوجيه 

على الهوائيات )فتعّدد القنوات الف�ضائية وكرثتها، وا�ضتخدامها لكوادر غري مدّربة اأّديا اإىل عملية الت�ضوي�ش والتداخل بكثافة(.
ومّما يالحظ اأّن التداخل لي�ش مق�ضورا على املنطقة العربية، واإمنا يوجد يف خمتلف اأرجاء العامل. على اأنه ازداد بحّدة يف املنطقة 

العربية خا�ضة اأثناء ال�ضنتني االأخريتني. وهناك جهود دولية وعربية للحّد من هذه الظاهرة.
وهناك جهات دولية كثرية تعمل يف جمال احلّد من هذا التداخل، وهي اأربع جهات مهّمة:

االحتاد الدويل لالت�ضاالت، ب�ضفته اجلهة التي تنّظم الطيف الرتّددي وتوّزع الرتّددات، وت�ضهر على اأن يتّم ا�ضتخدامها بطريقة �ضحيحة.
املجموعة الدولية للحّد من التداخل )SIRG( وت�ضارك فيها �ضركات االأقمار اال�ضطناعية وال�ضركات امل�ضّنعة وكذلك عدد 

من املوؤ�ض�ضات واالإذاعيني )اإذاعة وتلفزيون(، وتت�ضافر جهود اجلميع للتقليل من الظاهرة.
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اجلهة الثالثة هي GVF( Global VSAT Forum (: وهي من اأكرب الـمنظمات، ينخرط فيهـا ما يزيد على 180 ع�ضوا 
من ال�ضركات امل�ضّنعة وجهات االأقمار تعمل يف هذا املجال، 

اجلهـة الرابعة : هي جمموعة ت�ضغيل ال�ضواتل الدولية، وت�ضارك فيها االحتادات االإذاعية العاملية، من �ضمنها احتاد اإذاعات 
الدول العربية.

واإّن هذه االأطراف تبذل جهودا مقّدرة للحّد من هذه الظاهرة – وال�ضيما يف ال�ضنوات الثالث االأخرية – حيث يتّم مع 
امل�ضّنعني القيام بت�ضنيع اأجهزة الت�ضكيل)Encoders(، مبوا�ضفات حمّددة، بحيث يكون يف كّل منها جهاز تعريفي، وبوا�ضطة 
هذا اجلهاز ت�ضتطيع اأن حتّدد م�ضدر اجلهة التي حُتدث هذا التداخل، خا�ضة اإذا كان التداخل غري متعّمد، فيمكن ل�ضبكات االأقمار 
اال�ضطنـاعية وغريهـا االت�ضال بتلك الـجهة للحّد من هذا الـجانب. اأّما الـجزء االآخر الذي اهتّمت به هـذه االأطراف فيتمّثل 

فـي التدريب، وكما اأ�ضرنا دخل القطاَع عدد كبري من الكوادر غري املدّربة وهناك جهد دويل للقيام بالتدريب لفائدتهم.
وبالنظر اإىل اأهمية هذا املو�ضوع، يعقد احتاد اإذاعات الدول العربية خالل �ضهر اأكتوبر 2013 يف تون�ش موؤمترا دوليا بالتعاون 
التداخل على  اأن تكفل احلّد من  اإ�ضرتاتيجية من �ضاأنها  العربية والدولية لو�ضع  مع عرب �ضات و�ضركات االأقمار اال�ضطناعية 
ال�ضعيد العربي وو�ضع خارطة طريق يتّم تطبيقها يف املنطقة للحّد من م�ضكلة التداخل ال�ضاتلي . وت�ضمل هذه اخلارطة حلوال تقنية 

وتوجيهية وتدريبية، اإىل جانب احللول التنظيمية القانونية وال�ضيا�ضية.
Space Tech TV Engineering : د. فار�س لبادة

وجهة نظر اإحدى ال�سركات اخلا�سة حول مو�سوع الت�سوي�س :
اأعداد  معها  وت�ضاعفت  االأخرية،  ال�ضنوات  اال�ضطناعية خالل  االأقمار  عرب  تبّث  التي  التلفزيونية  القنوات  اأعداد  تزايدت 
املحطات االأر�ضية الثابتة للبث عرب االأقمار اال�ضطناعية مبا�ضرة للم�ضتهلك )HDT(. ومع تفاعل االأحداث ال�ضيا�ضية يف منطقتنا 

العربية التي تعترب من اأكرث املناطق ا�ضطرابا و�ضخونة يف العامل، 
التغطية  لتحقيق  ال�ضاتلية  االأخبار  جتميع  اأعداد حمطات  ازدادت  الدول،  من  عدد  العربي يف  الربيع  ثورات  انطالق  ومع 
امل�ضطلحني  وكال  والت�ضوي�ش،  الراديوي  التداخل  م�ضاكل  نف�ضه  الوقت  يف  وازدادت  احلدث،  موقع  من  لالأحداث  املبا�ضرة 
ي�ضتخدمان لو�ضف ا�ضتقبال اإ�ضارة غري مرغوب بها مع االإ�ضارة املطلوب ا�ضتقبالها اإاّل اأّن الت�ضوي�ش هو يف  الغالب متعّمد و�ضببه 

يف اأكرث االأحيان �ضيا�ضّي.
  .2011 10./. عام  مقابل   ./.26 اإلـى   2012 �ضات خالل عام  العرب  املتعّمد على  الت�ضوي�ش  تزايدت حوادث  ولقد 
2012، ون�ضبت  340 حالة ت�ضوي�ش متعّمد على قنواتها  خالل االأ�ضهر الع�ضرة االأوىل من عام  فـي حني ر�ضدت يوتل�ضات 

90./. من  حوادث الت�ضوي�ش هذه الإ�ضارات م�ضدرها ال�ضرق االأو�ضط.

والت�ضوي�ش على قناة معّينة يوؤثر اأي�ضا على ا�ضتقبال قنوات اأخرى ال �ضيما واأّن اإر�ضال القنوات التليفزيونية الرقمية هو �ضمن 
جمموعات )Multiplex( حتتوي على عدد من القنوات التليفزيونية.

وت�ضّنف جمموعة تقليل التداخل ال�ضاتلي Satellite Users Interference Reduction Group م�ضادر التداخل لـ: 
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-اخلطاأ الب�ضري �ضواء بالرتكيب غري ال�ضحيح لالأجهزة اأو خالل الت�ضغيل ولتجّنبه يتعنّي الرتكيز على تدريب وتاأهيل الكوادر. 
- ا�ضتخدام املعّدات غري املرّخ�ضة ، وعليه ينبغي احل�ضول على موافقة الهيــئات ال�ضاتلية املعــنّية.

-التداخل من ال�ضواتل املجاورة )Adjacent Satellites( ب�ضبب خطاإ فني و�ضعف التن�ضيق .
-  التداخل من اخلدمات االأر�ضية )Terrestrial Services( ك�ضبكات امليكروويف والرادار...

-  اإ�ضافة اإىل الت�ضوي�ش املتعّمد.
واأنواع الت�ضوي�ش الرئي�ضية هي:

)Fixed Modulated Signal( با�ضتخدام االإ�ضارة املعّدلة الثابتة -
)Continuous Wave( با�ضتخدام املوجة امل�ضتمّرة -

الت�سّبب بالت�سوي�س: 
وباالإمكان اإحداث الت�ضوي�ش املتعّمد اإّما با�ضتخدام حمطات جتميع االأخبار SNGs وهي حمطات متنقلة من مكان اإىل اآخر 
مـّما يزيد من �ضعوبة حتديد موقعها، اأو من حمطات ثابتة متتاز بكثافة في�ضها االأعلى وبقدرتها على اإر�ضال اأنواع خمتلفة من اإ�ضارات 

الت�ضوي�ش ، اإاّل اأّن حتديد موقعها اجلغرايف اأ�ضهل. 
معاجلة الت�سوي�س:

متجاورين  �ضناعيني  قمرين  من  باال�ضتقبال  ذلك  ويتم  وموقعه  م�ضدره  من حتديد  اأوال  بّد  ال   ، املتعّمد  الت�ضوي�ش  وملعاجلة 
 EIRP الف�ضائي  للناقل  املر�ضلة  القدرة  بزيادة  الت�ضوي�ش  اأثر  التقليل من  ثّم  )Ephemeris(، ومن  الفلكي  التقومي  وا�ضتعمال 
اال�ضتقبال  هوائيات  ا�ضتخدام  على  الت�ضوي�ش  حلول حماربة  تعتمد  كما  امل�ضتطاع.  قدر   )On Board Gain( الربح  وتقليل 
ال�ضاتلي متعددة ال�ضعاع ال�ضيق، اأو على تغيري ترددات املحمل بتعديل خطـــة الرتددات ب�ضكل دوري ، اأو با�ضتخـدام م�ضفوفـة 

لتحويل الــرتددات. اأو بتوزيــع االإ�ضـارة على نطـاق ترددي عريـ�ش .
بتعديل   SES و  ويوتل�ضات  اإنتل�ضات  هيئات  قامت   ، لندن  االأخرية يف  االأوملبية  لالألعاب  املتعّمد  الت�ضوي�ش  وملنع حدوث 
ال�ضاعدة  ال�ضاتلية  االإ�ضارة  الناقل( عرب  )هوية   Carrier ID با�ضتخدام  االإر�ضال  م�ضدر  تـحديد  اأو  لتمييز  االأر�ضية  حمطاتها 

.)Identification( االأجهزة )وقامت ال�ضركات امل�ضّنعة بتعديل اأجهزتها الإ�ضافة )هوية
ومل�ضاعدة م�ضّغلي ال�ضواتل يف حماربة الت�ضوي�ش ، قامت هيئة االأبحاث املتطورة الأنظمة االت�ضاالت التابعة لوكالة الف�ضاء 
االأوروبية بالتعاون مع املركز الوطنــي الفرن�ضـي للدرا�ضـات الف�ضائــية  فـي و�ضـع برامـج  متّكن من التحّول من تردد �ضاعد اإىل 

اآخر لتجّنب الت�ضوي�ش.
 Eutelsat 8 West B الت�ضوي�ش على قمرها  Eutelsat عن خطـطها ال�ضتخدام تقنية جديدة ملحاربة  اأعلنت  وحديثا 
املعّد لالإطالق عام 2015 لتغطية ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا. و�ضيتّم ذلك با�ضتخدام جيل جديد من اأجهزة حتويل الرتدد 
)Frequency Convertors( يف هوائيات اال�ضتقبال على القمر ال�ضناعي، مـّما �ضيمّكن من تغيري تردد الو�ضلة ال�ضاعدة 

.)Downlink Frequency( للقمر اال�ضطناعي دون تاأثر الرتدد الهابط لال�ضتقبال املنزيل

ثــيــقــة و
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مدير احلوار :
املهند�ش عمر �ضوتر هو من �ضاهم يف اإجناح اثنني من م�ضّغلي االأقمار اال�ضطناعية الرئي�ضيني يف املنطقة العربية.ا�ضتطاع اأن 
ي�ضع عرب �ضات على قاطرة النجاح، عندما كانت تواجه �ضبح االإفال�ش، واقتدر، مبهنية عالية وروؤية ت�ضويقية ا�ضت�ضرافـية اأن ُيـنّجح 

عرب �ضات ويحّقق معّدالت ربحّية رفيعة،اإىل جانب كونه �ضاهم يف تاأ�ضي�ش»نور�ضات«.
املهند�س عمر �سوتر

لقد بداأ الت�ضوي�ش ال�ضاتلي من الدول الكربى حينما مل يعجبها حمتوى قنوات كانت تقاوم احتالال ما يف منطقة عربية ما، 
اأو كانت هناك قنوات عربية تقّدم حمتوى ال يعجب الكيان ال�ضهيوين، اإذ كان الت�ضوي�ش يتّم فورا، وكانت جتتمع هيئات االإعالم 
التي يعتربها البع�ش هيئات راقية يف بلدانها، وهي راقية يف دولها عندما تطّبق القانون على حماية �ضعبها داخل موؤ�ض�ضاتها، وهي 
متحالفة مع اأنظمتها ودولها، ولكنها تتيح حرية كبرية و�ضاملة ل�ضعوبها، �ضمن منظومة متكاملة ل�ضبط هذا املحتوى يف دولها، ولكن 
ملّا ياأتي االأمر اإىل حمتوى عربي، فكان يتّم االجتماع خالل اأربع وع�ضرين �ضاعة واإ�ضدار قرار بوقف القناة، دون اأّي تدّرج اأو اأّي 
اإنذار، اإذا كان ذلك ي�ضّكل تهديدا لدول كربى حمتّلة الأجزاء من اأمتنا العربية، اأو ي�ضّكل تهديدا ولو ب�ضيطا، للكيان ال�ضهيوين.
فامل�ضكلة املطروحة، اأننا جعلنا من الدول العربية غابة م�ضتباحة لكّل االإعالم، العربي اجلّيد واالأجنبي اجلّيد، والعربي واالأجنبي 
غري الـجّيد. ذلك اأّن جميع الت�ضريعات التي قد نفّكر يف �ضّنها لن تنجح فـي �ضبط املحتوى يف االأقطار العربية، الأ�ضباب كثرية :

اأن  ت�ضتطع دولة عربية واحدة  FCC وحتكمها �ضركات االإعالم، ومل  الـ  اأمريكا وهي جزيرة مغلقة، يحكمها  اأّن يف   : اأوال 
املحتوى  يريدها  واهية، معظمها حجج ال  الكوابل، بحجج جتارية، وهي حجج  ببّث حمتواها داخل  االأمريكية،  الكوابل  تخرتق 

العربي اأن يدخل البيوت االأمريكية.
اأما يف اأوروبا، فهناك كيان �ضيا�ضي اأوروبي جامع ذو طابع �ضيادي، ي�ضتطيع اأن يفر�ش بقّوة املحكمة االأوروبية ويوقف بّث اأّي 

قناة ت�ضيء اإىل منظومة الدول االأوروبية.
ويف امل�ضتوى العربي، ال يوجد اأّي ت�ضريع اأو حمكمة �ضيادية باإمكانها اأن تفر�ش بالقّوة االأمر الذي ت�ضدره، فاالأمر يرجع فقط 
اإىل �ضيادات الدول. ومبا اأّن االأقمار تخرتق احلدود، فلن يكون هناك حّل ناجح، ما مل يّتفق م�ضّغلو االأقمار مع احتاد اإذاعات الدول 
رر عنها.  العربية، وتكون رقابة ذاتية من هذه االأقمار لتحل حمّل ال�ضيادة واملحكمة االأوروبية يف تطبيق ما يفيد االأمة وُيبعد ال�ضّ
هم ي�ضتغّلون املناف�ضة بني م�ضّغلي االأقمار، بحيث ما ميكن اأن تفر�ش عليه يف دولة ما، هو يهرب من تلك الدولة ويذهب اإىل دولة 
اأخرى، وُيعيد بّثه، حّتى ذهب البع�ش منهم وبت�ضجيع غربّي الإقامة باقات تلفزيونية ف�ضائية موّجهة اإىل بلدان عربية، من داخل 
اأوروبا. ومبا اأّن بع�ش هذه القنوات ُتخالف كّل الت�ضريعات العاملية وامليثاق االإعالمي يف اأوروبا وحّتى ُمدرجة على قانون االإرهاب 
يف االأمـم الـمتحدة، ال تقبل اأّي دولة عربية باإنزال مثل هذه القنوات، بينما تعلن فورا، وتـاأمرنا عن طريق الـمحكمة بوقف اأّي 

قناة ال تتما�ضى مع م�ضلحتها ال�ضيادية ال�ضيا�ضية.
نحن اإذن اأمام ظواهر مت�ضّعبة، اأ�ضبابها كثرية. فالت�ضوي�ش املتعّمد يف املنطقة بداأ من الدول الكربى، ثّم من جهات اإقليمية غري 
عربية، وثّمة حالة واحدة فقط م�ضّجلة من دولة عربية يف ليبيا قبل الثورة، والباقي ياأتينا من اأثيوبيا واإيرتريا ودول اأخرى ال ن�ضّميها، 



57

فهي ظاهرة غري عربية، اإذ اأّن الدول العربية، يف معظمها ملتزمة باأخالقيات البث، تعاين من حمتوى �ضلبي واجتماعي و�ضيا�ضي 
ي�ضّر مب�ضاحلها، ومع ذلك فهي حتر�ش على اأن جتد ت�ضريعات عاقلة مّتزنة، ُتوازن بني احلرية االإعالمية وبني �ضبط حمتوى يتما�ضى 
مع اأمن االأمة العربية جمتمعة، بعيدا عن التغّول ال�ضيا�ضي االإعالمي، يكفل حرّية االإعالم، ولكن يكفل اأي�ضا حرية املواطنة، وال 
ي�ضاهم يف تهجري ما ن�ضّميه »اأقليات« وهم لي�ضوا باأقليات، هم مواطنون من درجة اأوىل، واحل�ضيلة اأن هناك تهجريا م�ضتمّرا لالأقلّيات، 
وخنقا مل�ضتوى االأقليات، وتغّوال �ضيا�ضّيا من اأطراف على اأخرى، ويتعنّي على االأقمار اال�ضطناعية اأن تتحّمل م�ضوؤولية �ضمان اأّن 
حرّية الف�ضاء هي مكفولة لكّل املواطنني ، بغ�ّش النظر عن جن�ضياتهم وطوائفهم واأديانهم واأ�ضولهم من كافة املنابت. واأن تكون 
كت�ضريع ذاتي مّتفق عليه، ن�ضمن اأن نكون نحن م�ضاندين للدول، ولي�ش للحكومات، ال ناأمتر باأمر وزارات االإعالم، ولكننا ن�ضاهم 
يف احلّد من و�ضول اأّي حمتوى ال ينا�ضب مع قيم العائلة، ي�ضّر بامل�ضالح القومية لالأمة العربية، يخدم ق�ضاياها االأ�ضا�ضية، وهذا اأمر 

من ال�ضعب حتقيقه، ما مل يكن هناك اتفاق حقيقي بني كّل االأطراف.
اأن ُتَدّرب، وكّل املعايري  اإ�ضافتها اإىل البّث، وجهات ينبغي  اإذ ثّمة ب�ضمة ميكن  اإّن التداخل غري املق�ضود، يعّد حّله �ضهال، 
موجودة ت�ضمن اأن ال يكون تداخل، ولكن عدم تدريب الكادر الب�ضري اأو اختالف معايري البث اأو اأجهزة غري مرّخ�ضة �ضحيحة 

ومتّر من دوائر القيا�ش يف البلدان العربية دون فح�ضها، من �ضاأنه اأن ُي�ضّبب التداخل غري املق�ضود.
اأّما الت�ضوي�ش املتعّمد، فهو ت�ضوي�ش ذكّي، ال يلتزم مبوا�ضفات معّينة، ولن يقبل باأن يكون لديه اأجهزة تتعّرف عليه، ويف الكثري 

من االأحوال، هو ال ي�ضاأل وي�ضرب عر�ش احلائط بكّل القوانني العاملية.
واالحتاد الدويل لالت�ضاالت، احتاد جامد، ال ي�ضتطيع اأن يفعل �ضيئا اأبدا. ثّمة فقط قوى �ضيا�ضية والبث املتبادل حلماية نف�ضك، 

اجلهة التي يتّم الت�ضوي�ش عليها تقوم بالت�ضوي�ش على اجلهة االأخرى، فت�ضبح حربا �ضبيهة بحرب الغاب.
اأما االأقمار اال�ضطناعية احلديثة التي �ضُتطلق عام 2015، فالذي قمنا به، وهو متوّفر لدينا االآن، اأن نح�ضر منطقة بّث الو�ضلة 
ال�ضاعدة اإىل القمر مبنطقة جغرافية تبتعد عن الدول املحتمل اأن تقوم بالت�ضوي�ش. فهذه هي احلماية الوحيدة التي �ضنقوم بتحقيقها 
للقنوات امل�ضتهدفة، وهي عادة القنوات االإخبارية، اأو القنوات ذات امل�ضمون الذي ي�ضت�ضعر بع�ش الدول اأنها توؤّثر على بيئتها 

االجتماعية وال�ضيا�ضية.

النقـــا�ش العــام

اأ. عمرو الكعكي : رئي�س �سبكة تلفزيون النهار – م�سر
فيما يخ�ّش النقا�ش يف املحاور ب�ضاأن الف�ضائيات، اأالحظ اأّن الكالم كان يدور طول الوقت عن ال�ضق ال�ضيا�ضي، وهو ما ُيعيد 
اإىل االأذهان فكرة الوثيقة التي �ضدرت عن جمل�ش وزراء االإعالم العرب عام 2008، فهناك حماولة لل�ضيطرة على الف�ضائيات 
واالإعالم ال�ضيا�ضي. فاأين نحن من احلديث عن ت�ضنيف املواد الفنية التي ُتعر�ش على ال�ضا�ضات : اأفالم غري م�ضّنفة بح�ضب 
الفئات العمرية، وكيف ميكن لقناة تبّث ماّدة تلفزيونية وت�ضع عالمة للكبار فقط)ما فوق 18 �ضنة(، واحلال اأنها ُتبّث يف العا�ضرة 

�ضباحا، وملاذا ال نتكّلم على القر�ضنة وحقوق امللكية الفكرية؟
يقت�ضر  فلماذا  ال�ضيا�ضة،  عن  يخرج  ال  فاإنه  وامل�ضموع،  املرئي  بالبّث  اخلا�ش  الت�ضريع  عن  يكون  عندما  دائما  احلوار  وملاذا 
االأمر كّله على الناحية ال�ضيا�ضية؟ هناك ما هو اأو�ضع واأف�ضل من ذلك بكثري، واأنا اأعتقد يف النهاية باأنه طاملا نفّكر يف م�ضاألة تاأثري 

ثــيــقــة و
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الف�ضائيات اأيام تنظيم االنتخابات، جند مثال اأّن فـي م�ضر ولبنان العديد من ال�ضحف احلزبية، واأّن القنوات التي لها توّجهات 
�ضيا�ضية وهذا حق. فكما من حق Fox News اأن تنحاز اإىل اجلمهوريني، ومن حّق The Guardian اأن تكون �ضحيفة معرّبة 

عن الي�ضار فهذا لي�ش بدعة، وعليه فاإّن فكرة احلياد غري متوّفرة.
ملاذا اإذن نحن نتكّلم دائما يف هذا االإطار، وال نلتجاأ اإىل املنظومة الكاملة ونتعامل على اأ�ضا�ش اأننا نحاول اأن نوجد منظومة 
اإعالمية متكاملة، هدفها االأول م�ضلحة امل�ضاهد، ولي�ش م�ضلحة ال�ضيا�ضيني يف ما ُيوؤثر عليهم اإيجابا اأو �ضلبا يف جمال االنتخابات 

اأو غريها.
د. �سبــاح يـا�سيـــن

اأرجو اأن ال يذهب اإىل ذهني اأّن املطالبة بتنظيم بث ف�ضائي عربي هي فكرة الرقابة، التي رمّبا ال�ضحافة قطعت �ضوطا كبريا حّتى 
تك�ّضر طوق الرقابة امل�ضبقة والرقابة الالحقة. فال�ضحافة لها جتربة طويلة يف هذا امليدان.

واالإذاعة التي كانت ت�ضّمى اإذاعة ال�ضلكية تعّد اأقل، حيث اإنها كانت حكومية. واأمتّنى اأّن هذا املو�ضوع يناَق�ش لي�ش يف اإطار 
الت�ضريعات واإمّنا املواثيق.

فاإطار الت�ضريعات املنّظمة ميكن اأن تقوم به هيئات االت�ضال ال�ضمعي الب�ضري املوجودة بالدول، وهي هيئات قانونية، تنظيمية.
اأما القيم واملبادئ واالأخالق التي تنه�ش بها الف�ضائيات العربية اأمتّنى اأن توؤ�ّض�ش داخل منظومات غري �ضيا�ضية واجتماعية. 
اأّن هنالك رغبات حكومية يف  اأو خالل احلراك العربي، وانطالقا من جتارب �ضابقة،  لالأ�ضف ال�ضديد، حدث يف العقد املا�ضي 
ال�ضيطرة على هذا القطاع، مّما يلحق به االأذى ويكون �ضببا يف تعطيل منّوه. فبناء ميثاق �ضرف للف�ضائيات العربية باجتهاد متوا�ضع 
يعّد اأكرث فائدة وعملية، ورمبا اأكرث قبولية من هذا التناثر الكبري يف م�ضتوى الف�ضاء االت�ضايل العربي، االأمر الذي يجعلنا غري قادرين 

على اإعطاء رقم حمّدد ملجموع الف�ضائيات العربية، بهوّيات فرعية خمتلفة من خارج املنطقة العربية.

اأ. ن�سيمـة �سرّيط : جامعــة الـدول العربيـة
هل تعتقدون اأّن وجود هيئات �ضابطة وو�ضع قوانني ومواثيق اإعالمية كفيل باأن ُينّظم البث الف�ضائي العربي ؟ 

وكيف ميكن اإلزام القنوات الف�ضائية العربية بالتقّيد بهذه املبادئ وعدم اخلروج عنها؟
 وهاّل تعتقدون اأّن التكنولوجيا املتطّورة قد تكون عامال �ضلبيا يف عدم جدوى هذه املواثيق؟

اأ. ابراهيـم اأبو ذكـري : رئي�س احتاد املنتجني العرب
اأوّد اأن اأ�ضري اإىل اأّن ما يناهز الثالثة اأرباع من راأ�ش املال العامل يف القطاع االإعالمي واالأقمار اال�ضطناعية، هي من القطاع 
تـجاوزات  ت�ضّجل  الدول، الأنها  تنزل يف بع�ش  اأّن هناك حمطات ف�ضائية  القر�ضنة، ُيالحظ  بـمو�ضوع  يتعلق  الـخا�ش. وفيما 

يف جمال ال�ضيا�ضة.
واأت�ضاءل ملاذا ال حتمي احلكومات املنَتج من قر�ضنة القنوات الف�ضائية. وعموما، قد يكون هناك اأمل يف ظّل وجود م�ضاع لو�ضع 
ميثاق �ضرف اإعالمي عربي. ومّت لفت النظر اإىل اإن�ضاء حمكمة تتخذ قرارات منا�ضبة يف الت�ضريعات، واإلزام بع�ش احلكومات على 
اأ�ضا�ش حماية الـمنَتج )الـمحتوى( الذي تبّثه الـمــحطات، وال نـجانب ال�ضواب اإذا قلنا اإّن العديد من القنوات الف�ضائية تعي�ش 



59

على قر�ضنة االأموال املتاأتية من القطاع اخلا�ش.
اأ. اإ�سماعيل اجلنــابـي : ف�سائيـة التغـييــر

اأ�ضخا�ش  وهناك  الف�ضاء،  هذا  ي�ضّمم  من  جند  فاإننا  االإعالمي،  امل�ضهد  يف  املنت�ضرة  الف�ضائيات  من  الهائل  الكّم  هذا  مع 
يظهرون على �ضا�ضة التلفزيون، ي�ضّممون اأفكار املجتمع. ويف اجتاه اآخر هناك من يخد�ش احلياء، ونحن لدينا جيل متعّدد االأعمار. 
وال�ضوؤال املطروح، من هو الرقيب على الف�ضائيات؟ هناك قنوات ت�ضتخدم منابرها، �ضواء كان ذلك با�ضم الدين اأو با�ضم الثقافة 

وت�ضيء اإىل املجتمع.
اأ. عبـد الرحمـن �سلطان العرفج : رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية الأردنية للبث الف�سائي

يف ظّل الفو�ضى العارمة على �ضعيد املحتوى الذي تبّثه القنوات الف�ضائية، هاّل توجد جتارب عملية. ميكن ا�ضتن�ضاخها من 
دول اأخرى، يف ال�ضرق اأو الغرب اأو من اأوروبا، بدل اأن نعيد �ضناعة العجلة مّرة اأخرى.

اأ. حممـد حافظ : قنـاة املجـد الف�سائيـة
�ضوؤايل موّجه اإىل مديري الهيئات العامة للمرئي وامل�ضموع يف الدول العربية، هل حدث اأن مّت اإيقاف قنوات ف�ضائية الأ�ضباب 

معّينة ؟
د. اأجمـد القا�سي : 

فيما يتعلق بالتلفزيونات احلكومية، اأعتقد اأنه لغاية االآن يف املنطقة العربية هي �ضرورة، اإذ تقوم بوظيفة اجتماعية ال ت�ضتطيع اأن 
تقوم بها موؤ�ض�ضات التلفزيون االأخرى. وعلى �ضوء ذلك، رمّبا يرى البع�ش اأنها ال جتاري الف�ضائيات االأخرى يف �ضرعة نقل االأخبار 

اأو يف طبيعة املادة التي تقّدمها.
فهذه التلفزيونات تعر�ش ماّدة ر�ضمية، وبالتايل ال عالقة لها بال�ضبق ال�ضحفي على االإطالق، ذلك اأنها تقّدم اخلرب ب�ضكله 

ال�ضحيح.
امل�ضاألة الثانيــة : اأّن كوادر هذه املحطات الف�ضائية ومتويلها هي اأقّل بكثري من الف�ضائيات ذات ال�ضهرة العالية، ومن الظلم 
اأن نقارن التلفزيون العمومي بف�ضائيات خا�ضة، لذلك فاأنا مع تطويرها ودعمها، ومن املفرو�ش اأن نعيد النظر يف هيكلتها ونحّدد 

االأهداف املرجّوة منها.
اأما يف خ�ضو�ش مواثيق ال�ضرف االإعالمي، فنحن �ضّد املواثيق التي تنزل عليها باملظّلة، وبالتايل يجب اأن تقوم بعملها اجلهات 
اأن تكون لدينا عالقة ت�ضاركية بني االإعالميني وبني املوؤ�ض�ضات امل�ضوؤولة عن االإعالم وبني االأكاديـميني  املعنّية بالتنظيم. البّد 

ورجال القانون وغريهم..
يف االأردن مثال، عندما قمنا بو�ضع اإ�ضرتاتيجية اإعالمية، �ضّركنا العديد من االأطراف املعنّية، كاحتاد املنتجني واحتاد الكّتاب 

واملعلنني واالإعالميني واالأكادمييني، وقد ا�ضتاأن�ضنا براأي اأّي جهة لها عالقة باملو�ضوع.
والأول مّرة ُينجز قانون هيئة للمرئي وامل�ضموع، وقد قمنا با�ضتجالب خرباء اأجانب، وا�ضتغلنا على املو�ضوع قبل ذلك بروؤية 
ا�ضت�ضرافية ع�ضرية. وو�ضعنا بع�ش املرتكزات التي نوؤمن بها ويف مقّدمتها احلريات االإعالمية ودعم اال�ضتثمار يف جمال االإعالم 

املرئي وامل�ضموع.

ثــيــقــة و
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نتوىّل،  فاإننا  وامل�ضموع،  املرئي  هيئة  ويف  الوطنية.  املكتبة  دائرة  االأردن  لدينا يف  الفكرية،  امللكية  ت�ضنيف حقوق  يهّم  وفيما 
املراقبة، وكّلما ترد علينا �ضكاوي، نتعامل معها بجّدية وحُتّول اإىل الق�ضاء اأو املكتبة الوطنية اأو دائرة امل�ضنفات يف الهيئة، واحلقيقة، 

توجد عندنا معّوقات، من �ضمنها عدم توّفر الكادر الكايف للمتابعة. 
لذا فاإننا نعتمد على وعي اأ�ضحاب العمل نف�ضه يف عملية ال�ضكوى.

وعلى احتاد اإذاعات الدول العربية م�ضوؤولية كبرية يف هذا املجال وناأخذ ال�ضكوى على اأنها م�ضّلمة، واأعتقد اأننا يف حاجة اإىل 
اال�ضتنارة اأكرث لدرا�ضة املو�ضوع من جوانبه املختلفة وتكون لدينا بعد ذلك اآلية عمل.

اأما التكنولوجيا فهي من وجهة نظري عامل اإيجابي، وميكن اأن يكون متطّورا ب�ضكل كبري جّدا. والتكنولوجيا، بالن�ضبة اإلينا، 
كما هي عامل اإيجابي، فهي اأي�ضا عامل فيه بع�ش ال�ضلبيات، اإذ نالحظ االعتداء على حريات االأ�ضخا�ش واالأعرا�ش. فبع�ش 
الف�ضائيات هدفها ماّدي فقط، لذلك نراها متار�ش عمل االبتزاز، وا�ضطرنا اإزاء بع�ش االنزالقات اأن نعّدل تعريف البث حتى نتعامل 
باأ�ضلوب خمتلف مع املرّخ�ش لهم، واأمتّنى اأن تتعاون املدن االإعالمية معنا يف هذا املجال، الأّن ذلك ي�ضيء اإىل النا�ش وفيه حتايل 
على القانون. فامل�ضاألة من هذا املنظور لي�ضت رقابة، واإنـما هي م�ضاألة تنظيم لـُمـخَرجات العمل االإعالمي من اأجل اأن نحافظ 

على حقوق املتلّقي الذي هو م�ضتهلك ب�ضكل نهائي.
النقطة االأخرية، اأ�ضري اإىل اأنه مّت اإيقاف بع�ش القنوات، ولكن يف االأردن، مل يكن ذلك من قبل هيئة االإعالم املرئي وامل�ضموع، 
اإّما الأ�ضباب مادية، اأو الأ�ضباب و�ضلت اإىل ا�ضتخدام قانون وقف اجلرائم نتيجة االإ�ضاءات الكبرية جّدا التي مُتار�ش بني الف�ضائيات،اأو 

بني االأطراف التي تتعامل معها مثل املعلنني.
اأ. عبد الهادي حمفوظ 

اأّن  اإىل  ذلك  ويرجع  �ضاعات.  ملّدة  والربامج  اأ�ضبوع،  ملدة  مثال  وباإجراء،  بعقوبة  ف�ضائيات  من حمطة  اأكرث  اأوقفت  لبنان  يف 
التناف�ش على االإعالم كان يدفع بع�ش املوؤ�ض�ضات اإىل املغاالة يف اخلرب، اأو يف اإثارة امل�ضاألة الطائفية وال�ضيا�ضية.

اإ�ضافة اإىل ذلك، ُرفعت عدة تو�ضيات اإىل جمل�ش الوزراء حول برامج لي�ضت لها عالقة بال�ضيا�ضة، واإمنا هي برامج ذات طابع 
اأخالقي، اأحيانا ت�ضّر باالأطفال، اأو اأنها كانت تذاع يف غري الوقت املنا�ضب لها. وما اأريد اأن اأقوله، اإنه اإذا مل تتوّفر اإرادة �ضيا�ضية 
واحدة، فبالتايل يف لبنان حتديدا متلك املوؤ�ض�ضات نوعا من احلمايات ال�ضيا�ضية والطوائفية باعتبارها منابر للقوى ال�ضيا�ضية املوجودة. 
اأن يكون هناك جمهور للموؤ�ض�ضات، فاإّن التناف�ش و�ضل اإىل حّد بعيد، حّتى  ٍوالأّن هناك ت�ضييقا على االإعالم، وبالتايل افتعال 
اإىل ما ميكن ت�ضميته بال�ضبق ال�ضحفي الذي ال ي�ضتند اإىل معلومات اأكيدة، وهذا ما ح�ضل بلبنان يف الفرتة االأخرية بالن�ضبة اإىل 

املخطوفني يف اأعزاز، بحيث اأعلنت حمطتان عن موتهم، واحلقيقة اأّن اخلرب كاذب وكاد ي�ضّبب م�ضاكل اجتماعية كبرية.
كما اأنه يف فرتة من الفرتات، مّت اللجوء اإىل اإيقاف حمطة MTV الأ�ضباب لي�ش لها عالقة باالأداء االإعالمي. وجاء ذلك على 
اأ�ضا�ش املادة 80 من قانون االنتخاب التي ال جتيز ما ميكن ت�ضميته االإعالم االنتخابي بفرتة حمّددة خالل 24 �ضاعة من عملية 
االنتخابات، وقد اعرت�ش املجل�ش الوطني لالإعالم املرئي وامل�ضموع على هذا االإيقاف، وبالفعل اأعيد االعتبار اإىل هذه املحطة يف 

فرتة الحقة.
املهّم يف التجربة، ما اأريد اأن اأخل�ش اإليه : اأنه لي�ش املطلوب اللجوء اإىل وقف املحطات، فهناك تدابري اأقل ميكن اأن تعطي نتيجة 

اأهّم مثل الغرامة املالية، وبالتايل تتاأكد احلاجة يف هذا املجال اإىل ت�ضريعات.
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وحول العمليات االنتخابية، يف تقديري اأّن االإعالم املرئي وامل�ضموع يوّثر على توّجهات الناخب.
ففي لبنان، ونتيجة اإح�ضاء جرى يف االنتخابات االأخرية، و�ضل تاأثري االإعالم املرئي بتوجيه الناخب اإىل 43./.

د. عبد الكرمي حيــزاوي
اأو  االإعالم  وزارة  األغت  عربية  جتارب  عّدة  العربي؟  العامل  يف  اإعالم  وزارات  واإىل  حكومية؟  قنوات  اإىل  بحاجة  نحن  هل 
االت�ضال. هل املواطن العربي عندما يتحّدث عن االإعالم يبحث عن اإلغاء التلفزيون احلكومي، ووزارة االإعالم؟ ولكن يتحدث 

من جهة اأخرى عن �ضرورة  دعم احلكومة لقطاع االإعالم.
اأن نطالب  الدولة بتوفري هذا احلّق، مثلما توّفره  اأن يكون يف خدمة حّق املواطن يف االإعالم، ويجب  اإّن دور الدولة يجب 

للثقافة، وال اأحد ي�ضتكي من وجود وزارات ثقافة، بدعوى اأنها وزارات قد متار�ش رقابة على االإبداع.
ينبغي اأن تبقى الدولة حا�ضرة يف دعم االإعالم ويف دعم هذا احلّق، ولكن لي�ش من حّق احلكومات اأن توا�ضل االإ�ضراف 

والتوجيه املبا�ضر للقنوات.
ال�ضيا�ضي  الطيف  كّل  اإىل  بالن�ضبة  امل�ضافة  نف�ش  على  حتافظ  التي  هي  الأنها  قوية،  عمومية  قنوات  وجود  مع  اأنا  و�ضخ�ضيا 
ة  والفكري واالجتماعي، وهي �ضرورية ويتعنّي دعمها، واملالحظ اأّن هناك اأحيانا طرحاً مغلوطاً، الأّن هناك تناف�ضا بني القنوات اخلا�ضّ
والقنوات العمومية، على ح�ضاب هذه االأخرية، وهو اأمر ال ينبغي اأن يكون. فهذا يدخل يف باب توزيع االأدوار. والقنوات العمومية 

لها اأدوار يف التاأ�ضي�ش ملواطنة جديدة، خا�ضة عند التعّر�ش للق�ضايا الهامة يف املجتمع، واأي�ضا متثيل االأقليات، اإىل غري ذلك..
مع عر�ش  مريرة  تون�ش جتربة  لدينا يف  نحن  ؟  الرقابة  متار�ش  التي  اجلهة  ما هي   : �ضوؤال  ُيطرح  الرقابة،  م�ضاألة  اإىل  وبالن�ضبة 
اأّن النزاعات ال�ضحفية وتلك املتعلقة بامل�ضامني االإعالمية ال ينبغي اأن ترهق  اأّكدنا  النزاعات ال�ضحفية اأمام الق�ضاء، وكثريا ما 

كاهل الق�ضاء، الأّن الق�ضاء ال ميكن اأن يعدل فيها. 
يجب اأن نبتدع هياكل وهيئات تعديل ذاتي، وهناك مناذج عديدة مثل Ombudsman و الـMédiateur، وغريهما... 

وعلينا بالتايل اأن نخّفف من هذا التوّتر الذي يجعلنا نذهب بكل هذه الق�ضايا اأمام الق�ضاء واأن جنّرم الراأي والتعبري.
اأ.ن�سيمــة �سريـــط

فيما يخ�ّش دور جامعة الدول العربية، فاإنها حاولت و�ضع مواثيق وقوانني لتنظيم البث الف�ضائي، مثل االإ�ضرتاتيجية االإعالمية 
العربية، وميثاق ال�ضرف االإعالمي العربي اللذين اعتمدهما جمل�ش وزراء االإعالم العرب �ضنة 2007، ووثيقة تنظيم مبادئ البث 
الف�ضائي التلفزيوين واالإذاعي يف املنطقة العربية يف �ضنة 2008، وامل�ضكلة براأيي، لي�ضت يف اجلامعة واإمنا يف الدول العربية يف حّد 

ذاتها. ذلك اأّنها مل تكن مّتفقة فيما بينها على حمتوى هذه الوثيقة، فثّمة من حتّفظ، ومنها من اعرت�ش.
كما اأّن معظم الدول العربية مل تقم بو�ضع ت�ضريعات داخلية اأو هيئات �ضبط وطنية تنّظم البث لديها، فبالتايل مهما كان اجلهد 

يف م�ضتوى اجلامعة العربية، فهو جهد �ضيذهب �ضًدى، اإذ لي�ش هناك جهة يف الدول العربية تتلّقى اأو تتجاوب اأو تتوىّل ذلك.
ويف راأيي اأّن اجلامعة ميكن اأن تكون اإطارا جلميع اجلهود، واإمنا ينبغي اأن تتوّفر هذه اجلهود من الدول العربية لت�ضّب بعد ذلك 

يف جهد عام.

ثــيــقــة و
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مدير احلوار :
عندما يتّم احلديث عن فو�ضى الف�ضاء، يحيل ذلك اإىل م�ضّغلي االأقمار اال�ضطناعية. فمن امل�ضوؤول عن هذه الظاهرة؟

 اإذ لوال وجود هذه االأقمار، ما ُوجد اأكرث من  األف قناة.
وما هي ال�ضوابط لو�ضع قناة تلفزيونية للم�ضاهد العربي؟

املهند�س عمر �سوتر
احلكومات،  من  تعيينها  يتّم  متاما، حيث  م�ضتقّلة  غري  هيئات  هي  امل�ضمون  لرقابة  العربية  البلدان  يف  املوجودة  الهيئات  اإّن 
وينق�ضـهـا التمـويل، وبالتالـي فهـي ال ت�ضتطيع اأن تر�ضد مـحتوى القـنوات الف�ضائية العربية التي تبّث من كل االأقمار العربـية 
يف املنطقة. قد يكون لديها ال�ضيادة داخل دولها، ولكن عندما تكون هناك قنوات ف�ضائية مارقة للحدود، فهي تعجز عن ر�ضد 

املحتوى، وبالتايل تقدمي دليل على اأّن هناك خرقا الأّي ت�ضريع مطّبق يف تلك الدولة، اأو املتعارف عليه يف املنطقة.
ولكن جند اأي�ضا اأّن جمال�ش اإدارة هذه الهياكل لي�ضت مثل اأوروبا. 

ففي اأوروبا ُتعنينَّ الهيئات من الربملان ومن احلكومة، ومن موؤ�ض�ضات املجتمع املدين، ويكون متويلها م�ضتقال، بينما يف الدول 
العربية مهما اّدعت ومهما حاولت، فاإنها تفتقر اإىل اال�ضتقاللية التامة بحكم اأنها ُتعنينَّ بقرار وُتعفى بقرار ومتويلها ياأتي من احلكومات. 
فثّمة اإذن نق�ش يف قدرة هيئات املرئي وامل�ضموع على �ضبط البث االإعالمي داخل هذه الدول، ناهيك اأّن معظم القنوات الف�ضائية 

هي عابرة للحدود وال �ضلطة لهذه الهيئات عليها.
وم�ضّغلو االأقمار اال�ضطناعية هم باالأ�ضا�ش قد يكونون م�ضّغلني جتاريني. ون�ضتطيع اأن نقول بكّل �ضهولة، نحن ناقلني للمحتوى 
اأن  ول�ضنا م�ضوؤولني على املحتوى. ولكن هذا قول يعوزه امل�ضوؤولية االأخالقية، فعلينا م�ضوؤولية اأخالقية يف غياب جهة ت�ضتطيع 

تر�ضد وحتكم واأن تنّفذ املتفق عليه بني الدول العربية، واإذا طلبنا لهيئة اأخرى لن يتّم ذلك.

وباعتقادي اأنه على احتاد اإذاعات الدول العربية وعلى م�ضّغلي االأقمار اال�ضطناعية، بعيدا عن امل�ضوؤوليات احلكومية وعن 
الت�ضريعات التي تاأتي من امل�ضوؤولني والتي تنفر منها كّل القنوات الف�ضائية، على هوؤالء م�ضوؤولية اأخالقية من خالل تطبيق 
اأن مننع عنه كّل ما قد يوؤّثر على قيم العائلة، ويوؤّثر يف االأمن  ما هو متعارف عليه عامليا يف البث التلفزيوين الف�ضائي املفتوح، 

القومي املركزي لالأمة العربية، وما يخد�ش احلياء، وما ي�ضئ اإىل الذات االإلهية واالأنبياء اأو يوؤثر على املجتمعات.

لكن من يقوم بالر�ضد ؟ ال يوجد لدينا اإمكانات فنية متكاملة ن�ضتطيع بها اأن نر�ضد هذه املخالفات. يف �ضورة ما اإذا و�ضل 
اإلينا دليل بهذه املخالفات، اأوقفنا قنوات كثرية، كانت تدعو اإىل احلرب، واإىل القتل، والكراهية والطائفية. ولكن يف اإطار املعقول.
و�ضمن املناف�ضة بني م�ضّغلي االأقمار، ما نوقفه نحن، قد ياأخذه م�ضّغل اآخر.فاملناف�ضة التجارية متنع من اتخاذ اإجراءات كثرية 

يف هذا املجال.
بالن�ضبة اإىل القر�ضنة، ميكننا اأن نّدعي اأننا اأوقفنا كل برنامج و�ضلتنا ب�ضاأنه �ضكوى اأنه ُمقر�ضن، واأوقفنا بّث قنوات كثرية، الأّن مهّمتنا 

االأخالقية تكمن يف اأن نحمي املنتجني العرب، وملكيتهم الفكرية واأن نوقف اأّي قناة ف�ضائية تبّث ماّدة لي�ضت لها حّق يف البّث.
امل�ضكلة هنا اأننا �ضنواجه اأطرافا كثرية، َمْن اجلهة التي حتكم َمْن ميلك حق البّث، عندما ياأتينا دليل وا�ضح، نتوىّل تنفيذ القرار 
واإاّل نطلب من اجلهة امل�ضتكية اأن تاأتينا بقرار املحكمة حتى ال نقع يف اإ�ضكال. اإننا كم�ضّغلي اأقمار ن�ضع يف عقودنا كل ال�ضوابط 
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التي جتيب عن ت�ضاوؤالت امل�ضاهدين. 
اأو  العائلة،  و  املجتمع  اأخالقيات  اإىل  اأو  االأديان  اإىل  اأو  العربية  االأمة  اإىل  ت�ضيء  قناة واحدة  لدينا  اأن تكون  نتحّمل  نحن ال 
تعتدي على حقوق امللكية الفكرية ملوؤ�ض�ضات االإنتاج يف العامل العربي. وهذا تعّهد مّنا ونطّبقه دائما. ولكن اأنا اأدعو اأن تكون هناك 
هيئة من املجتمع املدين تقوم بر�ضد املخالفات على كّل امل�ضتويات، على غرار جهات اإ�ضرائيلية تقوم بذلك وُتبّلغها اإىل املحكمة 

االأوروبية التي تّتخذ بناء على االأدّلة املقّدمة، قرارات حمكمية مفرو�ضة عليها وااللتزام بها.
ال توجد لدينا موؤ�ض�ضات جمتمع مدين، لتقوم بعملية الرا�ضد، الأننا ال نريد اأن نكون احلكم واخل�ضم يف اآن واحد. 

نتمّنى اأن تكون اجلهات تقّدم لنا اأدّلة على ما يحدث من خمالفات يف م�ضتوى القنوات الف�ضائية، وعلينا م�ضوؤولية اأخالقية، 
لي�ضت قانونية اأو ت�ضريعية، ويف االأ�ضل هي خدمة امل�ضاهد وحمايته يف ذات الوقت، وهي مهّمة ع�ضرية ومعادلة �ضعبة التحقيق.

املهند�س خالد باخليــور : الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة عرب �سات
اأجاب عن ال�ضوؤال التايل : هناك التزام من �ضركة نور�ضات ب�ضاأن مو�ضوع حقوق امللكية الفكرية، فهل يف عقود عرب �ضات 

ما ين�ّش على حّق حماية امللكّية الفكرّية للمنتجني؟
نعم هناك حقوق فيما يتعلق بهذا اجلانب، وموؤ�ض�ضتنا ملتزمة مبيثاق ال�ضرف ال�ضادر عن جامعة الدول العربية، وما تـّم ذكره 

من معطيات عن »نور�ضات« معظمه موجود تقريبا يف عقود عرب�ضات.
املهنـد�س عمــر �سوتــر

م�ضتوى  املوؤّلف، ولكن يف  �ضات حتمي حقوق  ونور  �ضات  �ضات وعرب  نايل  �ضركات  تربمها  التي  العقود  احلقيقة، كل  يف 
التطبيق، جند الن�ّش ي�ضري اإىل »اأّن م�ضوؤولية التاأكد من ملكية البث تقع على القناة امل�ضّغلة«.

لذلك يقول بع�ش م�ضّغلي االأقمار : هذه م�ضوؤولية قناة البّث، اذهب اإليهم بقرار من املحكمة.
واأ�ضيف اأننا يف م�ضتوانا ك�ضركات ثالث نحاول اأن نلتقي يف هذا املجال، واأخذنا على عاتقنا اأن نتقّدم خطوة اأخرى ونقوم 
نحن بوقف البث. غري اأنه تربز اإ�ضكالية : قد ياأتينا طرفان، كّل منهما يحمل حّق ملكية، فاإذا اأم�ضيت الوثائق نطلب منهما اللجوء 

اإىل املحكمة، اأّما اإذا جاءنا دليل قطعي مبلكية البث، فاإننا نقوم بخطوة متقّدمة ونعمد اإىل وقف البث.
د. فـــار�س لبـــادة

من الظلم ت�ضمية تليفزيون الدولة باحلكومي ، الأّن ذلك يعطي معنى الدفاع عن م�ضالح احلكومة و�ضيا�ضاتها ،  يف حني اأّن 
تليفزيون الدولة يدافع عن ال�ضعب وم�ضالح الفرد ويتفاعل مع كل ما يحدث يف املجتمع املحلي . .

ونظرة اىل ت�ضنيف القنوات الف�ضائية يف العامل العربي تبني اأن ما ن�ضبته %10 من القنوات ميكن اعتبارها قنوات حكومية 
اأو قنوات دولة. ويف حني يزداد عدد القنوات الربحية،  وكل همها هو يف حتقيق الربح دون اأي ر�ضالة اإعالمية ، فاإن قنوات الدولة 

والقنوات املتخ�ض�ضة حتمل ر�ضائل اإعالمية هادفة عديدة. 
وماليا  فنيا  دعمها  هو  فاملفرو�ش  القنوات،  لهذه  احليف  من  �ضيئ  فيه  )احلكومية(  القنوات  اإنهاء  اأو  باإيقاف  فاملطالبة  وعليه 
التكنولوجيا  واإدخال  براجمها  وتطوير  الفنية  بالكوادر  تعزيزها  اىل  بحاجة  انها  ، حيث  ال�ضعب  دولة يف خدمة  لقنوات  للتحول 

احلديثة فيها لتتمكن من خدمة املجتمع. 

ثــيــقــة و
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توطئة :
 الف�ضاء الرقمي والبعد امل�ضاركاتي

اأ�ضحى املواطن عن�ضراً فاعاًل يف قلب االإعالم الت�ضاركي، فاملقاربات االإعالمية احلديثة ترّكز على املواطن 
امل�ضاهم بفاعلية يف تاأ�ضي�ش الفعل الدميقراطي، وتطوير املمار�ضة ال�ضيا�ضية. ويف ظل تعاظم مهام و�ضائل االت�ضال 

احلديثة تكّر�ش دور املواطن يف التمّثالت التالية : 
• اأ�ضبح املواطن اأحد فواعل العملية التنموية االإن�ضانية يف االإدارة املحلية والف�ضاء ال�ضيا�ضي والف�ضاء الربملاين.	
• يف ظل �ضحافة القرب واجلوار، واإعالم املواطن، تعاظم دور املواطن الب�ضيط يف جماالت الرقابة على احلياة 	

ال�ضيا�ضية و اإ�ضفاء مزيد من ال�ضفافية يف تطوير املوؤ�ض�ضات والتنظيمات.
• تغرّيت العالقة بني »الناخب« و»املنتخب« و»احلاكم« و»املحكوم« بفعل تطوير قنوات االت�ضال ال�ضيا�ضي، 	

ال�ضيا�ضي يف الف�ضاء ال�ضيا�ضي   )Dialogue(واآليات الت�ضويق ال�ضيا�ضي وتعميق خمتلف تقنيات احلوار
ب�ضكل وّلد الدميقراطية الت�ضاركيةla démocratie participative  ك�ضيغة قانونية ود�ضتورية جديدة 
بفعل  اأدوارها  وتعّزز  احلكومة  دور  وتطوير  واحلكومات  املنظمات  اأداء  على  املجتمعية  الرقابة  ممار�ضة  يف 
تطوير اأدوات اإلكرتونية جديدة �ضّهلت تقّدم اخلدمة للمواطن ومّكنته من امل�ضاركة يف الفعل ال�ضيا�ضي 

واالقت�ضادي. وجاءت احلكومة االإلكرتونية كاأداة. 
• مّكنت الـحكومة االإلكرتونية : كاأداة توا�ضلية وقانونية جديدة من تقلي�ش الوقت )Time(  والـجهد 	

)Effort( والتكلفة )Cost(، اإذ اأعادت النظر يف طبيعة العالقات االإدارية والتنظيمية القدمية واأعطت 
م�ضحة مرنة يف العالقات داخل البناءات واالأن�ضاق االإدارية وال�ضيا�ضية، اإّن احلكومة االإلكرتونية �ضاهمت، 
االأعمال  اأرباب  عالقات  ووّطدت  اليومية،  �ضوؤونهم  اإدارة  من  املواطنني  تـمكني  فـي  مت�ضاعدة  وبوترية 
)Business men( وبيئة ال�ضوق املحلية ) Local Market Environment(. وكذلك موؤ�ضرات 

و�شائل التوا�شل احلديثة 
والـدميقـراطيـة الـتـ�شـاركيـة 

�إعد�د د. بوحنية قوي
عميد كلية �حلقوق و �لعلوم �ل�ضيا�ضية

  جامعة قا�ضدي مرباح - ورقلة

مّكنت منظومة 
الإعالم الت�ضاركي 
املواطن والإدارة  
من اأن يكونا يف 

لّب عملية التنمية 
الإن�ضانية. 

إعالم جديد
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الـتـ�سـاركيـة  والـدميقـراطيـة  احلديثة  التوا�سل  و�سائل 

ال�ضوق العاملية Global market variabls  وهو ما مل يكن متوفراً فيما �ضبق، اإذ اأّن منط الت�ضبيك 
)Réseautage( اجلديد اأعطى نف�ضاً دميقراطياً ت�ضاركياً للمواطن العادي الإدارة �ضاأنه املحّلي يف البلدية 
واملحافظة والحتياجاته اليومية االقت�ضادية واالجتماعية يف )امل�ضرف، والبور�ضة، وعامل املال واالأعمال، 
موؤ�ضرات  من  والتقليل  االإدارة  �ضفافية  من  التوا�ضلية  التقنية  هذه  قّوت  كما  واملعرفة(،  الريا�ضة  ودنيا 
املعلومات  تبادل  على  احلكومية  القطاعات  قدرة  تطوير  يف  االإلكرتونية  احلكومة  �ضاهمت  لقد  الف�ضاد. 
جميع  تنفيذ  وكذلك  عالية،  ب�ضرعة  االأعمال  قطاعات  وبني  املواطن  وبني  بينها  فيما  اخلدمات  وتقدمي 
املعلومات  �ضبكات  خالل  من  االأعمال،  قطاعات  اأو  للمواطن  املقّدمة  احلكومية  واخلدمات  املعامالت 

وقواعد البيانات، با�ضتخدام و�ضائل االت�ضال احلديثة، مبا يدعم كفاءة االأداء احلكومي وفعاليته.
اأوًل : مقّدمات معرفية : )مالمح اإعالمية – و اأدوات منهجية ( 

املتنامية  االأدوار  مقاربة   اإىل  وال�ضيا�ضية  ال�ضو�ضيولوجية  منظوراتها  املعا�ضرة يف  االإعالمية  الدرا�ضات  تتجه 
للو�ضيلة االإعالمية )Media( باعتبارها اأداة توا�ضلية بات ُينظر اإليها على اأ�ضا�ش ما تقّدمه من تاأثريات ترتبط 
بالعالقة الت�ضابكية  بني االأدوات االت�ضالية احلديثة » �ضبكات التوا�ضل-م�ضادر املعلومات املفتوحة-املدّونات...« 
 New( اإّن هذه العالقة حّتمت النظر يف �ضرورة اإيجاد براديغم جديد ،)social rols( واالأدوار االجتماعية
paradigm( لنقل التاأثري ال�ضو�ضيولوجي ال�ضيا�ضي من الـمجال اخلا�ش )private space( ومـا ت�ضملـه من 
رغبة فـي تـحقيق �ضّلم الـحاجات الفرديـة اإلـى الـمجال العام )public sphere(، وما يتعلق به من الـحاجة 
عملية  يف  ال�ضيا�ضي  الفعل  يف  اجلماعي  االإ�ضهام  زيادة  طريق  ال�ضيا�ضي  احلراك  ودفع  ال�ضيا�ضية،  املمار�ضة  اإىل 

التغيري الدميقراطي، وم�ضار البناء ال�ضيا�ضي للدولة .
اإّن هذا التطّور املّطرد اأعاد النظر يف املقوالت القدمية التي �ضّنفت الو�ضائل اإىل اأدوات باردة و�ضاخنة، وفق 
اإيجاد  اإرباكا حقيقيا تطّلب  اإىل عامل االجتماع الكندي مار�ضال ماكلوهان(، واأحدث  الروؤية املاكلوهانية )ن�ضبة 
اأدوات عملية وتقنية متجددة  ملواكبة هذا التطّور، و طرح الت�ضاوؤل التايل باإحلاح، هل ت�ضتطيع االأدوات التنظريية 

واملنهجية يف املحتوى اأن تواكب التطّور  املت�ضارع يف الو�ضيلة االإعالمية  ؟
اإنها ال�ضعوبة املنهجية و املعرفية التي �ضت�ضادف حتما الباحثني يف حقول العلوم االإن�ضانية عموما و حقل 
اأدوات و مفاهيم  ال�ضلطة بفعل �ضطوة  االإعالم على وجه اخل�ضو�ش ، يف هذا املجال يف ظل ع�ضر تتحّول فيه 

)Alvin Toffler (1 »الثالثية »الت�ضارع و االآنية و املوؤقتية« وفق روؤية »األفن توفلر
و اأمام هذا املوج الدافق يف الو�ضائط االت�ضالية جند اأنف�ضنا اأمام اإحداثيات جديدة ، و مفاهيم متجددة ميكن 

اإبرازها يف املالمح التالية : 
ثّمة اجتاه ينادي باإعادة النظر يف دور ال�ضحافة ،  وهذا االجتاه ي�ضّمى اجتاه “اإعادة اخرتاع ال�ضحافة”:  ♦

و هو اجتاه اأمريكي باالأ�ضا�ش، من اأبرز رّواده “مايكل ما�ضينج –Michael Massing” الذي  يرى اأّن 
على  قدرته  اأثبت  الذي  التدويني  الف�ضاء  اأمام  املجال  فا�ضحة  مت�ضارع،  ب�ضكل  ترتاجع  الورقية  ال�ضحافة 
اجتذاب املتخ�ض�ضني يف خمتلف  املجاالت. فمثال للح�ضول على راأي حول م�ضاكل الرعاية ال�ضحية يف 
اأمريكا  تقراأ مدّونة Kevin MD لكاتبها Kevin phok K  الأخذ نظرة واقعية حول اأو�ضاع التعليم يف 

مّثــــل الت�ضبيك 
الفرتا�ضي والرقمي 

من توفري اأداة 
نظرية لتغرّي 
العالقات يف 

الف�ضاء العمومي 
واخلا�ص.
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 the pelity مدّونة  تطالع  والدوائية  ال�ضحية  ال�ضيا�ضات  عن  وللحديث   joanne jacobs.comمدّونة
community  2 ،يف جامعة كالفورنيا Mark kleimanل�ضاحبها الربوفي�ضور االأمريكي  based

اإّن االإنرتنت اأ�ضبحت مبثابة حا�ضنة لكل هذه التجارب، فموقع youtube يقّدم ن�ضائح عن عمل  التقارير 
اأنحاء  املنت�ضرين عرب  امل�ضتقلني   املرا�ضلني  بالتن�ضيق مع ع�ضرات   global post تقوم موؤ�ض�ضة  التلفزيونية، كما 
املعمورة الإيجاد منافذ لن�ضر عملهم، كما اأّن قوة التغيري تتحّول من يد املوؤ�ض�ضات ال�ضحفية اإىل ناحية ال�ضحافة 
على  والدليل  الكثري،  وغريه  االجتماعي  واالإعالم  واملدّونات  االإلكرتونية  والر�ضائل  البحث  الفردية من خالل 
ذلك، ازدياد طلب امل�ضتهلك على �ضحافة االأفراد ،بدال من املاركة امل�ضجلة للموؤ�ض�ضات ال�ضحفية، ومثال جتربة  

global post التي تعتمد يف االأ�ضا�ش على مرا�ضلني و م�ضّورين م�ضتقلني )3(.
تزايدت الكتابات حول حترير الف�ساء الجتماعي معلوماتيا و اإعالميا : ♦

فالقارئ املتخ�ض�ش ٌتذهله الكتابات حول حترير االإن�ضان من قيود ال�ضلطة ال�ضا�ضية بفعل دميوقراطية التداول 
االإعالمي واالإن�ضاين للمعرفة، فموقع فاي�ضبوك على �ضبيل املثال، ا�ضتطاع اأن ي�ضّم اأكرث من 350 مليون منخرط  
ومو�ضوعة ويكبيديا احلّرة اأ�ضبحت ظاهرة حقيقية على االإنرتنت ت�ضّم ما يزيد على 2.5 مليار مقال باالإجنليزية واأكرث 

من 8 ماليني مقال باالأملانية و500.000 بالفرن�ضية واليابانية والبولندية، وهناك طبعات للويكبيديا  اإىل 25 لغة.
 و تتمّيز الويكبيديا و غريها من املو�ضوعات احلّرة، بقدرتها على اإتاحة الفر�ش اأمام اجلميع للم�ضاهمة يف حترير 

املحتوى، مـّما جعل معدل الكلمات يف املوقع يفوق 3 ماليني كلمة �ضهريا )4(.
ثانيًا : اإعادة النظر يف املفهوم الإجرائي للدميقراطية )ميالد الدميقراطية الإلكرتونية ( :

يذهب “اأنتوين جيدنز« اإىل تاأكيد حمورية الدور الذي تلعبه تقنيات االت�ضال يف افتتاح الفر�ضة لتو�ضيع نطاق 
تداول املعلومات ال�ضيا�ضية، مـّما يعطيها اأبعادا جديدة يف عملية االنتقال الدميقراطي )5(. 

ومن خالل حتليل توظيف و�ضائل االإعالم وتقنياتها للراأي العام يف نطاق عملية التحول الدميقراطي خالل 
ال�ضنوات االأخرية ،توّلدت دميقراطيات جديدة ذات األوان و م�ضارات، “ اإذ بداأت قطارها بثورة زهرية وردية يف 
جورجيا، لت�ضل اإىل الثورة الربتقالية يف اأوكرانيا، وثورة ال�ضو�ضن يف قريغ�ضتان” )6(، ثم ثورة اليا�ضمني يف تون�ش. 
كما اأّن التكنولوجيا الرقمية تلعب دورا يف تغيري كثري من املمار�ضات الدميقراطية، بل و �ضٌتحدث اأ�ضكاال مل تكن 
موجودة من قبل، ب�ضبب قوتها الهائلة يف اإيجاد و�ضائل �ضديدة التنّوع والوفرة، فيما يتعلق بالتوا�ضل بني الب�ضر، 
على  العاملية  نحو  التوجه  واأفرزت  املركزية،  عن  بدال  الالمركزية  نحو  التوجه  اأفرزت  اأنها  يرى  البع�ش  اأّن  حتى 
ح�ضاب القوميات املحلية، والتوجه اإىل اإلغاء التخ�ض�ضية واإلغاء العديد من الو�ضطاء يف العملية ي�ضل اإىل م�ضتوى 

خماطبة كل مواطن على حدة)7(.
احلكومات  واأهدت  االإلكرتونية«  الدميقراطية  »هي  جديدا  بعدا  الدميقراطية  اجلديدة  االت�ضال  تقنية  اأعطت 
جديدة،  روؤى  الدميقراطية  واالأمناط  لالحتجاجات  وقّدمت  االإلكرتونية  احلكومات  هو  متطورا  تنظيميا  اأ�ضا�ضا 
كاالحتجاجات االإلكرتونية واالعت�ضامات االإلكرتونية، والع�ضيان املدين االإلكرتوين، الذي يعترب »هرني ثورو« 
باالإنرتنت  واالت�ضال  احلوا�ضيب،  �ضا�ضات  وراء  �ضيا�ضيا  النا�ضطني  من  كبري  يكفي جلو�ش عدد  اإذ  منّظريه،  اأهّم 

للتظاهر وتكوين راأي عام ب�ضور اأكرث فاعلية مثل :

اأهدت احلكومة 
الإلكرتونية اأ�ضا�ضا 

تنظيميا جديدا 
لتقلي�ص الوقت 
واجلهد والتكلفة 
وتعزيز اأدوات 

التوا�ضل ال�ضيا�ضي 
.
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القيام باإر�ضال اآالف الر�ضائل االحتجاجية و املنّددة اإىل �ضتى اجلهات املعنّية ب�ضورة �ضاغطة مزعجة عن  ♦
طريق الربيد االإلكرتوين ، غري اأنه ي�ضتخدم هنا لغر�ش �ضيا�ضّي، ال لرتويج �ضلعة اأو الدعاية لها .

الدخول اإىل غرف الدرد�ضة يف االإنرتنت للقيام بحوارات، وتكوين راأي منا�ضر اأو مناه�ش لق�ضية من  ♦
الق�ضايا، فيما ُيعرف با�ضم املحادثات ال�ضيا�ضية، كذلك تكوين جماعات �ضغط �ضيا�ضية داخل جمموعة 

املناق�ضة يف االإنرتنت.
القيام بتعطيل موقع ما عن طريق دخول عدد كبري من امل�ضتخدمني على ذلك املوقع يف وقت واحد، مّما  ♦

يعني ورود عدد هائل من الطلبات التي يجب اأن يلّبيها احلا�ضوب اخلادم الذي ينطلق من خالله هذا 
املوقع، و اإغراق اخلادم حتت هذا الطوفان من الطلبات حيث يقوم النا�ضطون بالدعوة اإىل ذلك العمل 
املنّظم قبلها بفرتة كافية، حتى يت�ضّنى  الأكرب عدد من امل�ضاركني الدخول يف توقيت واحد دقيق بفتح 
عدد غري حمدود من نوافذ املت�ضّفح، وكتابة عنوان املوقع فيه وال�ضغط عليه يف �ضاعة �ضفر معروفة �ضلفا 
فيما ُيعرف بهجوم اإيقاف اخلدمة، و كل ذلك يوؤدي اإىل حرمان امل�ضتخدم العادي غري املنخرط يف ذلك 

الن�ضاط من الو�ضول اإىل املوقع اأو اخلدمة التي يقّدمها املوقع، وهو عقاب للموقع من ورائه.
الو�ضول اإىل الهدف نف�ضه ال�ضابق باإحدى الو�ضائل ال�ضهلة غري املكلفة من حيث الوقت، وال حتتاج اإىل  ♦

اأّي خربة، ومنها اأمر ي�ضتخدم الختبار وجود موقع ما، غري اأنه قد ي�ضتخدم من خالل م�ضتخدم عادي 
ليكتب �ضطرا واحدا عبارة عن عنوان املوقع يتقّدمه اأمرping  ؛ ليقوم اجلهاز بذلك االختبار ب�ضكل 

متكرر.
اإر�ضال الر�ضائل اإلكرتونيا وتداولها، باالإ�ضافة اإىل عمل املواقع لن�ضر االأفكار و الروؤى اخلا�ضة يف �ضكل  ♦

مظاهرة خللق راأي عام �ضد ق�ضية ما، اأو يف �ضبيل تع�ضيد ق�ضية اأخرى، باالإ�ضافة اإىل اإبراز عيوب االأوىل 
وخماطرها، يف مقابلة وا�ضحة ملزايا وفوائد الثانية، اإنها االأ�ضباب احلديثة لتن�ضئة �ضيا�ضية معا�ضرة، تواكب 

تطور التقنيات االت�ضالية، وت�ضاهم بفاعلية يف تعزيز امل�ضاركة ال�ضيا�ضية.
ثالثًا : الإعالم والدميقراطية :)numérisation( »الرقمنة كاآلية لتعزيز الفعل الدميقراطي«: 
هناك اتفاق بني جهور وا�ضع من املفكرين والباحثني على جمموعة من العنا�ضر التي تقوم عليها الدميقراطية، 
منها )حرية الراأي والتعبري وحرية ال�ضوق وحرية االأديان واإقامة االأحزاب واحلق يف االجتماع والتظاهر وت�ضكيل 

جمال�ش نيابية يكون لها �ضلطة والرقابة على اأعمال ال�ضلطة التنفيذية، وا�ضتقالل ال�ضلطة الق�ضائية(.
وتظهر هذه العنا�ضر يف كتابات اأخرى بتعبريات خمتلفة، منها ) ال�ضروط االإجرائية ( التي ال بد من توافرها 

يف اأّي نظام يّدعى لنف�ضه الدميقراطية وهي :  
- اختيار امل�ضوؤولني عرب انتخابات حرة، ومتتالية ونزيهة وبعيدة عن اأية �ضغوط على امل�ضّوتني.

- يجب اإعطاء كل البالغني احلّق يف الت�ضويت يف االنتخابات. 
- يحّق لكل البالغني الرت�ضيح الختيارهم ملراكز حكومية.

- لكّل املواطنني احلق يف التعبري عن اأنف�ضهم دون خوف مـن خطـر التعّر�ش لعقوبة ب�ضاأن م�ضائل �ضيا�ضية معروفة.

تعّد الرقمنة 
ميكانيزما مهّما يف 
�ضمان انتخابات 
دميقراطية وتعزيز 

مبادئ حرية 
التعبري والراأي .

الـتـ�سـاركيـة  والـدميقـراطيـة  احلديثة  التوا�سل  و�سائل 
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- يحّق لكل املواطنني البحث عن م�ضادر بديلة للمعلومات، ويجب اأن تكون هذه امل�ضادر البديلة موجودة 
وحممّية مبوجب القانون.

- يحّق للمواطنني تاأ�ضي�ش جمعيات واأحزاب �ضيا�ضية وجماعات �ضغط م�ضتقلة )8(.
لقد غدت الدميقراطية احلّقة مطلبا عاما تقريبا، باعتباره الفكر اأو الفل�ضفة التي ت�ضع بني يدْي ال�ضعب اأربع 
اآليات مهّمة ي�ضتعني بها يف احل�ضول على حقوقه اأمام احلاكم، ويف مقدمة هذه احلقوق احلرية يف التعبري عن الراأي 
وامل�ضاركة يف اتخاذ القرار والفعالية يف املحا�ضبة وت�ضحيح االأخطاء والتقويـم الـحقيقي لالأداء وتداول ال�ضلطة 

بناء على اإدارة اجلماهري. اأما االآليات الدميقراطية نف�ضها فيمكن اإجمالها يف :
•  اآلية الت�ضويت واالنتخابات.	
•  اآلية التعبري عن الراأي واحلوار واملناق�ضات.	
•  اآلية ا�ضتطالعات الراأي.	
•  اآلية التنظيم والفعل ال�ضيا�ضي امليداين )9(.	

ولتو�ضيح العالقة بني االإعالم والدميقراطية، يـمكن الوقوف على �ضتة اأدوار لو�ضائل االإعالم توؤّثر خاللها 
على احلياة ال�ضيا�ضية والدميقراطية ب�ضكل عام ومناذج التوا�ضل ال�ضيا�ضي : 

الدور الأول : ميكن ت�ضميته »ب�َضْخ�ضنة« ال�ضلطة)la personnalisation du pouvoir(عرب و�ضائل 
جهة،  من  للظاهرة،  خا�ضة  حمولة  تعطي  فهي  لل�ضورة،  تقدميها  خالل  من  اإذ  التلفزة،  وباخل�ضو�ش  االإعالم 
من  انطالقا  والقوى  االأفكار  ل�ضراع  بتب�ضيطها  ثانية،  ومن جهة  الدائر،  ال�ضيا�ضي  للنقا�ش  تلخي�ضها  من خالل 
ال�ضخ�ضيات املتواجهة. حيث اإّن التلفزة تقّدم احلياة ال�ضيا�ضية واالنتخابية وكاأنها مواجهة بني الزعماء. وبتقريبها 
للزعماء وامل�ضاهدين داخل بيوتهم، وباختيارها الأبرز الزعماء، وت�ضجيعها على »النجومية« وخلقها نوعا من االألفة 

مع الزعماء املقّدمني على ال�ضا�ضة ال�ضغرية، فاإّن التلفزة تدفع بقوة اإىل تطوير »ال�ضخ�ضيانية« ال�ضيا�ضية. 
الدور الثاين : الذي توؤثر من خالله و�ضائل االإعالم على ال�ضري العادي لالأنظمة الدميقراطية ويتمثل يف 
ي�ضّميه  ما  اأو  ال�ضيا�ضية،  ال�ضاحة  ال�ضاخنة يف  املطروحة  والرهانات  االأجندة” للم�ضاكل  “جدولة و�ضبط  و�ضع 

. Agenda Setting علماء االجتماع االأجنلو�ضاك�ضونيون بـ
واأداة  ال�ضيا�ضي   والت�ضويق  ال�ضيا�ضي  لل�ضجال  حقيقية  بوؤرة  اإىل  االإعالم  و�ضائل  حتّولت   : الثالث  الدور 

لتوجيه االآراء يف خمتلف احلمالت االنتخابية وور�ضات التعبئة والتن�ضيط ال�ضيا�ضي واحلزبي .
الدور الرابع : الذي متار�ضه و�ضائل االإعالم يف عالقتها باحلياة ال�ضيا�ضية، كما يف كونها متّكن املواطن من 
معرفة اأهم االأحداث، خ�ضو�ضا منها ال�ضيا�ضية. وهنا تكمن خطورة هذا الدور. اإذ يطرح م�ضاألة م�ضداقية واأخالقية 
اأّن املواطن يتلّقى املعلومات منها وكاأنها حقائق، ولكن مع ذلك، تبقى له اإمكانية انتقاء  هذه الو�ضائل، باعتبار 

وتاأويل الر�ضالة االإعالمية ح�ضب اعتقاده وفكره وانتمائه.
الدور اخلام�س : اأو التاأثري الـخام�ش الذي يـمكن اأن يطلق عليه بـم�ضــرحة ال�ضيا�ضة اأو احتفالية ال�ضيا�ضة 
(، ويتعلق االأمر بالتـكـييف التـدريجي للخطـابـات ال�ضيا�ضية �ضكـال وم�ضمونا   la spectacularisation(

لقد حتّولت 
و�ضائل الإعالم 

اإل بوؤرة حقيقية 
لل�ضجال ال�ضيا�ضي 

والت�ضويق 
ال�ضيا�ضي، واأداة 
فّعالة لتوجيه 

الآراء يف احلمالت 
النتخابية .

.
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مع القانون االإعالمي : اإذ مبجرد ترويج تقرير عرب التلفزة، فاإّن اخلطاب ال�ضيا�ضي يكون ملزما مبراعاة القواعد اخلا�ضة 
بالتلفزة، وهنا تاأتي »الفرجة« كخا�ضية اأ�ضا�ضية لفعالية التلفزة.

فيما  يتج�ضد  والدميقراطية  ال�ضيا�ضية  احلياة  على  االإعالم  و�ضائل  توؤّثر من خالله  الذي  ال�ساد�س :  الدور 
تفيد  حيث  للمواطنني.  االنتخابية  االآراء  وباخل�ضو�ش  ال�ضيا�ضي،  ال�ضلوك  على  تاأثري  من  االإعالمية  للر�ضالة 
االأبحاث ال�ضو�ضيولوجية، يف هذا ال�ضدد، باأّن لالإعالم دورا اأ�ضا�ضيا يف تثبيت القناعات واالآراء املوجودة “�ضلفا” 

لدى املواطنني )10(.
رابعًا :الإنرتنت و�سيلة دعم للت�ساركية و�سمان للحقوق الرقمية اجلديدة :

• �ضواء يف 	 االت�ضال،  للحق يف  التقليدي  للمفهوم  اآفاقا جديدة  واالت�ضال،  املعلومات  وثورة  االإنرتنت  تفتح 
تت�ضّكل هذه  اإذ  احلّق يف اخل�ضو�ضية،  اأو  التعبري  اأو حرية  البحث عنها  اأو  تلّقيها  اأو  املعلومات  نقل  جمال 
املقّومات ب�ضورة متنوعة ومغايرة على االإنرتنت، باعتبارها اأبرز و�ضائل ثورة املعلومات واالت�ضال، وهو ما ميكن 
ر�ضده ح�ضب الباحث د/�ضيد بخيت - ب�ضكل نظري من خالل االأبعاد التالية ملفهوم احلّق على االت�ضال 

يف بيئة االإنرتنت:)11(
• تخلق االإنرتنت روؤية جديدة للحّق يف االت�ضال، من حيث اإر�ضال وا�ضتقبال املعلومات واالآراء ب�ضورة غري 	

م�ضبوقة، �ضواء يف كل االت�ضال اأو نوعيته اأو موقعه اأو �ضوابطه، كما تزّود م�ضتخدميها بقدرات هائلة ملمار�ضة 
حّقهم يف التما�ش املعلومات واالأفكار وتلّقيها ون�ضرها بغ�ّش النظر عن احلدود الدولية، مع اإمكانية التعبري 
عن اأنف�ضهم باأكرث من و�ضيلة يف ذات الوقت، �ضواء اأكانت  قناة ات�ضالية مطبوعة اأو م�ضّورة اأو مرئية اأو غريها.

• تَعّظم االإنرتنت من فعالية اأ�ضكال احلّق فـي االت�ضال، �ضواء اأكانت راأيا اأو فكرة اأو اإبداعا اأو معلومة اأو غريها، 	
فـي  االآخرين  بـمـ�ضاركة  وال�ضماح  اللحظة،  فـي ذات  للماليني  وتوزيعها  ب�ضهولة،  ن�ضخها  اإعادة  اإذ ميكن 

تفعيلها، مع �ضهولة حفظها وتخزينها وا�ضرتجاعها واإعادة اإنتاجها يف �ضورة جديدة.
• تّت�ضم االإنرتنت بالالمركزية، مـّما يحّد من اإمكانية التحّكم فيها، اأو ممار�ضة الرقابة عليها من قبل اأّي فرد اأو 	

حكومة، كما جت�ّضد اأحد اأهم مظاهر التعددية االت�ضالية يف االآراء، فعلى مواقعها تتناف�ش كل �ضنوف االآراء 
– على  االإنرتنت  اأنه ال يوجد يف  التعبري، ف�ضال عن  اأن يدعم حرية  ما ميكن  والتوّجهات، وهو  واالأفكار 
عك�ش و�ضائل االإعالم التقليدية – حار�ش بّوابة يغربل احلقائق، ويحجب االآراء، ومينع جماعات معّينة من 
االت�ضال باالآخرين، كما تت�ضم بطاقتها و�ضعتها الالحمدودة لالت�ضال والتعبري، فهي ال تتقّيد بقيود امل�ضاحة 
اأو التوقيت، على عك�ش احلال يف و�ضائل االإعالم التقليدية، التي تعاين من هذه القيود وغريها، وكذلك 
لهذه  تتعّر�ش  ال  االإنرتنت  فاإّن  واالقت�ضادية،  ال�ضيا�ضية  بامل�ضالح  االأخرى  االإعالمية  الو�ضائل  تتاأثر  بينما 

ال�ضغوط، اإذ اأنه مبقدور مواطني اأكرث الدول قمعية، اإيجاد و�ضائل ات�ضالية لتبليغ اآرائهم وتوّجهاتهم،
• فقط 	 ولي�ش  للم�ضمون،  منتجني  بجعلهم  االت�ضال،  عمليات  يف  االأفراد  وفاعلية  مكانة  االإنرتنت  تعّزز   

مـمار�ضة  من  تـمّكنهم  كما  التقليدية،  االإعالم  و�ضائل  يف  كثريا  تتوفر  ال  ميزة  وهي  له،  م�ضتهلكني 
الوقت   ذات  يف  وروؤيتها  مكان،  اأّي  من  ر�ضائلهم  وبث  فيه،  يوجدون  موقع  اأّي  من  االت�ضالية  حقوقهم 
االأخرى  والـمعلومات  االآراء  فـي  التحّكـم  مـن  م�ضتخدميهـا  تـمّكـن  كما  يذكر،  زمني  فا�ضل  بدون 

اأفرزت منظومة 
التوا�ضل احلديثة 

حقوقا رقمية 
جديدة ترتبط 

باخل�ضو�ضية يف 
الولوج اإل بيئة 

رقمية عامة واحلّق 
يف املعلومة 

و�رشّيتها.

الـتـ�سـاركيـة  والـدميقـراطيـة  احلديثة  التوا�سل  و�سائل 
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التي يتلّقونـها، على عك�ش و�ضائل االإعالم االأخرى، التي تفر�ش عليهم االآراء والتوجيهات، واأكرث مـّما 
تعّمق حرية الفرد يف التعّر�ش واالختيار والتلّقي االنتقائي.

• ال 	 االتـجاهات،  فـي  وبتـعدديـة  م�ضبوقـة،  غري  بفـاعلية  االإنرتنت  علـى  والتعبري  االت�ضال  حريـة  تّت�ضم 
تتوافر يف الو�ضائل االأخرى، كما ت�ضمح ردود الفعل من االتـجاهات من )طرف اإىل طرف(، ومن )طرف 

اإىل اأطراف(، ومن )عّدة اأطراف اإىل عّدة اأطراف اأخرى(.
• تّت�ضم البنية التحتية لالإنرتنت بكونها ال ترتبط باأية بنية حتتية تقّيد حركتها اأو ُتعيق قدرتها على الو�ضول 	

على  املحلية  الرقابة  اإمكانية  من  وبالرغم  التليفونات،  باأنظمة  �ضوى  ترتبط  ال  فهي   ، بها  االآخرين  اإىل 
القيد عرب  تـجاوز هذا  اأنه ميكن  بيد  معّينة،  ر�ضائل  ا�ضتقبال  املحلية، حلجب  التليفونية  االت�ضاالت  اأنظمة 
االت�ضال بالـخطوط الدولية، كما اأّن اإمكانية االت�ضال باالإنرتنت حاليا عرب االأقمار اال�ضطناعية، ُتزيل اأية 
الرقابة احلكومية على مـمار�ضة احلّق  اإتـمام هذا االت�ضال، مـّما يقّلل من  اأو قيود تـمـنع  اأر�ضية  عـوائق 

يف االت�ضال باالآخرين.
• تعّد االإنرتنت و�ضيلة ات�ضال دولية، فهي توّفر ات�ضاال مبا�ضرا بني كل دول العامل املرتبطة بها، مـّما ميّكن 	

م�ضبوقة عن  ب�ضورة غري  بينهم،  والـحقائق  واالأفكار  االآراء  تبـادل  الدول من  فـي كل هذه  م�ضتخدميها 
ذي قبل، وهو ما يخّلف جمتمعاعامليا كونيا وافرتا�ضيا ذا طبيعة خا�ضة يف ممار�ضته حلقوقه االت�ضالية.

• )التليفون 	 ال�ضخ�ضي  االت�ضال  و�ضائل  �ضواء  االأخرى،  االت�ضال  و�ضائل  بني  الفجوة  االإنرتنت  متالأ 
ت�ضّكل  حيث  والتلفزيون(،  وال�ضحافة  )الراديو  اجلماهريية  االإعالم  و�ضائل  اأو  واخلطابات(  والتلغراف 
نوعا متمّيزا من االت�ضال ياأخذ من �ضمات كل اأنواع االت�ضال االأخرى، كما تزيد من قدرة االأفراد على 

الو�ضول اإىل و�ضائل االإعالم االأخرى، بفعل توافر هذه الو�ضائل على االإنرتنت.
• اإمكانية 	 حيث  من  املعار�ضة،  وللفئات  املقهورة،  للجماعات  نوعها،  من  فردية  و�ضيلة  االإنرتنت  ت�ضّكل 

اجلماعات  م�ضاركة  ت�ضّهل  كما  والفعالية،  التاأثري  من  قدر  وباأكرب  اإمكانيات،  باأقل  باأع�ضائها  االت�ضال 
ال�ضغرية  اأو االأقليات �ضمن اجلماعات ببع�ضها، وبينها وبني اأع�ضائها، وهو ما يفّعل قوى املجتمع املدين، 
اأفكارها  وحرية التعبري، واإن كانت كذلك متّكن اجلماعات املنحرفة واأ�ضحاب االأفكار ال�ضاذة من عر�ش 

اأي�ضا.  واآرائها 
• التابعة 	 اإليه تقرير مفّو�ضية دعم وحماية حرية التعبري  اأ�ضار  فاالإنرتنت منرب نقا�ش دميقراطي علني، وهو ما 

باأنها  1998 بو�ضفه للتكنولوجيا اجلديدة وخا�ضة االإنرتنت،  اإىل جلنة االأمم املتحدة حلقوق االإن�ضان، عام 
تعّد و�ضيلة ذات طـابع ديـمقراطـي بطبيعتها، واأنها توفر و�ضيلة مهّمة لو�ضول االأفراد اإلـى معلومات عامة، 

وتـمّكن الـجميع من امل�ضاركة بفعالية يف عملية االت�ضال.
• الراأي 	 حرية  على  التاأكيد  خالل  من  االإنرتنت،  �ضبكة   على  التعبري  وحرية  االت�ضال  يف  احلّق  ت�ضمن 

والتعبري لكل االأفراد، وعلى �ضمولية هذا احلّق حلرية اعتناق االآراء واملعلومات، والبحث عنها وا�ضتقبالها 
واإر�ضالها باأّي و�ضيلة، دون التقيد باأية حدود دولية. 

ت�ضّكل الإنرتنت 
منرب نقا�ص 

دميقراطي علني، 
ومتّكن اجلميع من 
امل�ضاركة بفعالية 
يف عملية الت�ضال.



71

وتن�ّش املادة 19 على حّق االت�ضال )باأية و�ضيلة( يجعل اإمكانية انطباقها على االإنرتنت، كما يبدو حّق البحث 
وا�ضترياد املعلومات متوافقا مع خا�ضية التجّول عرب االإنرتنت، وو�ضع معلومات على مواقعها للقراءة، بينما ي�ضمل 
لالإنرتنت، تدعم  اخلا�ضة  الطبيعة  اأّن  املعلومات، كما  االإلكرتوين وحتميل  الربيد  تبادل  املعلومات  ا�ضتقبال  حّق 

تطبيق املبادئ الدولية حلرية التعبري على  املحمل االإلكرتوين، وميكن حتديد اأهم احلقوق الرقمية يف ما يلي : 
• حق االت�ضال املفتوح باالإنرتنت.	
• احلق يف ات�ضاالت غري مقّيدة.	
• احلق يف �ضبكات جمتمعية قوية.	
• احلق يف ح�ضة بالتلفزيون الرقمي.	
• احلق يف اخل�ضو�ضية عرب االإنرتنت.	
• احلق يف الرتددات الال�ضلكية ال�ضائعة.	
• احلق يف اأجهزة ومعّدات خالية من قيود.	
• احلق يف برجميات حّرة من القيود .	
• احلق يف مواقع عامة على الويب .	
• احلق يف خدمة رقمية عامة )12(.	

خام�سًا:  الدميقراطية الت�ساركية تبداأ حمليًا : 
لتعّلم  مدر�ضة  العمق  يف  هي  املحلية  اجلماعة  كون  اإىل  بالنظر  ق�ضوى،  اأهمية  اجلماعي  الت�ضيري  يكت�ضي 
الدميقراطية  ممار�ضة  والعقليات،  واجلن�ضني  االأعمار  النا�ش من خمتلف  يتعّلم  املحلية  ففي اجلماعات  الدميقراطية، 
والعمل املدين، يتعّلمون كيف يخ�ضعون اإرادتهم لالإدارة العامة، وكيف يخ�ضعون جهودهم اخلا�ضة للفعل امل�ضرتك.
وبذلك يحّق القول اإّن اجلماعة املحلية تـمّثل الف�ضاء النموذجي للممار�ضة الدميقراطية املحلية، الأنها االأكرث 

قربا من املواطنني واملواطنات)13(. 
لذا، هناك من يرى اأّن الدميقراطية املحلية، ال ينبغي اأن حت�ضر اليوم يف جمرد الدميقراطية التمثيلية، بل يتعنّي 
اأن ت�ضمل يف نوع من التكامل، الدميقراطية الت�ضاركية اأو امل�ضتمرة اأو املبا�ضرة، التي تي�ّضر للمواطنني واملواطنات 
املراقبة، والتتبع والتاأثري ب�ضكل م�ضتمر وفعلي يف تدبري ال�ضاأن املحلي يف الفرتات التي تف�ضل بني اال�ضت�ضارات 
العمومية والعقود  بالقرارات االإدارية وال�ضفقات  يتعلق  الـحـّق فـي االإخبار )فيما  فالـمواطنون لهم  االنتخابية، 
جلنة  ت�ضكيل  عرب  اأو  حملية  عامة  ا�ضت�ضارات  )عرب  تهّمها  التي  القرارات  حول  اال�ضت�ضارة  ويف  واالتفاقات(، 

ا�ضت�ضارية حملية(. واأ�ضا�ضا لها احلّق يف اأن تلم�ش على م�ضتوى م�ضمون القرارات املتخذة حمليا.
فاالأمر يتعلق هنا مببادئ الدميقراطية املحلية الكفيلة بتحقيق �ضيا�ضة القرب من خالل ما يلي :

ربط اأو�ضع �ضريحة ممكنة من املواطنني بالقرار املحلي وذلك من خالل خمتلف مراحله : االإعداد - االإجناز - 
املراقبة - املتابعة - التقييم.

الدميقراطية 
الت�ضاركية تبداأ 
حملّيا وتتو�ضع 
�ضبكيا واأفقيا .

الـتـ�سـاركيـة  والـدميقـراطيـة  احلديثة  التوا�سل  و�سائل 
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ممار�ضة  �ضروط  حت�ضني  مع  املهنية،  االأن�ضطة  مع  متمف�ضلة  وجعلها  املحلية  االنتدابات  اإىل  الولوج  ت�ضهيل 
االنتداب من خالل تقوية القدرة التكوينية للمنتخبني املحليني.

�ضمان �ضفافية م�ضل�ضل اإعداد م�ضـاريع التهيئـة والتـجـهيـز من خـالل تـقويـة اأجهزة االإعالم والتـوا�ضل 
مع املواطنني.

تقوية حقوق املنتخبني املحليني، خ�ضو�ضا املح�ضوبني يف �ضف املعار�ضة، ما دامت الدميقراطية ال تعني فقط 
حكم االأغلبية، واإمنا يف قدرة هذه االأخرية على احرتام حقوق االأقلية، وتقوية التوا�ضل املبا�ضر لالإدارة باملواطن 

عرب تب�ضيط امل�ضاطر واالإجراءات وتاأهيل املوارد الب�ضرية.
وجود موؤ�ض�ضات بارزة تكّمل موؤ�ض�ضات التمثيل ال�ضيا�ضي وت�ضمح للمواطنني وللتكتالت اجلماعية، واحلركة 

اجلمعوية بالتدخل الفعال يف تدبري ال�ضوؤون املحلية )14(.
فاملقـاربة الت�ضــاركية، يف ن�ضق الدول الدميقراطية جاءت كثمرة وجمهود لتدعيم معدالت التنمية االإيجابية 
التي مّت حتقيقها على خمتلف االأ�ضعدة، االقت�ضادية، االجتماعية وال�ضيا�ضية والتي كان للدميقراطية التمثيلية التي 
انتهجتها اأنظمتها ال�ضيا�ضية دور اأ�ضا�ضّي يف ذلك، بينما يف ن�ضق التجربة املغربية ياأتي طرح املقاربة الت�ضاركية يف 
ظل معدالت التنمية ذات املنحى ال�ضلبي، ويف اإخفاقات الهيئات التمثيلية يف الوفاء بالتزاماتها )15(،  تزايد عدد 
املنظمات التي ت�ضتغل يف الف�ضاء القانوين وال�ضيا�ضي والتي تدافع عن حقوق االإن�ضان ب�ضكل متنام، وت�ضتمّد 

املنظمات احلقوقية �ضرعيتها من خالل املواثيق الدولية حلقوق االإن�ضان. 
وبهذا االإطار، ول�ضمان فاعلية اأكرث مل�ضاركة املوطنني يف تاأ�ضي�ش الفعل الدميقراطي، اأقّرت هيئة االأمم املتحدة 
ب�ضرعية تاأ�ضي�ش املنظمات غري احلكومية واأكدت على �ضرورة تقدمي الدعم لها، كما جاء يف املادة 71 من ميثاق 

االأمم املتحدة. 
اإىل اجلماعات  واالن�ضمام  التكوين  االإن�ضان على �ضمان حّق  الدويل حلقوق  امليثاق  20 من  املادة  وتن�ّش 
ال�ضلمية، بينما حّثت االتفاقية االأمريكية حلقوق االإن�ضان لعام 1969 يف املادتني 01/16 على �ضرورة احلماية 
الوا�ضعة حلرية التجّمع وغريها من املواثيق التي دعمت العمل الت�ضاركي و�ضّرعت عمل املنظمات غري احلكومية 

دولياً وحملياً )16(.
ويلعب االإعالم احلديث دوراً متنامياً يف اإظهار واإبراز املكانة املختلفة ملنظمات املجتمع املدين يف تر�ضيخ ثقافة 

الدميقراطية، وميكن حتديد اأهّم دور لهذه املوؤ�ض�ضات يف جمال االأن�ضطة القانونية يف ما يلي : 
العمل على مراقبة مدى االلتزام بالقوانني واحلريات العامة املتفق عليها دولياً وذلك عن طريق تزويد املواطنني 

باملعلومات و تنويه الراأي العام اإىلالق�ضايا القانونية  وذلك بال�ضغط على احلكومات لاللتزام بحقوق االإن�ضان .
توعية اأفراد املجتمع بحقوقهم من خالل حمالت التوعية والندوات واملنتديات واأدوات االإعالم اجلواري .

الت�ضاور فيما بني املوؤ�ض�ضات االجتماعية ملحاولة تطوير وترقية مبادئ حقوق االإن�ضان، ومن ثّم اإيجاد االآليات 
املنا�ضبة لتنفيذها ، ف�ضاًل عن ال�ضغط على احلكومات من خالل التوقيع على املعاهدات واالتفاقيات الدولية 

ال�ضامنة حلماية هذه احلقوق .

يلعب الإعالم 
احلديث دوًرا 

متناميا يف اإبراز 
املكانة املختلفة 
ملنظمات املجتمع 
املدين يف تر�ضيخ 
ثقافة الدميقراطية.
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ي احلقائق واالنتهاكات واملمار�ضات غري القانونية، وتوفري الغطاء االإعالمي الأن�ضطتها. اإن�ضاء جلان لتق�ضّ
تقدمي امل�ضاعدات القانونية واال�ضت�ضارات املالئمة يف جمال االإ�ضالحات اخلا�ضة بحماية حقوق االإن�ضان .

احلكم  لتعزيز  ال�ضرورية  واخلربات  اجلماعي  العمل  قدرات  اكت�ضاب  جمال  يف  املختلفة  املهارات  تطوير 
الرا�ضد)Gouvernance  ( وحماية احلقوق واحلريات )17(.

درجات امل�ضاركة املختلفة :

لت�ضتخدم  وذلك  امل�ضاركة  فعالية  درجات  يف  تراتبية  وجود   ،1969 عام  ر.اأرن�ضتني  �ضريي  درا�ضة  اأظهرت 
كمرجع يف الربامج االجتماعية االأمريكية. ت�ضف هذه ال�ضالمل 8 م�ضتويات للم�ضاركة، بدءاً بالتالعب )الدرجة 
العالج،   : ت�ضاعدي  ب�ضكل  بينهما  وجند  درجة(.  )اأعلى  املواطن  �ضيطرة  اإىل  و�ضوال  امل�ضاركة(  �ضّلم  االأدنى يف 

واملعلومة، و اال�ضت�ضارة، والتوافق، وال�ضراكة، وتفوي�ش ال�ضالحيات.
وعند االنتقال من النظريات اإىل التطبيق الفعلي ، نالحظ اأّن واقع التجارب خمتلف ن�ضبيا  يف ما يخ�ّش بع�ش 
امل�ضاريع املطبقة وفق �ضّلم اأرن�ضتني . وميكن تلخي�ضها وفق تراتبية م�ضاركة مب�ّضطة مق�ّضمة اإىل اأربع درجات حمّددة 

بح�ضب اأهميتها ب�ضكل ت�ضاعدي : املعلومة ، واال�ضت�ضارة ، والت�ضاور ، والتعاون)18( .
املعلومة : ت�ضع االإدارة ب�ضكل م�ضبق  املعلومة حتت ت�ضّرف ال�ضعب )ب�ضورة مبا�ضرة فاعلة( اأو على االأقل 
اإطالعه )ب�ضورة غري مبا�ضرة(  . ولكي تكون املعلومات نافعة وفاعلة ، يجب اأن تتمحور حول م�ضتلزمات التطور 
امل�ضتدام . ويف هذه احلالة ، يتعلق االأمر  بتزويد ال�ضعب باملعلومات املكّملة . وجتدر االإ�ضارة اإىل اأّن املعلومة ال ميكن 
اأن ت�ضّكل وحدها اأحد م�ضتويات امل�ضاركة ، وذلك الأنه ال ينجم عنها اأّي تفاعل )الطريقة الت�ضاعدية / الطريقة 

ل املعلومة مرحلة م�ضبقة �ضرورية لكل اإجراء ت�ضاركي . التنازلية( . من جهة اأخرى ، ت�ضّكّ
 ال�ست�سارة : تطلب االإدارة راأي ال�ضعب الذي يبدي اهتماما يف اتخاذ القرار من دون اأن تكون مرغمة على 
التقّيد به )درا�ضات عامة، اجتماعات عامة( . ميكن اأن تكون اال�ضت�ضارة م�ضبقة ، واأن ت�ضاعد مبتكري امل�ضاريع 
اجلديدة يف و�ضع م�ضودة امل�ضروع ، اإمنا ميكن اأن تلجاأ االإدارة اإليها يف مرحلة متقدمة من امل�ضروع بهدف م�ضاعدة 
مدير امل�ضروع يف اإعداد تقييمه واتخاذ القرار . يعتمد ات�ضاق اال�ضت�ضارة بن�ضبة عالية على نوعية املعلومة امل�ضبقة 
والقدرة على الولوج اإىل املعلومات . حتى واإن مل يكن �ضانع القرار النهائي مقّيداً باال�ضت�ضارة ، ميكن اأن يلعب 

الراأي الذي اأبداه ال�ضعب دورا مهماً عند وقوع نزاع حمتمل .
الت�ساور : تقرتح االإدارة اإطالق حوار مع ال�ضعب ، وهي ملزمة باعتماد نتائجه عند اتخاذ القرارات . ميكن 
 ، الواقع  . يف  املثال  �ضبيل  برنامج عمراين على  تطبيق  املت�ضاربة يف  امل�ضالح  بني  كالتوفيق  الت�ضاور  اعتبار  اأي�ضا 
ي�ضعب جدا تطبيقه يف امل�ضاريع املدنية وذلك الأّن كل م�ضارك يف عملية الت�ضاور ميلك حّق النق�ش . وهذه امل�ضاألة 
�ضحيحة ب�ضكل خا�ش اإْن �ضمل هذا الت�ضاور املواطنني كلهم . من جهة اأخرى ، يعترب الت�ضاور على نطاق �ضّيق 

�ضمن اإطار امل�ضاريع امل�ضّغرة ، اأكرث جتان�ضا ، كاإعادة تاأهيل حّي �ضكني مثال .
احلالة  هذه  يف  االأمر  ويتعلق   . القرار  اتخاذ  عملية  يف  اأنف�ضهم  ال�ضكان  م�ضاركة  االإدارة  تطلب   : التعاون 
اأن يبنوا عالقة ثقة  بدميقراطية �ضبه مبا�ضرة . ولكي ي�ضبح باالإمكان التو�ضيل اإىل التعاون ، على �ضانعي القرار 

تختلف درجة 
امل�ضاركة يف 

الفعل الدميقراطي 
بح�ضب تو�ّضع 

درجات ال�ضت�ضارة 
وامل�ضورة وتعزيز 
�ضبكات التعاون.

الـتـ�سـاركيـة  والـدميقـراطيـة  احلديثة  التوا�سل  و�سائل 
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متينة مع املواطنني . ي�ضمل التعاون فئتني ثانويتني : 
الإنتاج امل�سرتك : وهو عبارة عن اإعداد م�ضروع ب�ضورة م�ضرتكة ، ي�ضارك ال�ضكان يف تنفيذ امل�ضروع برفقة 

التقنيني ويقرتحون �ضويا احللول .
اإلـى الـمواطنني ويوافقون  اتخاذ القرارات امل�سرتكة : يقوم �ضانعو القرار بتفوي�ش ق�ضم من �ضالحياتهم 

على التقّيد بالقرارات التي يتخذونها .
اإّن العنا�ضر املحورية االأربعة للتقوية التي البّد اأن ي�ضتند اإليها االإ�ضالح املوؤ�ّض�ضي هي )19(:

الو�سول اإىل املعلومات : فاملعلومات قوة ، ومن على دراية يفيد اأكرث من الفر�ضة وي�ضل اإىل اخلدمات وميار�ش 
اأداء الدولة والقطاع اخلا�ش،  حقوقه وي�ضائل الدولة وغريها من الفاعلني ، ومن املجاالت احليوية للمعلومات : 
تكنولوجيا  تلعب  ما  وغالبا   ، االأ�ضا�ضية  اخلدمات  اإىل  بالن�ضبة  واحلقوق  والقواعد  واالأ�ضواق،  املالية  واخلدمات 

املعلومات واالت�ضال دورا حموريا يف تو�ضيع الو�ضول اإىل املعلومات .
الت�سمني /امل�ساركة :  وذلك مبنح فر�ش للفقراء واجلماعات االأخرى امل�ضتبعدة للم�ضاركة يف �ضنع القرار  
الت�ضمني  ا�ضتدامة  تتطلب  اأية حال  ، وعلى  بالتغيري  ، وخللق االلتزام  ال�ضرائح   ل�ضمان حتقيق رغبات خمتلف 
وامل�ضاركة  تبّني ا�ضرتتيجية تقوم على  قاعدة املعلومات لتغيري القواعد، بحيث يخلق حّيزا للنا�ش ملناق�ضة امل�ضائل 

وامل�ضاركة يف و�ضع االأولويات املحلية والقومية و�ضياغة امليزانية ، وتو�ضيل اخلدمات االأ�ضا�ضية .
القابلية للم�ساءلة : ال بد اأن ي�ضاأل موظفو الدولة وموظفو العموم والفاعلون اخلا�ضون عن �ضيا�ضاتهم واأفعالهم 
وا�ضتعمال املوارد ، البد اأن توجد اآليات داخلية اأو اأفقية مل�ضاءلة اأجهزة احلكومة �ضواء اإدارية اأو �ضيا�ضية، واملن�ضاآت، 

و البّد اأن ي�ضائلها املواطنون والزبائن على اأدائها.
القدرة التنظيمية املحلية : ت�ضري اإىل ا�ضتطاعة النا�ش العمل معا، وتنظيم اأنف�ضهم وتعبئة املوارد من اأجل حل 
امل�ضكالت ذات االأهمية التاريخية ، يزيد احتمال اأن ي�ضمع �ضوت املجتمعات املحلية املنظمة واأن يويف مبطالبها .

�ساد�سًا :التنمية الت�ساركية واملجتمع املحّلي وعالقتها بالدميقراطية : 
         هناك عالقة متالزمة الأدوار املجتمع بالعمل الدميقراطي من خالل ما يلي )20(: 

•  للمجتمعات املحلية احلق يف امل�ضاركة يف �ضنع القرارات التي توؤّثر يف ظروف عي�ضهم وعملهم .	
• امل�ضاركة فقط مع قوة �ضنع القرار خاّلقة وقابلة لال�ضتدامة ؟	
• تتطلب امل�ضاركة االأ�ضلية انخراط املجتمع يف جميع مراحل حت�ضني اأداء التجمعات ال�ضغرية والكبرية  	

)القرية ، املدينة( : يف جمال التخطيط والتنفيذ وال�ضيانة واملتابعة .
• البد اأن تقوم امل�ضاركة على م�ضاواة النوع واإ�ضراك ال�ضباب وامل�ضنني .	
• تنمية القدرة اأ�ضا�ضية لرتقية امل�ضاركة العادلة بني املراأة والرجل وال�ضباب .	
• لدى املجتمعات املحلية بني فاعلي التنمية لفرز وحلحلة امل�ضكالت و�ضناعة الـمجتمعات وامل�ضتوطنات 	

الب�ضرية اجلديدة .
     ويّعد االإعالم اجلهوي، وفق هذه الروؤية ، مدخال ناجعا لن�ضر الدميقراطية واحلداثة وتكري�ش ثقافة احلوار بني 
خمتلف مكّونات املجتمع التي ت�ضّدد على احرتام حقوق االإن�ضان و اختياراته و قناعاته، وتو�ضيع ممار�ضة احلريات 

تعزّز الدميقراطية 
الت�ضاركية جودة 
احلكم، وحتديدا 
احلكم املحلّي 
والإدارة الر�ضيدة.
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ومواجهة كل اأنواع التحديات املطروحة على خمتلف املجاالت )21(.
    كما يعترب االإعالم اجلهوي حلقة الو�ضل ال�ضرورية لكل ت�ضّور م�ضتقبلي يخدم التنمية الوطنية واجلهوية 
ظّل  فـي  وال�ضاملة  الـم�ضتديـمـة  التنمية  رهان  لك�ضب  للمجتمع،  االأ�ضا�ضية  والركائز  الـمقومات  على  ويحافظ 

حكامة جيدة)21( .
اأ�ضاليبه لكي يواكـب التحـوالت الكــربى  والأهمية االإعالم ودوره فـي التنمية الـجهوية، البّد من تطوير 
الو�ضائل  مـجموعـة من  باتخاذ  اإال  يتحقـق ذلك  ولن   ، الثقافـية  العولـمة  ، خا�ضة موجة  العامل  ي�ضهدها  التي 

واالإجراءات ال�ضرورية : 
• احلّد من ال�ضيا�ضة االإعالمية املركزية واإعطاء االأهمية لالإعالم اجلهوي .	
• ارتباط االإعالم اجلهوي باأهداف التنمية ال�ضاملة وخططها ب�ضكل معقلن .	
• للتـوا�ضل 	 اأمامه  الفر�ضـة  اإتاحـة  اإخبار االإن�ضان وتعليمه فقط، بـل  اأن ال يكون هدف االإعالم جمّرد 

مع االآخرين وتنمية قدراته .
• التاأكيد على الدور االأ�ضا�ضي لو�ضائل االإعالم يف نقد �ضيا�ضات احلكومة وبراجمها . 	
• تدعيم االإح�ضا�ش باملواطنة والرغبة يف امل�ضاركة يف بناء املواطن واالإ�ضهام يف ت�ضكيل الهوية الوطنية .	
• تدعيم القيم االأخالقية ملحاربة كل اأ�ضكال الف�ضاد .	
• احلفاظ على اخل�ضو�ضية وحماية الثقافة الوطنية وتعزيزها . وحماولة الـحـد ما اأمكن من اآثار العولـمة 	

على اخل�ضو�ضية )21(.
وترتبط  متداخلة،  لق�ضايا  �ضمولية  روؤية  تتطلب  للمعاجلة  املمكنة  املداخل  اأو  فاملقاربة  �ضبق،  ما  على  بناء 

مبمار�ضات متعددة يف اأكرث من حقل .
�سابعًا : املوؤ�س�سة الربملانية والدميقراطية الت�ساركية : 

     اإّن املوؤ�ض�ضة الربملانية هي يف حقيقة االأمر موؤ�ض�ضة لل�ضعب يجب التعامل معها وفق �ضوابط ومعايري امل�ضلحة 
العامة . ولي�ش ب�ضوابط ومعايري ال�ضوق ، بحيث اإّن االنتخابات اأ�ضبحت » بور�ضة للبيع وامل�ضاومة « على احلقوق 
التي لها اأثر ب�ضكل اأو باآخر على وترية االنتخابات ، �ضواء املحلية اأو الت�ضريعية ، والتي تفرز اأغلبية غري متجان�ضة ، 

بل اأغلبية متوافق ب�ضاأنها يكون اخلا�ضر االأكرب فيها م�ضلحة الوطن واملواطن .
اإّن ما ُيعاب على املوؤ�ض�ضة الت�ضريعية االآن هو خ�ضوعها الأ�ضحاب روؤو�ش االأموال املتحّكمني يف االقت�ضاد 
والراغبني يف التحّكم يف القرار من اأجل حماية م�ضالح فئوية و�ضخ�ضية فقط . والدليل على ذلك ، هو االنتخابات 
الت�ضريعية لل�ضنوات املا�ضية ، والتي اأفرزت نخبة برملانية �ضعيفة ، موازاة باملوظفني الكبار على امل�ضتوى التنفيذي 
والذين يحّددون �ضوابط ال�ضيا�ضات العـامة ، بناء على معطيات تقنية يغيب فيها املعطى االجتماعي، والذي هو 

يف اأ�ضل املو�ضوع الوظيفة الربملانية )22(.
املنظمات  بها  املناداة  اإىل  �ضعت  عاملية  دعوة  هي  للمجتمع  ومتاحاً  �ضّفافاً  الربملان  يكون  لكي  الدعوة  اإّن 
الدولية وعلى راأ�ضها االأمم املتحدة ، كما حاولت العديد من الدول جت�ضيدها ، فقد اعرتفت دول الكومنولث 

تتزايد الدعوات 
ليكون الأداء 

الربملاين �ضّفافا، 
وتعّد منظومة 

الت�ضال املعا�رش 
عن�رشا مهّما 
يف تو�ضيح 

اأداء املوؤ�ض�ضة 
الت�رشيعية للنخبة 

وال�ضعب .

الـتـ�سـاركيـة  والـدميقـراطيـة  احلديثة  التوا�سل  و�سائل 



 مجّلة فصلّية تصدر عن اتحاد إذاعات الدول العربية

76

ر�ضميا يف عدد من املنا�ضبات باالأهمية اجلوهرية يف الو�ضول اإىل املعلومات . فمنذ اعالن 1980  اأ�ضبح املواطنون 
يتمتعون باحلّق  يف الو�ضول املالئم اإىل املعلومات الر�ضمية . ويف عام 1999،  تبّنى فريق اخلرباء وثيقة تعلن عددا 
من املبادئ وال�ضوابط حول احلق يف املعرفة والو�ضول اإىل املعلومات وال�ضجاّلت التي حتتفظ بها ال�ضلطات العامة مبا 

فيها الت�ضريعية، باعتبار ذلك حقا اإن�ضانيا ، وتـّم بذلك �ضياغة املبادئ االآتية )23(: 
• يجب ت�ضجيع البلدان االأع�ضاء لكي تعترب حرية املعلومات حّقا قانونيا واجب النفاذ .	
• يتعنّي الت�ضليم بالك�ضف عن املعلومات ، وينبغي للحكومات تعزيز ثقافة االنفتاح .	
• يجب خ�ضوع هذا احلق ال�ضتثناءات حمدودة ، لكن يتعنّي اأن تو�ضع يف حدود �ضيقة .	
• ينبغي للحكومات حفظ ال�ضجالت و�ضيانتها .	

ولكي ي�ضبح الربملان منفتحاً و�ضّفافاً يتعنّي جت�ضيد ثالثة عنا�ضر اأ�ضا�ضية ل�ضمان هذه النقطة وهي :
امل�سائل املتعلقة بال�سماح للجمهور بدخول الربملان : اإذ تتّم الكثري من اأعمال الربملان االآن يف جلان تنعقد 
مبا�ضرة يف العديد من الدول اأمام اجلمهور واالإعالميني ، اإاّل اأّن بع�ش الربملانيني يتخّوفون اإزاء هذا النهج من اأن 
ت�ضبح االإجراءات اأكرث انحيازا اإذا تـّمت يف العلن ، وبالرغم من كل ذلك، فاإنه اإذا اأريد لو�ضائل االإعالم اأن تقّدم 
�ضورة اأكرث تكامال عن عمل الربملانيني ، فاإّن فتح اأبواب اللجان التي تنجز فيها الكثري من االأعمال للجمهور يعّد 
خطوة منطقية ، تزداد �ضيوعاً االآن . ومثال على ذلك، يف كل من هولندا وقرب�ش والكوت ديفوار واأ�ضرتاليا التي 
ت قانونيا  على ذلك منذ �ضنة 2000 ، كما اأ�ضار تقرير بوتنام “the puttnam comminssion”  باإجنلرتا  ن�ضّ
حول االت�ضاالت الربملانية ، اأنه يف هذا العامل الذي ي�ضهد طفرة تكنولوجية مل يعد يكفي اأن يقت�ضر دور الربملانيني 
على جمّرد تقدمي املعلومات لل�ضحفيني ، اأو ت�ضهيل دخولهم اإىل الربملان ، بل عليهم اأن ياأخذوا زمام املبادرة ويحّددوا 

لهم املو�ضوعات اجلديرة بالتغطية ليتابعوها. 
حّرية املعلومات : يعترب الت�ضريع الذي يكفل للمواطنني حّق احل�ضول على معلومات من االأجهزة العامة 
م�ضدراً دميقراطياً مهّما اأقّره احلكم اخلا�ش » بحّق البحث عن املعلومات« املن�ضو�ش عليه يف العهد الدويل اخلا�ش 
باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية ، ويختلف هذا احلّق عن واجب االأجهزة العامة يف ن�ضر وقائعها وتقاريرها ، اإال اأّن كليهما 
قد تغّطيه القوانني ذاتها ، كما يوجد حاليا »قانون حرية املعلومات « يف اأكرث من خم�ضني دولة ، وهو يوّفر م�ضدراً 
ميكن اأن  ي�ضتند اإليه املواطنون ومنظمات املجتمع املدين وو�ضائل االإعالم لتح�ضني �ضفافية االأجهزة العامة ، وبينما 
اأن ي�ضاعد ا�ضتخدام هذا القانون الربملانات يف م�ضاءلة احلكومة، فقد ي�ضتطيع اأي�ضا اأن يعّزز م�ضاءلة اأع�ضاء  ميكن 

الربملان اأنف�ضهم .
بحرّية،  لالآخرين  وتبليغها  ن�ضرها  اأي  املعلومات  على  احل�ضول  حلّق  االآخر  الوجه  يعّد  وهو   : التعبري  حّرية 
وي�ضّكل هذا احلّق ركناً اأ�ضا�ضياً يف العملية الدميقراطية املبنية على احلوار بني املواطنني املّطلعني على جمريات العمل 

بالربملان ، وبينهم وبني نوابهم .
ومن االأ�ضباب التي جتعل هذا مهّما جداً هو اأّن االأفراد يجهلون يف غالب االأمر املعلومات االأ�ضا�ضية املتعلقة 
باحلكومة : اأّي اخلدمات هي املتوافرة ، واأّي االإدارات هي تقوم بذلك ، واأّي الفر�ش تلك التي رمبا توجد اأمامهم 

متّكن الدميقراطية 
الت�ضاركية 

املواطنني من 
الطالع على 

جمريات ال�ضاأن 
الربملاين وما 
يتعلق بها من 
م�ضائل ترتبط 

بال�ضماح للجمهور 
بدخول الربملان .
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للم�ضاركة يف �ضنع القرار اأو ال�ضيا�ضة ، وحتى كيفية تقدمي طلب للح�ضول على املعلومات ، ومنه فاإّن الن�ضر الدوري 
للمعلومات يعّد  اإحدى و�ضائل معاجلة االفتقار اإىل الوعي و االطالع عند املواطن، نتيجة لذلك، فاإّن لهذا اجلانب 

من احلكم ال�ضفاف اأهمية خا�ضة يف الدول النامية .
ومن الناحية العملية وبا�ضتخدام التقنيات اجلديدة ، �ضوف يزداد جمال املعلومات التي تخ�ضع للن�ضر الدوري، 
خا�ضة اأّن الن�ضر على االإنرتنت ال يخ�ضع لقيود، ومن ثّم فاإنه من املالئم للموؤ�ض�ضات العامة اأن تن�ضر كميات �ضخمة 
للن�ضر مع مرور  املعلومات اخلا�ضعة  ، بحيث كمية  الروتيني  الن�ضر  ، لذلك يجب ت�ضميم م�ضاريع  املعلومات  من 
الزمن ، ويف نف�ش الوقت يطّبق اأدنى حد من املعايري على نوع املعلومات التي يجب اأن تخ�ضع للن�ضر الروتيني. 
االحتاد  عن  ال�ضادرة  املعلومات  ت�ضريع  حرية  مبادئ حول   : املعرفة  يف  اجلمهور  اإىل حق    19 املادة  ت�ضري  فمثال 
الربملاين للكومنولث  ما يلي : يجب على الهيئات العامة كحد اأدنى االلتزام بن�ضر الفئات التالية من املعلومات : 

• املعلومات االإجرائية حول كيفية عمل الهيئة العامة،  مبا يف ذلك االأهداف واحل�ضابات واملعايري واالإجنازات، 	
خا�ضة عندما تقّدم الهيئة خدمات مبا�ضرة للجمهور .

•  معلومات عن طلبات اأو �ضكاوى اأو اأعمال مبا�ضرة ميكن اأن يقوم بها اجلمهور فيما يتعلق بالهيئة العامة .	
• دليل حول الطرق التي يتمكن اأفراد اجلمهور من خاللها تقدمي مالحظات  على �ضكل مقرتحات �ضيا�ضية 	

اأو ت�ضريعية رئي�ضية .
• اأنواع املعلومات التي حتتفظ بها الهيئة، وال�ضكل الذي حتتفظ به هذه املعلومات عليه .	
• حمتوى اأّي قرار اأو �ضيا�ضة توؤثر على اجلمهور ، باالإ�ضافة اإىل اأ�ضباب القرار وخلفية هذا القرار .	

ثامنًا :من اأجل تطوير منظومة اإعالمية للموؤ�س�سة الربملانية )24(: 
    اإّن الفريق الذي اجتمع بامل�ضاركة مع معهد البنك الدويل وبرملان اأ�ضرتاليا الغربية يف 2003 اعرتف باأّن 
و�ضائل االإعالم تقع عند احلافة احلادة لاللتزام املدين ، ولذلك فاإّن الفريق اأو�ضى باإجراء االإ�ضالحات التالية الإزالة 
العقبات القانونية واملوؤ�ض�ضاتية واالإجراءات االأخرى، من اأجل تطوير جمتمع على وعي كامل ، وذلك من خالل 

برملان منفتح وخا�ضع للمحا�ضبة ، وو�ضائل اإعالم برملانية حّرة و م�ضوؤولة .
اجلمهور  منح  اأ�ضا�ضي يف  اأمر  املواطنني  اإىل  الربملانية  الن�ضاطات  تو�ضيل  االإعالم يف  وو�ضائل  الربملان  دور  اإّن 

احلقوق املدنية ، كما توفر و�ضائل االإعالم قناة توا�ضل من خالل الراأي العام اإىل اأع�ضاء الربملان.
       وقد رّكزت تو�ضيات فريق العمل وحتت �ضعار »من اأجل دميقراطية واعية « مبراعاة املتطلبات االإعالمية 

التالية ل�ضمان فعالية كبرية يف اأداء املوؤ�ض�ضة الربملانية .
 احلق يف املعرفة:

يجب موازنة حق اجلمهور يف املعرفة مع احلق الفردي يف اخل�ضو�ضية ،والذي يجب اأن ت�ضّحي به – اأحيانا 
- ال�ضخ�ضيات العامة ، اإىل درجة اأّن حياتهم اخلا�ضة ت�ضطدم باأدوارهم العامة.واإّن القرار املوثوق )الذي ي�ضتحق 
الثقة( فـي املوازنة بني حق اجلمهور الـم�ضروع فـي الـمعرفة وبني حب اال�ضتطالع عند اجلمهور يعود – مبدئيا – 
اإىل و�ضائل االإعالم ، ولكنه يعود اإىل اجلمهور نف�ضه ، ويعود يف نهاية االأمر – عند ال�ضرورة – اإىل الق�ضاء امل�ضتقل.

يعترب احلّق يف 
املعرفة وحرية 
التعبري وعنا�رش 
التنظيم الإعالمي 
حمّددات مهّمة 

يف قيا�ص �ضفافية 
اأداء املوؤ�ض�ضة 

الربملانية .
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ية التعبري :
ّ
 حر

االلتزامات   : مثل   ، دولية  التزامات  �ضياق  –يف  فقط   – ُترّبر  اأن  يجب  احلر  التعبري  على  قيود  اأّي  اإّن   
الـم�ضّمنة فـي املادة )19( من اإعالن االأمم املتحدة حول حقوق االإن�ضان ، وامليثاق االإفريقي حول حقوق االإن�ضان، 
واملحكمة   ، االإن�ضان  الدولية حلقوق  كاللجنة  موؤ�ض�ضات،  - عن  مثال   - وال�ضادرة  عنها  تن�ضاأ  التي  والتف�ضريات 

االأمريكية حلقوق االإن�ضان .
وبناء على ذلك ، ينبغي �ضمان حق و�ضائل االإعالم يف النقد والتعبري عن الراأي وو�ضع التقارير،ويجب عدم 

اإ�ضدار اأّي ت�ضريع يعتدي على هذا احلّق.
التنظيم :

ولذلك فاإّن تنظيم و�ضائل االإعالم ينبغي اأن ُيرتك للهيئات امل�ضتقلة، والتي تراعي املعايري التالية :
رّبـما تـمّول حكومياً ، ولكنها تعمل با�ضتقالل كامل عن املمّول، بنف�ش طريقة ا�ضتقالل املحاكم اأو اللجان 

املنتخبة عن احلكومة.
و�ضائل  واجب  اأّن  مبفهوم  ملتزمني   ، وا�ضتقامة  وح�ضا�ضية  م�ضتقلة  اآراء  ذوي  اأقوياء  اأ�ضخا�ش  من  تت�ضّكل   

االإعالم هو اإعالم اجلمهور بدقة وم�ضوؤولية.
 يتّم تعيني اأع�ضائها من خالل عملية م�ضتقلة و�ضفافة ت�ضمن اأاّل يكون الذين وقع االختيار عليهم خا�ضعني 

الرتباطات مع اأّي م�ضلحة ميكن اأن تتدخل يف قدرتهم على املوازنة بعدل وحيادية.
 للحكومات احلرية يف اإ�ضدار قرارات جتارية ، ولكنها يجب اأاّل ت�ضيء ا�ضتخدام �ضلطتها املالية ملحاولة التاأثري 

على و�ضائل االإعالم اأو تخويفها.
 اإنها م�ضوؤولية و�ضائل االإعالم ، ولي�ش الربملان ، يف و�ضع ومراقبة اأعلى معايريها املهنية واالأخالقية.

 يجب اأاّل ت�ضتغّل احلكومات والربملانات اأمثلة من تقارير غري دقيقة لكي ت�ضّرع �ضوابط على و�ضائل االإعالم. 
اإّن الذي يحا�ضب و�ضائل االإعالم على عدم دقتها هو حمكمة الراأي العام ، من خالل فقدان �ضمعتها وخ�ضارة 

اأ�ضهمها يف ال�ضوق ، اأو من خالل املحاكم القانونية .
من اأجل �ضمان ن�ضر اإجابة يف ال�ضجل الربملاين تكون اأقرب ما ميكن لالدعاء االأويل ، فاإّن الطلب الذي يقّدمه 
اأحد اأفراد ال�ضعب للرد على بيان �ضدر يف الربملان حوله – يجب اأن يحـال اإلـى لـجنة الـح�ضانات ذات ال�ضلة 

يف املجل�ش الت�ضريعي ، والتي يجب اأن تف�ضل يف االأمر بعدالة وب�ضرعة .
الو�ضول اإىل الربملان : 

ينبغي اأن توّفر الربملانات لكافة و�ضائل االإعالم كل  اأدوات  احل�ضول على املعلومة ، باعتبار ذلك روتينا اإداريا، 
وذلك من اأجل ت�ضهيل تغطيتها الأن�ضطة الربملانات . ويجب اأاّل ي�ضتخدم الربملان ذلك  كمرّبر للحد من الو�ضول 

اإىل  و�ضائل االإعالم ، ويتعنّي اأن يبذل اأف�ضل م�ضاعيه لتوفري اأف�ضل ت�ضهيالت ممكنة .
على  اأو  و/  الغر�ش  لهذا  خم�ض�ضة  قناة  على  لوقائعها،  احلية  التغطية  توفري  على  الربملانات  ت�ضجيع  يجب 
االإنرتنت، ولذلك اأ�ضبحنا نالحظ تزايد دور االإعالم الربملاين من خالل بث خمتلف وقائع جل�ضات الربملانات، 

اإّن بناء قدرات 
املجتمع املدين 
�ضمانة كفيلة 
بتطوير اأداء 
احلكومات 

واملوؤ�ض�ضات ودعم 
مكانة املواطن يف 
امل�ضار الدميقراطي.
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اأ�ضندت قوانني 
الإ�ضالحات 

اجلديدة يف دول 
احلراك ال�ضيا�ضي 
اأدواراً مهّمة اإل 

الإعالم ودوره يف 
دعم الدميقراطية 

الت�ضاركية

بال�ضاأن  تعنى  اإعالم مكتوبة متخ�ض�ضة  و�ضائل  وتطوير   ، النيابي  بال�ضاأن  تعنى  تلفزيونية خا�ضة  قنوات  وتاأ�ضي�ش 
الربملاين والدميقراطية ال�ضيا�ضية »دوريات ، ن�ضريات ، جمالت« وذلك كّله  يف اإطار دعم عملية تعميم الر�ضائل 
باأهمية االإعالم الربملاين لرتبية املواطنني على تنمية احل�ّش اجلماعي مبكانة املوؤ�ض�ضة الربلـمانية يف �ضناعة القرار ، 
كما اأّن قوانني االإ�ضالحات اجلديدة التي �ضدرت يف الدول املغاربية ودول احلراك ال�ضيا�ضي اأ�ضندت اأدواراً مهّمة 
اإىل االإعالم ودوره يف دعم الدميقراطية الت�ضاركية ، ويدّل على ذلك الت�ضمينات املختلفة الواردة يف قوانني اإ�ضالح 

اجلماعات املحلية واالإقليمية واالإدارة املحلية واأدوات وبنيات احلكم املحلي .
ال�سكل رقم )01(: 

مكانة املواطن واالإعالم الت�ضاركي)26(

            ال�سكل رقم )02(: 
بناء القدرات واإ�ضراك املجتمع املدين يف حت�ضني تقدمي اخلدمات العامة)27(

ون
طن

موا
ال المواطنون

المواطنون
التقاليد

ثقافة
ال

المواطنون

التاريخ

التكنولوجيا

األمانة
قانون ضد الفساد

الشفافية و المساءلة
االهتمام بالنتائج

القطاع الخاص
 مؤسسات

غير حكومية
 الحكومة محلية

ومركزية

تقديم الخدمات قريبا من الزبائن

التقييم
مؤسسي 	 
وفق الحي 	 
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لقد �ضّكل مو�ضوع املردوية االقت�ضادية وال يزال اأحد الهواج�ش 
هذا  �ضعى  حيث  االإلكرتوين،  لالإعالم  االأ�ضا�ضية  الرهانات  بل 
االإعالم منذ ظهوره اإىل البحث عن منوذج اقت�ضادي ناجع، يتجاوز 

يف  ال�ضائد  امل�ضامني«  »جمانية  اأفق  خالله  من 
االإنرتنت. اإذ تعّددت النماذج وتنّوعت بح�ضب 
االإعالم،  لهذا  واالقت�ضادية  الثقافية  ال�ضياقات 
بعد؛  تت�ضح  مل  زالت  ما  عموما  معاملها  لكن 
يدخل �ضمن  اأنه  الباحثني  بع�ش  يرى  اأمر  وهو 
حيث  االإعالم،  هذا  ت�ضّكل  �ضريورة  منطق 
و�ضفة  اإىل  للو�ضول  الوقت  بع�ش  االأمر  يتطلب 
�ضحيفة  »منوذج«  ي�ضّكل  ورمّبا  فاعلة.  اقت�ضادية 

الكثري  تتبّناه  بداأت  والذي  ماآخذه،  رغم  االأمريكية  تاميز  نيويورك 
من ال�ضحف، �ضيغة معقولة ميكن تطويرها م�ضتقبال عرب م�ضارات 
متعددة، ت�ضتح�ضر جميع الفاعلني املعنيني بهذه االإ�ضكالية، خا�ضة 

م�ضتهلكي امل�ضامني االإعالمية االإلكرتونية.

ال�سحافة املكتوبة والإكراهات اجلديدة لل�سوق
تعي�ش ال�ضحافة املكتوبة اأزمة عميقة ناجتة عن تراجع مقروئيتها. 
واإذا كان هذا الو�ضع يرجع اإلـى تغرّي االأنـماط الـحياتية لالأفراد، فـاإّن 
االإنـرتنـت �ضـاهـمت، بـدون �ضـك، بل و�ضـّرعت هـذه االأزمـة؛ اإذ 

جذبت اإليها القّراء الذين ي�ضّكلون دخال اأ�ضا�ضيا لل�ضحافة الورقية 
الـمبّوبة  واالإعالنات  االإعالن  برحيل  دفع  ما  وهو  عنها،  واأبعدتهم 

اإىل الف�ضاءات االإلكرتونية. 
التي  االإح�ضائيات  بع�ش  نعر�ش  اأن  وقبل 
تدعم هذا التوجه، نوّد اأن ن�ضري اإىل اأننا ل�ضنا من 
القائلني وال من املحتفني باخلطابات التي »تنّظر« 
واحلا�ضل  الورقية.  �ضيغتها  يف  ال�ضحافة  لزوال 
على  االآن  حّد  اإىل  مت�ّش،  مل  االأزمة  هذه  اأّن 
االأقل، ال�ضحف ال�ضادرة يف الكثري من الدول 
االإجمالية  الزيادة  ن�ضبة  ُقّدرت  فقد  النامية. 
 4% يقارب  مـا   ،2011 �ضنة  ال�ضحف،  لتوزيع 
يف اآ�ضيا )%16 خالل خم�ش �ضنوات(، و %2 يف اأمريكا اجلنوبية 

 1.)2009(
الزيادة، بني -2007 ن�ضبة  العربي، فقد و�ضلت  العامل  اأما يف 
ال�ضيء لت�ضل، بني  اأن ترتاجع بع�ش  ، ويتوقع   5.5% اإىل   2009
2013، اإىل %2.2.3، واإن كان البع�ش يرّد هذا النجاح   -  2009
هذه  العاملية  ال�ضحفية  املاركات  من  للكثري  املتاأخر  الدخول  اإىل 
االأ�ضواق اجلديدة. وينطبق االأمر نف�ضه على ال�ضحافة املحلية. فقد 
بلغت  زيادة يف مداخليها  املحّلية، مثال،  الفرن�ضية  ال�ضحافة  عرفت 
الورقية،  ال�ضحافة  واقع  واإذا كان   .1993 �ضنة  منذ  %16، وذلك 

الإعالم الإلكرتوين واملردودية القت�شادية

د. �ل�ضادق ر�بح
بـاحـث و�أكـاديـمــي 

�ضّكل مو�ضوع املردودية 
القت�ضادية ول يزال، اأحد 

الرهانات الأ�ضا�ضية لالإعالم 
الإلكرتوين، حيث �ضعى هذا الأخري 
منذ ظهوره اإل البحث عن منوذج 

اقت�ضادي ناجع، يتجاوز من 
خالله اأفق »جمانية امل�ضامني« 

ال�ضائد يف الإنرتنت.

تعرف الو�ضائل االإعالمية التقليدية اأزمة كبرية تتجّلى عوار�ضها يف قلة االإقبال عليها، وبالتالـي تراجع عائداتها االإعالنية. واالأمر �ضّيان 
�ضواء تعّلق بال�ضحافة، اأو الراديو، اأو التليفزيون، واإن كانت ال�ضحافة املكتوبة اأكرث الو�ضائط تعّر�ضا لل�ضرر. اإاّل اأّن ما ميايزها يكمن يف قدرة بع�ضها 
على التكّيف والتفاعل مع الو�ضع، من خالل اإيجاد �ضيغ اإخراجية وم�ضامني جديدة، وعجز البع�ش االآخر عن اإدراك هذه الو�ضعية اجلديدة 

واالأخذ برتقيعات ال تغني على املدى البعيد. تتمحور اإ�ضكالية هذه الدرا�ضة حول االإعالم االإلكرتوين واملردودية االقت�ضادية. 
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ميكن  اأنها  اإال  مقروئيتها،  تراجع  ُيظهر  ال�ضناعية  الدول  يف  خا�ضة 
به  اأخذت  ما  البقاء، وهو  ت�ضاعدها على  اإىل �ضيغ تكّيفية  تلجاأ  اأن 
الكثري من ال�ضحف. ومتثّل املجانية3 اأحد اأطواق النجاة التي ميكن 

ا�ضتثمارها لتجاوز االإكراهات اجلديدة. 
مرتو  جمموعة  جتربة  ا�ضتح�ضار  ميكن  ال�ضياق،  هذا  ويف 
اأكرب  ثالث  املوؤ�ض�ضة  هذه  اأ�ضبحت  حيث  الربيطانية،   Metro
2005، معتمدة يف ذلك على  جمموعة �ضحفية عاملية منذ �ضنة 
االإعالنات  �ضوق  من  معتربا  ون�ضيبا  ليومّيتها،  قارئ  مليون   18
يف  ال�ضئيلة  الزيادة  فاإن  فرن�ضا،  يف  اأما  اأوروبا.  اأنحاء  جميع  يف 
ح�ضب  اأ�ضا�ضا،  تعود  الفرن�ضية،  لل�ضحف  االإعالنية  العائدات 
ال�ضحف  جناح  اإىل  االإعالم،  و�ضائل  تنمية  مديرية  تقرير 
باأنها  ت�ضّنف  التي  ال�ضحف  من  الكثري  جلاأت  وقد  املجانية.4 
اإطالق  اإىل  االإعالين،  االإغداق  من  حرمت  والتي  »جاّدة«، 

منه.  ن�ضيبا  لتاأخذ  جمانية  طبعات 
تو�ضيلها  ميكن  جمانية  �ضحيفة  ا�ضتحداث  مّت  الدامنرك،  ففي 
باآليات  االأخذ  اإىل  االآخر  البع�ش  ي�ضعى  كما  البيوت.  اإىل  جمانا 
اإخراجية  �ضيغ  اعتماد  مثل  اجلديد،  الواقع  مع  للتناغم  تطويرية 
ال�ضحافة  التوجه يف  هذا  معاينة  وميكن  احلجم(.  )ت�ضغري  جتديدية 
الربيطانية مثال، حيث اأخذت �ضحيفتان قوميتان، منذ �ضنة 2003، 
منوذج   )Guardian( الثالثة  لت  ف�ضّ بينما  التابلويد،  بنموذج 
الكبري  واحلجم  التابلويد  بني  تو�ّضطية  �ضيغة  وهي  Berliner5؛ 

.Broadsheet

مبا  يدّل،  الورقية  لل�ضحافة  العام  امل�ضهد  اإّن 
فرتة ع�ضيبة؛  تعي�ش  اأنها  لل�ضك،  يدع جماال  ال 
اأغلبها،  يكن  مل  اإن  منها،  بالكثري  يدفع  ما  وهو 
حفاظا على عائداتها - ذلك اأّن ال�ضحافة بالرغم 

م�ضروعا  تبقى  واالجتماعي  الثقايف  دورها  عن  الناعم  الكالم  من 
العاملني  من  الكثري  ت�ضريح  اإىل   - ال�ضوق  اآليات  اقت�ضاديا حتكمه 
ال�ضحف  توزيع  تراجع  ن�ضبة  و�ضلت  ال�ضمالية،  اأمريكا  ففي  بها.6 
اإىل اأكرث من %4 �ضنة 2011، وهي ن�ضبة اأقل، اإذا ما قورنت ب�ضنة 
2009 )ما يناهز %6 ( 7، بينما تراجعت ن�ضبة التوظيف يف القطاع 

ال�ضحفي االأمريكي، بني 1990 و 2004، اإىل 18%. 

الإنرتنت »تلتهم« جمهور الإذاعة والتليفزيون 

�ضيغ  عن  النظر  وبغ�ّش  والتليفزيون،  الراديو  اإىل  اأتيتا  ما  واإذا 
البث، �ضواء كانت اأر�ضية اأو عن طريق الكابل واالأقمار ال�ضناعية، 
فاإنهما ال يعرفان نف�ش االأزمة التي تعرفها ال�ضحافة الورقية، واإن كانا 
بامل�ضامني  يتعلق  فيما  خا�ضة  التحّديات،  من  الكثري  على  مقبلنْي 
)الربامج( ذات الطبيعة »الثابتة« synchronic، ونعني بها تلك 

التي يتّم بّثها يف �ضاعات حمّددة من اليوم. 
اإىل اعتبارات عّدة،  رّده  اإجماال، ميكن  اإىل االأمر  نظرنا  واإذا ما 
القنوات  �ضوق  وت�ضّظي  جتزئة  اإىل  اأدت  قد  العر�ش  كرثة  اأّن  منها 
يتعّلق  فيما  حقيقيا  اإ�ضكاال  ميّثل  ما  وهو  وم�ضاهديها؛  التليفزيونية 
عامل  يف  الرقمية،  باملعايري  االأخذ  اأّن  كما  االإعالنية.  بالعائدات 
من  جعلت  مت�ضارعة،  تكنولوجية  فورة  اإىل  اأّدى  قد  التليفزيون، 
الربامج الثابتة غري ذات معنى، بعد اأن �ضّهلت على امل�ضاهد ومّكنته 
من حتا�ضي امل�ضامني االإعالنية. واإذا كان هذا التوّجه قد جتّلى بداية 
مع “العلبة” املدجمة، فاإنه �ضياأخذ، م�ضتقبال، اأبعادا اأخرى، خا�ضة 

مع التح�ضينات الكبرية التي تعرفها برامج احلا�ضوب.
من  االإنرتنت،  يف  فيتمّثل  تبلورا  االعتبارات  واأهّم  اأكرث  اأّما   
خالل قدراتها التفاعلية ونزعتها اإىل اإ�ضفاء طابع �ضخ�ضي على فعل 

االإبحار يف عواملها. 
االإذاعـة  جمـهور  تدريجيـا،  االإنتـرنـت،  “التهـمـت”  فـقـد 
تـحديدا.  والـتليفزيـون 
وتتجّلى هذه التطورات، 
عـالــم  فـي  خـا�ضــة، 
ميلــه  باعتبـار  ال�ضباب 
اإلـى “جتديد” ممار�ضاته 
مكتب  اأ�ضدرها  التي  الدرا�ضات  اإحدى  اأظهرت  فقد  وطقو�ضه. 
اأّن  بربيطانيا،   Office of Communications االت�ضاالت 
24 �ضنة،  16 و  اأعمارهم ما بني  ال�ضباب الربيطاين الذين ترتاوح 
قد تراجع اإقبالهم على التليفزيون مبا يعادل ال�ضبع �ضاعات اأ�ضبوعيا، 
تـّم تـحويله ال�ضتثماره  الوقت قد  اأّن هذا االقت�ضاد يف  اإىل  م�ضريا 

فـي االإبحار على االإنرتنت وباقي االأجهزة االإلكرتونية املحمولة.

»اإن الأخذ باملعايري الرقمية، يف عامل التليفزيون، 
قد اأّدى اإل فورة تكنولوجية مت�ضارعة، جعلت من 
الربامج الثابتة غري ذات معنى، بعد اأن �ضّهلت على 
امل�ضاهد ومّكنته من حتا�ضي امل�ضامني الإعالنية. 
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الإنرتنت و»احتكار« امل�ضتقبل

وخا�ضة  عمرها،  من  �ضنة  الثالثني  خالل  االإنرتنت  تـمّكنت 
»مادة  �ضيغة  يف  املعلومات  اختزال  من  االأخرية،  الع�ضر  ال�ضنوات 
اجلماعات  بني  للتوا�ضل،  اأعطت  وقد  االإنتاج.  الإعادة  قابلة  اأولية« 
موازية،  ثورة  مع  ذلك  تزامن  وقد  خا�ضة  اأخرى،  اأبعادا  االإن�ضانية، 

متّثلت يف ثورة االأجهزة املحمولة بكل اأ�ضنافها.
اأقوى  يف  الظاهرة  هذه  تتبّدى  حيث  املتحدة،  الواليات  ففي 
�ضورها، ذكرت ن�ضبة كبرية من الفئة العمرية مّمن هم دون االأربعني 
�ضنة، اأنها تعتمد على االإنرتنت كم�ضدر رئي�ش يف التزّود باالأخبار.8 
ويذكر اأفرادها اأّن ما ي�ضّجعهم على ذلك، �ضمة املالءمة اأو االنتفاع، 
اأما  الو�ضيط،  بهذا  االأخذ  اإىل  ميلهم  يف  االأقوى  العن�ضر  باعتبارها 
عديدة،  اأ�ضباب  اإىل  فيعود  التقليدية  الو�ضائط  يف  ثقتهم  تراجع 
منها التحّيز ال�ضيا�ضي، وعدم الدّقة، وعدم االعرتاف باالأخطاء... 
واحلا�ضل اأّن االإنرتنت تتوّفر على الكثري من املزايا التي جتعل منها 
هذا  يف  ن�ضري  اأن  وميكن  الكثريين.  عند  لة  مف�ضّ اإعالمية  و�ضيلة 

ال�ضياق اإىل اأهّمها:
عن  النظر  بغ�ّش  للمعلومات  الكثيف  واحل�ضور  اال�ضتمرارية 
ال�ضحيفة  اأّن  مثال،  نذكر،  ذلك،  على  للتدليل  املكان.  اأو  الزمان 
التليفزيوين، يظهر يف وقت حمّدد،  اأو  اأو الربنامج االإذاعي  الورقية 
وهو ما يجعل من عملية تخزينه يف اأكرث من مكان، والو�ضول اإليه 
بي�ضر يف اأّي وقت اأمرا غري عملّي. اأما يف حالة �ضبكة االإنرتنت، فاإّن 
عملية  ت�ضهل  بحيث  ن�ضخة،  من  وباأكرث  بعد  عن  ُتخّزن  املعلومات 
الو�ضول اإليها با�ضتمرار. وفيما يتعّلق بامل�ضتوى املكاين، فاإّنه ميكن 
لكن  والتليفزيونية،  واالإذاعية  الورقية  الو�ضائط  م�ضامني  تخزين 
يبقى اأّن الن�ضخة املادية ال ميكن اأن تكون متوافرة وي�ضهل احل�ضول 
من  املعلومات  متّكن  االإنرتنت  فاإّن  املقابل  يف  اآنفا.  قلنا  كما  عليها 
اأو  املتعدد  احل�ضور  �ضفة  عليها  ُم�ضبغة  ت�ضاء،  حيث  »ت�ضكن«  اأن 
للم�ضتخدم  رة  مي�ضِّ الوقت،  ذات  يف  مكان  من  اأكرث  يف  التواجد 
الو�ضول اإليها ب�ضرف النظر عن مكان اإقامته ؛ وهو ما يجعل املنفعة 
احلا�ضلة للم�ضتخدم، باملعنى الوظيفي واالأمني، ذات داللة كبرية.

ال�ضيغة العملية للحجم، خا�ضة اإذا ما قورنت بال�ضيغة الورقية. 
الن�ش  من  ابتداء  ال�ضيغ،  كّل  توافق  اأو  تالءم  االإنرتنت  تتيح 

كانت  مهما  امل�ضامني،  اأّن كل  الفيديو. كما  اإىل  وو�ضوال  وال�ضور، 
غالبا  اإ�ضكاال  هناك  اأن  اإاّل  رقمية.  ملّفات  ب�ضورة  تنتقل  طبيعتها، 
عند  العينني  ُي�ضيب  الذي  بالتعب  ويتعلق  الكثريون،  يثريه  ما 
القراءة على �ضا�ضة احلا�ضوب. ومع ت�ضليمنا ب�ضحة هذا االعرتا�ش 
 ،Jeff Mignon لـ  راأيا  هنا  نورد  اأن  ا�ضتح�ضّنا  معّينة،  اإىل حدود 
املدّون وامل�ضت�ضار للكثري من ال�ضحف، ي�ضتحّق الذكر: »هناك اأفراد 
ال ي�ضتطيعون القراءة على ال�ضا�ضة، لكن عددهم يقّل يوما بعد يوم. 
فيلمهم  �ضي�ضاهدون  االأفراد  من  اأّن ماليني  يتخّيل  كان  من   )...(
اأو برناجمهم التليفزيوين على iPod، اأو رمّبا على االإنرتنت �ضمن 

م�ضاحة ال تتجاوز �ضتة على اأربعة �ضنتيمرتات؟9
»اإن كّل و�ضيلة ات�ضالية حتّدد هوّيتها اعتمادا على 
مظهرها املادي �ضتجد نف�ضها يف و�ضعية �ضّيئة. 
فال�ضحف والإذاعة والتليفزيون والكتب ت�ضتحق 

التقدير ب�ضبب م�ضامينها ولي�ص �ضكلها. فهل تكمن 
قيمة الكتاب يف اأوراقه وجتليده، اأم يف الأفكار 

واملعلومات التي يت�ضّمنها ؟ 

النا�ضطة  ال�ضركات،  بع�ش  تعمل  االإ�ضكال،  لهذا  وجتاوًزا 
من  نوع  يتمّثل يف  »هجني«  حّل  توفري  على  املعلوماتي،  احلقل  يف 
»الورق االإلكرتوين« ؛ وهي تكنولوجيا للعر�ش تتيح احل�ضول على 
م�ضحوبة  الورقي،  الو�ضيط  يوّفرها  التي  املريحة  القراءة  مزايا  نف�ش 
مبزايا ومنافع املعلوماتية. وميكن اأن ن�ضري هنا اإىل التجربة التي قامت 
بها اليومية الفالمونية )بلجيكا( De Tijd 10، حيث قامت باإجناز 
من  �ضكال  كانت  احلقيقة  )يف   2006 �ضنة  “الورق”  على  جتربة 
الورقي  الو�ضيط  لون  يف�ضّ الذين  اأولئك  اأما  البال�ضتيك(.  اأ�ضكال 
اأحد  كتبه  ما  متّعن  اإىل  مدعّوون  فاإنهم  ونف�ضية،  عاطفية  الأ�ضباب 
العارفني الدقيقني بال�ضاأن االإنرتنتي، اأال وهو Jeff Jarvis، املدّون 
واملحا�ضر بجامعة نيو �ضيتي بنيويورك: “اإّن كل و�ضيلة ات�ضالية حتّدد 
هوّيتها اعتمادا على مظهرها املادي �ضتجد نف�ضها يف و�ضعية �ضيئة. 
ب�ضبب  التقدير  ت�ضتحق  والكتب  والتليفزيون  واالإذاعة  فال�ضحف 
م�ضامينها ولي�ش ب�ضبب �ضكلها. فهل تكمن قيمة الكتاب يف اأوراقه 
وجتليده، اأم يف االأفكار واملعلومات التي يت�ضّمنها؟ فاإذا كانت هناك 
اأو  لعوائق  تخ�ضع  اأن  يجب  فلماذا  املعرفة،  لتقا�ضم  اأف�ضل  و�ضائط 

اإكراهات الورق؟”11
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اخل�سائ�س التفاعلية والت�ساركية لالإنرتنت
لالإنرتنت  متييزا  االأكرث  اخلا�ضّية  التفاعلية  الوظائف  تـمّثل 
بتوّفرها  تتباهى  اأن  لل�ضبكة  ميكن  اإذ  االأخرى.  الو�ضائط  باقي  عن 
ات�ضالية  كو�ضيلة  حقيقيا  ثوريا  بعدا  متنحها  ميزات  ثالث  على 
االأ�ضل  �ضّكلت  التي  املحورية  امليزة  تظّل  البحث  فخا�ضية  فاعلة. 
�ضبقت  التي  االإلكرتونية  املرجعية  واملوؤّلفات  املو�ضوعات  ظهور  يف 
تكاد  و�ضبكة  حديث  بحث  حمّرك  بني  واجلمع  ؛  االإنرتنت  ظهور 
تكون غري حمدودة يظهران كقدرة هائلة يف البحث عن املعلومات. 
اأخرى،  بعبارة  ؛  ال�ضخ�ضنة  خا�ضية  يف  فتكمن  الثالثة،  امليزة  اأما 
اإىل  االأقل(  على  النظرية  الناحية  )من  حاجة  يف  االأفراد  يعد  مل 
لة،  املف�ضّ ل�ضحفهم  الريا�ضي  اأو  الثقايف  للملحق  اإ�ضايف  مبلغ  دفع 
فال�ضبكة  موعدها.  يحني  عندما  اجلوية  االأحوال  اإىل  اال�ضتماع  اأو 
تتيح لالأفراد ا�ضتهالك ما يختارونه فقط، يف اللحظة التي يختارونها. 
 Dan كما يقول )Daily Me( فال�ضحيفة ال�ضباحية ت�ضري بالفعل
  Center for Citizen Media.12 امل�ضرف على Gillmor
تقا�ضمّية«،  اأو  »ت�ضاركّية  ت�ضّمى  وظائف  تتيح  االإنرتنت  فاإّن  اأخريا، 
هذه  تتمّثل  اأن  ميكن  اآخر.  و�ضيط  اأّي  يف  توّفرها  بب�ضاطة  ميكن  ال 
االإلكرتونية  املقاالت  قائمة من  االأب�ضط، يف  الوظائف، يف �ضيغتها 
االأكرث  جتّلياتها  اأما  ما.  اإلكرتونية  �ضحيفة  قّراء  بها  يو�ضي  التي 
اآنية تفاعلية،  اأو حوارات  نقا�ضات  تاأخذ �ضكل  اأن  تعقيدا، فيمكن 

اإ�ضافة اإىل التحكيم اجلماعي للم�ضامني االأكرث جّدة.
وجــود  اإّن 
و�ضـائـل اإعـالم 
تعـاين  تقليدية 
مـن قـّلـة القّراء 

والـم�ضـاهـدين وامل�ضتمعني، وتزامن ذلك مع ح�ضور كثيف ل�ضبكة 
غري  حتاورية  قدرات  وذات  امل�ضتخدمني،  مع  متناغمة  اإلكرتونية 
حمدودة تقريبا، يقودنا اإىل القول باأّن امل�ضامني �ضتكون، م�ضتقبال، 
كبريا  جـزءا  اإّن  قـلنا  اإْن  نبالغ  ال  بل  تفاعلية.  طبيعة  وذات  رقمية 
ينـطبـق عليه هذا التو�ضيف حاليا، وقد ذهب البع�ش اإىل اأبعد من 
ذلك، واإْن كّنا ال ن�ضاطره هذا الراأي، مثل Philip Meyer الذي 

توّقع اختفاء اأخر �ضحيفة ورقية13 بحلول  2043 .

النموذج  الكثريون، يكمن يف  رّدده  طاملا  الذي  ال�ضوؤال  لكّن 
بعبارة  ؛  اجلديد  االإعالمي  الّنمط  هذا  �ضيتبّناه  الذي  االقت�ضادي 

اأخرى، من اأين ي�ضتمّد م�ضادر عائداته؟ 
جعل  ال�ضعب  من  باأنه  ترى  التي  الكثرية  احلجج  نعرف  اإننا 
كبرية  اقت�ضادية  مردودية  ذات  الويب  على  ُتعر�ش  التي  امل�ضامني 
)بل رمّبا ينفيها البع�ش اأ�ضال، حيث اإّن املواقع التي جنحت يف بيع 
م�ضامينها تعّد قليلة(. اإّن املردودية، �ضواء تعّلق االأمر مبواقع اإعالمية 
لكن  االإعالن.  عائدات  على  كبرية،  بدرجة  تعتمد،  غريها،  اأو 
اأ�ضا�ضا  يعود  والذي  املواقع،  لهذه  املت�ضّظي  اأو  املتجّزئ  اال�ضتعمال 
املعلنني.  عند  قيمتها  من  يقّلل  )الو�ضالت(،  الروابط  مبداإ  اإىل 
اأّن متو�ّضط �ضعر االإعالنات على االإنرتنت قد ي�ضل  وميكن معاينة 
الورقية،14  به ال�ضحافة  تاأخذ  اأقل من ذلك الذي  اإىل �ضبع مّرات 
واإْن  ن�ضّلم باأّن لهذا النوع من املقارنات حماذيره التي يجب اأن تبقى 

حا�ضرة يف اأذهاننا. 
مثل  االأخبار«،  »جمّمعي  على  عادة  االإعالمية  املواقع  تعتمد 
يتبّخرون  ما  غالبا  بقّراء  يزّودونهم  الذين   ،Google News
اأنهم ال ي�ضتفيدون من  األفة. كما  ب�ضرعة وال تربطهم بهم عالقات 
العائدات  هذه  اإّن  حيث  بالبحث،  املرتبطة  االإعالنية  املداخيل 
حت�ضدها جمموعة قليلة من حمّركات البحث التي تديرها �ضركات 
�ضخمة مثل Google، و Yahoo، و MSN. وال يختلف االأمر 
با�ضتثناء  �ضوقها يظل �ضئيال  اأّن  اإذ  املبّوبة،  باالإعالنات  يتعّلق  فيما 
كبريا.  رواجا  تعرف  التي  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
يف  �ضة  املتخ�ضّ ال�ضركات  مواقع  اأّن  ذلك،  اإىل  اأ�ضف 
للمواقع  كبريا  مناف�ضا  ت�ضّكل  احلديثة  التكنولوجيات 
النوع  هذا  عائدات  من  كبريا  ن�ضيبا  وتاأخذ  االإعالمية، 

من االإعالنات.
اآفاق جديدة للمردودية القت�سادية 

لالإعالم الإلكرتوين 
لكْن، اإذا نظرنا اإىل االأمر على املدى البعيد، لوجدنا اأّن املردودية 
االقت�ضادية لالإعالم االإلكرتوين لن تتاأخر يف الظهور. ومرّد ذلك 
على  �ضينعك�ش  ما  وهو  يوم،  بعد  يوما  تزداد  االإنرتنت  اأّن جماهري 
ا�ضتطـاعـت،  االإعـالمية  الـمـواقـع  فبع�ش  االإعـالنية.  العـائدات 

ل ت�ضتفيد املواقع الإعالمية من املداخيل الإعالمية 
املرتبطة بالبحث، حيث اإّن هذه العائدات حت�ضدها 
جمموعة قليلة من حمرّكات البحث التي تديرها 

�رشكات �ضخمة..
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»اقتنا�ش«  يف  بعيدا  تذهب  اأن  جتديدية،  اإ�ضرتاتيجيات  باعتماد 
ا�ضتطاعت  مثال،  الربيطانية،   Guardian الـ  ف�ضحيفة  اجلماهري. 
يونيو  �ضهر  خالل  اإنرتناتي  مليون   30.4 الـ  يقارب  ما  جتذب  اأن 
اإىل  ي�ضل  الذي  الورقي  توزيعها  بكثري  يتجاوز  عدد  وهو  ؛   2012
قائمة  الثالثة عامليا �ضمن  املرتبة  اأنها حتّتل  ن�ضخة. كما   380.000
ويف  العامل.15  يف  مقروئية  االأكرث  االإلكرتونية  ال�ضحفية  املواقع 
فرن�ضا، ترتّبع �ضحيفة لوموند الفرن�ضية على املوقع الثالث والع�ضرين 
من بني جمموع املواقع االإنرتنتية الفرن�ضية، وهو ما يجعلها ال�ضحيفة 
اإىل  متيل  التي  املواقع  العديد من  اأّن  »�ضعبية«. كما  االأكرث  الورقية 
تقا�ضم الكثري من خ�ضائ�ضها مع املواقع االإعالمية، خا�ضة املدّونات، 

حتظى »ب�ضعبية« كبرية اأي�ضا.16
االإعالم  ملردودية  اإيجابيا  اأفقا  هناك  اإّن  القول  ميكن  اإجماال، 
التي  النماذج  ببع�ش  االأخذ  خالل  من  �ضيتحّقق  االإلكرتوين، 
مردودية  ذو  املوّجه  االإعالن  اأّن  تبنّي  فقد  �ضابقا.  ذكرها  على  اأتينا 
معقولة بالن�ضبة اإىل املواقع التي يرتّدد عليها الكثري من م�ضتخدمي 
لالإنرتنت  املتزايدتني  وال�ضعبية  االمتداد  اإىل  وبالنظر  االإنرتنت. 
املواقع  من  الكثري  اإّن  قلنا  اإذا  نبالغ  فاإننا ال  مهّم،  اإعالمي  كو�ضيط 
من  كبري  جزء  يف  تعتمد  اأن  م�ضتقبال،  ا�ضتطاعت،  رمبا  االإعالمية 
هذه  بع�ش  اإّن  بل  االإنرتنتية.  االإعالنية  العائدات  على  ميزانياتها 
لها  يدفعون  عليها  املرتّددين  جعل  يف  فرتة  ومنذ  يرتّدد  مل  املواقع 
مقابل امل�ضامني واخلدمات التي يح�ضلون عليها، مثل »وول �ضرتيت 
جورنال« التي تتوّزع م�ضامينها بني تلك املدفوعة االأجر واملجانية. 
مل�ضاعدتهم  وترّبعات  ِهبات  طلب  اإىل  االآخر  البع�ش  يلجاأ  بينما 
على البقاء على االإنرتنت. عموما، فاإّن مداخيل ال�ضحف حاليا ال 
يكون  التي  )العائدات  االإنرتنتية17  اأقا�ضمها  من   5% الـ  تتجاوز 
بداأت تتجلى  التي  ا�ضتطاعت اخليارات  االإنرتنت(. ورمبا  م�ضدرها 
�ضيئا ف�ضيئا، يف عامل االإعالم االإلكرتوين، اأن تغرّي من هذا الو�ضع 

تدريجيا.
اإىل  بالن�ضبة  ح�ضورا  االأكرث  التمويلية  االأداة  االإعالن  ميّثـل 
غالبية املواقع االإعالمية ؛ اإذ اأنه يفر�ش على امل�ضتخدم حدودا دنيا 
من االإكراهات، وميّكن من توزيع امل�ضامني باأق�ضى فاعلية. واحلا�ضل 
اأّن قطاع االإعالنات االإلكرتونية يعرف منّوا وتو�ّضعا كبريين �ضيزدادان 

مع االأيام. اإذ ت�ضري بع�ش االإح�ضائيات اإىل اأّن حجمه قـد ارتفع مـن    
وقد   18.  2011  -   2007 بني  مليار    76 اإىل  دوالر  مليار    43
وجد املعلنون اأّن جمهور االإنرتنت غالبا ما ينتمي اإىل الفئة ال�ضاّبة، 
واملتعّلمة، والغنية. واإذا �ضّلمنا باأّن هذه الفئة من اجلمهور ال ُتقبل 
على امل�ضامني االإعالنية التقليدية، بل ال تتقّبلها العتبارات عّدة، 
االإعالنية  النماذج  بع�ش  بدرا�ضة  يقومون  املعلنني  من  الكثري  فاإّن 

وتكييفها مبا يتالءم ومتطلباتها. 
يعرف قطاع الإعالنات الإلكرتونية منّوا وتو�ضعا 

كبريين �ضيزدادان مع الأيام. اإذ اأّن حجمه قد ارتفع من 
43 مليار دولر اإل 76 مليار بني 2007 - 2011.

وميكن اأن ن�ضري يف هذا ال�ضدد اإلـى:
• واإظهارها 	 اإدماجها  التي ميكن  التقليدية  االإعالنية  املل�ضقات 

اأنظمة  على  باالعتماد  مثال،  البحث،  �ضفحات  نتائج  على 
 Google يعترب  والتي  املفاتيح،  الكلمات  باآلية  تاأخذ  اآلية 
AdSense اأ�ضهرها. وتكمن اأهمية هذا النوع من االإعالنات 
يف ب�ضاطته وقّلة تكاليفه وا�ضتفادة اأطراف كثرية منه، وقدرته 

على �ضمان الو�ضول اإىل الفئات املعنّية من امل�ضتخدمني.
• تقا�ضم العائدات االإعالنية مع اأحد “كبار” بائعي امل�ضامني 	

مرحلته  بداية  يف  كان  واإْن  النموذج،  وهذا  ؛  ال�ضحافية 
mochilla.19 التاأ�ضي�ضية، قد تبّنته بع�ش املواقع، مثل

• عبارة 	 وهي   .”)Brand Channels(« »القنوات املاركة«
�ضة مل�ضامني جتارية تظهر على مواقع غري  عن �ضفحات خم�ضّ
جتارية. يوؤخذ بهذا النموذج يف مواقع تقا�ضم الفيديو خا�ضة، 

 Arabiatube.21 20، وYouTube مثل
• “اإعالن املواطن”، وهو ي�ضبه اإىل حّد بعيد »القنوات املاركة«، 	

كما يعترب اأف�ضل الطرق يف االلتفاف على ترّدد اجلمهور اأو 
يف  اجلمهور  اإ�ضراك  يقع  حيث  االإعالنية،  للر�ضائل  حتا�ضيه 
الحقا،  يتّم،  ملفات  �ضكل  تاأخذ  بنف�ضه،  اإعالنات  تطوير 
ت�ضنيفها وفهر�ضتها وتقا�ضمها كاأّي م�ضمون غري جتاري اآخر.

ميّثل بيع امل�ضامني اإحدى االآليات املهّمة االأخرى التي ميكن 
من  بالرغم  اإذ  االإلكرتوين.  االإعالم  مردودية  لتدعيم  بها  االأخذ 
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�ضلبيات هذا النموذج، اإاّل اأنه مل ُيظهر بعد كل اإمكاناته. فمن بني 
نقاط �ضعفه، ميكن اأن ن�ضري اإىل عدم فاعلية اأنظمة الدفع االإلكرتونية 
احلالية التي ال ت�ضّهل البتة دفع مقابل اإىل امل�ضامني ال�ضغرية، وهو 
ما كان �ضيتيح “جتزئة” )Unbundling( حقيقية للم�ضامني على 
�ضكل ِحَزم �ضغرية. من امل�ضاكل الع�ضّية االأخرى، ما ُيطلق عليه 
“احلديقة املحجوبة” )Walled Garden(، اإذ اأّن امل�ضامني التي 
يف  نادرا  اأو  قليال  اإال  تظهر  املثّمنة” ال  امل�ضامني  “حيطان  حتجبها 
نتائج البحث يف غوغل اأو غريها من حمّركات البحث االأخرى، وهو 
ال�ضحفيني  قبل  “ال�ضلبية” من  املقاطعة  اإىل  بالتايل،  يعّر�ضها،  ما 
نّبه  وقد  اإليها.  االإ�ضارة  يتحا�ضون  والذين  االآخرين،  واملدّونني 
الذي   ،John Battelle املدّون  ومنهم  امل�ضكلة،  لهذه  الكثريون 
قّدم حاّل معقوال لتجاوزه. يتمّثل هذا احلل يف ت�ضجيع املواقع التي 
 Deep( ”تطلب مقابال مل�ضامينها على االأخذ باآلية “الربط العميق
Linking(22 ؛ اأي الو�ضول اإىل �ضفحات هذه املواقع و«القابعة يف 

العمق« من قبل الزائرين الذين يتّم توجيههم اإليها من مكان ثان.23 
قائما  زال  ما  اال�ضرتاك  منوذج  اأّن  يبدو  املاأزق،  هذا  جتاوزنا  ما  واإذا 
وُيوؤخذ به يف عديد احلاالت، فقد اأ�ضارت اإحدى الدرا�ضات، النادرة 
يف احلقيقة، اإىل اأّن جمانية املواقع االإخبارية لي�ضت عامال حموريا يف 
اإقبال امل�ضتخدمني عليها.24 فالكثري من ال�ضحف يف الغرب، مثل 
 Wall Street و ،Economist و ،New York Times 25

ر الو�ضول اإىل بع�ش م�ضامينها احلالية )ولي�ش  Journal26،  ُتق�ضِ

ميكن  بل  مقابال.  يدفعون  الذين  امل�ضرتكني  على  فقط(  االأر�ضيف 
اأن تقنع  باأنها ا�ضتطاعت  اأن تتباهى   Wall Street Journal لـ

400.000 زبون لال�ضرتاك يف ن�ضختها االإلكرتونية.27

هناك الِهبات اأو املنح اخلريية، باعتبارها متّثل حالّ 
ا�ضتثنائيا يف البحث عن خمارج للتمويل الإلكرتوين، 
لكنها تظّل احلّل الأمثل الذي يتناغم مع مبداإ احلرية، 

خا�ضة مع مذهب القائلني واملحتفني مبزايا 
الربجميات املفتوحة.

     اإ�ضافة اإىل ما تقّدم، هناك الِهبات اأو امِلنح اخلريية، باعتبارها 
االإلكرتوين،  للتمويل  خمارج  عن  البحث  يف  ا�ضتثنائيا  حاّل  متّثل 
لكنها تظّل احلّل االأمثل الذي يتناغم مع مبداإ احلرية، خا�ضة مع 

والنموذج  املفتوحة.  الربجميات  مبزايا  واملحتفني  القائلني  مذهب 
ويكيبيديا  يف  يتمّثل  ال�ضياق،  هذا  يف  �ضرده،  ميكن  الذي  االأ�ضهر 
Wikipedia واإمكاناتها التي مل يعد يجهلها اأحد. فهذه املو�ضوعة 
العاملية، التي يتّم حترير م�ضامينها بطريقة جماعية، يقع متويلها عن 
اإذ تقوم بحمالت منتظمة للح�ضول على  الِهبات والَعطايا.  طريق 
م�ضاعدات مالية، ويوّفر موقعها ت�ضهيالت تقنية لتح�ضيل الِهبات 
�ضنة  خالل  مثال،  تلّقت،  حيث  االئتمانية،  البطاقات  با�ضتخدام 
مليون   1.2 من  اأكرث  من  دوالر  مليون   25 جمموعه  ما   ،  2012

جهة مانحة.28 
يو�ضف  اأن  ميكن  ما  فاإّن  االإلكرتوين،  االإعالم  جمال  يف  اأّما 
باالأعمال “اخلريية” اأو “الت�ضامنية” يظّل قليل اال�ضتخدام كاآلية 
للتمويل، كما اأّن �ضرره ميكن اأن يكون اأكرث من نفعه. وهناك اأمثلة 
 Libération ليرب�ضيون  �ضحيفة  به  قامت  ما  منها  نذكر  نادرة، 
الفرن�ضية يف �ضبتمرب 2006 )وقد مّرت هذه ال�ضحيفة بظروف مالية 
�ضعبة(، حيث �ضّكلت “جمعية للقّراء” ميكنها ا�ضتقبال الِهبات، 
وذلك بهدف حتويلها )اجلمعية(، يف امل�ضتقبل، اإىل اأحد امل�ضاهمني يف 
ال�ضحيفة. كما اأّن هناك بع�ش ال�ضحف االأمريكية املحّلية احلا�ضرة 
وامل�ضاعدات  مت�ضّفحيها  ِهبات  على  تعتمد  والتي  االإنرتنت  على 
التي تقّدمها لها بع�ش املوؤ�ض�ضات اخلريية. اإجماال، ميكن القول اإّن 
 New الروؤية التي يقوم عليها هذا النموذج تلّخ�ضها عبارة �ضحيفة
Haven Independent بـ Connecticut: “ميكنكم قراءة 
كّل ما تريدون على New Haven Independent جمانا. اإّن 
اأن تكون املعلومات واحلوارات اجلماعية  هذا �ضيء طبيعي. يجب 
حّرة. لكن اإدارة موقع كهذا يحتاج اإىل اأموال. فاإذا اأردمت تقدمي ِهبة 
NewHavenIndependent. مل�ضاعدة  لل�ضرائب،  تخ�ضع  ال 

org �ضكرا للنقر على الرابط التايل.”29 

يف  يها  تق�ضّ ميكن  اأخرى  واإمكانيات  م�ضارات  هناك  اأّن  يبقى 
ل�ضحيفة  فمثال، ميكن  االإلكرتوين.  لالإعالم  مردودية  البحث عن 
موقعها،  فر�ش عمل على  اإعالنات �ضغرية عن  ن�ضر  ما،  اإلكرتونية 
تتوافق مع اخل�ضائ�ش اجلغرافية وال�ضو�ضيو اقت�ضادية لقّرائها. لتحقيق 
 DMGT الربيطانية  ال�ضحفية  املجموعة  قامت  الغر�ش،  هذا 
با�ضتثمار  مثال،   ،))Daily Mail and General Trust

القت�سادية واملردودية  الإلكرتوين  الإعالم 
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اإحلاقها  مّت  اإعالنية م�ضتقلة  ل�ضراء مواقع  يورو  140 مليون  اأكرث من 
مبواقع �ضحفها.30 وهناك اإمكانيات اأخرى، مثل تلك التي اقرتحها 
على  قائمة  الربيطانية31،  مرتو  املجانية  ال�ضحف  جمموعة  موؤ�ض�ش 
بقائها  اأ�ضا�ضا يف  تعتمد  ل�ضحف  ت�ضويقية  كاأداة  االإنرتنت  ا�ضتثمار 
على طبعتها الورقية، ولكن رمبا بطبعات غري منتظمة.32 و يبدو اأّن 
هذه الفكرة رمبا كانت معقولة على املدى القريب فقط، كما ي�ضري اإىل 
ذلك اأحد املدّونني: »اأعتقد، على الرغم من كل �ضيء، اأّن االإنرتنت 
املجانية.  الورقية  ال�ضحافة  لنموذج  يعترب تهديدا  ال�ضبكات  وتكاثر 
اال�ضتثمارية يف  العائدات  توظيفها حل�ضاب  يجري  التي  فاالأدوات 
العامل الرقمي هي اأكرث قوة و�ضدقّية من تلك امل�ضتخدمة يف عامل 
االإعالم املكتوب. ويبقى ال�ضوؤال، اإىل اأّي مدى ميكن للمعلنني اأن 
يقاوموا اإغراءات املعطيات الدقيقة التي يقّدمها العامل الرقمي؟«33

ثّمة م�ضارات واإمكانات اأخرى ميكن تق�ّضيها يف 
البحث عن مردودية لالإعالم الإلكرتوين. فمثال، ميكن 

ل�ضحيفة اإلكرتونية ما ن�رش اإعالنات �ضغرية عن فر�ص 
عمل على موقعها تتوافق مع اخل�ضائ�ص اجلغرافية 

وال�ضو�ضيو اقت�ضادية لقرّائها.

املراجع:
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http://www.slideshare.net/WAN-IFRA/world-press-
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ما زالت ال�ضحافة يف العامل العربي حتظى باحل�ضة االأكرب من ال�ّضوق   2
ووتر  براي�ش  وموؤ�ض�ضة  لل�ضحافة  نادي دبي  اأعّده  الذي  التقرير  االإعالين ح�ضب 
 .»2011 - هاو�ش كوبرز والذي حمل عنوان “نظرة على االإعالم العربي 2007 
وقد توّقع نف�ش التقرير اأْن تنمو العائدات االإعالنية يف بع�ش الدول لت�ضل اإىل ما 
بني )%4.7( يف املغرب و )%8.31( يف االإمارات العربية املتحدة. ففي الكويت 
ة  »ت�ضتاأثر ال�ضحف باأكرث من %70 من اإجمايل االإنفاق االإعالين، بينما تقل ح�ضّ
ال�ضعودية  ال�ضحف يف  »ُتعّد  بينما   ،»10% االإعالين عن  االإنفاق  من  املجالت 
 77% بن�ضبة  م�ضتاأثرة  االإعالين  االإنفاق  على  هيمنة  االإعالمية  الو�ضائل  اأكرث 
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عدد  و�ضل  حيث  املتحدة،  الواليات  يف   6% الن�ضبة  هذه  تبلغ  بينما  املجانية، 
ال�ضحف املجانية اإىل 39 �ضحيفة، 12 منها مّت تاأ�ضي�ضها خالل ال�ضنوات ال�ضبع 
االأخرية. اأما يف العامل العربي، فاإن االأمر ال يتعدى بع�ش التجارب القليلة، مثل 
ثم  اأ�ضبوعية،  ك�ضحيفة   2003 �ضنة  )ظهرت  االإماراتية   ”7Days« �ضحيفة 
حتولت اإىل يومية �ضنة 2004(، والتي تعترب ال�ضحيفة االأوىل املجانية على م�ضتوى 
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7   WAN-IFRA، Op. cit.، 
8    نقراأ يف تقرير بيو Pew  ما يلي »اإّن االإنرتنت التي برزت هذه ال�ضنة 
كم�ضدر اأ�ضا�ضي لالأخبار املتعلقة باحلملة االنتخابية )االأمريكية(، قد جتاوزت كل 
رئي�ضيا  م�ضدرا  اأ�ضبحت  حيث  التليفزيون،  با�ضتثناء  االأخرى  االإعالم  و�ضائل 

لالأخبار املحلية والعاملية.
املحلية  االأخبار  على  ح�ضلوا  اأنهم  اإىل  امل�ضتجوبني  من   40% اأ�ضار  فقد 
والعاملية حول املوا�ضيع التي تهّمهم من االإنرتنت؛ وهو ما ي�ضّكل فارقا ي�ضل اإىل 
%24 مقارنة ب�ضهر �ضبتمرب 2007. اإنها اأول مرة، يف تاريخ الدرا�ضات التي اأجراها 
بيو ي�ضري فيها %35 من االأفراد اإىل اأنهم يعتمدون على االإنرتنت بدل ال�ضحافة 
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مة املقّدّ

وجعلتهم  املبدعني،  و�ضائر  والفّنانني  املثّقفني  الثورة  باغتت 
عدالة  كرامة،  »حّرية،  �ضعارات  ليتاأّملوا يف  »العمى«  حالة  يفارقون 
امليادين  اإىل  بالنزول  اأغلبهم  بادر  ولئن  م�ضاواة...  اجتماعية، 
وااللتحام بالنا�ش، وامل�ضاركة يف االحتجاجات، واختيار املواجهة مع 
النظام فاإّن البع�ش االآخر عرّب بطريقة فّنية عن موقفه من االأحداث. 
فراأينا امل�ضّورين وفّناين الغرافيك يوّثقون الوقائع، ووجدنا ال�ضعراء 
واّطـلعنا  الراب،  موؤّدي  اإىل  وا�ضتمعنا  الق�ضائد واالأزجال،  يحرّبون 

على حتليالت املثّقفني، وانطباعات الروائيني وغريهم. 
ونظرا اإىل حتّقق الوعي بالذات، وباأهمّية احلراك امل�ضّجل فقد �ضارع 
عدد من املبدعني اإىل  الدعوة اإىل »كتابة �ضردية جديدة«، وبلورة روؤى 
فنّية مغايرة ت�ضاهم يف اإنتاج بدائل، واإعادة بناء العامل واإ�ضفاء املعنى. 
يقول ه�ضام ق�ضطة يف هذا ال�ضدد: » اإّن كن�ش احلظائر التي تختنق 

فيها الثقافة يف بالدنا هو مهّمة �ضاّقة تتطّلب 
ح�ضد طاقات اإن�ضانية... اإّن االإبداع احلّر قّوة 

تاريخية ال ي�ضتهان بها«.1
من  عدد  حاول  القناعة  هذه  وفق 
املبدعني كّل من موقعه، اال�ضطالع بدوره 
يف »تثوير« امل�ضهد الثقايّف بعد اأن اآمنوا باأن 
بها  ب�ّضر  التي  القيم  تر�ضيخ  اإىل  جمال  ال 

احلراك العربّي مبعزل عن تغيري الن�ضق الثقايّف. وقد �ضعى الفاعلون 
يف املجال الثقايّف اإىل خو�ش املقاومة الثقافية عّلهم يت�ضّدون بذلك 

ملحاوالت ا�ضتهداف املبدعني وتخريب املنجز الثقايف . 
املجتمعات  يف  ا�ضتهالكا  املواد  اأكرث  من  الدراما  كانت  وملّا 
بع�ش  يف  »الثورّي«  الهاج�ش  ح�ضور  ر�ضد  ارتاأينا  فقد  العربية، 

على  نقف  اأن  ع�ضى  مو�ضم2013  يف  ُعر�ضت  التي  امل�ضل�ضالت 
�ضورة الثورة يف نظر �ضّناع الدراما: كتابة واإخراجا وت�ضّورا.

فاإىل اأّي مدى حتّقق الوعي ب�ضرورة التغيري يف االأعمال الدرامية 
الرم�ضانية ؟ وهل وّفق �ضّناع الدراما يف التعبري عن م�ضامني احلراك 
العربّي؟اأم »اأّن االأعمال ب�ضكل عام ا�ضتغّلت فكرة الثورة وتوابعها 
جّيد  نـوع  هـذا  اأّن  نـّجـار(  مـعتبـًرا)كـرم  الـمجتمعي،  والـحراك 
من الفّن، لكّنه لي�ش عبقرًيا، ب�ضبب �ضيطرة العنف والدعارة والقتل 
واخليانة واالألفاظ الـخاد�ضة للحياء، ما خلق نوعا من عدم التوازن 

يف امل�ضل�ضالت، جعلها تاأخذ الطابع التجاري 2.«؟
الثورة من منظور الدراما الرم�ضانية

التاريخية  اللحظة  يواكبوا  اأن  عليهم  اأّن  الدراما  �ضّناع  اأدرك 
يف  الثورات  اأثر  اإىل  يتطّرقوا  واأن  ال�ضعوب،  تاريخ  يف  املف�ضلّية 
�ضمن  االجتماعّي  ال�ضيا�ضّي  الواقع  مالمح  حتديد  ويف  النفو�ش، 
منتجي  اأّن  كما  م�ضل�ضالتهم.  حلقات 
يعك�ضوا  اأن  �ضرورة  اإىل  انتبهوا  الدراما 
عن  يعرّبوا  واأن  امل�ضاهدين،  توّقعات 
م�ضاعرهم وطموحاتهم واآمالهم. فكانت 
اّت�ضل  وما  باخل�ضو�ش،  يناير   25 ثورة 
بها من ق�ضايا ف�ضاد وحمالت انتخابية، 
املوا�ضيع  من  دينّي،  �ضيا�ضّي  وخطاب 

الطاغية على دراما رم�ضان هذا العام.
موؤقت«،)بطولة  »ا�سم  م�ضل�ضل  تطّرق  املثال،  �ضبيل  فعلى 
بني  املناف�ضة  وطبيعة  ال�ضيا�ضية،  الدعاية  اإىل  ال�ضريف(  يو�ضف 
اخل�ضوم ال�ضيا�ضيني على االنتخابات الرئا�ضية، وحجم ال�ضراعات 
اأجل  من  الدينية  التيارات  من  ورجال  اأعمال،  رجال  بني  احلاّدة 

الأعمال الدرامية الرم�شانية ملو�شم )1434هـ/2013(
هل نحن اأمام معاجلة فنية جديدة؟
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احل�ضول على من�ضب يخّول لهم اال�ضتمتاع ب�ضلطة القرار. 
و�ضع  عالج  فقد  اإمام(  عادل  )بطولة  »العّراف«  م�ضل�ضل  اأّما 
الفئات التي اأفادت من مناخ وّفرته الثورة فا�ضتطاعت الهروب من 
ال�ضجن، وا�ضتغالل الظروف اال�ضتثنائية التي عا�ضتها البالد للقيام 

باأكرب عملّيات ن�ضب على رجال االأعمال.

اإلهام �ضاهني(   »نظرّية اجلوافة«)بطولة  وارتاأى منتج م�ضل�ضل 
نظام حكم االإخوان  امل�ضري  من  املجتمع  �ضرائح من  بيان موقف 
امل�ضلمني بعد ثورة 25 يناير وذلك من خالل ما عاينته طبيبة نف�ضّية 
نف�ضّية  م�ضاكل  من  النف�ضية  لالأمرا�ش  م�ضت�ضفى  يف  عملها  اأثناء 
األـّمت بامل�ضريني خالل ال�ضنتني املا�ضيتني واأزمات ع�ضبّية زادت 
حّدتها حتت وطاأة ال�ضغوط االقت�ضادية وا�ضطراب الواقع ال�ضيا�ضّي. 
النف�ضية  البنية  حتليل  على  ال�ضيناريو  وكاتب  املخرج  عمل  وقد 

للم�ضرين من خالل روؤية كوميدية �ضاخرة .

حاّرة«  »موجة  �ضيناريو  كاتبة  حاولت  ال�ضياق،  نف�ش  ويف 
مواكبة التحّوالت الطارئة على املجتمع يف فرتة التحّول االنتقايل، 
الف�ضاد، ور�ضد �ضلوك فئة  اإلـى خمتلف مظاهر  التطـّرق  من ذلك 
من رجال الدين ظهرت على ال�ضطح فـي الفرتة االأخرية، عمدت 
معنّي.  هدف  اإىل  والو�ضول  رغباتها  لتحقيق  الدين  ا�ضتغالل  اإىل 

عائلة  يف  الرتّب�ش  من  حالة  اأي�ضا  حارة«  »موجة  م�ضل�ضل  وير�ضد 
و�ضيلة  العنف  وي�ضتخدم  �ضرطة،  �ضابط  اأبنائها  اأحد  يعمل  م�ضرية 
بينما  لهم،  اجلرائم  تلفيق  اإىل  اأحيانا  ويلجاأ  املّتهمني،  مع  للتحقيق 
يعتنق �ضقيقه الفكر الي�ضاري، وي�ضارك يف التظاهرات املطالبة بوقف 

قمع ال�ضرطة، وحتقيق العدالة االجتماعية.
اأّما م�ضل�ضل »فرعون« )خالد �ضالح وجومانا مراد(فاإّنه  يتناول 
رحلة �ضعود رجل اأعمال من القاع حتى اأ�ضبح »فرعونًا«، ويتحّدث 

امل�ضل�ضل اأي�ضا عن اأو�ضاع م�ضر بعد الثورة.
النقاب   » ـّاب  الـعن م�ضل�ضل»  يكـ�ضف  نف�ضه،  ال�ضياق  وفـي 

عن عدد من ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية وطريقة اإ�ضقاط االأنظمة.
 اأّما م�ضل�ضل »ربيع الغ�سب« )بطولة عّزت العاليلي وفردو�ش 
عام  اإبريل   6 حركة  تاأ�ضي�ش  من  بدًءا  اأحداثه  احلميد(فتدور  عبد 
2008 حتى تنّحي الرئي�ش االأ�ضبق مبارك. واجلدير بالذكر اأّن كاّل 
من  ح�ضني مبارك وحمّمد مر�ضي كانا حا�ضرين بكرثة يف االأعمال 

الدرامية امل�ضرية.

فجاء  االأحداث،  مواكبة  عن  ال�ضورية  الدراما  تتخّلف  ومل 
واقع  ليعك�ش  اخلا�سرة«  من  »الولدة  م�ضل�ضل  من  الثالث  اجلزء 
ال�ضارع ال�ضورّي يف ظل اأحداث الثورة ال�ضورية . ويبدو اأّن معظم 
يعجز  اأخبار  لن�ضرة  مثيال  فيه  وراأوا  العمل  هذا  تابعوا  امل�ضاهدين 
يبحثون  وثائقيا  برناجما  اأو  تقدميها،  عن  ال�ضوري  الر�ضمي  االإعالم 
اأو يقي�ضون مدى �ضدقّية معاجلته، مقارنًة مبا جتّمع  فيه عن ذواتهم، 
لديهم من قناعات. والالفت لالنتباه يف هذا امل�ضل�ضل اأّن اأ�ضحاب 
االجتاهات ال�ضيا�ضية املختلفة مل يّتفقوا على م�ضمون حلقة واحدة 
من حلقاته،  ومع ذلك كانوا يتابعونه رغم حمالت التخوين والهجوم 

)1435هـ/2013(  ملو�سم  الرم�سانية  الدرامية  الأعمال 
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التي ا�ضتهدفت فّنانني م�ضاركني فيه.
اأّما م�ضل�ضل»�سنعود بعد قليل«)بطولة دريد حّلام( فقد حاول 
اإن�ضاين  منظور  من  البالد،  يف  الدائرة  االأحداث  خمتلف  حتليل 
يلتقط انعكا�ضات ما يجري يف �ضوريا؛ على ال�ضوريني داخل البالد 
ب�ضكل عاّم، وخارجها على االأرا�ضي اللبنانية ب�ضكل خا�ّش، وذلك 
االإيطايل  الفيلم  واملقتب�ضة عن  وهبي،  رايف  كتبها  التي  ة  الق�ضّ عرب 
»اجلميع بخري.« وقد جنح دريد حّلام يف جت�ضيد �ضورة االأب ال�ضوري 
فيه  ُولد  الذي  املكان  يكون  اأن  على  ي�ضّر  اآمن  الباحث عن مالذ 

وعا�ش فيه اأحلى ذكرياته .

التمّرد  مالمح  نتبنّي  الرم�ضانية،  الدراما  عناوين  يف  وبالتاأّمل 
تراوحت  وقد  العربّي.  الواقع  يف  والعبث  واالرتباك  واال�ضطراب 
ت�ضّورات �ضّناع الدراما ملا حدث موؤّخرا يف تون�ش وم�ضر و�ضوريا بني 
التي  التحّوالت  توّثق  التي  امل�ضريات االحتجاجية  لبع�ش  عار�ش 
مثال(،  امراأة«  »يوميات  التون�ضّي  )امل�ضل�ضل  البلدان  هذه  عرفتها 
وبني حمّلل ملواقف اأتباع النظام ال�ضابق من االأحداث وت�ضّرفاتهم 

وخماوفهم، وكرههم ملن ت�ضّببوا يف حرمانهم من امتيازاتهم.

 

لْن  اأْن  راأينا  الدرامية،  االأعمال  هذه  اأغلب  على  وباالّطالع 
نتوّقف عند من اكتفوا بح�ضر �ضور املظاهرات احلّية �ضمن حلقات 
اأداة لتاأثيث العمل الدرامّي، و�ضعارا  م�ضل�ضالتهم مّتخذين الثورة 

يربط الدراما باملناخ العاّم فذاك فعل باهت غري جدير بالتحليل.
اإّن غايتنا من وراء هذا البحث، ر�ضد  قيمة الثورة يف املعاجلة 
الدرامية عّلنا نقف عند ممّيزاتها ،ونتبنّي مواطن الطرافة اإْن وجدت، 
منها  النماذج  بع�ش  اّتخاذ  ارتاأينا  وقد  ال�ضعف.  مواطن  ونر�ضد 
وم�ضل�ضل  وب�ضمة(  �ضالمة  هـاين  )بطولة  »الـداعيـة«  م�ضل�ضل 
امل�ضرية  الدراما  ت�ضّدر  ذلك  يف  مرّبرنا  عفريت«،  كّف  »على 
ال�ضياق  وخ�ضو�ضية  االإنتاج  وطبيعة  جهة،  من  الدرامية  ال�ضناعة 

ال�ضيا�ضي االجتماعي امل�ضري ، من جهة اأخرى.
النتقال  مل�ضار  مواكبة   : الداعية  م�ضل�ضل   

« حتت حكم الإخوان
ّ

»الدميقراطي

اعترب م�ضل�ضل »الداعية« للمخرج حممد جمال العدل توثيقا 
اأثار هذا امل�ضل�ضل جداًل كبرياً  لعاٍم من حكم االإخوان مل�ضر. وقد 
وي�ضعى  الداعية،  �ضخ�ضّية  عن  يتحّدث  لكونه  عر�ضه،  بداية  منذ 
املناخ  وي�ضف  الدعاة،  لبع�ش  املت�ضّدد  الدينّي  اخلطاب  حتليل  اإىل 
يتّم  وكيف  االأخريين،  العقدين  يف  م�ضر  تعي�ضه  الذي  املتطّرف 
وقاموا   ، ال�ضرب  عن  خرجوا  الذين  الدعاة  من  لفئة  الت�ضّدي 
مبراجعة خطابهم الدينّي. فقد �ضعت قيادات اجلماعات االإ�ضالمية 
االإ�ضالم  مبادئ  عن  من�ضّقني  عّدتهم  من  حماربة  اإىل  املت�ضّددة 
اأن كان الداعية »يو�ضف« )هانى �ضالمة( يحّرم  وبعد  ’ال�ضحيحة‘. 
املو�ضيقى  و�ضماع  ال�ضعر،  بقراءة  ي�ضتمتع  وينتقد...اأ�ضحى  ويحّلل 
عائلته  جعل  ما  وهو  الكمان،  عازفة  جلارته  حّب  ة  ق�ضّ ،ويعي�ش 

واأ�ضحابه، واأتباعه ي�ضّنون عليه حربا .
ويف مقابل �ضخ�ضية الداعية املرّكبة تربز �ضخ�ضّية عازفة الكمان، 
وهي ابنة منا�ضل اأم�ضى �ضنوات من عمره يف املعتقالت دفاعا عن 
العدالة االجتماعية، وحّرية املراأة ،وحّرية ت�ضكيل االأحزاب.ويتعّرف 
يخو�ضه  الذي  الن�ضال  على  ال�ضخ�ضّية  هذه  خالل  من  اجلمهور، 
التي  التحرير، وم�ضاركته يف كّل االأحداث  �ضباب م�ضر يف ميدان 
وقعت ، ومنط العالقات النا�ضئة بني عدد من ال�ضحايا الذين �ضقطوا 
خالل اال�ضتباكات مع ال�ضرطة واجلي�ش وتيارات االإ�ضالم ال�ضيا�ضي.
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جمموعات  تنطلق  ال�ضباب،  �ضفوف  يف  احلركّية  هذه  مقابل  ويف 
القتال  ال�ضحراء على  اإ�ضالموية مت�ضّددة  يف تدريب عنا�ضرها يف 

ا�ضتعدادا ملواجهة املخالفني لها.
ن�ضال  خالل  من  »الداعية«  م�ضل�ضل  خالل  من  الثورة  تربز 
م�ضار  ا�ضتكمال  راموا  الذين  اأ�ضحابها  من  وثّلة  الكمان،  عازفة 
ما  ولذلك  الثورة  عليها  تاأ�ّض�ضت  التي  القيم  عن  والدفاع  الثورة، 
الثورة.  الفئة حتتّج، وتواجه، وتخّطط حتى ال ت�ضرتق  انفّكت هذه 
ومن هنا كانت الثورة حافزا للفعل، وتنظيم ال�ضفوف، والتحاور بني 
خمتلف الفاعلني. وقد اأّدت هذه املواجهات اإىل مزيد من العنف، 
واالإحباط يف �ضفوف ال�ضباب ودفعتهم اإىل تقدمي ت�ضحيات جديدة.

العمل  هذا  �ضّناع  اأّن  واملالحظ 
�ضورة  عر�ش  على  حر�ضوا  الدرامي 
الـم�ضتويات:  كافة  فـي  للمراأة  اإيجابية 
الـعـاطفـيـة واالجـتمـاعيـة والـثقـافـيـة 
ن�ضائية  تتّبع مناذج  وال�ضيا�ضية من خالل 
ذلك  وراء  من  الغاية  ولعّل  متعّددة. 
تو�ضيح املناخ اجلديد الذي وّفرته الثورة 
تكون  باأن  للمراأة  ي�ضمح  مناخ  وهو   ،
حا�ضرة، لها موقف مّما يجري من اأحداث 
�ضيا�ضية واجتماعية وغريها ، وهي واعية 
مب�ضوؤوليتها التاريخية وتتحّدى ال�ضعاب. 

بيد اأّن امل�ضوؤولني عن جت�ضيد هذه الروؤية مل ينجحوا يف حتقيق 
مبتغاهم. فقد عاب النّقاد على هوؤالء عر�ش منوذج فّج » لل�ضخ�ضية 
الثورّية قّدمته الـممثلة ب�ضمة التي مل تكن يف اأف�ضل اأحوالها، فقد 
مقنـع«3  وغـري  مـ�ضحك  �ضعـاراتي  باأداء  الـمنا�ضلـة  دور  قـّدمت 
الطبقة  اإىل  تنتمي  ثورّية  �ضخ�ضّية  عر�ش  على  النّقاد  اعرت�ش  كما 

الغنية، مـّما يعني عدم واقعية ال�ضخ�ضيات واالأحداث.
اعتبار»الداعية«  فيمكن  الدينّي،  باخلطاب  يت�ضل  ما  يف  اأّما 
اجلدد«  الدعاة   « ظاهرة  يتناول  الذي  االأّول  الدرامي  العمل 
وفر�ش خطاب  ذواتهم  اإثبات  اأجل  من  يخو�ضونه  الذي  وال�ضراع 
الداعية  اأمنوذج   : اأمنوذجني  بني  منهم  فئة  تخّبط  ومدى  معتدل، 
اأي�ضا للثّوار  ‹التنويري‹. هو ماذا حدث  املت�ضّدد  واأمنوذج الداعية 

بعد الثورة، اإذ اأنـهم انق�ضموا اإلـى طرفني ي�ضتعدي بع�ضهم البع�ش 
وجود  على  التاأكيد  على  »الداعية«   موؤّلف  حر�ش  ولئن  االآخر. 
ومدار�ش  واجتهـادات،  فقهية،  اآراء  تعك�ش  خمتلفة  دينية  مواقف 
وكاأّن  الكايف،  بالقدر  ال�ضيا�ضية  التعددية  يتناول  مل  فاإّنه  متعّددة 
به  ا�ضطلع  الذي  الدور  اختزل يف  قد  »الدميقراطي«  التحّول  م�ضار 

الـمنتمون اإىل اجلماعات االإ�ضالمية.
ولعّل ال�ضياق الذي مّرت به الثورة امل�ضرية �ضمح بعر�ش هذا 
ال�ضراع الدائر بني الدعاة، ودرا�ضة الطبائع الب�ضرية، والُعقد، وطرق 
تـحـّول  التي  الدعاة  بع�ش  ومـمار�ضات   ، النجومية  عن  البحث 
الفـو�ضى«،  حلول»  بـعـد  االأو�ضاع  وبانتقـاد  تـجـارة،  اإلـى  الدين 
حالة  من  النظام  �ضقوط  عن  نـجم  وما 

اإرباك وتفّكك يف خمتلف املوؤ�ض�ضات. 
اأّن ا�ضتكمال امل�ضار الثوري  ويّت�ضح 
اجّتاه  جعل  اإىل  الدراما  �ضّناع  دفع  قد 
على  ي�ضيطر  املت�ضّدد  التّيار  مناه�ضة 
العمل الدرامّي. فربزت املظاهرات التي 
ال�ضيا�ضّي،  االإ�ضالمّي  التّيار  �ضّد  قامت 
حكم  »ي�ضقـط  �ضعـارات:  والحـت 
االإخوان  من  ف�ضيل  وُف�ضح  املر�ضد«، 
الذين اجّتهوا اإىل العمل االإرهابّي، وقّرروا 
الراف�ضة  ال�ضلمّية  التظاهرات  مهاجمة 
قتل  عليه  ترّتب  مـّما  مر�ضي،  للرئي�ش حممد  الد�ضتوري  لالإعالن 

بع�ش املتظاهرين. 
ولئن اعترب عدد من النّقاد اأّن اإدراج هذه املواقف ال�ضيا�ضية مل 
يكن �ضرورّيا يف الدراما، فاإّن منتجي امل�ضل�ضل ذهبوا اإىل اأّن غايتهم 
من وراء عر�ش هذه االأحداث، توجيه ر�ضالة اإىل الراأي العاّم مفادها 
اأّن االّتـجار بالدين، وا�ضتغالله فـي ال�ضاأن ال�ضيا�ضّي �ضيوؤّثر حتما 
يف م�ضار االنتقال نحو »الدميقراطية«، ويف �ضكل احلكومة املن�ضود. 
يقول مدحت العدل موؤّلف م�ضل�ضل »الداعية« فـي هذا ال�ضدد: 
الدراما  كّتاب  من  اإ�ضرار  هناك  كان  العام  هذا  دراما  يف  اأّن  »اأرى 
على مـواجهة هذا التّيار الـمت�ضّدد، دون اأّي اتفاق فيما بيننا، وذلك 
الأنـنا اليوم فـي مرحـلة �ضراع خـطري للحـفاظ على هّوية الدولـة، 

)1435هـ/2013(  ملو�سم  الرم�سانية  الدرامية  الأعمال 
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واأرى اأّن هذا دورنا يف ك�ضف الغطاء عن حماولة بع�ش املت�ضّددين 
الزّج بالدين عن طريق اآرائهم وقنواتهم لتحقيق اأغرا�ش ما.«4

اأّي  اأو يقاوم  اأّما عّزة هيكل فقد اعتربت »اأّن االإبداع، يحاول 
الذين  اجلميع  من  طبيعية  فعل  رّدة  وهى  التطّرف،  اأنواع  من  نوع 
بعد  يوما  منها  ت�ضحب  �ضارت  التي  م�ضر  هوّية  على  كثريا  خ�ضوا 
يوم مع فر�ش اأطر لـخنق الفّنانني واالإبداع، لذا كان من الطبيعي 
ما حدث ولكّني اأخ�ضى من �ضيء، وهو اأن ينغرز)كذا( الفّنانون يف 
بحّد  واالإبداعية  الفنية  االأطر  املفرطة، ويخرج عن كثري من  احلّرية 
ذاتها، فتكون االأعمال هي رّد فعل اأكرث منها روؤية حمّددة با�ضتثناء 

بع�ش االأعمال كالداعية والعّراف.«5
»على كّف عفريت«:

 
ّ

 الجتماعي
ّ

لت امل�ضهد ال�ضيا�ضي
ّ
اأو حتو

من اأبرز امل�ضل�ضالت التلفزيونية التي ر�ضدت بداية ثورة يناير 
2011 »على كف عفريت« )بطولة خالد ال�ضاوي، وكندة علو�ش(. 
وقد انكّب العمل على تو�ضيف حالة عدد من امل�ضوؤولني النافذين 
يف الدولة، من وزراء وقيادات اأمنية ورجال اأعمال، بعد انهيار جهاز 
ال�ضرطة امل�ضري يوم 28 يناير عام 2011 .فرجال االأعمال الذين 
اأو�ضاعهم  انقلبت  الغنّية   الطبقة  واإىل  الوطني  احلزب  اإىل  ينتمون 
ال�ضابق  الرئي�ش  اإعالن  قبل  خماوفهم  وجتّلت  عقب  على  راأ�ضا 

ال�ضلطة  عن  تنّحيه  مبارك  ح�ضني 
نف�ضــية  حـاالت  وهـي  وبعــدها، 
هذه  اأ�ضاب  الذي  الهلع  تك�ضف 
من  ت�ضتفيد  كانت  التي  ال�ضريحة 
تاأثرت  والتي  االأخري  هذا  حكم 
ب�ضكل بالغ ب�ضقوط النظام. ويتتّبع 
ف�ضاد  اأوجه  من  الكثري  امل�ضل�ضل 
النظام على خمتلف االأ�ضعدة، اإىل 

جانب بدء ك�ضفه عن حاالت الهروب الكبري من ال�ضجون امل�ضرية 
م�ضالـحها  عن  بالدفاع  ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  من  عدد  وان�ضغال 

وا�ضتيائها من �ضياع  امتيازاتها . 
وباالإ�ضافة اإىل ذلك، عر�ضت هذه الدراما االأو�ضاع ال�ضيا�ضية 
ال�ضلطوّي  الف�ضاد  وتناولت  الثورة،  بعد  ملا  والثقافية  واالجتماعية 

هذه  وانعكا�ضات  والبزن�ش«  »ال�ضلطة  رجال  وحتالفات  العميق، 
رغم  الثورة،  بعد  الف�ضاد  اإنتاج  ا�ضتمرار  ‹التحالفية‹ على  الثنائية 
املطالبة  االأ�ضوات  وارتفاع  االإعالم  و�ضلطة  املديّن  املجتمع  قّوة 
باالإ�ضالح والتغيري. وقد ت�ضّمن م�ضل�ضل »على كّف عفريت« اأي�ضا 
اإرهابيني �ضابقني ي�ضعون اإىل االإجهاز على  ثورة   اأن�ضطة مت�ضّددين 
انتقامية جديدة  اإرهابية  اأعمال  اإعداد  يناير، وذلك من خالل   25
�ضّد اأجهزة االأمن و�ضّد من يعار�ضهم اأيديولوجيا. وقد عرّب موؤّلف 
امل�ضل�ضل يحي فكري عن موقفه من هذه املحاوالت: »نحن نعي�ش 
حالة ثورّية بداأت يوم 25 يناير ومّت ا�ضتكمالها يوم 30 يونيو ومل تنته 
والغ�ضب يرتاكم حتى يحّقق ال�ضعب امل�ضري طموحاته، فال نن�ضى 
الع�ضكري،  املجل�ش  ثّم  مبارك  نظام  على  غ�ضبا  كانت  البداية  اأّن 
الثورة  وهكذا  االإخوان.  حكم  رف�ش  ثّم  الع�ضكر  حكم  ورف�ش 
عفريت«.  كّف  »على  امل�ضل�ضل  ا�ضم  معنى  يرتجم  وهذا  م�ضتمّرة، 
تنّحي مبارك  اإّن م�ضر تعي�ش على كّف عـفريت منذ  نقول  فنحن 

عن احلكم وكّل �ضيء حتت قيد االحتمالية.«6
اأنـها  لنا  الثورة يف هذا الـم�ضل�ضل، تبنّي  واإذا نظرنا اإىل �ضورة 
ال متّثل هاج�ضا اأو حافزا يدفع النا�ش اإىل التغيري واحللم بغد اأف�ضل 
الثورة  اإمّنا  واجلهل،  والفقر  والتهمي�ش  الف�ضاد  ق�ضايا  فيه  تعالج 
من  فحرمتهم  واأ�ضرهم  والوزراء  االأعمال  رجال  على  حّلت  لعنة 
والوجاهة  ال�ضلطة  بنعيم  اال�ضتمتاع 
هذه  واحلال  غرابة  واالمتيازات.فال 
عن  تعرّب  التي  االأ�ضوات  تتعاىل  اأن 

مقتها للثّوار وتدعو اإىل اإبادتهم.
لقد مّثلت الثورة وامل�ضار الثورّي 
خا�ضت  التي  البلدان  يف  امل�ضتمر 
الدرامية  االأعمال  جوهر  احلراك 
لرم�ضان. وقد �ضيطر ثالوث ال�ضيا�ضة، 
والثورة، والدين على هذه االأعمال، وهو اأمر متوّقع باعتبار اأّن الفرتة 
االإ�ضالم  تيارات  فيها  �ضيطرت  االأعمال   هذه  فيها  اأنتجت  التي 
ال�ضيا�ضي على م�ضر حتت حكم الرئي�ش املعزول حمّمد مر�ضي،وقد 
مّما  الثقايف،  امل�ضار  وجهة  وحتويل  االإبداع  م�ضمون  تغيري  حاولت 
جعل الفّنانني يهّبون من كّل �ضوب للدفاع عن روؤاهم وت�ضّوراتهم، 



95

مقاومة  من  كبرياً  قدراً  الرم�ضانية عك�ضت  الدراما  اأّن  هذا  ومعنى 
ب واملنغلق، وجاءت مبثابة رّدة فعل على هيمنة  الفكر الدينّي املتع�ضّ
الدولة الدينية على الدولة املدنية ويف مواجهة الرتاجع على ال�ضعيد 
االجتماعّي، والتقّدم ، كّل ذلك ورد �ضمن اإطار اأفرزته احلياة الفنية 

والثقافية امل�ضرية يف مواجهة التّيار امل�ضيطر.7
ومّما ال ريب فيه، اأّن العمل الدرامي هو عمل يدخل يف �ضلب 
�ضناعة الراأي، ولذلك  كان امل�ضغل ال�ضيا�ضّي حا�ضرا بقّوة يف  اإنتاج 
الق�ضايا االجتماعية  واالقت�ضادية والدينية.  اإىل  باالإ�ضافة  الدراما، 
ولكن اإىل اأّي مدى كانت ال�ضيا�ضة يف خدمة الدراما؟ اأم اأّن  الدراما 
العاّم  الراأي  وتوجيه  معّينة،  �ضيا�ضية  روؤية  خلدمة  وّظفت  التي  هي 
نحو التاأّمل يف مظاهر التالعب مب�ضري البالد وحفزه على ا�ضتكمال 

امل�ضار الثورّي؟.
العملية  اإّن 
امل�ضّماة  االإبداعية 
دراما تلفزيونية هي 
الواقع،عملّية  يف 
من  ي�ضعى  فنية 
املنتجون  خاللها 
اإىل تر�ضيخ منظومة 
قيمّية فـي املجتمع 
 ، ف لـم�ضــتهـد ا

اإىل غر�ش قيم جديدة  اأو  التن�ضئة االجتماعية  وامل�ضاركة يف عملّية 
ملو�ضم  رم�ضان  م�ضل�ضالت  يف  الغائب  اأّن  .اإاّل  الثورة  بها  ب�ّضرت 
الدراما  �ضّناع  وكاأّن   ، معا  العي�ش  قيمة  على  الرتكيز  هو   2013
اكتفوا بالتعبري عن مواقفهم من حكم االإخوان ومل يفّكروا يف بناء 
البديل ور�ضم مالمح املجتمع املن�ضود. وقد يكون عذر هوؤالء اأّنهم 
اأدركوا اأّن اجلماهري تفتقر اإىل روؤية وا�ضحة حول ما يجري : ق�ضم من 
املجتمع مغّرر به ، والق�ضم االآخر يخ�ضع للقيادات ويتاأّثر مبا ُت�ضدره 
اإىل  تهدف  الدراما  اأعمال  كانت  ولذلك  فهم،  دون  قرارات  من 
اأفراده،  اآراء  لتعديل  الفكرية يف حماولة  باالجتاهات  املجتمع  تزويد 
وتزويدهم باملعلومات والقيم املختلفة، وتقدمي »مناذج قيادة« متّكنهم 

من حتا�ضي ال�ضدام بني االأجيال.

الـتفاعل مع احلراك املجتمعي العربي :

اإنتاج الدراما الرم�ضانية لهذه ال�ضنة عن غريه،  اختلف �ضياق 
تهديدات  يواجهون  املبدعون  وكان  االإبداع  يحا�ضر  اخلطر  كان  اإذ 
ميلي�ضيات التطّرف. وبالرغم من ذلك، حاول �ضّناع الدراما تقدمي  
ت�ضّوراتهم والتعبري عن مواقفهم مّما يجري.فاالإبداع يخرج من رحم 
الثورة  بعد  املبدعون  كابدها  التي  واملعاناة  واالآالم.  والوجع  املعاناة 
كانت حاّدة و�ضر�ضة، ولكّن �ضّناع الدراما حتّدوا كّل الظروف التي 
واجهوها، من اأزمة اقت�ضادية اأّثرت يف امليزانيات املر�ضودة لالأعمال، 
وحاالت االنفالت االأمني واالأخالقي التي �ضيطرت على ال�ضارع 
الـم�ضرّي  فحـالت يف بع�ش احلاالت ،دون ت�ضوير بع�ش امل�ضاهد 

يف ال�ضوارع، ف�ضال عن االأزمة ال�ضيا�ضية.8 
ولئن داأبت الدراما العربية يف ما م�ضى، على حتا�ضي االرتطام 
بالرقابة، وجتّنب املواجهة مع االأنظمة القمعّية، ُموؤثرة 
اأو عر�ش بع�ش  املا�ضي،  الغالب، على  الرتكيز يف 
امل�ضاكل االجتماعية، فاإّن �ضياق احلراك فر�ش على 
يتعاملوا  واأن  الثورّي،  الن�ضق  ي�ضايروا  اأن  املبدعني 
مل  درامياً.وهكذا  معاجلته  عرب  القائم  الواقع  مع 
مع  التفاعل  م�ضوؤولية  من  العربية  الدراما  تتمّل�ش 
الواقع االآين واإعادة ت�ضكيله من خالل  روؤية فنّية. 
وقد تفاوت تفاعل  املبدعني مع الثورة. فكان 
البع�ش حري�ضا على التاأريخ مل�ضار الثورة عرب ف�ضح 
العوامل التي اأّدت اإىل هذا االنتفا�ش ال�ضعبّي، وكان البع�ش االآخر 
مّياال اإىل ف�ضح  عامل �ضيا�ضّي يرّوج ل�ضعارات حقوقية، وخطابات 
التحّرر، وحّرية التعبري من ناحية، ويعمل على هدم منظومة القيم 
اأخرى.  ناحية  من  وح�ضّية  بكّل  للمعار�ضة  ويت�ضّدى  املجتمعية، 
زاوية  من  جرى  ما  توثيق  حتاول  فئة  برزت  وهوؤالء،  هوؤالء  وبني 
وال�ضدق  اجلمال،  مع  والقبح  اخليال،  مع  الواقع  فيها  يتجاور  فنية 
مع الرياء، والطهر مع النجا�ضة ... .وكاأنه ُقّدر على كّتاب االأعمال 
املت�ضادة.  الثنائيات  منظومة  مع  يتفاعلوا  اأن  الرم�ضانية،  الدرامية 
تتمّثله  بل  وحدها،  م�ضر  يف  العربية  الدراما  يخ�ّش  ال  و�ضع  وهذا 
هيمنة  من  تعاين  �ضنوات  طيلة  ظّلت  التي  العربية  الدول  جميع 
ُي�ضّمى  بات  ما  و�ضعود  والراأ�ضماليني،  الطغاة  وتف�ّضي  اال�ضتبداد، 
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هي  وها  اجلهل،  ماأ�ض�ضة  اأو  والّلحي  الذقون  اأ�ضحاب  بثقافة  جتاوًزا 
اليوم، تعي�ش على وقع ما يفر�ضه م�ضار التحّول اإلـى الديـمقراطية 

من تـحّديات.
لقد عملت الدراما على ت�ضكيل ت�ضّورات امل�ضاهد/ة وتوجيه 
الف�ضاد  واقع  ت�ضّور  اأن  حاولت  اأنها  كما  لالأحداث،  فهمه  طريقة 
النه�ضة.  الدولة، وعرقل  موؤ�ض�ضات  نخر يف  الذي  البنيوي  واخللل 
ولئن انتظر املتقّبلون �ضيئا من الهزل ُين�ضيهم مرارة اليومّي ويقّلل من 
واالإرهاب،  والظلم،  والف�ضاد،  واالبتذال،  والقبح،  القهر  م�ضاحات 
هل  ولكن  الراهن.  ال�ضياق  جتاوز  ا�ضتطاعت  ما   2013 دراما  فاإّن 
متّكنت الدراما من معالـجة كّل الق�ضايا التي برزت على ال�ضاحة 

بعد الثورات بكّل جراأة وحّرية؟
للتحّر�ش  معاجلة  ننتظر  كّنا 
عا�ضت  التي  امليادين  يف  اجلن�ضّي 
ال�ضيما  االحتجاجات  وقع  على 
الن�ضاء  على  املمار�ش  العنف  واأّن 
اإىل عقد حوار وطنّي،  ظاهرة حتتاج 
من  الن�ضاء  حتمي  قوانني  و�ضّن 
االغت�ضاب والتحّر�ش... وُكّنا ننتظر 
املبتدعة  االحتجاج  اأ�ضكال  اإبراز 
والغناء،   وال�ضخرية،  املُلحة  عرب 
وال�ضورة، والكاريكاتور وغريها من 

الثّوار...  بها  نادى  التي  للقيم  نتوّقع طرحا  وكّنا  التعبري...  اأ�ضكال 
اأو  امل�ضرية  ال�ضخ�ضّية  ملالمح  تو�ضيف  على  نعرث  اأن  ناأمل  وكّنا 
ال�ضورية اأو التون�ضية اأو الليبية اأو اليمنية التي تاهت بني حماوالت 
ت�ضكيل الُهوّيات ...وكّنا ننتظر بروز م�ضاغل الطبقة املتو�ضطة التي 
نه�ضت بدور رئي�ش اأثناء الثورة وبعدها، ولكن يبدو اأّن �ُضّلم ترتيب 
االأولـويات وتـوازنـات التـرويج التـجاري قـد جعل  هذه الق�ضايا 

ال حتتّل موقع ال�ضدارة .
الرم�ضانية  الدراما  يف  حا�ضرة  الثورة  اإّن  القول،  اإىل  نخل�ش 
خالل  ومن  الدماء  خالل  ومن  االحتجاج  م�ضاهد  خالل  من 
االعتداءات، ومن خالل ال�ضعارات، ومن خالل االإحباط واملعاناة. 
وكّل ينظر اإىل الثورة ويقّيمها من خالل موقعه. فاملتمّردون الذين 

عانوا طويال من القهر والظلم والتهمي�ش يرون فيها اخلال�ش ويتغّنون 
باأف�ضالها، يف حني اأّن اأتباع النظام ال�ضابق تتماهى الثورة يف نظرهم، 

مع الفو�ضى والدمار.
اأعمال  عر�ش  يف  الف�ضائيات  بع�ش  ا�ضتمرار  مقابل  ويف 
كوميدية �ضاذجة و�ضطحية تتجاهل ما جرى من تغيريات يف البنى 
وتـحّوالت  وال�ضيا�ضية  ،واالجتماعية،  الفكرية  واالأن�ضاق  الذهنية 
قراءة  تقدمي  على  ف�ضائيات  عّدة  راهنت  االقت�ضادّي،  املجال  يف 
للم�ضهد الثوري، عّلها بذلك ترتقي بالذوق العاّم وتدفع امل�ضاهد/ة  
اإىل اخلروج من بوتقة اال�ضتهالك االآيل وامل�ضاهدة ال�ضلبّية  اإىل تدّبر 
فاعال  يكون  حـتى  الـكربى  االأ�ضئلـة  وطرح  حوله،  من  يجري  ما 

فـي االأحداث ال متحّمال تبعاتها.
بالن�ضبة  فر�ضة  الثورة  مّثلت  لقد 
اإلـى الـمنتجني والـمبدعني حتى يغرّيوا 
موا�ضفات  يف  النظر  وُيعيدوا  توّجهاتهم، 
من  فئة  تاأّخرت  ولئن  الثقايف.  ُمنَتجهم 
فاإّنها  الثوري،  املّد  منا�ضرة  عن  املبدعني 
االأعمال  يف  لت�ضاهم  اأمرها  تداركت 
فيها  اجلمهور  ثقة  ت�ضتعيد  عّلها  الدرامية 
�ضارية  مناف�ضة  ظّل  ويف  امل�ضاحلة.  فتتّم 
امل�ضريني  واملنتجني  االأتراك  املنتجني  بني 
�ضـّناع  على  كـان  ال�ضوريني،  واملنتجني 
الدراما اأن ُيثبتوا وجودهم واأن يلتحموا بال�ضعب الذي بات ينتظر 
اأن تعك�ش االأعمال الدرامية ق�ضاياه احلقيقية، واأن تكون يف خدمة 

الق�ضايا العادلة.
الفّن الدرامي  التكّل�ش عن  الثورة لتنزع طبقة  وهكذا جاءت 
بو�ضفه اأحد ُمفرزات الثقافة املدّجنة اأو اال�ضتهالكية . وقد ا�ضتطاع 
الفن التخّلي عن نخبويته، فلم تعد مادته االأولية ُت�ضتلهم من اللغة 
مرجعّية  طراأت   بل  الكال�ضيكية،  التعبريية  واالأ�ضكال  واملخّيلة 
ال�ضعب.  وهموم  ال�ضارع  وهي  ب�ضّدة،  نف�ضها  فر�ضت  جديدة 
كانوا  التظاهر،  �ضاحات  يف  يعت�ضمون  كانوا  الذين  فاملتظاهرون 
اإنتاج اأ�ضكال جديدة من التعبري عن غ�ضبهم وفرحهم  يربعون يف 
وطموحهم... وهذا يربهن على اأّن الثورة دفعت الفّنان اإىل م�ضاءلة 
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نف�ضه والنظر يف اأدواته وت�ضّوراته، واإىل اخلروج من الف�ضاء املغلق، 
وحّولت الفّن اإىل اأداة يف متناول النا�ش يتعاملون معه بطريقة مرّكبة 
وتبادلّية، يتفاعلون معه مّرة، وي�ضاهمون يف اإنتاجه مّرة اأخرى .وقد 
بدا جلّيا  اأّن ثّمة حالة من التحّرر والتنفي�ش �ضملت الفّن وكذلك 
�ضانعيه، وفتحت الف�ضاء للجميع لي�ضارك يف �ضياغة اللحظة الثورية 
غناًء وعزفاً وهتافاً و�ضعراً ور�ضما وت�ضويرا. وكاأّننا اإزاء دمقرطة الفّن 

وتر�ضيخ مقولة الت�ضاركّية. 
اأّن م�ضار ا�ضتعادة املبدع كرامة وحريته  يتجّلى  ولي�ش يخفى 
مراآة  ال  تكون،  حتى  للدراما  فعلّية  والدة  جت�ضيد  على  قدرته  يف 
والتعبري  والتحرير،  لالإرباك  و�ضيلة  بل  ‹العربي‹  للحراك  عاك�ضة 
ا�ضتكمال  اإىل  تقوده  التي  ال�ضلبة  وعزميته  نف�ضه  الفرد يف  ثقة  عن 

م�ضار التغيري.9
وبالرغم من ع�ضر التكّهن مبا �ضيف�ضي اإليه م�ضار ت�ضحيح الثورة 

اأو ا�ضتكمال مرحلة االنتقال الدميقراطي، ...
وبالرغم من �ضعوبة بلورة  روؤية وا�ضحة باإمكان الفّنان تخليدها 
فاإّن ف�ضل  اأو �ضورة،  اأغنية  اأو  اأو لوحة  فيلم  اأو  اأو م�ضهد  يف كتاب 
املف�ضلّي، يكمن يف احلر�ش  ارتاأوا مواكبة احلدث  الذين  املبدعني 
على احرتام عقول امل�ضاهدين، وفـي اّتخاذ الـمبادرة  حتى يكونوا 

داخل التاريخ ال خارجه .
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1  الكتابة االأخرى العدد1 يناير 2010 �ش 8)املفتتح (
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7  �ضفاء عزب ،هل ميكن »اأخونة« الفن يف م�ضر ما بعد الثورة؟ 
http://www.aawsat.com
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عديد اخلرباء ال�ضناعيني يتوّج�ضون خيفة على م�ضتقبل البث االإذاعي، �ضواء على املدى الق�ضري اأو املدى 
البعيد. قد تكون تخّوفاتهم ناجمة عن التطورات اجلارية من حولنا يف الف�ضاء االإعالمي. ويف راأيي، اأقّل ما يقال 

يف هذا ال�ضدد اإّن هذا التخّوف يف غري مو�ضعه. 
يف الواقع، هناك عّدة اأوجه للم�ضتقبل يتعنّي فهمها وتف�ضريها.

اأول : م�ضتقبل البث االإذاعي التقليدي وخدماته.
ثانيا : م�ضتقبل ال�ضراع القائم بني خدمات الو�ضائل االإعالمية اجلديدة وخدمات الراديو.  

 ثالثا : م�ضتقـبل تاأثيــر التكنولوجيا الـحديثة والـمتطورة على الراديو والتغيريات الناتـجة عن   هذا التاأثري، 
وت�ضمل النفاذ احلر الذي �ضوف يتمتع به امل�ضتمعون - وقد كانوا من قبل اأ�ضرى للراديو- نفاذهم اإىل خمتلف 
اأن  اأنف�ضهم  للم�ضتمعني  االآن  ميكن  التي  وامل�ضاهمات  االجتماعية  ال�ضبكات  ت�ضمل  كما  االإعالمية،  ات  املن�ضّ

يقّدموها لو�ضائل االإعالم.
اأنف�ضهم لتح�ضني خدماتهم. واإّن القائمة   رابعا : التـطور الذي �ضُيحدثـه الـمذيعون التقليديون من تلقاء 

فـي هذا امل�ضمار تطول وتطول. 
فلنفح�ش امل�ضائل املطروحة يف �ضياق ال�ضيناريو احلايل للف�ضاء االإعالمي، والتغيريات التكنولوجية املتوا�ضلة.

الرقمنة تاأتينا بـ«موجة جديدة« 

عبارة  ا�ضتحدثت  االإذاعي،  االإعالم  التكنولوجيا يف جمال  اأحدثتها  التي  ال�ضاملة  التغيريات  عن  للتعبري 
ات اجلديدة التي متّكن امل�ضتهلك من امل�ضاركة  جديدة وهي »املوجة الرقمية« وتعني اأننا و�ضلنا اإىل عهد املن�ضّ
والتفاعل يف املحيط االإعالمي. ويف تعّط�ضهم ال�ضديد اإىل التجارب اجلديدة وال�ضريعة واملتعّمقة، اأ�ضاف املبدعون 

وال�ضحفيون بعدا جديدا اإىل امل�ضهد االإعالمي. 

الراديو يف العقد الثالث من هذا القرن
الآفاق املمكنة؟

Vijay Sadhu أ.فيجاي �ضادهو�
موظفة تنفيذية رئي�ضة بق�ضم �لربجمة    

  �حتاد �إذ�عات �آ�ضيا و�ملحيط �لهادي - ABU. كو�ال ملبور 

ما يبديه اخلرباء 
ال�ضناعيون من 

تخّوف على 
م�ضتقبل البث 

الإذاعي ل مربّر له 
اليوم لتوّفر عّدة 
عوامل مو�ضوعية.

إذاعــــيــــات



99

القرن؟    هذا  من  الثالث  العقد  الراديو يف 

رغم اأّن املوجة 
الرقمية زعزعت 

الهياكل التقليدية 
ل�ضناعة البث 
الإذاعي، فاإنها 

�ضُتحدث يف الأفق 
تغيريات اأكرث 

ثورية يف م�ضتوى 
اخلدمات.

كّم التغيري يف جمال ال�ضناعة االإعالمية يزداد �ضرعة يوما بعد يوم. 
فاعلني  التكنولوجيات  هذه  ُتغري  وبينما  خاللها.  من  املتاحة  واخلدمات  احلديثة  التكنولوجيات  وتتواىل 
جددا اإىل دخول ال�ضوق االإعالمية، ومن ثّم اإحداث عن�ضر مناف�ضة جديد بالن�ضبة اإلـى الفاعلني الـموجودين 

على ال�ضاحة، توّفر يف ذات الوقت لالإذاعيني بعيدي النظر �ضبال جديدة لتح�ضني خدماتهم. 
وعلى الرغم من اأّن املوجة الرقمية زعزعت الهياكل التقليدية ل�ضناعة البث االإذاعي، فاإّن امل�ضتقبل �ضوف 
بـما يف ذلك  االأفق،  معاملها يف  تلوح  االآن، خدمات عديدة  منذ  وهناك،  ثورية.  اأكرث  بتغيريات  ياأتي ال حمالة 

ات اإىل االأجهزة املتعددة.  التو�ضيل متعّدد املن�ضّ
وال�ضوت  الرقمي،  الراديو  مثل  خدماتهم،  اإىل  جديدة  اأبعادا  االإذاعيون  اأ�ضاف  ذلك،  غ�ضون  يف 
وال�ضرتيـمينج  الراديـو،  على  املرئية  وال�ضور   ،)enhanced( املقّوى  وال�ضوت   ،)surround(ال�ضراوند
  )time-shifting(ضفتينج� والتايـم  الواب،  الو�ضائـط عرب  متعّدد  الـمحتوى  تـو�ضيل  اأي    ،)streaming(

اأي ت�ضجيل برنامج مبا�ضر ملتابعته يف وقت الحق. 
الذكية، اجلّوالة  املحتوى على االأجهزة  ات االجتماعية وتوفري  اإىل م�ضتمعيهم عرباملن�ضّ االإذاعيون  ويتوّدد 

منها والثابتة. وعملية التحّول ال تقف عند هذا احلّد بل توا�ضل التقّدم.
»املوجة الرقمية« عالمة فا�ضلة حتّث االإذاعيني على ا�ضتنباط حلول خمتلفة عن املاألوف ملواجهة التحديات 

امل�ضتقبلية ب�ضورة م�ضتدامة. 
وذلك  املجاالت  كل  يف  الرقمنة  �ضت�ضوده  اجلديد  العهد  اأّن  �ضواب،  على  املحللني،  من  الكثري  يتوقع 
بتوفري حمتوى جديد. وملجابهة التحديات التي يفر�ضها املحيط االإعالمي، يتعنّي علينا متكني امل�ضتخدمني من 

اال�ضتعمال املتعدد للمحتوى.
ا�ستخدام قوة التو�سيل عرب الإنرتنت 

لكي يدخلوا العهد اجلديد، يعمد الكثري من االإذاعيني اإىل اال�ضتخدام ال�ضامل ملواقع الواب والتو�ضيل عن 
طريق االإنرتنت ال�ضتكمال خدماتهم االأ�ضا�ضية. ومن الو�ضائل الفعالة لتحقيق ذلك، توفري اخلدمات االإخبارية 

ات ال�ضبكات االجتماعية. على الواب والتفاعل معها عرب من�ضّ
هوؤالء  واأّن  النا�ش،  عامة  لدى  فاأكرث  اأكرث  متوفرة  املعلومات  باأّن  تعرتف  اأن  االإذاعي  البث  �ضناعة  على 
املتعّددة  وال�ضا�ضات  املتعّددة  العر�ش  الأجهزة  ا�ضتخدامهم  املهنية.  واأن�ضطتهم  اليومية  حياتهم  يف  ي�ضتعملونها 
ي�ضّهل النفاذ اإلـى املعطيات املتعلقة باأ�ضلوب احلياة، ومن ثّم اإثراء حياتهم. وهكذا متّكنهم تكنولوجيات االإنرتنت 

والهاتف اجلّوال من تبادل التجارب واملعلومات، ف�ضال عن التوا�ضل.
بروز الراديو املرتبط بالأقمار ال�سناعية

الراديو املت�ضل باالأقمار ال�ضناعية ميّثل جناحا للتن�ضيق بني البث االإذاعي و االإنرتنت، الأنه يوفر معلومات 
حمددة من �ضاأنـهـا اإثـراء الريـا�ضة وغريها من الـمحتويات عند اإقامة اأّي م�ضروع تـجاري، يتعنّي و�ضع قيمـة 

على االأنواع الـجديدة من املحتويات وحتويل هذه القيمة اإىل نقد.
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الركوب على الو�ضائط الجتماعية  

اأ�ضبحت و�ضائل االإعالم االجتماعية ت�ضاهي يف ن�ضر املعلومات ال�ضرعة الفريو�ضية. فما ِمن حدث يحمل 
ر�ضالًة ما اإاّل وانعك�ضت تفا�ضيله على �ضبكات االت�ضال االجتماعي يف التّو واللحظة، جاذبة اإياها اأعدادا هائلة من 
ة فعالة لتو�ضيل املحتوى االإذاعي، بعدما كان حكرا على االإذاعيني  املتابعني على الواب. وغدت ال�ضبكات من�ضّ

طيلة قرن تقريبا.
لي�ش من املهم اأن ي�ضارك اأو ال ي�ضارك مذيعو الراديو يف هذه الثورة االإعالمية، بل من ال�ضروري اأن يغتنموا 
وفر�ش  بتحديات  يتكّهنوا  اأن  اأي�ضا  واملهم  الطرق.  باأف�ضل  م�ضتمعيهم  اإىل  للو�ضول  اأمامهم  ال�ضانحة  الفر�ضة 
اأخرى  اإعالمية  و�ضائـل  مع  الربجمة  هذه  دمج  و�ضبل  االجتماعية  ال�ضبكات  اإلـى  بالن�ضبة  االإذاعيـة  الربجمة 

ات.  متاحة على املن�ضّ
�ضناعة الراديو توا�ضل ال�ضري بف�ضل حت�ضني اجلودة 

عديد التطورات امل�ضّوقة يف جمال االإبداع رفعت امل�ضمون االإذاعي اإىل م�ضتويات عليا من اجلودة. وجمّرد 
الراديو  تطور  اأّن  البارزين  االإذاعيني  بع�ش  يعتقد  للغاية.  مهّم  اأمر  للم�ضتمعني  �ضّيق  توفري حمتوى  اإىل  التطلع 
ال�ضناعة  اأن تكون هذه  يلّخ�ش �ضرورة  ال�ضعور  اإىل االأمام، وهذا  الراديو توا�ضل �ضريها  الرقمي يجعل �ضناعة 

متقدمة على غريها يف ال�ضوق االإعالمية لتوا�ضل نفعها و�ضعبيتها.    
النا�ش �ضماعه بطريقة  لذلك يتحتم على املذيعني، وب�ضورة ملّحة، تقدمي حمتوى �ضمعي ال يت�ضنى لعاّمة 
اأخرى. اأذكر على �ضبيل املثال بّث احلفالت املو�ضيقية ذات اجلودة العالية عرب القنوات املتعددة، وبث اأحداث 

من هذا القبيل، تبعث يف النف�ش �ضعورا عميقا بالواقع ولي�ش اخليال.
منو الف�ساء االإعالمي واأمناط اال�ستهالك  

اإّن تطّور اخلدمات االإعالمية واأمناط اال�ضتهالك يختلف من بلد الآخر. ومتيل بع�ش املناطق اأكرث من غريها 
اإىل ا�ضتخدام الراديو باعتباره امل�ضدر االأ�ضا�ضي ال�ضتهالكها االإعالمي.

االإذاعية.  للمحطات  الـمتوا�ضل  والتعّدد  الـمكّثف  واال�ضتماع  الـمرتفع  النمو  مثال  الهند،   يف  الراديو 
الهواتف النقالة تتكاثر ب�ضرعة، ويبلغ عددها االآن نحو 900 مليون هاتف. ن�ضبة هامة من امل�ضتمعني ي�ضتخدمون 

اإذاعات اآف.اآم)FM(  املدجمة يف هواتفهم الـجّوالة وهذا االجتاه يف ازدياد مطرد.
اأ�ضـرتاليا بلد نـجح فيه ا�ضتخدام الراديو الرقمي على نطـاق وا�ضع، حيث بات هـذا الـنوع عن�ضرا هـامـا، 
ارتفعت مداخيل  ن�ضبة اال�ضتماع، كما  فارتفعت بذلك   .  )AM( واآي.اآم    )FM( اآف.اآم اإذاعات  اإىل جانب 

الدولة من الراديو. وبرز جيل جديد من املحتويات ي�ضرتعي انتباه امل�ضتمعني.
تتميز اإندوني�ضيا باالأعداد الهائلة مل�ضتمعي الراديو، مع النفاذ اإىل الربامج العمومية والتجارية على حّد �ضواء. 
اإذاعّيو الـمرفق العام اأقاموا �ضبكة اإذاعية حديثة جّدا و وبعيدة الـمدى لتغطية كافـة ال�ضكان، وهو عمل جّبار 
نظًرا اإىل جغرافيا البلد. اأما االإذاعيون التجاريون فهم يوّجهون براجمهم اإىل فئات كثيفة ومو�ضرة من ال�ضكان. 

وحتى راديو املجتمعات املحلية يلعب دورا حيويا يف اإندوني�ضيا.

غدت �ضبكات 
الت�ضال الجتماعي 
من�ّضة فّعالة لإبالغ 
املحتوى الإذاعي، 
بعدما كان حكرا 
على الإذاعيني 
طيلة نحو قرن.
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 .)FM( وانت�ضارا وا�ضعا الإذاعة  اآف.اآم )AM( اأما اأمريكا ال�ضمالية فهي ت�ضهد نه�ضة كربى الإذاعة  اآي.اآم
وفيهـا يخ�ضع الراديو الرقمي عرب االأقمار ال�ضناعية لنظام اال�ضرتاك، وقـد اأثبت نـجاحه باعتباره عـامال رئي�ضيا 

يف ال�ضوق االإعالمية. 
ال�ضعب والإعالم يقرتبان من بع�ضهما 

يالحظ اأّن االإعالم متاح اليوم اأكرث فاأكرث لعامة النا�ش، وهم ي�ضتخدمونه يف حياتهم اليومية ويف اأعمالهم. 
املتعلقة  املعلومات  اإىل  النفاذ  اأن  يالحظ  كما  للغاية.  عاديا  اأمرا  اخلدمات  متعددة  االأجهزة  ا�ضتعمال  واأ�ضبح 
باأ�ضاليب العي�ش �ضاهم يف اإثراء حياة النا�ش. ذلك الأّن تكنولوجيا االإنرتنت و الهاتف الـجّوال تـمّكن النا�ش 
من تبادل التجارب واملعلومات. اأما التحدي الذي يواجه االإذاعة يف ع�ضر االإعالم، فهو موا�ضلة بث املحتوى 
املعلومة  انت�ضار  عهد  فعال  اجلهود.دخلنا  وت�ضافر  التقارب  عهد  عهدنا  الأّن  ات،  املن�ضّ من  �ضل�ضلة  عرب  الغني 
الغنية مبحتوى جديد. وملواجهة التحديات املطروحة يف هذا املحيط االإعالمي، ال بّد من اتباع �ضيا�ضة �ضعارها: 

»االإنتاج مرة والن�ضر يف كل مكان«.  
الراديو يوجد يف كل مكان وي�ضل النا�ش بع�ضهم ببع�ش 

يوجد الراديو فـي كل مكان، يف ال�ضيارات، و الـمتاجر، و اأماكن العمل، وعلى الـخط   – حيثما توجدون، 
ات  هناك حمتوى اإذاعي ُيَبّث على اأمواج اآي.اآم  )AM(اأو اآف.اآم.)FM(، ونظرا  اإىل التناف�ش ال�ضديد بني املن�ضّ
ذات املحتوى متعدد الو�ضائط، لنا اأن نت�ضاءل، لـماذا ال تزال هذه الو�ضيلة االإعالمية بالذات فـي عامل الوجود، 
وقد بلغت من العمر االآن نحو قرن؟ اجلواب بكل ب�ضاطة هو اأّن الراديو ال يوفر املو�ضيقى فقط، بل هو م�ضرح للفكر 

ي�ضّرك النا�ش يف احلياة االجتماعية و ي�ضل بع�ضهم ببع�ش.
حتى بالن�ضبة اإىل الو�ضائط على اخلط، التي تتيح النفاذ اإىل اأعداد هائلة من امل�ضتخدمني، فاإّن الراديو، يف الواقع، 
اأو�ضع انت�ضارا ب�ضبكاته العمالقة التي متتد من املجتمعات املحلية اإىل امل�ضتمعني على ال�ضعيدين الوطني والدويل. الراديو 

همزة و�ضل متّكن الرجال والن�ضاء من تبادل املعلومات داخل جمتمعاتهم ومن اإقامة ج�ضور التوا�ضل بني املجتمعات. 
يف ذات الوقت، يحدث االآن تغيري جذري يف جمال االإذاعة. حيث يوّفر الراديو الرقمي عديد االإمكانيات 
االإ�ضافية للتطبيقات ذات املحتوى، اإىل جانب اخلدمات القائمة على قاعدة املعلومات وحتى التخطيطـات وال�ضور 

الثابتة –الراديو املرئي.
بينما اأقدم بع�ش املذيعني اأنف�ضهم على ا�ضتنباط طرق جديدة لتلبية �ضروط ال�ضوق، يبقى مو�ضوع االت�ضال 
بامل�ضتمعني واإ�ضراكهم يف حاجة اإىل التجديد والعناية. وبف�ضل نفاذ امل�ضتخدمني اإلـى الـمن�ضات املتعددة، بحثا 
ات، وتقارب اأجهزة اال�ضتقبال، وابتداء الربجمة  عن املحتوى اجليد، وكذلك بف�ضل بروز الراديو متعّدد الـمن�ضّ

على نطاق عاملي، وتنّوع جماهري امل�ضتمعني، اكت�ضبت توا�ضلية امل�ضتمع معاين جديدة ودقيقة.  
اإ�ضراك ال�ضباب

ويعّبـروا  تـحّدياتهم  ليتحدثوا عن  الـمنافذ  مـا يكفي من  لي�ش لديهم  لل�ضباب عديد االن�ضغاالت، ولكن 
عن �ضواغلهم اأو ي�ضّركوا النا�ش يف جناحاتهم. فهم يف حاجة اإىل فر�ش لريووا حكاياتهم الذاتية ويّتعظوا بحكايات 

االآخرين. وهذا ما توفره اإذاعات املجتمعات املحلية يف اإنتاجها وبراجمها.

لعّل التحّدي الذي 
يواجه الإذاعة 

يف ع�رش الإعالم، 
هو موا�ضلة بث 
املحتوى اجلّيد 
عرب �ضل�ضلة من 

املن�ّضات املتعّددة.

القرن؟    هذا  من  الثالث  العقد  الراديو يف 
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يتخّوف املهنيون االإذاعيون من اأّن ال�ضباب ين�ضرفون عن الراديو التقليدي ويقبلون على و�ضائل االإعالم 
وال�ضا�ضات احلديثة. هذا التحّول موؤ�ضف اإىل حّد ما، ولكن علينا اأن نعرتف باأهمية التواجد على هذه االأجهزة، 

واأّن من ال�ضروري اأن يتعّلم املذيعون كيف ي�ضتخدمون كل ال�ضا�ضات املتاحة ب�ضورة فعالة.
ح�ضبما ورد يف درا�ضة حالة، توّفر اإذاعة هونكوجن العامة )RTHK( خدمات خا�ضة لفائدة ال�ضبيان؛ وهي 
 .)The Sunday Smile( وب�ضمة االأحد )Teen Time( ووقت املراهقني )Teen Power(  قوة املراهقني
برنامج قوة املراهقني موّجه اإىل امل�ضتمعني دون الع�ضرين، وله جمل�ش نقا�ش على الواب، حيث ُيودع امل�ضتخدمون 

لني.  لة وفنانيهم املف�ضّ ر�ضائل ق�ضرية عن مو�ضيقاهم املف�ضّ
برنامج »ب�ضمة االأحد« يعطي االأطفال والوالدين فر�ضة فريدة للتدرب على التحادث باالإجنليزية. ويحتوي 
الربنامج على فقرات تعليمية  م�ضّلية، وم�ضابقات تتّوج بجوائز، ومو�ضيقى موّجهة اإىل ال�ضبيان. وُيدعى االأطفال 
من مدار�ش خمتلفة بهونكونـج اإىل امل�ضاركة يف الربنامج كل اأ�ضبوع. وللربنامج �ضيغة تفاعلية بارزة على الواب. 
ميّكن  وهذا  ال�ضبكة.  على  املرئي  ن�ضها  مع  امل�ضجلة  الق�ضة  تودع  ثم  ق�ضة  يقراأ  زائر  حُما�ضر  هناك  اأ�ضبوع  كل 

االأطفال من الرجوع اإىل الربنامج كي »ي�ضتمعوا للق�ضة ويقروؤوها« يف اآن واحد.
هناك عن�ضر جديد ابتكرته اإذاعة هونكوجن العامة )RTHK( واأودعته موقعها على الواب يتمّثـل يف �ضفحة 
ُتدعى رحلة غري عادية )Unusual Journey(  يدّون ال�ضبيان املبحرون فيها مذكراتهم اليومية  اأثناء �ضفرهم 

اأو عملهم باخلارج.
اإذاعة املجتمعات املحلية جزء من امل�ضتقبل 

ـّل راديو املجتمعات املحلية يف القطاع االإذاعي جماال ن�ضيطا يف امل�ضتقبل، حيث �ضتاأتي امل�ضاهمات  �ضوف ميث
من املجتمع ومن منتجي الربامج والر�ضائل التي يتبادلونها مع جمتمعهم وم�ضتمعيهم يف الدار املجاورة. وقد ي�ضبح 

ذلك مثاال ممتازا لل�ضحافة املحلية التي ت�ضدر عن املجتمع ولفائدته. وال يتطلب هذا العمل تكنولوجيا متقدمة.
راديو املجتمع املحّلي له خا�ضيات امل�ضروع الذي ميلكه وي�ضارك يف ن�ضاطه املجتمع برّمته. وف�ضال عن كونه 
ة ت�ضاهم يف تالحم املجتمع. هوؤالء امل�ضتمعون  ة يخاطب فيه املجتمع نف�ضه عرب خطوطه اخلا�ضة، فاإّن هذه املن�ضّ من�ضّ
يثّمنون النزعة املحلية – املو�ضيقى املحلية، واالأخبار املحلية، ولهجة مقّدمي الربامج التي هي لهجتهم. اأثبت راديو 
التنمية والتحّول االجتماعي يف عدة مناطق حول  رئي�ضيا يف عملية  باعتباره عن�ضرا  املجتمعات املحلية جناعته 

العامل. ذلك الأّن براجمه ترّكز دوما على م�ضائل التعليم، وال�ضحة، والبيئة، والزراعة، والتنمية الريفية واملحلية. 
اأّي وقت  اأن ت�ضـاعد االإذاعيـني الـمحليني على اال�ضتجابة للتغيري اأكرث من  ومن واجب �ضناعة الراديو، 

حتى يكونوا م�ضتعدين للم�ضتقبل.
اأمناط اال�ستماع 

تتغري با�ضتمرار اأمناط اال�ضتماع اإىل االإذاعة. وياأتي الراديو الرقمي االآن �ضحبة الن�ش املرئي وال�ضورة. ُتظهر 
درا�ضات اأجريت يف بلد اآ�ضيوي اأّن امل�ضتمع يف �ضّن الـ65 ين�ضت كثريا اإىل الراديو اآي.اآم )AM( ، بينما يكاد 

.)FM( امل�ضتمع يف �ضّن الـ15 ال ي�ضغي اإىل  اأّي برنامج على هذه املوجات، بل كثريا ما ي�ضتمع ملوجات اآف.اآم

اأثبت راديو 
املجتمعات 

املحلية جناعته، 
باعتباره عن�رشا 
رئي�ضيا يف عملية 
التنمية والتحّول 

الجتماعي يف عّدة 
مناطق من العامل.
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 بناء على ذلك، يتكّهن بع�ش اخلرباء اأّن راديو اآي.اآم، ولو يف غياب م�ضتمعني جدد، �ضوف يبقى على قيد 
الـحياة لفرتة ترتاوح بني 20 و30 �ضنة على االأقل. وفيما بعد، �ضوف يتمّكن َمْن يريد ال�ضماع اإلـى الربامـج 

التي كانت تبّث على حمطات اآي.اآم، من احل�ضول عليها عرب الراديو الرقمي. 
ومن اجلدير بالذكر اأّن الراديو الرقمي – اإىل حد االآن – يتجاوز عن�ضر ال�ضّن. كل النا�ش ي�ضتمعون اإليه. 
طبعا ال تزال اأعداد امل�ضتمعني اإليه �ضغرية، لكنه من املتوقع اأن تزداد ب�ضرعة. من جهة اأخرى، غالبا ما يكون 

�ضة، ولكنه ي�ضّكل دائما عن�ضر مناف�ضة قوية الإذاعة املرفق العام.       الراديو التجاري موّجها اإىل فئات متخ�ضّ
الراديو الرقمي منت�ضر يف كل مكان 

الراديو الرقمي اأداة ا�ضرتاتيجية الإبقاء االإذاعة على قيد احلياة يف هذا العامل املتقارب اأ�ضا�ضا بف�ضل و�ضائل 
االإعالم املتعددة. متى يتم اإيقاف الراديو التناظري ب�ضورة نهائية؟ هذا االأمر مرتبط ب�ضيا�ضات البلدان واملناطق 
املادية  والتكلفة  الطيفية  القدرة  حيث  من  بكثري  اأف�ضل  الرقمي  الراديو  ولكن  به.  التكّهن  ميكن  وال  املعنية 

ـّل امل�ضتقبل. والتداعيات البيئية، وهو بذلك ميث
على اأّن ال�ضرتميينج والـمحتويات الـمتالقية على االأجهزة الـجّوالة �ضوف تنمو اأي�ضا ب�ضرعة. ففي اأ�ضرتاليا مثال، 
يعّد الراديو الرقمي ناجحا، حيث ا�ضتاأثر بالنفاذ اإىل %10 من ال�ضكان خالل ثالث �ضنوات تقريبا. ياأتي الراديو 
الرقمي بفوائد جّمة ل�ضالح الراديو التقليدي، مبا يف ذلك ال�ضا�ضات والن�ش، مـّمـا ميّدد يف نفع الراديو التقليدي وبقائه.

التطبيقات الذكية – دافع قوي 

رائعة ال�ضتقبال  الذكية، وهي طريقة  التطبيقات  البث االإذاعي، ظهور  الرئي�ضية يف �ضناعة  التطورات  من 
وم�ضاهدة املحتوى متعدد الو�ضائط على االأجهزة الذكية والراديو الهجني. من املوؤكد اأّن ا�ضتخدام التطبيقات 
الذكية �ضوف يوؤّثر تاأثريا عميقا يف ا�ضتعمال املحتوى. يف واقع االأمر، »ت�ضتويل« التطبيقات الذكية على حمتوى 

الربامج باعتباره اإّما قطعة منف�ضلة اأو عر�ضا لقناة. 
لتو�ضيل وا�ضتهالك املحتوى االإذاعي، مـّما ُيجرب موّفري املحتوى  الذكية طريقة جديدة  التطبيقات  توّفر 
على اإقامة نظام خمتلف يوؤّمن ا�ضتخدام التطبيقات. يف الوقت نف�ضه، �ضوف يتمّكن امل�ضتهلكون من الو�ضول 
ـّل طريقة فعالة لعر�ش املحتوى  اإىل براجمهم ب�ضهولة بف�ضل هذا الدافع التكنولوجي القوي. هذه التطبيقات متث
كـاملة  ا�ضتفادة  الـراديو  ت�ضتفيد حمطـات  ولكي  تو�ضيل.  كاأداة  االإنرتنت  ي�ضتخدمون  الذين  االإذاعيني  على 
من تطبيقات االإنرتنت، عليها اأن تندمج يف برامج الراديو القابلة للتو�ضيل، مـّما �ضي�ضاعد بدوره على ا�ضتقطاب 

م�ضتمعني جدد. وترويج التطبيقات على الهواء هو اأي�ضا مفتاح جناحها.
التكنولوجيا وجهاز ال�ضتقبال الإذاعي 

امل�ضمون  م�ضتوى  على  االإبداعية  القدرات  تنمية  التكنولوجيا  توا�ضل  املَِلك،  هو  امل�ضمون  ُيعترب  بينما 
من  جديدة  اأنواع  اإنتاج  من  ومتّكن  املحتوى،  البتكار  جديدة  اإمكانات  توّفر  فهي  الربامج.  وتو�ضيل  االإذاعي 
ات ويف االأوقات التي يختارونها. ي�ضتمّر الراديو يف التغرّي ب�ضبب  العرو�ش لفائدة امل�ضتمعني، وذلك على املن�ضّ
التكنولوجيا. وال يتعلق االأمر فقط باالإ�ضطوانات امل�ضغوطة )CDs(  وت�ضجيالت اآم.بي3 )MP3( وراديو االأقمار 

الراديو الرقمي يعّد 
اأداة اإ�ضرتاتيجية 

لإبقاء الإذاعة على 
قيد احلياة يف هذا 
العامل املتقارب 
اأ�ضا�ضا، بف�ضل 
و�ضائل الإعالم 

املتعّددة.

القرن؟    هذا  من  الثالث  العقد  الراديو يف 
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Wi-( ونقط واي-فاي ،)audio streaming( ال�ضناعية، بل يتعداها اإىل البث ال�ضمعي املبا�ضر على الواب
Fi hotspots( يف ال�ضيارة، وال�ضرتميينج على الهاتف اجلّوال، والقائمات املو�ضيقية )playlists( امل�ضخ�ضنة، 
وخدمات ال�ضرتميينج ال�ضمعي املتحّولة اإلـى االإعالنات التجارية املحلية. يرتبط الراديو اليوم ببقية العامل اأكرث 
من ذي قبل. وهناك العديد من اأجهزة الراديو الـمخّباأة داخل االأجهزة املرتبطة باالأقمار ال�ضناعية، كراديو اآف.اآم 

فـي الهاتف اجلّوال الذي ي�ضتطيع االت�ضال باالإنرتنت ملزيد التعرف على ما ن�ضتمع اإليه.
)mam/النظام ال�سامل لتدفق العمل واإدارة الأ�سول الإعالمية )مام

 media asset( االإعالمية  االأ�ضول  واإدارة  امللفات  على  القائمة   )workflows( العمل  تدّفق  اأنظمة 
املثري  ومن  والبعيد.  الق�ضري  املدى  على  ومعاجلته  املحتوى  ال�ضتنباط  قاعدة  توّفر   )management/mam
عرو�ش  الإجناز  جدا  وا�ضعة  من�ضاآت  اإىل  حتتاج  التي  الرقمي،  الراديو  مبحتوى  اخلا�ضة  االإنتاج  اأنظمة  لالهتمام 
االأبعاد،  متعددة  اأ�ضوات  اإنتاج  من  املحتوى  مبدعي  متّكن  الع�ضرية  املن�ضاآت  هذه  القنوات.  متعددة  اخلدمات 

ك�ضوت ال�ضراوند 5.1، ب�ضهولة ن�ضبية. 
متعدد  املحتوى  عرو�ش  اإىل  بالن�ضبة  الرقمية  االأ�ضول  باإدارة  املتعلقة  التعقيدات  حتتاج  اأخرى،  جهة  من 
امل�ضتقبل  )playout( يف  للبث  اآوت  البالي  اأنظمة  توّفر  �ضوف  اجلودة.  مزيد  اإىل  القنوات،  ومتعدد  ات  املن�ضّ
م�ضتويات اأعلى اإتقانا يف البالي اآوت ال�ضامل، واالرتباط املتبادل مع البنية التحتية القائمة على امللفات واإدارة 

االأ�ضول االإعالمية.
�ضرورة ال�ضتفادة املالية من املحتوى الإذاعي 

ات التو�ضيل املتعددة. وعلى وجه اخل�ضو�ش،  ال بّد ملذيعي الراديو اأن ي�ضتفيدوا نقديا من اإنتاجهم عرب من�ضّ
ميكن ا�ضتعمال املحتوى ال�ضّيق لتاأمني اأنواع جديدة من االإعالنات على الراديوهات والهواتف. يف هذا املجال، 

يوّفر املحتوى املمتاز، كتغطية االأحداث الريا�ضية، ريعا اأوفر ملنتجي املحتوى االإذاعي.
فر�ش الراديو وحتدياته 

ال�ضناعة.  تواجه  التي  للتحديات  الت�ضـدي  على  ت�ضـاعد  جديدة  فر�ش  اإلـى  ال�ضبيل  مّهد  التحّول  هذا 
النا�ش �ضماع كل ما يريدون. لكن ال، فـي الواقع  اأم بي 3 واالإنرتنت، ي�ضتطيع  اأجهزة  اأنه بف�ضل  كنا نفرت�ش 
ال ي�ضتطيعون ذلك. يوّفر الراديو اأكرث فر�ش من هاتني الو�ضيلتني ف�ضال عن �ضهولة النفاذ. لكن، منذ اأن غرّيت 
  )iPod( واالأي- بود  )iPhone(و�ضائط اال�ضتهالك اجلديدة ديناميكية �ضناعة الراديو عرب اأجهزة االأي- فون
وغريهما، حتّتم على االإذاعيني اإعادة تقييم عرو�ضهم وطريقة عملهم.نظرا اإىل هذا ال�ضيناريو الـمتغرّي، ال بد من 

ا�ضتك�ضاف اإ�ضرتاتيجيات جديدة تعتمدها �ضناعة الراديو لتبقى قوة فعالة يف �ضوق الو�ضائط االإعالمية.
التو�ضيل متعّدد  اإىل اعتبار  اأدى التالقي التكنولوجي يف جهاز واحد  الراديو و�ضيطا منفردا. فقد  مل يبق 
الو�ضائط عرب الراديو منوذجا معياريا ولي�ش ا�ضتثناء. عالوة على ذلك، كل االبتكارات الـمتقدمة، مثل اأجهزة 
تطبيقا  باعتباره  باقاتها  �ضمن  الراديو  تربط   )mp3(  3 بي  واأم   )iPads( بادز  واالأي    )iTunes( تيونز  االأي 
مـمّيزا. ويبقى ال�ضوؤال مطروحا لـمعرفة ما اإذا كان التالقـي مع اأ�ضكـال الو�ضـائط االأخرى مـيزة اإيجابيـة اأم ال ؟ 

واجلواب يكمن يف اإدارة املحتوى االإذاعي ل�ضالح هذا العامل االإعالمي متالقي االأطراف.

منذ اأن غرّيت 
و�ضائط ال�ضتهالك 
اجلديدة ديناميكية 
�ضناعة الراديو عرب 
الأجهزة املتطورة، 

حتّتم على 
الإذاعيني اإعادة 
تقييم عرو�ضهم 
وطريقة عملهم.



105

الراديو يت�ضدى للم�ضائل العاملية اخلطرية 

الراديو االأخ�ضر،  الراديو.  لـمذيعي  باعتبارها حتديا جديدا  البيئية  وامل�ضائل  املناخي  بالتغيري  التوعية  برزت 
كما ت�ضّمى الربامج االإذاعية حول التوعية البيئية وحماية البيئة، هو مركز االهتمام احلالـي للبث االإذاعي. التغرّي 
املناخي م�ضاألة عاملية وكل �ضخ�ش على هذا الكوكب يتحّمل جزءا من امل�ضوؤولية. والراديو، باعتباره و�ضيلة ات�ضال 

باجلماهري، يتمتع مبكانة فريدة ليقود النا�ش يف كل ما يتعلق مب�ضاكل ارتفاع احلرارة يف العامل.
الكوارث الطبيعية تعّطل قنوات االت�ضال والبنية التحتية لو�ضائل االإعالم ال�ضيما يف حـالة وقوع ت�ضونامي. 
ال تخفى على اأحد اأهمية هذه الو�ضائل يف اأعقاب الكوارث الطبيعية، اإذ يحتاج النا�ش اإىل معرفة ما يجري بالن�ضبة 
اإىل جهود االإغاثة، ومعرفة االأخبار املحلية ب�ضورة عامة. ويلعب الراديو دورا حموريا يف ن�ضر االأخبار حول اأع�ضاء 

العائالت املفقودين وما ي�ضّمى اليوم بـ»اأخبار اخلري«. الراديو اأهم واأقوى و�ضيلة ات�ضال يف اأعقاب االأزمات.
عملت االإذاعة بنجاح يف جمال تدريب النا�ش على اال�ضتعداد ملواجهة الكوارث. ومبا اأّن اخلوف يزداد عندما 
يغيب اخلرب، ت�ضاعد االإذاعة، عرب م�ضلحة اال�ضتجابة ال�ضريعة، على �ضّد الفراغ االإخباري، بتمكني املجتمع املحلي 
وم�ضالح الطوارئ لديه من احل�ضول على املعلومات ال�ضرورية ون�ضرها كي يتمّكن املجتمع من اإعادة بناء حياته. 
قد يقع اخللط اأحيانا بني هذا الدور وبني التقارير العادية لو�ضائل االإعالم ولكن هذا الدور خمتلف. الأنه ال ميكن 
اإجنازه اإاّل اإذا كان املذيعون م�ضتعدين لذلك ويعملون �ضويا. يف كل كارثة، هناك احتياجات مماثلة – حيث يوجد 

امللجاأ، واالإمدادات الطبية، واملاء.  
م�ضتقبل املحتوى الإذاعي: كيف تروى الق�ض�ش 

بينما يوا�ضل البث االإذاعي تطّوره ومنّوه، تتمثل اإحدى املقاربات يف ابتكار اأعداد متزايدة من االختيارات 
اإىل املحتوى. ة ينفذون  اأّي من�ضّ اأّن امل�ضتمعني ال يهّمهم من  اأظهرت التجارب حول العامل  لفائدة امل�ضتمعني. 
عندما يكون لدى امل�ضتهلكني اختيارات ال حّد لها، فاإّن الـمحتوى هو الذي »يختطفهم« واإال �ضوف ي�ضغطون 

ات اأخرى.  على زّر ويقفزون اإىل من�ضّ
كل ما يف االأمر، هو اأّن الراديو يروي ق�ضة ما. هذا املفهوم االأ�ضا�ضي مل يتغري بالن�ضبة اإىل الو�ضائط اجلديدة، 

ولكننا اليوم نبتكر املحتوى مع م�ضتمعينا، وال نكتفي بدفع املحتوى نحوهم.
املحتوى امل�ضرتك هو مفتاح امل�ضتقبل. لي�ش املحتوى الذي ننتجه االآن، بل املحتوى الذي نتقا�ضمه هو الذي 
يدفعنا اإىل امل�ضتقبل. �ضوف ت�ضاهم ال�ضراكة بني امل�ضتمعني واملجتمعات املحلية يف اإجناح الراديو يف امل�ضتقبل. ولكن 
علينا اأن نكون حمّل ثقة امل�ضتمعني ونعطيهم ما نعدهم به.قوة الراديو تكمن حا�ضرا وم�ضتقبال يف اأنه تبّنى وا�ضتوعب 
هذه ال�ضفات، وجعلها جزءا ال يتجزاأ من كيانه، مما يجعله متاحا ومتقّدما يف كل االأحيان. وامل�ضتمعون يدفعون 

بالق�ضة اإىل االأمام باأكرث �ضرعة واإقناع، مما كان االإذاعيون قادرين عليه مبفردهم. فلندع املجتمع يروي احلكاية.
الراديو وت�ضافر اجلهود

باالأقمار  املرتبطة  التلفزيونات  تعّد  االإنرتنت،  ومواقع  الرقمي  الراديو  �ضا�ضات  على  املتاح  املحتوى  بعد 
الراديو  الراديو. كما تربز احللول الهجينة التي جتمع بني  اإىل  بالن�ضبة  نـمّو يربز للوجود  اأهّم عن�ضر  اال�ضطناعية 

من خ�ضائ�ص البث 
الإذاعي اليوم، اأّن 
الإذاعيني اأ�ضبحوا 
يبتكرون املحتوى 
مع م�ضتمعيهم، 
ول يكتفون بدفع 
امل�ضامني نحوهم.

القرن؟    هذا  من  الثالث  العقد  الراديو يف 
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الرقمي والهواتف اجلوالة، باعتبارها �ضعبية للغاية من حيث تو�ضيل املحتوى االإذاعي املجاين اإىل الهواتف. وتدّر 
الهواتف املرّكب داخلها اأجهزة ا�ضتقبال، اأرباحا هائلة على امل�ضتهلكني و�ضركات الهاتف اجلّوال واالإذاعيني.

تفيد درا�ضة اأّن ن�ضف ال�ضكان تقريبا يف اأ�ضرتاليا ما بني �ضّن 16 و24 �ضنة ي�ضتمعون للراديو على هواتفهم 
اجلّوالة. ولهذا ال�ضبب، يرّكب بع�ش �ضانعي الهواتف رقيقات الراديو الرقمي يف الهواتف لتوفري الربامج االإذاعية 

املجانية واملدعومة بالتطبيقات الهاتفية.
مذيعو الراديو ي�ضتفيدون من االجتاهات اجلديدة على الواب بتوفري حلول ال�ضرتميينج وكذلك بتحديد عدد 

امل�ضتمعني على ال�ضبكة. ومبا اأّن هذه املعلومة قابلة لالإثبات، فاإنها مهّمة الأ�ضحاب االإعالنات. 
عّدادات  ومتّثل  امل�ضتمعني.  عدد  لتقدير  متنوعة  طرق  توجد  كما  للنا�ش،  عديدة  اختيارات  االآن  توجد 

النا�ش)People Meters(  طريقة جديدة لهذا الغر�ش.

اخلــــال�ضــــة 

نحن االآن يف خ�ضّم ثورة رقمية – وال جمال الإيقاف التقّدم - بالن�ضبة اإلـى منتجي الـمحتوى وم�ضتهلكيه 
على حّد �ضواء، وهي تـحّد خميف بالن�ضبة اإلـى حّرا�ش الربجمة التقليديني.

واأين  ومتى  يقّرروا كيف  اأن  ي�ضتطيعون  فهم وحدهم  امل�ضاهدين.  �ضاأن  ال�ضاأن  اجلديد،  العاملي  النظام   يف 
يريدون ا�ضتقبال املعلومات والت�ضلية. 

• َمْن �ضيك�ضب وَمْن �ضيخ�ضر؟ 	
• كيف ي�ضتطيع االإذاعيون اأن ينجحوا يف البقاء، باعتمادهم ا�ضرتاتيجيات اإعالمية جديدة؟ 	
• هذه فكرة ت�ضتحّق الدرا�ضة؟	

____________________ 
  االآراء الواردة يف هذه الدرا�ضة ُتـلـزم الـموؤّلفة وقد ال تـمّثـل اآراء منظمتها .*

نحن الآن قي 
خ�ضّم  ثورة رقمية، 

ل جمال لإيقاف 
التقدم، بالن�ضبة 

اإل منتجي 
املحتوى الإذاعي  

وم�ضتهلكيه، 
وهي حتّد خميف 

بالن�ضبة اإل 
حرّا�ص الربجمة 

التقليديني.
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باأهمية  العامل  اإح�ضا�ش  فيه  يتعاظم  الذي  الوقت  هذا      يف 
االت�ضال، وتت�ضارع خطى الثورة الرقمية لتذهل الب�ضرية بابتكاراتها 
وتاأثريها القوي على حياة االأمم وهوّياتها، مّرت على اإحياء ذكرى مرور 
ال�ضيت  ذائعة  العربية  املنطقة  تلفزيونات  اإن�ضاء  خم�ضني عاما على 
تاريخيا. طاف علينا طائف من احلزن النبيل يف هذه االأثناء، جعلنا 
كل  على  واإنها  ال�ضدى.  بالغة  اإعالمية  جتربة  اأمام  فعال  اأننا  نتذكر 

واإ�ضدار  بالتقييم  متاما  وبل�ضان جهة معنية  حال، 
االأحكام يف مقام )حدٌث اإعالمّي متمّيز(  كما 
و�ضفته جملة االإذاعات العربية ملّخ�ضة التجربة 

يف كلمتني لكنهما �ضخّيتان)عراقة وريادة(.)1(
انتزعت  الراهنة  ال�ضيا�ضية  التحوالت  اإّن 
االأ�ضواء من كل ما �ضواها، ومع اأنها ذات ن�ضب 

خواطر  بالكاد  تثري  خجولة  مت�ضي  باأن  للذكرى  �ضمحت  باالإعالم 
يف  الوطني  التحرر  اأجواء  معطيات  بني  ترتاوح  معزولة،  قطرية 
اإعالمّي هادر،  اخلم�ضينات من القرن املا�ضي، وما �ضاحبه من مّد 
وبني مدخالت الربيع العربي ومفاجاآت االإعالم احلديث. االأمر اأثار 
كوامن املقارنة احلادة، بني ما�ش تليد م�ضكوت عن اأف�ضاله يف زحمة 
االأحداث، وحا�ضر حذر حتيطه حتمية التغيري ومغبة جتاهل انفتاح 

ال�ضماوات على م�ضاريعها، ومراهنات التكنولوجيا التي مت�ضي دون 
مثال وعلى غري هدى اأحيانا. 

      كالهما، املا�ضي واحلا�ضر، يبدو االآن وكاأنه اهتدى الأهمية 
البحث  مبناهج  اأي  وال�ضفافية،  والتحليل  املعلومات  الع�ضر،  اآليات 
غام�ش  عامل  يف  منتظر  هو  ملا  وتخطيطا  للتجربة  توثيقا  العلمي، 
مدارج  اأعتاب  على  يوم،  كل  املفاجاآت  من  املزيد  يفّجر  مت�ضارع 
على  فالرتّبع  الو�ضول.  ومراهنات  الرقمنة  منظومة 
التخطيط  وتخطيطا.  ومو�ضوعا  �ضكال  التمّيز  عر�ش 
قيد  العربي  االإعالم  ُيبقي  ما  هو  �ضواه،  �ضيء  وال 
وُيعيد  جتربته  يقّيم  اأن  بعد  من  له  فيت�ضنى  احلياة، 
ترتيب اأو�ضاعه، فينطلق نحو امل�ضتقبل ليواكب روح 
الع�ضر. )واإنا لنعتقد اأّن احتاد اإذاعات الدول العربية 
ميكنه اأن ي�ضطلع يف هذا امل�ضمار بدور من الطراز االأول عرب االإفادة 
من جتارب الهيئات االإذاعية والتلفزيونية التي توؤدي خدمة عمومية 

يف مناطق خمتلفة من العامل(. )2(  
     بال�ضرورة، ونـحـن نخطط عـلميا وتقنيا وفـي عامل متغرّي اأن 
اأمة ذات ح�ضارة، واأّن علماء العامل العربي االإ�ضالمي  اأننـا  نتذكر 
واالإبـداع.  العـلوم  مـجـاالت  فـي  رّوادا  يـوما  كـانوا  االأفريـقـي 

جتربة الإعالم العربي يف 50 �شنة.. هل من تقييم ين�شفها؟:

   د. عبد �ل�ضالم حممد خري
مدير �ضابق للقناة �لقومية، �ل�ضود�ن

      كلية قاردن �ضيتي للعلوم و�لتقانة باخلرطوم

المآالت تربك الرّواد وتتوّجس من الرقمنة وتفتقد)البوصلة(
أخيرًا مفارقات التطّور التقني والوضع اإلعالمي الراهن 

على طاولة البحث العلمي

 التخطيط هو ما يبقي الإعالم 
العربي قيد احلياة، فيت�ضّنى له 

تقييم جتربته، واإعادة 
ترتيب اأو�ضاعه، فينطلق نحو 

امل�ضتقبل ليواكب الع�رش.

مــهـنـيـــات
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هـذا التذكار وبطبيعة احلال ال ي�ضّنفنا بعيدين عمّا ما يجري حولنا 
اليوم من ثورة رقمية عاتية ونحن نخّطط للم�ضتقبل.

ورقمـيا؟.  اإعـالميا  اليـوم  العربي  الوطن  �ضورة  هي  فكيف   
»التلفزيون  حول  له  درا�ضة  فـي  يجيب  العرب،  اخلرباء  اأحد 
�ضرعة  »اإّن   : �ضّر  يك�ضف عن  فيقول كمن  االت�ضال«  وتكنولوجيا 
واكت�ضاحها  الرقمية  الثورة  انت�ضار  جّراء  التكنولوجية  التطورات 
خمتلف ميادين احلياة اأنتجت و�ضعا رقميا هائال اأف�ضى اإىل ت�ضكيل 
و�ضع ات�ضايل مغاير ي�ضمح للقائمني على �ضوؤون االإعالم ال�ضمعي 
متنوعة  جماالت  بتوفري  املتعددة  الو�ضائط  وم�ضتعملي  والب�ضري 

للعمل ويفتح اأمامهم اآفاقا جديدة للمعاجلة«.)3(
لكن  ذلك،  من  ب�ضيء  علم  على  الوظيفة  بحكم  كنت 
لالإعالم  الرقمي(  نحو)الو�ضع  الذكية  االلتفاتة  هذه  ا�ضتوقفتني 
دعوة  ذهني  اإىل  اأعادت  اإذ  الرقمية،  الثورة  انفجار  ب�ضبب  العربي، 
يف  نرتّيث  )يجعلنا  الف�ضائية  للقنوات  تقييم  اإجراء  نحو  جامعة 
اإطالق االأحكام وياأخذ يف االعتبارالفرتة الزمنية، ويقي�ش ما حتّقق 
من اإجنازات �ضلبا واإيجابا(، كما قال م�ضوؤول قناة البحرين الف�ضائية 
اأهل  لغري  االأمر  ترك  من  مبّكرا  يحّذر  كاأنه  الزمان  من  عقد  قبل 

االخت�ضا�ش.)4(
عربي  اإعالمي  حمفل  من  انطلقت  ال�ضريحة،  الدعوة  هذه 
فيه  �ضاركت  والعلوم  كنت  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  اأقامته 
متخ�ض�ضة،  درا�ضة   18 �ضمن  ال�ضودان  تلفزيون  جتربة  عن  بورقة 
احتاد  االأع�ضاء يف  العربية  املنطقة  تلفزيونات  من  عمل  ورقة   14 و 
اإذاعات الدول العربية)االأردن1997(، مما يوؤّكد على حيوية فكرة 
تقييم التجربة ذاتيا، وقد م�ضى اأكرث من ن�ضف قرن من الزمان على 
الرقمي  الف�ضائي  البث  و�ضّكل  العربية  املنطقة  التلفزيون يف  ظهور 

اأبرز املنعطفات والتحديات.
تقييم التجربة واعرتاف بالقادم 

واإعادة ترتيب الأو�ساع:
اأي�ضا  ال�ضودان  يف  نحن  ونالحظه  نح�ّضه  غالب  اجتاه  هذا 
كاإعالميني عاي�ضنا التجربة، ثم اأم�ضينا وقتا نتداول هموم الغد على 
هام�ش الذكرى، بعد اأن راقبنا عن كثب ماآالت التجربة التلفزيونية 

هنا ويف املنطقة العربية، اإذ اأّن حماوالت تقييمها االأولية اأف�ضت اإىل 
نتيجة متفائلة ال تنكر مع وجود م�ضاكل بّينة وظهور اأجيال جديدة 
م�ضرعة  واأقبلت  باأ�ضرها،  والدنيا  االأ�ضياء  اإىل  نظرتها  تبّدلت  واعية 
ب�ضغف  وُتقبل  االآباء  عباءات  عن  بعيدا  لنف�ضها،  دور  عن  تبحث 
وكيفما  اأحيانا  بذكاء  معها  والتعامل  الو�ضائط  هذه  ا�ضتخدام  على 

اتفق اأحيانا اأخرى يف غياب املثل العليا. 
على  اأطّل  يوم  الدنيا  وبهر  النا�ش  �ضغل  الذي  التلفزيون  اإّن 
يف  وه�ضا�ضة  مبّكرة  لكهولة  مظاهر  اليوم  عليه  تبدو  العربي  العامل 
فهو  امل�ضكالت،  اأوىل  هذه  ال�ضيء.  نف�ش  يفعل  يعد  فلم  العظام، 
م�ضغول بنف�ضه، ثم اإنه لي�ش وحده امل�ضيطر على ال�ضاحة، هناك كّم 
هائل من االإذاعات الرقمية والقنوات الف�ضائية واملواقع االإلكرتونية 
من  وغريها  اجلّوالة  والهواتف  االجتماعي  التوا�ضل  و�ضبكات 
املجتمع  عن  وتنوب  العربي  االإن�ضان  جتذب  الرائجة،  الو�ضائط 
وال�ضفافية  والتعّدد  التنّوع  ع�ضر  يف  ودجمه  تن�ضئته  يف  والدولة 
واملعلومات،  التغيري  مع  للتعاطي  االأنف�ش  مهّيئة  الرا�ضد،  واحلكم 

ومراهنة على االنت�ضار ملباديء احلرية واملعرفة والثقافة والرتبية.
 اإّن التلفزيون الذي �ضغل النا�ص وبهر الدنيا حني اأطّل 
على العامل العربي، تبدو عليه اليوم مظاهر لكهولة 
مبّكرة، اإذ مل يعد وحده امل�ضيطر على ال�ضاحة بفعل 

انت�ضار و�ضائط الت�ضال املتعدّدة.

واالأمر كذلك، علينا ونحن ندير الظهر لن�ضف قرن من الزمان، 
واقع  اأمام  باأننا  ونعرتف  نقّر  اأن  العربية  االإعالمية  بالتجارب  مرتع 
ات�ضايل اإعالمي خمتلف، مذهل ومتغرّي بال هوادة، اأف�ضى اإليه هذا 
املا�ضي ذاته الذي »مّر من هنا«. هذا االعرتاف يحّتم على الو�ضيطني 
العريقني، االإذاعة والتلفزيون، و�ضائر و�ضائط االإعالم، العمل الإعادة 
ترتيب اأو�ضاعها هيكليا ورقميا يف �ضوء التجربة وبا�ضت�ضحاب جمهور 
متغرّي املزاج يراهن على املزيد من حرية التعبري. اإّن االإعالم العربي 
جهة  من  �ضخية  دعوة  النطالق  املمّل  االنتظار  ركن  باقيا يف  يبدو 
للم�ضتقبل.  مدرو�ش  وا�ضت�ضراف  للما�ضي  من�ضف  لتقييم  معنّية 
فـي  فاأفتى  خربة،  كبيت  العربية  الدول  اإذاعات  احتاد  بادر  ولقد 
�ضاأن الو�ضع احلا�ضر واملاآالت املرجّوة باأنه على مدى ب�ضع �ضنوات، 
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فقدت الهيئات العمومية االإذاعية والتلفزيونية موقع ال�ضدارة الذي 
كانت تتنّزله �ضمن الف�ضاء ال�ضمعي والب�ضري، ومن ثّمة، ظهرت هذه 
التحديات الكبرية التي جتابهها هذه الهيئات. وهي مدعّوة يف �ضياق 
يت�ضم مبناف�ضة ت�ضتّد يوما بعد يوم، اإىل التحلي بالقدرة على التجديد 

واالإبداع حتى تتمكن من اأن تـجعل جمهورهـا جمهورا وفيا(.) 5(
باإحلاح  منتظر  �ضّفاف  مو�ضوعي  لتقييم  مب�ّضر  موؤ�ّضر  هذا     
ناقدة يف  لروؤى  من جهة خمت�ضة. هنا يف اخلرطوم ترتدد مبادرات 
و�ضفحات  التفاعلية  وبراجمها  نف�ضها  االإعالمية  املوؤ�ض�ضات  اأروقة 
املواقع االإلكرتونية، توؤّمل يف التجديد لكنها تظّل رهينة ا�ضتجابات 
مرتقبة من الدولة القائمة على اأمر الت�ضريع والتمويل واتخاذ القرار.
 يبدو اأّن الهيئات العمومية الإذاعية والتلفزيونية فقدت 
موقع ال�ضدارة الذي كانت تتنزّله �ضمن الف�ضاء ال�ضمعي 

الب�رشي، وهي الآن مدعّوة اإل التحلّي بالقدرة على 
التجديد والإبداع لك�ضب جمهورها.

الراهنة  االإعالم  ق�ضايا  مع  التفاعل  لهذا  نوعية  اإ�ضافة  هناك   
االإعالم  علوم  يف  واملتخ�ض�ضني  االأكادمييني  م�ضاركة  يف  تتمثل 
بتلّهف  نف�ضها  تقّدم  اأطروحات  عرب  املعلومات  وتقنية  واالت�ضال 
التلفزيون  جمال  يف  فعال  درا�ضات  اأجروا   مّمن  ال�ضيما  للنتائج، 
ينتهي  املعنّيني علميا بع�ضف ذهني  باعتبارهم  والراديو وال�ضحف 
اإىل التقومي املن�ضف والت�ضكيل االأمثل ملُْخَرجات الر�ضالة االإعالمية 

املواكبة للع�ضر. 
خال�ضة هذا التدار�ش املعّمق الذي ت�ضهده اخلرطوم يف هذه 
االآونة، هي اأّن االأبحاث العلمية التطبيقية �ضتكون املرتكز االأ�ضا�ضي 
لتخطيط اإ�ضرتاتيجي  الأزمنة قادمة من م�ضرية االإعالم، وهو ينت�ضب 
متناف�ضة،  قنوات  متعددة،  معّقد.)�ضماوات  ات�ضايل  ف�ضاء  اإىل 

وجمهور)جماهري( متنّوع.
 الو�سع الراهن وت�ساوؤلته :

درا�ضات  رهني  ال�ضودان،  يف  نراه  كما  االإعالم،  م�ضتقبل     
ا�ضت�ضرافية حتاول االإجابة عن االأ�ضئلة  الع�ضّية املوؤّجلة. كيف تبدو 
املوؤ�ض�ضات االإعالمية اليوم بعد عقود من التاأ�ضي�ش والتجريب يف 
التي  م�ضاكلها  وماهي  املرتاجعة،  االإدارية  والهياكل  الدولة  ح�ضن 

اأقعدتها عن املواكبة الرقمية، وما ك�ضبها غري القول باأنها االأعرق؟. 
هناك تو�ضيات عديدة �ضدرت عن منتديات اإعالمية  لكنها بقيت 
يف انتظار التنفيذ. اإىل اأن جاء امللتقى االإعالمي الذي نظمته موؤخرا 
وزارة االإعالم   فتمّنى امل�ضاركون اأن ال ي�ضتزيد من االأماين اأحد 

قبل اأن ينّفذ ما فات. ) 6(
   من واقع م�ضاركتي يف هذه امللتقيات املتالحقة، ميكن القول 
التقومي  وت�ضتدعي  احلا�ضرة،  ال�ضورة  توؤّزم  املا�ضي  م�ضاكل  اإّن 
اإّن  مرجّوة.  مواكبة  يف  االأمل  الإ�ضاعة  كاأ�ضا�ش  املدرو�ش  والتقييم 
الراهن  الواقع  لت�ضّكل  امللتقى  هذا  يف  تواترت  القّيمة  التو�ضيات 

وفق مالمح تبدو كاالآتي يف نظري:
• بها 	 النا�ش  وان�ضغال  االإعالم غري احلكومي  و�ضائط  تدافع  مع 

( يالحظ اأّن الدور   FM وتزايدها )قنوات ف�ضائيـة واإذاعات
الكّلي التاريخي الأجهزة االإعالم الر�ضمية يبدو م�ضكوتا عنه 
و�ضعة  العراقة  بخا�ضية  انفرادها  مع  وذلك  خفية،  والأ�ضباب 
واملعرفة  التنوير  جماالت  يف  ال�ضيما  حتقق،  الذي  الك�ضب 
واإثراء اخلطاب  املهنة  وترقية  والدولة  املجتمع  ق�ضايا  وم�ضاندة 
العام واإ�ضناد االإذاعات والقنوات الوليدة بالتجربة والكوادر، 
وب�ضط ال�ضالت املهنية مع االأجهزة النظرية اإقليميا عرب احتاد 

اإذاعات الدول العربية.
• م�ضري 	 على  حتى  ظالله  يرتك  والتقني  ال�ضيا�ضي  الو�ضع 

متادي  مع  بنفوذها  احتفاظها  ومدى  املخت�ضة  الوزارة 
اخل�ضخ�ضة،  ومناهج  التكنولوجيا  تن�ضاأ عن  التي  التحّوالت 
عهد  على  قائمة  ظّلت  التي  االإعالمية  القيادات  يربك  مّما 
ذلك  لديها  يثري  وما  االأم،  للموؤ�ض�ضة  الوالء  ونوازع  املهنية 
بال  التغيري  ميدان  على  املفتوحة  التوقعات  هواج�ش  من 
هوادة، بينما بو�ضلة حتديد االجتاهات االإعالمية التي بقيت 
يف  اأ�ضهم  رمبا  املجهول.  انتظار  يف  معّطلة  تبدو  اأيديهم  يف 
الذي  الرّواد  الإ�ضهامات  املرتبك  الو�ضع  املجهول  هذا  ر�ضم 
القديـم،  بكل جمدهم  منازلهم  فـي  وظّلوا  للتجربة،  اأ�ض�ضوا 
ال اأحد من جيل الثورة الرقمية يلتم�ش خرباتهم االإعالمية 
الفريدة كموؤ�ّض�ضني، با�ضتثناء من �ضّقوا الأنف�ضهم طريقا اآخر 

عرب مدّرجات اجلامعات والبحث العلمي.

ين�سفها؟ تقييم  من  هل  �سنة..   50 يف  العربي  الإعالم  جتربة 
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• ملوؤ�ض�ضتْي 	 التاريخية  الهيكلة  لهيمنة  كثيفة  ظالل  االأفق  يف 
التي احت�ضنتها  لنظم احلكم  والتلفزيون وتكري�ضهما  االإذاعة 
بع�ش  عقلية  تبعاته يف  تنعك�ش  مّما  عقود،  مدى خم�ضة  على 
والت�ضّدي  التغيري  مقاومة  اإلـى  وميلهم  للما�ضي  االأوفياء 

ل�ضروط اخل�ضخ�ضة وماآالت العوملة.
• و�ضعف 	 املرتّهلة  والهياكل  املتقادمة  الت�ضريعات  عّلة  تظّل 

االإمكانات وتراجع االأولوية يف التمويل تهّدد هذه املوؤ�ض�ضات 
االإعالمية الرائدة وُتقعدها عن املواكبة.

• وهي 	 خافية،  غري  الرقمية  االأجهزة  وتوظيف  اقتناء  ُمعيقات 
عديدة، منها املايل وال�ضلوكي واملهني.

• كوادر 	 وتاأهيل  اإعداد  مثل  ملّحة،  جديدة  نوعية  ق�ضايا  بروز 
بقدرات عالية متتلك يف الوقت نف�ضه مقّومات اإثبات الذات، 
ونزعة توا�ضل االأجيال وحّدة املناف�ضة ف�ضائيا ودواعي االلتزام 
بالبقاء قطريا، مع تزايد مغريات التوظيف باخلارج ويف القنوات 

واالإذاعات اخلا�ضة التي تواتر ظهورها بالداخل.
• حل�ضا�ضيات 	 النقد  دوائر  يف  كثريا  ي�ضار 

ـُحيط بـمــحــاوالت تعميم  وعقــبـات ت
كتقنية  احلديثة،  االإدارة  مبناهج  االأخذ 
والتخطيط  ال�ضاملة  واجلودة  املعلومات 

االإ�ضرتاتيجي وحتمية التغيري.
• غـــري خـــاف علــى الـمراقب، ظـاهرة 	

التحّوالت الهائلة التي طراأت على اجلمهور ورغباته وتطلعاته، 
ب�ضبب ات�ضاع البدائل املتاحة اأمامه، مّما ي�ضتدعي االأخذ مبناهج 
بحوث االإعالم ماأخذ اجلّد، وقد ظهرت يف هذه الفرتة مراكز 
القلق  عنا�ضر  نتائجها  اأّججت  الراأي  وا�ضتطالعات  للقيا�ش 
الـجمهور  مع  قـائـمة  ظّلت  التـي  التقليدية  العـالقة  عـلـى 

منذ االنفراد مب�ضاحات البّث االأر�ضي.
• تراوح 	 واالأيديولوجيات  والتنّوع  الهوّية  ومعادالت  جدلية 

مكانها كاأجندة جانبية، مع كونها من لوازم التفكري اإ�ضرتاتيجيا 
يف هذا املنعطف االت�ضايل االإعالمي .

• التحديث 	 مفاهيم  وغياب  االإعالمي،  التخطيط  تقليدية   

والتطوير، و�ضعف االأخذ بنتائج البحث العلمي وا�ضتطالعات 
الراأي الزالت ت�ضّكل حجر عرثة يف طريق م�ضايرة التطّور.

• البيئة االإعالمية املحيطة، وقعت حتت تاأثري �ضلبيات املتغرّيات 	
مبادراتها  عّطل  وذلك  املتالحقة  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
البحث  لثقافة  مفتقرة  تبدو  وجعلها  العام،  للفعل  وريادتها 
التحديات  مواجهة  يف  املتاحة  واملزايا  اجلديدة  الفر�ش  عن 

واملحبطات .
• �ضيا�ضات اال�ضتخدام املتبعة يف التلفزيون واالإذاعة كموؤ�ض�ضات 	

حكومية تعّر�ضت مرارا لقرارات ُو�ضفت باالإجحاف، ا�ضتمالة 
واإبعادا. وهي قرارات تبدو حاليا معزولة، لكونها دون متطلبات 
املواكبة مع تقانة الع�ضر وحتقيق الر�ضا الوظيفي بني العاملني 
مبقايي�ش  االإنتاج  على  املحيطة  االإعالمية  البيئة  و�ضياغة 

املناف�ضة عامليا.
• وخارجيا، 	 داخليا  وامليول  االأذواق  يف  امل�ضتمّرة  املتغرّيات   

وطبيعة القوانني املنّظمة للعالقات داخل املوؤ�ض�ضة االإعالمية 
التمويل  و�ضيا�ضات  معها،  الـمتعاونني  ومع 
املوارد  ومدى  اخلا�ش  والقطاع  الدولة  فـي 
كمنظومة  نف�ضها  تطرح  املجتمع،  يف  املتاحة 
حتتّلها  اأولوية  اإىل  وحتتاج  االآن،  ملّحة  اأجندة 
االإعالمية  القيادات  اهتمامات  لدى  بوعي 

املا�ضكة بزمام االإدارة اليوم .
• وهناك ما يثري املخاوف من اأن يزداد الطني بّلة، يف ظّل و�ضع 	

تتجا�ضر  بينما  القدمي،  اإرثه  على  متمرت�ش  تقليدي  اإعالمي 
التحديات وتتجّدد دواعـي تعزيز الوحـدة علـى اأ�ضا�ش مـن 
التنّوع، و �ضرورة جمابهة متطلبات اال�ضتثمار وم�ضاكل الرعاية 
القرار.  �ضّناع  لدى  االإعالم  اأولويات  تخّلف  وعّلة  واالإعالن 
لتلفزيون  الذهنية  ال�ضورة  حت�ضني  اأي�ضا،  التحديات  هذه  من 
بعد  ف�ضائية(،  اإىل)قناة  ا�ضمه  تغيري  عليه  حمكوم  حكومي 
ذلك  على  زاد  وراديو  النا�ش،  بني  عاما  خم�ضني  اأم�ضى  اأن 

بعقدين من الزمان.
• االإعالم 	 نظام  تواجه  للعيان  ظاهرة  هموم  من  ذلك  غري  اإىل 

 تقليدية التخطيط الإعالمي وغياب 
مفاهيم التحديث، و�ضعف الأخذ 

بنتائج البحث العلمي وا�ضتطالعات 
الراأي، لزالت ت�ضّكل حجر عرثة يف 

طريق م�ضرية التطّور.



111

مّما يجعل  يفوق اخلم�ضة عقود،  ما  اأعقاب  اليوم يف  احلكومي 
التقييم  طاوالت  على  ال�ضافر  التحّدي  �ضكل  ياأخذ  امل�ضهد 
وعلى  االإعالمية،  املوؤ�ض�ضة  داخل  للتجربة  اجلاري  العفوي 
�ضفحات اجلرائد وعلى �ضفاه امل�ضتمع وامل�ضاهد، كما هو احلال 
بل  االإلكرتونية،  واملواقع  التفاعلية  الربامج  نطاق  على  حتى 
موؤ�ض�ضات  بني  مقارنة  جرت  حيث  الربملان،  مداوالت  على 
غري  مهنّيون  راآها  املقارنة  هذه  نا�ضئة.  واأخرى  عريقة  اإعالمية 
بالتقييم  وتو�ضلوا  م�ضاكل  بوجود  اعرتفوا  لكنهم  متكافئة، 

املدرو�ش والعادل.

من ينه�س بالتقييم املن�سف ومن اأين تاأتي احللول؟.
حول  تعاقبت  التي  العمل  ور�ش  �ضياق  من  الحظت  لقد 
مو�ضوعية،  حلول  عن  البحث  خ�ضّم  يف  الراهنة  االإعالم  ق�ضايا 
بروز اهتمام وا�ضح بالدرا�ضات والتخطيط االإعالمي، كما الحظت 
اإن�ضاء اإدارات جديدة بعناوين مل تكن ماألوفة )البحوث، التدريب، 
التخطيط(، كما هو احلال املرئي على جدران املوؤ�ض�ضات التقليدية 
القائمة، وتلك التي اأطّلت للوجود مع اإطاللة ثورة االت�ضال وتقنية 
هذا  الزم  ظفرك(  مثل  جلدك  حّك  )ما  طريق  وعلى  املعلومات.  
االجتاه اإقبال العاملني يف هذه املوؤ�ض�ضات على االنخراط يف فعاليات 
نّظمتها جهات اأخرى معنّية، كوزارة رئا�ضة جمل�ش الوزراء يف منتداها 
الذي انتظم دوريا، وملتقيات كليات االإعالم وعلوم االت�ضال التي 
وجميعها  الذهبي.  عيده  فعاليات  �ضمن  التلفزيون،  اإليها  دعا 
اجتاهات  اإىل  اأف�ضت  تقييمي  نقدي  طابع  ذات  اإعالمية   تظاهرات 
اأ�ضا�ضية جديدة يف التفكري، منها: اإعادة الهيكلة على اأ�ض�ش علمية، 
التدريب، توظيف التقنية احلديثة، املحافظة على اجلمهور، التخطيط 
االإ�ضرتاتيجي، التن�ضيق، التمويل متعّدد امل�ضادر، واإعادة النظر يف 

ال�ضيا�ضات االإعالمية القدمية. 
بحوث على قارعة الطريق :

يف  ظاهرة  حاليا  تت�ضّكل  الفعاليات،  لهذه  اآخر  م�ضتوى  يف   
اإىل  االآن  ُينظر  العليا.  والدرا�ضات  االإعالم  بحوث  على  االإقبال 
البحث العلمي يف اإطار �ضيا�ضة الدولة املعلنة على اأنه الطريق الناجع 
ملواجهة التحديات املاثلة. ويف اإطار هذه النظرة تطرح الت�ضاوؤالت: 

ما نطاق اإ�ضهام مراكز البحوث واجلامعات وكليات االإعالم وعلوم 
االت�ضال يف الت�ضّدي الإ�ضكاالت الو�ضع االإعالمي الراهن، وهل 
من جدوى وتاأثري؟. الهاج�ش الغالب يف اأجواء ما بعد اخلم�ضينية 
ُتربكها  ال  )مدرو�ضة(  اإعالمية  موؤ�ض�ضات  اإحداث  هو  االأوىل، 

االأحداث واملتغريات وتعاقب االأزمنة واالأنظمة واالأمزجة. 
عدد  تزايد  االآونة  هذه  يف  ُيالحظ  االإعالمي،  املحيط  يف 
القيادات  بني  والدكتوراه  املاج�ضتري  درجات  على  احلا�ضلني 
للعمل  الو�ضيطة، بع�ضهم حتّول بكامل خربته  والعنا�ضر  االإعالمية 
بكليات االإعالم وعلوم االت�ضال التي تنامت بدورها يف هذه الفرتة 
وب�ضورة الفتة ومب�ضّميات تقنية باهرة لتعد االأ�ضواق باإنتاج خّريجني 
االإعالم  كليات  مفقودة يف خّريجي  عملية ظّلت  مهارات  ميتلكون 

النظرية واأق�ضامها باجلامعات القائمة.
 الفعاليات التي نّظمت مبنا�ضبة احتفال تلفزيون 
ال�ضودان بعيده الذهبي، ات�ضمت بطابعها النقدي 

التقييـمي، مف�ضيـة اإلـى اتـجاهـات اأ�ضا�ضيـة جديــدة 
يف التفكري وتطوير املناهج.

جتربة كليات االإعالم تخ�ضع هي ذاتها للتقومي يف هذه االأثناء 
بتوافق مع التقومي اجلاري لتجربة املوؤ�ض�ضات االإعالمية التي اأنهكتها 
ال�ضنون وروا�ضب اخلطاب ال�ضمويل. وكمثال ملا يجري من تقومي، ما 
هذه  بـمائويتها.  االإ�ضالمية  درمـان  اأم  جامـعة  احـتفـالية  �ضهدتـه 
اجلامعة العريقة كانت بادرت فاأن�ضاأت بكلية االأداب)ق�ضم ال�ضحافة 
واالإعالم( يف عام 1965 ومل ت�ضبقها اإىل ذلك يف املحيط العربي 
يف  لالإعالم  كلية  اأول  اأن�ضئت   1991 عام  القاهرة. يف  جامعة  اإاّل 
ال�ضحافة  )ق�ضم  يف  املتمّثلة   1965 عام  لتجربة  تطويرا  ال�ضودان 
يف  القيادة  مواقع  االآن  يت�ضّدرون  خّريجني  اأجنب  واالإعالم(الذي 
العديد من الو�ضائط االإعالمية وال�ضحفية القائمة يف ال�ضودان ويف 
بجامعة  العامة(  والعالقات  االإعالم  )دبلوم  جتربة  وهناك   . اخلارج 
التاأهيل  جمال  يف  نوعية  باإ�ضافات  واأ�ضهم   ،1978 عام  اخلرطوم 

االإعالمي ورفد املجتمع والدولة بعنا�ضر اإعالمية مرموقة. 
  خالل عام 1990 كان ال�ضودان على مـوعد مع قفزة �ضخمـة 
العايل(.  التعليم  ثورة  مب�ضطلح)  ُعرفت  العايل  التعليم  جمال  يف 
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الكليات  لفكرة  وحمّفزة  الدولة  قمة  من  م�ضنودة  قراراتها  جاءت 
�ضة ال�ضيما يف جمال االإعالم واالت�ضاالت وتقانة املعلومات.  املتخ�ضّ
 خبري االإعالم د. �ضالح حممد اإبراهيم يقول يف درا�ضة ن�ضرها 
االإعالم يف  اأق�ضام  اإّن عدد   2006 عام  لل�ضحافة  القومي  املجل�ش 
هذا  ت�ضاعف  ق�ضما.   14 فبلغ  تزايد  واالأهلية  احلكومية  اجلامعات 
العديد من كليات االإعالم واالت�ضال  اأن�ضئت  اليوم، حيث  الرقم 
االإعالم  اجتاه  ظهور  مع  التقنية،  بالكليات  املتخ�ض�ضة  واالأق�ضام 

)Multi Media(. )7 ( التقني ومنظومة الو�ضائط املتعددة
هذا  باأهمية  باالإح�ضا�ش  ت�ضاعدت  جديدة  مبادرات  ظهرت 
�ضي. يف البالد االآن عدة كليات  االجتاه يف التعليم التقني والتخ�ضّ
تقنية اأهلية التمويل، مناهجها مهتمة باالإخراج االإعالمي وال�ضحفي 
وجماليات ال�ضا�ضة واالإنتاج عايل النقاء. م�ضروعات التخريج  تر�ّضح 
الطالب مبا�ضرة لوظائفهم املنتظرة يف االإذاعات والقنوات وال�ضحف 
اأنها  جديدها  امل�ضتحدثة،  الكليات  اإّن  وخارجه.  ال�ضودان  داخل 
واالإ�ضافة  والتاأثري  التمّيز  مراتب  اإىل  باخلّريجني  ترتقي  تطبيقية 
فـي  اال�ضتيعاب  فر�ش  اأمـامهم  انداحت  وقد  خا�ضة  املخططة، 
و�ضائط جديدة تزاحمت يف طرق اخلرطوم وعلى اأبواب ال�ضماوات 

ءات  لف�ضا ا و
التي  الكونية 
تـلـبـث  لـم 
اأن جـــّددت 
حيــوية هـذه 
الكـّلــيــات 

واأدوارها يف املجتمع والدولة، وفقا الإ�ضرتاتيجية ملّبية حلاجة الع�ضر 
القدمية  االإعالمية  للموؤ�ض�ضات  فر�ضة  واأتيحت  البالد.  وتطّور 
لالنعتاق مما اأعاقها، فاملفاهيم االإعالمية تتغرّي حولها باطراد، م�ضتعينة 
مبناهج البحث العلمي وحَملة الدرجات العلمية يف جمال االإعالم.

مو�سوعات اإعالمية غّطتها الدرا�سات : 
ال�ضنوات  يف  عديدة  اإعالمية  ودرا�ضات  بحوث  اأجريت 
من حيث  اأي�ضا  لالنتقاد  ومثرية  الفتة  ظاهرة  �ضكل  ويف  االأخرية، 
نوعيتها. بنظرة عامة اإىل فهر�ضت بع�ش مكتبات اجلامعات الأغرا�ش 
ارتادوا  من  مبادرات  اإليها  اجتهت  التي  املجاالت  ُتربز  املقالة  هذه 

جمال البحث العلمي من العاملني بالتلفزيون واالإذاعة وال�ضحافة 
كان  العملية.  جتربتهم  برثاء  و�ضعورهم  املهنية  انتماءاتهم  بدوافع 
ت�ضكيل  يف  اأ�ضهمت  اأنها  منها  وحمّفزة،  نتائج جديدة  عّدة  لذلك 
عامليا  االإعالم  بعلّو مكانة  مت�ضلة  اإبداعية  بخ�ضائ�ش  اأكادميية  جتربة 
وتقنيا، فانداح خريها وبداأ ينعك�ش على الو�ضع االإعالمي الراهن 
ومناهج  والرقمنة،  والهيكلة،  واملناهج  املكتبة  نطاق  على  وخا�ضة 
املواكب  االإعالمي  االأثر  هذا  العام.  الراأي  وت�ضكيل  التدريب 
للطفرة التقنية، تدّل عليه املجاالت التي تناولتها بحوث العاملني، 
اأحد امللتقيات  ومنها على �ضبيل املثال، ما توّفر عر�ضه على �ضرفة 
وا�ضت�ضرافا  للتجربة  تقوميا  االآونة،  هذه  يف  ن�ضطت  التي  االإعالمية 

للم�ضتقبل يف ظروف حتديات راهنة: 
• على 	 الف�ضائي  البث  تاأثري  واالإخباري،  الرباجمي  التخطيط 

م�ضاهدة برامج تلفزيون ال�ضودان، حتليل م�ضمون الربامج، قيم 
ومعايري االإنتاج، الروؤية عرب االأذن، دور التلفزيونات واالإذاعات 
ال�ضورة،  تكنولوجيا  ال�ضودانية،  الدراما  التنمية،  يف  الوالئية 
ومعاجلات  ال�ضا�ضة  جماليات  بال�ضورة،  التفكري  اإ�ضكالية 
اللغة  الهوية،  الوثائقيات،  القرافك�ش،  فنون  الرقمي،  املونتاج 

ولياقة املذيع .
• بع�ش الدرا�ضات مالت اإىل معاجلة اأ�ضل امل�ضكلة 	

ال�ضودان  يف  االإعالمية  املوؤ�ض�ضة  تعّر�ضت  لقد  )االإدارة(. 
الأمناط من االإدارة، حتى لتكاد كرثة التجريب ُيقعدها متاما 
اليوم، فهناك الرتهل الوظيفي واالإفراط من تعاطي الروتني 
والرتقي.  والتدريب  االختيار  معايري  وتفاوت  احلكومي، 
ُيالحظ  من جانب غرينا �ضعف االهتمام بالدرا�ضات املت�ضلة 
باإدارة املوؤ�ض�ضة االإعالمية يف املنطقة العربية ككل )فـبالـرغم 
مـّما �ضهدت و�ضائل االإعالم من تطّور تقني، ال تزال م�ضكلة 
التي مل تنل حّظها  امل�ضاكل  املوؤ�ض�ضات االإعالمية من  اإدارة 
العملية  اأو  الـموؤ�ض�ضات  هذه  بدرا�ضة  املهتمني  جانب  من 

االت�ضالية يف الوقت احلا�ضر(.) 8 (
• اإليها 	 لت  تو�ضّ نتائج  اإىل  اأ�ضري  االجتاه،  هذا  وكمثال الأهمية    

العاملني  راأي  فا�ضتطلعت  موؤخرا  اأجريتها  ميدانية  درا�ضة 
املف�ضية  االإدارية  الـحلول  حول  والتلفزيون  االإذاعـة  فـي 

من الأفكار املطروحة: متكني الهيكل الوظيفي لالإذاعة 
والتلفزيون من ال�ضتقاللية القانونية الكاملة، 

وا�ضتيعاب ا�ضتحقاقات التطوير الإداري، مبا يحرّر 
املوؤ�ض�ضة الإعالمية من قيود اللّوائح احلكومية 

ويجعلها حمّفزة لالإنتاج والكفاءات.
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تو�ضيات  اال�ضتطالع  نتائج  �ضدارة  امل�ضتقبل. جاءت يف  اإىل 
ملا  ماليا،  والتلفزيون  االإذاعة  جهازْي  يد  بـ)اإطالق  تنادي 
للتمويل الكايف من دور حا�ضم جتاه التغيري نحو االأف�ضل، ومبا 
التمّيز  اإىل  وميلهما  وا�ضتقالليتهما  التاريخية  ذاتيتهما  ي�ضون 

وارتباطهما اليوم ب�ضباق الف�ضاء(. 
اتفقت االآراء على منح االأولوية لتقييم التجربة واإعادة الهيكلة 
كاأ�ضا�ش ملواكبة الع�ضر، ونادت بتوثيق وتقومي جتربة التغيريات 
االإدارية املتالحقة التي مّرت باالإذاعة والتلفزيون منذ اإن�ضائهما 
ومدى تكامل اأدوار املديرين وتنا�ضب فرتات واليتهم، ومتكني 
الهيكل الوظيفي لكليهما من اال�ضتقاللية القانونية الكاملة، 
مواكب  هيكل  نحو  االإداري  التطوير  ا�ضتحقاقات  وا�ضتيعاب 
قيود  من  االإعالمية  املوؤ�ض�ضة  يحّرر  الف�ضائية،  القنوات  لنظام 
اللوائح احلكومية ويجعلها حمّفزة لالإنتاج والكفاءات وعنا�ضر 

اجلودة.) 9(
ولكن لبحوث الإعالم م�ساكلها :

يف االأمر عّلة اأخرى تطّل لدى َمْن ذهبنا نن�ضد احللول عندهم، 
عن  ُتقعدها  تكاد  التي  م�ضاكلها  لها  نف�ضها  هي  االإعالم  فبحوث 
ن�ضطت يف  التي  االإعالمية  امللتقيات  اأحد  كما الحظنا يف  دورها، 
اخلرطوم يف نهاية العام )2012(، جتاوبا مع احتفالية التلفزيون بعيده 

الذهبي، حيث برزت معامل الإ�ضكاالت بحوث االإعالم ومنها:
• معـادلة الكـّم والـنوع، اأكـرث اأم اأجـود؟ بـحـوث نظريـة 	

اأم تطبيقية؟ اأم كالهما؟.
• حتديد اأّي مناهج البحث اأجنع هنا؟.	
• طباعة الر�ضائل ، كيف، َمْن، كم تكّلف؟ .	
• هل و�ضلت الر�ضالة؟ هل حظيت باالطالع فالتـوظيف؟ 	

ما اإ�ضهامها الفعلي؟.
• ومكتبات 	 العنكبوتية  ال�ضبكة  عرب  ال�ضيوع  من  حّظها 

اجلامعات خارج احلدود. 
• َمن املمّول؟ َمن الراعي؟ من يكرم التمّيز؟.االأمر يحتاج 	

النوع  هذا  لـمـ�ضتقبل  وا�ضـتقراء  التقومي  اإىل  ريب  بدون 
من البحوث العلمية)بحوث االإعالم واالت�ضال( .

البحث  مبادرات  اأحدثته  الذي  التغيري  مالمح   
العلمي باملوؤ�س�سات الإعالمية يف ال�سودان :     

• بجالء 	 لوحظ  والتلفزيون،  االإذاعة  يف  التوظيف  �ضعيد  على 
كليات  خّريجي  ا�ضتيعاب  نحو  االأخرية  ال�ضنوات  يف  امليل 
خـّريجـي  على  قـا�ضرا  اال�ضتيـعاب  كـان  اأن  بعد  االإعالم، 
يف  االإعالميني  الإيالج  مّهد  االجتاه  هذا  االأخرى.  الكليـات 
�ضكل اأفواج جمال الدرا�ضات العليا داخل البالد وخارجها .

هناك جمالت اإعالمية عديدة تقرّب اأكرث من غايات 
التخ�ّض�ص املن�ضودة: مثل ثقافة املعلومات كمدخل 
للربجمة اجلاذبة، التح�ضني كاأ�ضا�ص لإر�ضاء اجلمهور...

• اأكرث 	 من  االآن  اأنهما  والتلفزيون،  االإذاعة  جهازْي  اإىل  ُين�ضب 
ولربامج  العليا  للدرا�ضات  وت�ضجيعا  حاجة  الدولة  موؤ�ض�ضات 
يف  رفيعة  علمية  درجات  على  احل�ضول  ق�ضد  �ش   التخ�ضّ
مفاهيم  اإ�ضاعة  على  ُيعني  مـّما  االإعالم،  جماالت  خمتلف 
البحث العلمي يف البالد، وترقية االإنتاج ورفد املكتبة مبراجع 

نوعية من البيئة ال�ضودانية. 
• من 	 هم  واالإذاعة  بالتلفزيون  عاملون  بها  قام  التي  الدرا�ضات 

مع�ضالت  عاجلت  جاءت)تطبيقية(  باأنها  وتتمّيز  اجلن�ضني 
عليه  اأطلقت  بع�ضها  والهند�ضي،  والرباجمي  االإداري  االأداء 
مواكبة  اأتت  كونها  حيث  من  )رو�ضتة(  باأنه  التحكيم  جلان 
عليه  ا�ضتقّر  ما  وهو  )التطبيقية(،  احلديثة  البحوث  الجتاهات 

الراأي عامليا نحو بحوث اأكرث نفعا  .
• تزايد اأعداد العاملني املقبلني على درا�ضات علـيا تـاأّثرا بـمن 	

�ضبقوهم، مـّما �ضاعد يف تر�ضيخ فل�ضفة مهنية جديدة، اأ�ضا�ضها 
تكنولوجيا املعلومات ولغة الع�ضر، وهو ما اأف�ضح املجال لظهور 
ي�ضندها  متعددة،  الأدوار  اخلّريج  توؤّهل  للدرا�ضات  كليات 
املبهرة  املعاجلة  مهارات  اإىل  واحلاجة  وال�ضمول  التخ�ض�ش 

لالأخبار وللر�ضالة االإعالمية املتفاعلة مع اجلمهور. 
• من 	 عليا  درجات  على  احلا�ضلني  بني  جديدة  فئات  ظهرت 

على  وامل�ضرفني  االأ�ضتاذية  درجة  حاملي  مثل  االإعالميني، 
ر�ضائل غريهم، دعما ل�ضّف الرّواد من خرباء االإعالم واأ�ضاتذة 
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اجلامعات مّمن ح�ضلوا مبّكرا على هذه الدرجات خارج البالد 
بكليات  العليا  الدرا�ضات  لطاّلب  �ضندا  و�ضّكلوا  وداخلها، 

االإعالم واالت�ضال. 
• فتعّر�ضوا 	 التخ�ض�ش،  جماالت  يف  الكفاءات  اأعداد  تزايدت 

لفر�ش اال�ضتقطاب اخلارجي، من قنوات واإذاعات وجامعات 
ال�ضودانية ب�ضكـل مـتـنام  ا�ضتيعاب الكـفاءات  اإلـى  مالـت 

يف االآونة االأخرية .
• ظـهـور مالمـح ل�ضـوق �ضغـل جـديـدة للعـاملني، من حملة 	

الدرجات العلمية يف جمال االإعالم احلديث. )10(
م�سروعات طموحة يف الأفق:

اإّن املبادرات املتالحقة يف جمال علوم االإعالم واالت�ضال      
الب�ضرية،  املوارد  مفهوم  يف  للتطور  مهّياإ  و�ضع  اإىل  هكذا  قادتنا 
العمل  وهو  املبادرات،  بعد  ما  مرحلة  يف  الدخول  ي�ضتدعي  مـّما 
ال�ضاأن  املتداولني يف  ل�ضان حال  علميا.  لها  ُيخّطط  مبناهج طموحة 
االإعالمي يف اأعقاب التجربة يقول: نحتاج اإىل اإعالم  مبنّي على 
خطط مدرو�ضة وفق منهج كّمي ونوعي ل�ضالح اإ�ضرتاتيجية اإعالمية 

مركزية ُتطرح بذكاء، تزامنا مع اخلطة ربع القرنية للبالد. 
دعوة موؤ�ض�ضات الإعالم العربي اإل تقييم مو�ضوعي 
لتجاربها، واإيجاد اآلية عربية للنظر يف كيفية تفعيل 

دورها م�ضتقبال وا�ضتقطاب املبادرات العلمية والعملية 
التي ترثي هذا التفكري امل�ضتمر..

جديدة  اإعالمية  مل�ضروعات  اأفكار  تتداعى  ال�ضياق،  هذا  يف 
منذ  القائم  البالد  تلفزيون  حتويل  كم�ضروع  الدرا�ضة،  ت�ضتدعي 
ف�ضائية،  واأخرى  قومية  قناة  منف�ضلتني،  قناتني  اإىل  عاما  خم�ضني 
ومو�ضوع االنتقال اإىل مرحلة التلفزيون عايل النقاء، وحتقيق احلو�ضبة 
املعلومات،  تقانة  اإ�ضافات  عرب  االإنتاجي  العمل  حللقات  املتكاملة 
القنوات  باقة  واإطالق  االفرتا�ضية،  االأ�ضتديوهات  املكتبة،  اأر�ضفة 

اخلا�ضة كُحلم. ) 11(
�ش  هناك جماالت اإعالمية عديدة تقّربنا اأكرث من غايات التخ�ضّ
املن�ضودة االآن، بينما الثورة الرقمية تتالحق حلقاتها: تقانة املعلومات 
كمدخل للربجمة اجلاذبة املقنعة، ثقافة االإح�ضاء واملعايري واملقايي�ش 

التخطيط  اجلمهور،  الإر�ضاء  كاأ�ضا�ش  والتح�ضني  اجلودة  والتقومي، 
نظام  الهيكلة،  اإعادة  على  واخل�ضخ�ضة  العوملة  تاأثري  االإ�ضرتاتيجي، 
العوملة  اإطار  وحتدياتها يف  الهوية  واملاآخذ،  – املزايا  العمل(  )فريق 
متغرّي،  عامل  يف  اجلمهور  وظروف  البيئة  املفتوحة،  وال�ضماوات 
والعالقات،  الزمن  وا�ضتثمار  واالإنتاج  التفكري  يف  جديدة  مناهج 
عامليا،  واملناف�ضة  الع�ضر  ثقافة  متطّلبات  وفق  الب�ضرية  املوارد  تنمية 
مهارات ا�ضتطالع الراأي وحتليل امل�ضمون، التعّرف على املتلّقي يف 
بالد املهجر وتطوير م�ضاركته، القيم ومنظومة االأخالقيات ومواثيق 
املهنة، التوثيق وفق منهج علمي لتجربة التلفزيون واالإذاعة ورموزها 

ورّوادها يف ن�ضف قرن.

تو�ضيات:

مو�ضوعي  ✓ تقييم  اإىل  العربي  االإعالم  موؤ�ض�ضات  دعوة 
لتجربتها يف ن�ضف قرن، واإيجاد اآلية عربية للنظر يف كيفية 
العلمية  املبادرات  وا�ضتقطاب  م�ضتقبال  دورها  تفعيل 
والعملية التي ُترثي هذا التفاكر امل�ضتمّر يف هذا املنعطف 

املتطّلع اإىل م�ضتقبل اإعالمي مواكب.  
اإيالء اأمر الطفرة الرقمية التي اجتاحت العامل اأولوية يف  ✓

الكافية  املوارد  وتخ�ضي�ش  واملهني   االأكادميي  التخطيط 
عامل  يف  امل�ضتقبل،  الرتياد  الرمح  راأ�ش  باعتباره  لذلك، 
واأ�ضا�ضه  االت�ضال،  وثورة  املعلومات  تكنولوجيا  �ضالحه 

اإعداد ب�ضري تقني غري م�ضبوق.
تن�ضيق اجلهود بني موؤ�ض�ضتْي التلفزيون واالإذاعة وكليات  ✓

بني  العلمي  البحث  مفهوم  لتوطني  واالت�ضال  االإعالم 
مناهج االأداء االإعالمي، وحتفيز الدرا�ضات الناجعة املعينة 

على مواجهة متطلبات الع�ضر.  
للبحث  ✓ املتقدمة  باملكانة  القرار  �ضّناع  اإقناع  اإىل  ال�ضعي 

اأولويات  العلمي التطبيقي، و�ضرورة اإعالء �ضاأنه يف �ضّلم 
ال�ضيا�ضة العامة للدولة، مبا ي�ضمن توّفر التمويل املطلوب 
الإحداث دور موؤّثر يف تطّور و�ضائل االإعالم قطريا، وتعزيز 

توّجه االأمة العربية ككل.
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املراجع:

جملة االإذاعات العربية ، العدد 3 - 2010 ،)نافذة على هيئاتنا: التلفزيون 
يف املنطقة العربية.. عراقة وريادة(.

والتلفزيون  )االإذاعة   2004  - العدد3  العربية،  االإذاعات  جملة  افتتاحية 
مرفقا عموميا يف الوطن العربي( �ش 7 .

للمعرفة(  ورافد  للتعليم  و�ضيط   : احلديثة  االت�ضال  وتكنولوجيا  )التلفزيون 
جملة االإذاعات العربية، العدد 2 - 2012 ، �ش 7 .

االإ�ضالمية(  العربية  الثقافة  ندوة  فـي  العـربية،  الف�ضـائيـة  )الـقـنوات 
الـمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،تون�ش 1998 ، �ش 331 .

اإ�ضاءات : اأ. �ضالح الدين معاوي  جملة االإذاعات العربية، مرجع �ضابق.
والتلفزيون( واملرئية)الراديو  امل�ضموعة  الوالئية  االإذاعات  ور�ضة عمل حول 
للوحدة  مم�ضكات  الوالئية  والتلفزيونات  �ضعار)االإذاعات  حتت  باملركز،  وعالقتها 

الوطنية( نوفمرب2012 ، مقر االإذاعة، اأ�ضتديو االأزهري، ال�ضودان.
ملتقى عمداء كليات االإعالم واالت�ضال باجلامعات ال�ضودانية، مقّر التلفزيون 

باأم درمان، اأ�ضتديو علي �ضّمو، يناير 2013 . 
 : )بريوت  واالإعالم،  االت�ضال  �ضو�ضيولوجيـا  عبدالرحمن،  حممد  عبداهلل 

دار املعرفة اجلامعية، 2006(، �ش 367
عبدال�ضالم حممد خري، اإدارة التغيري يف املوؤ�ض�ضات االإعالمية – من منظور 
�ش �ش  االإدارة باالأهداف واجلودة ال�ضاملة، ر�ضالة دكتوراه غري من�ضورة، 2008 

331-  330

 عبدال�ضالم حممد خري)نحو بحث علمي م�ضاند لطفرة االإنتاج الرقمي، ورقة 
االإعالم واالت�ضال(  مناهج كليات  اأولويات  التلفزيون بني  اإ�ضرتاتيجية  ترتيب  يف 
ال�ضـودانيـة،  بالـجامعــات  واالتـ�ضال  االإعالم  كـليات  عمـداء  لـملتقى  قّدمت 

مقّر التلفزيون باأم درمان،  يناير 2013 . 
وثائق احتفالية تلفزيون ال�ضودان بعيده الذهبي. 

ين�سفها؟ تقييم  من  هل  �سنة..   50 يف  العربي  الإعالم  جتربة 
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حتت �ضعار » التبادل والتعاون من اأجل جناح م�ضرتك« التاأمت فيما بني 13 و 17 �ضبتمرب 2013 مبدينة نينغ�ضيا ال�ضينية، الدورة الثانية ملنتدى 
الهيئات االإذاعية  بالتبادل والتعاون االإ�ضرتاتيجي بني  النهو�ش  اأهدافه :  ال�ضيني يف جمال االإذاعة والتلفزيون، الذي من بني  العربي  التعاون 
والتلفزيونية العربية ونظرياتها يف ال�ضني.نّظم هذا امللتقى كّل من جامعة الدول العربية واحتاد اإذاعات الدول العربية ممّثال يف مديره العام االأ�ضتاذ 

�ضالح الدين معاوي، واملكتب احلكومي الإدارة االإذاعة والتلفزيون وال�ضينما ال�ضينية، وترّكزت حماور االهتمام على :
ال�ضيا�ضات يف جمال االإذاعة والتلفزيون يف ال�ضني والبلدان العربية - التبادل والتعاون االإذاعي والتلفزيوين العربي ال�ضيني 

الرقمنة - امل�ضوؤولية االجتماعية لالإذاعيني يف النهو�ش بالتنمية االقت�ضادية والثقافية، والتنا�ضق االجتماعي. 
واألقى االأ�ضتاذ �ضالح الدين  معاوي  كلمة يف اجلل�ضة االفتتاحية  للمنتدى اأّكد فيها ا�ضتعداد االحتاد التام للعب دور الو�ضيط اأو اجل�ضر 
بني خمتلف املحطات ال�ضينية والقنوات العربية االإذاعية والتلفزيونية.  وقال : » نحن ن�ضع خربتنا يف جمال بناء ال�ضراكات وعالقاتنا املتينة مع 
خمتلف هيئاتنا االأع�ضاء، وكذلك عالقاتنا ال�ضيا�ضية املتميزة مع اجلانب ال�ضيني على ذمة كل الراغبني يف اال�ضتفادة منها، ويف ن�ضج روابط 

جديدة بني القنوات االإذاعية والتلفزيونية يف املنطقة العربية ويف ال�ضني«.
كما اأّن احتاد اإذاعات الدول العربية  ي�ضع اإمكانياته وبنيته االأ�ضا�ضية الهامة وخربته الطويلة على ذمة الهيئات التلفزيونية ال�ضينية والعربية 
مل�ضاندتها يف تعزيز التعاون والتعارف وال�ضداقة بني ال�ضعوب العربية وال�ضعب ال�ضيني، وزيادة الثقة املتبادلة بني و�ضائل االإعالم من اجلانبني، 
ذلك اأّن االإمكانيات املتاحة يف �ضياق هذا التعاون البّناء عديدة ومتنوعة، ميكن اأن ت�ضمل باخل�ضو�ش جماالت تبادل االأخبار والربامج والريا�ضة، 
واالإنتاج امل�ضرتك وتطوير الو�ضائل التقنية املالئمة واخلدمات الهند�ضية، وتنظيم الدورات التدريبية االإذاعية والتلفزيونية طبقا حلاجيات الهيئات 

امل�ضتفيدة، عربية كانت اأو �ضينية.  
وُيذكر اأنه �ضدر عن الدورة االأوىل للمنتدى املنعقدة  يف �ضبتمرب 2011 اإعالن ينت�ضوان، الذي دعا اإىل تعزيز التعاون بني ال�ضني والدول 
العربية، واإىل اتخاذ اإجراءات وخطوات جماعية يف خم�ضة جماالت رئي�ضية هي : تعزيز االت�ضاالت  واحلوار بني احلكومات، وتن�ضيط التعاون 
اإقامة  املجال، من خالل  الب�ضرية يف  والتنمية  التكنولوجي  والتعاون  امل�ضرتكة وت�ضويقها،  الربامج  واإعداد  التعريفية،  الربامج  وتبادل  االإعالمي 

الندوات والدورات التدريبية.
وجتدر االإ�ضارة اإىل اأنه مّت التوقيع مبنا�ضبة املنتدى على اتفاقية اإطارّية بني احتاد اإذاعات الدول العربية والهيئة العامة لالإعالم والن�ضر واالإذاعة 
وال�ضينما والتلفزيون بجمهورية ال�ضني ال�ضعبية.وت�ضّمنت مواد االتفاقية باخل�ضو�ش رغبة الهيئة ال�ضينية يف امل�ضاركة يف االجتماعات ال�ضنوية 
وغريها من الن�ضاطات التي ينّظمها االحتاد بغية تو�ضيع التبادل والتعاون بني الطرفني.كمـا تدعو الهيئـة مـمّثلي االحتاد واأع�ضاءه اإلـى امل�ضاركة 

يف املعر�ش الدويل لالأجهزة االإذاعية والتلفزيونية الذي يقام �ضنوّيا يف بكني.
و تاأمل الهيئة ال�ضينية يف تخ�ضي�ش جائزة متنح �ضمن جوائز املهرجان العربي لالإذاعة والتلفزيون.وتن�ّش االتفاقية اأي�ضا على اتفاق الطرفني 

على اإر�ضاء عالقات تعاون يف جماالت تغطية االأحداث واإنتاج الربامج والتبادل التقني وتدريب العاملني يف هذا القطاع وتاأهيلهم.

اآفاق واعدة للتعاون العربي ال�صيني
من التعارف والتقارب اإىل مرحلة البناء وال�رشاكة املتينة

أنشطة االتحاد
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الجتماع الأول ملجموعة اخلرباء املكلفني 
بجمع املعطيات حول التلفزيون واخلدمات ال�صمعية الب�رشية ح�صب الطلب

يف البلدان ال�رشيكة يف برنامج اأوروميد ال�صمعي الب�رشي الثالث

انعقد هذا االجتماع  بتون�ش يومي 23 و24 �ضبتمرب 2013  مب�ضاركة جمع من اخلرباء واأع�ضاء من احتاد اإذاعات الدول العربية، وقد 
نظمه  برنامج  االأوروميد ال�ضمعي الب�ضري الثالث التابع لالحتاد االأوروبي واملر�ضد االأوروبي للقطاع ال�ضمعي الب�ضري، بالتعاون مع االحتاد، 
وافتتحه كّل من �ضفرية ورئي�ضة بعثة االحتاد االأوروبي يف تون�ش ال�ضيدة لورا بايزا، واالأ�ضتاذ �ضالح الدين معاوي الذي بنّي  اأّن انخراط احتاد 
اإذاعات الدول العربية يف هذا امل�ضروع يعترب خطوة اإ�ضرتاتيجية من اأجل مزيد �ضفافية االأ�ضواق ال�ضمعية الب�ضرية يف املنطقة، متهيدا الإحداث 
مر�ضد عربي للقطاع ال�ضمعي الب�ضري. وقد جاء هذا التوّجه ليرتجم قناعة الهيئات االأع�ضاء يف االحتاد باأّن مو�ضوع مواكبة امل�ضتجدات، 
واالإحاطة باملتغريات وال�ضعي اإىل توفري املعلومات التي تهّم القطاع ال�ضمعي الب�ضري وتداولها اأ�ضبح ميّثل ركيزة اأ�ضا�ضية التخاذ القرار 
يف �ضلب املوؤ�ض�ضات االإعالمية. واأ�ضاف املدير العام اأّن اهتمام االحتاد بر�ضد املعلومات املتعلقة بالقطاع ال�ضمعي الب�ضري لي�ش مو�ضوعا 
جديدا، اإذ داأب منذ بداية الت�ضعينات على ر�ضد وجتميع املعلومات اخلا�ضة بالقنوات الف�ضائية العربية، وكان ذلك من خالل ا�ضطالعه 
مبهّمة االأمانة الفنية للجنة العليا للتن�ضيق بني القنوات الف�ضائية العربية، وتكليفه باإ�ضدار تقرير �ضنوي حول و�ضع البث الف�ضائي العربي... 

ويعّد هذا التقرير مرجعا اأ�ضا�ضيا للباحثني والقائمني على �ضوؤون االإعالم واالت�ضال يف امل�ضتويني العربي والدويل.
هذا وخ�ض�ضت اجلل�ضات العامة لتقدمي برنامج االأوروميد ال�ضمعي الب�ضري الثالث، وم�ضروع اإر�ضاء مر�ضد �ضمعي ب�ضري جنوب 
اأوروبية، وبتحليل البث الف�ضائي يف البلدان العربية،  متو�ضطي. كما وقع االهتمام باملنظومة احلالية جلمع املعلومات، وبعر�ش جتارب 
وبو�ضعية ال�ضوق االإذاعية والتلفزيونية يف املنطقة العربية . ودار نقا�ش حول كيفية تعزيز ال�ضفافية يف االأ�ضواق املحلية، وداخل الهيئات 

العامة لالإذاعة والتلفزيون.
وتـّم بحث اإمكانية اإر�ضاء �ضبكة جنوب متو�ضطية دائمة جلمع املعطيات حول القطاع ال�ضمعي الب�ضري يف منطقـة البحر املتو�ضط.
ومن اأهداف هذه ال�ضبكة اأاّل تقت�ضر على االإحاطة باأو�ضاع االأ�ضواق ال�ضمعية الب�ضرية يف جنوب املتو�ضط وال�ضيا�ضات املت�ضلة بها،  
بل و�ضتعمل اأي�ضا على ت�ضجيع اال�ضتثمار والتنمية والتعاون االإقليمي بني موؤ�ض�ضات القطاع يف املنطقة. مع االإ�ضارة اإىل اأنه يجري بث 

اأكرث من 250 قناة تلفزيونية عربية يف بلدان جنوب املتو�ضط، ف�ضال عن عّدة قنوات ف�ضائية تبث من الدول العربية االأخرى واأوروبا.
وتعّرف امل�ضاركون على املبادرة التي �ضرع برنامج  االأوروميد ال�ضمعي الب�ضري واملر�ضد االأوروبي للقطاع ال�ضمعي الب�ضري يف 
واّطلع  املتو�ضط.  جنوب  بلدان  يف  الب�ضري  وال�ضمعي  ال�ضينمائي  بالقطاع  اخلا�ضة  املعطيات  وحتليل  جمع  بهدف  مدة  منذ  تنفيذها 
امل�ضاركون على مبادرات �ضبيهة جلمع املعطيات تقوم بها منظمات دولية اأخرى، باالإ�ضافة اإىل عدد من امل�ضاريع التي يتّم اإجنازها من قبل 

ال�ضركات املالكة لالأقمار اال�ضطناعية وامل�ضت�ضارين اخلوا�ش والباحثني االأكادمييني. 
كما توىّل ممّثلون عن ال�ضركات التلفزيونية العربية �ضرح الطريقة املعتمدة يف جمع ون�ضر املعطيات حول االأ�ضواق وحتديد ال�ضبل 
املثلى ال�ضتثمار النتائج املنبثقة عن مبادرة برنامج االأوروميد من اأجل موا�ضلة عملية جمع املعطيات ب�ضاأن  االأ�ضواق ال�ضمعية الب�ضرية 

يف خمتلف البلدان االأع�ضاء يف املبادرة.

الحتاد اأن�سطة 
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اأم�ضرتدام  مبدينة   2013 �ضبتمرب   17 و   12 بني  ما  الفرتة  انتظم يف  الذي   )IBC 2013( العاملي  االإذاعي  املوؤمتر  معر�ش  يعترب 
الهولندية واحدا من اأبرز املحطات ال�ضنوية لالإعالم ال�ضمعي والب�ضري على ال�ضعيد العاملي.

باملنا�ضبة  االحتاد  اأقام  حيث  والتنّوع.  بالرثاء  الدورة  هذه  يف  االأع�ضاء  وهيئاته  العربية  الدول  اإذاعات  احتاد  م�ضاركة  متّيزت  وقد 
من  بها  يرتبط  وما  العربي،  العامل  وامل�ضموع يف  املرئي  االإعالم  ق�ضايا  لبحث  ـ�ضتا  ندوتني خ�ضّ العاملي  االإذاعي  املوؤمتر  مع  وبالتعاون 

تطّورات يف جماالت االت�ضاالت وتقنية املعلومات.
وفر�س  الندوة االأوىل كانت حتت عنوان » الإذاعة والتلفزيون وتقنيات املعلومات والت�سالت يف العامل العربي – الآفاق 
ال�ستثمار«.  خالل هذه الندوة التي ُوّجهت اإىل كافة امل�ضاركني يف املوؤمتر، تقدمي ورقات عمل من قبل ثّلة من اخلرباء  تناولت ما �ُضّجل 

يف املنطقة العربية من تطّورات يف جمايْل االإذاعة والتلفزيون.
ـ�ضت حتديدا للم�ضاركني والزائرين العرب، وقّدم فيها اأخ�ضائيون دولّيون عرو�ضا ب�ضاأن املوا�سيع الأكرث  اأّما الندوة الثانية فقد خ�ضّ

اأهمية بالن�سبة اإىل الهيئات العربية الإذاعية والتلفزيونية. 
كما ُدر�ضت جملة من املوا�ضيع االأخرى،  على غرار : االنتقال اإىل التلفزيون عايل الدّقة، اإيقاف العمل بالبث التلفزيوين التناظري، 

ات اإي�ضال املحتوى، م�ضتقبل التلفزيون. التحّول اإىل بيئة خالية من االأ�ضرطة، من�ضّ

قام فريق من احتاد اإذاعات الدول العربية بتغطية تلفزيونية لفعاليات الدورة الثامنة وال�ضتني للجمعية العاّمة لالأمم املتحدة خالل 
الفرتة من 20 اإىل 30 �ضبتمرب 2013. ومتّثل عمل الفريق اأي�ضا يف اإجناز ر�ضائل يومية بّثت من نيويورك.  ويندرج ذلك يف اإطار تغطية 
االأحداث الكربى التي تقع خارج املنطقة العربية، وفقا  لالآلية املقرتحة من اللجنة  الدائمة لالأخبار والقا�ضية بوجود فريق م�ضّغر من 

االحتاد يواكب اأن�ضطة املنتظم االأممي طيلة انعقاد جمعيته العامة.

احت�ضنت مدينة براتي�ضالفا ال�ضلوفاكية، وبدعوة من راديو �ضلوفاكيا الدويل، يف الفرتة ما بني 26 و 30 اأغ�ضط�ش 2013 املوؤمتر 
ال�ضيفي العاملي امل�ضرتك لتن�ضيق املوجات االإذاعية الق�ضرية بني احتاد اإذاعات الدول العربية واملوؤمتر الدويل لتن�ضيق املوجات االإذاعية 

.)HFCC( الق�ضرية
التي  الهند�ضية  اللجنة  تو�ضيات  بناء على  ال�ضنوي،  ن�ضف  املوؤمتر  االأع�ضاء يف هذا  هيئاته  هام من  االحتاد وعدد  م�ضاركة  وتاأتي 
دعت اإىل �ضرورة احل�ضور الفّعال يف موؤمترات التن�ضيق باال�ضرتاك مع هيئة املوؤمتر العاملي وذلك بغية احل�ضول على اأكرب حماية ممكنة من 

التداخالت ال�ضاّرة على الرتددات العربية امل�ضتخدمة يف هذا املجال.

م�صاركة الحتاد يف اأكرب موعد دويل للإذاعة والتلفزيون

تغطية عربية يف الأمم املتحدة

تداخلت املوجات الإذاعية الق�صرية
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اأوردت جملة »فرن�ضا لالإذاعة الرقمية« اأّن احلكومة الفرن�ضية اأقّرت ر�ضميا يوم 16 اأغ�ضط�ش 2013 ا�ضتخدام تقنية DAB+    للبث 
االإذاعي االأر�ضي الرقمي بعد اأن كانت �ضادقت يف جانفي/يناير 2008 على ا�ضتخدام تقنية T- DMB. وعّلقت جملة راديو على 
ذلك قائلة » و ميّثل هذا القرار انت�ضارا لتوحيد البث االإذاعي الرقمي يف اأوروبا.« كما قالت جملة »فرن�ضا لالإذاعة الرقمية«اإّن » اجلمعية 

.T- DMB بديال عن تقنية  »+DAB الفرن�ضية لالإذاعة الرقمية تنا�ضل منذ اإن�ضائها الختيار تقنية
و بداأت االإذاعة االإيطالية “الراي” منذ اأيام يف ا�ضتخدام التقنية ذاتها ، يف �ضيغة معدلة DAB ، يف مدينة روما و �ضواحيها.

�ضت عددها الثاين لعام 2009 للحديث عن م�ضتقبل االإذاعة و ن�ضرت مقاال للدكتور  و كانت جمّلة احتاد اإذاعات الدول العربية خ�ضّ
حممد �ضلبي بعنوان » م�ضتقبل االإذاعة على �ضا�ضة الراديو« تطّرق فيه اإىل هذه امل�ضاألة و توّقع جلوء فرن�ضا اإىل ا�ضتخدام تقنية DAB+ حتى 
ال جتد نف�ضها خارج االإجماع االأوروبي.  و قال �ضاحب املقال اإّن » عددا كبريا من اأهل االخت�ضا�ش يعتربون اأّن فرن�ضا ت�ضّرعت يف اختيارها 

»+DAB و اأ�ضاف اأّن فرن�ضا �ضتجد نف�ضها خارج االإجماع االأوروبي الذي �ضيختار يف النهاية تقنية T-DMB   تقنية
�ضة  �ضة للبث التلفزيوين واالإذاعي وا�ضتخدام �ضبكات خم�ضّ وهناك جدل حاّد دار يف البلدان االأوروبية بني ا�ضتخدام �ضبكات خم�ضّ

للبث االإذاعي دون �ضواه.  
اأ�ضال  التلفزيوين  للبث  �ضة  املخ�ضّ االأوىل،  التقنية  اأ�ضا�ضيتني:  تقنيتني  حول  اجلدل  :»يدور  قوله  �ضلبي  حممد  الدكتور  واأ�ضاف 
واملعروفة با�ضم  T- DMB : Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting و هي التقنية التي وقع عليها اختيار  فرن�ضا 
DAB+  Digital Audio Broadcasting التقنية التي تتجه نحوها معظم  للبث االإذاعي الرقمي، و التقنية الثانية،  DABو 
  +DAB و   DAB جتعل الراديو الرقمي اأ�ضبه بتلفاز من احلجم ال�ضغري، غري اأّن تقنية« T- DMB  البلدان االأوروبية«. وبنّي اأّن تقنية

تـمّكن اأي�ضا من ا�ضتقبال الن�ضو�ش و ال�ضور على اأجهزة اال�ضتقبال االإذاعي الرقمي.«

فرن�صا تلتحق بالإجماع الأوروبي يف البث الإذاعي الرقمي

متابعات

�ُضرع منذ اخلام�ش من اأغ�ضط�ش 2013 يف بث قناة بي بي �ضي وورلد نيوز بتقنية عالية الدقة HD  يف ال�ضرق االأو�ضط ح�ضرّيا على 
عرب �ضات وبذلك تكون املوؤ�ض�ضة العربية لالت�ضاالت الف�ضائية اأول �ضريك موّزع للـبي بي �ضي يف املنطقة العربية لتبّث قناة االأخبار 
العاملية احلا�ضلة على العديد من اجلوائز وفق النظام املذكور. وتتيح هذه االتفاقية مل�ضاهدي عرب �ضات فر�ضة متابعة تغطية بي بي �ضي 

ملا يجري من اأحداث وق�ضايا عاملية رئي�ضية واأخبار دولية واأفالم وثائقية وبرامج ترفيهية وفنون بتقنية عالية الّدقة.
و�ضّرح املهند�ش خالد بلخيور الرئي�ش التنفيذي لعرب �ضات  باأن موؤ�ض�ضتـه فـخورة جـّدا بال�ضـراكة طويلة االأمد مع بي بي �ضي، 
معربا عن ال�ضعادة باأن تكون عرب �ضات اأول م�ضّغل اأقمار ا�ضطناعية يبّث بي بي �ضي وورلدنيوز بتقنية عالية الدقة مل�ضاهديها الذين 

ميّثلون قاعدة عري�ضة يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط.

اأخبار بي بي �صي على عرب �صات بجودة عالية



120

نـافـذة على هيئـاتـنـا

       تعّد اإذاعة �ضنعاء من اأقدم االإذاعات العربية يف املنطقة،  فهى م�ضّنفة ب�ضجّل احتاد اإذاعات الدول العربية يف املرتبة 
اخلام�ضة، باعتبارها د�ّضنت انطالقتها االأوىل  »يف وقت مبكر«. كان ذلك  يف اأعقاب زيارة  اأول بعثة اأمريكية ر�ضمية اإىل �ضنعاء 
عام 1946،  والتي عقدت مع اإمام اليمن حينذاك معاهدة �ضداقة وجتارة واأهدته جهاز اإر�ضال ال�ضلكي �ضغري بقدرة )13( 

كيلو وات،  مّت ا�ضتخدامه كجهاز اإر�ضال اإذاعي. 
     ويف �ضهر دي�ضمرب من عام  1946، انطلقت عبارة )هنا �ضنعاء( كبّث جتريبي،  ويف مطلع عام 1947 كانت االنطالقة 
الر�ضمية للبث االإذاعي  ملّدة  �ضاعتني ون�ضف ال�ضاعة من  م�ضاء  يومْي االأحد واخلمي�ش،  ثم اأ�ضيف م�ضاء  االثنني واجلمعة. 

ويف تلك الفرتة  اقت�ضرت اخلارطة الرباجمية على مواد )القراآن الكرمي( واالأحاديث والتوا�ضيح و بع�ش املار�ضات الع�ضكرية 
من املو�ضيقى النحا�ضية التي كانت حت�ضر اإىل دار االإذاعة، باالإ�ضافة اإىل  تقدمي بع�ش االأنا�ضيد على الهواء و اأخبار الق�ضر امللكي  

عالوة على بع�ش الربامج  التاريخية والثقافية.  وقد ا�ضتمّر االإر�ضال على هذا النحو حتى اأوائل عام 1948. 
      اإاّل اأنه، وب�ضبب م�ضاركتها يف ثورة 1948 
قامت   الذي  الكبري  الدور  اإىل  ونظرا  الد�ضتورية،  
الد�ضتورية   الثورة   موؤازرة  يف  �ضنعاء   اإذاعة  به  
 ، اأدبياتها  وكل  الثورة  وميثاق  بيان  بّثت  حيث  
لهذا  عوقبت االإذاعة بال�ضمت مّدة �ضبع �ضنوات  
بموجب  اأمر من  االإمــام اأحـمــد  فـي  متوا�ضلة،ـ 
التوقف  الثورة.  وا�ضتمّر هذا  اأعقاب  ف�ضل تلك 
حّتى   اأعيد البث االإذاعي يف انطالقته الثانية يوم  
21 يونيو عام 1955.  وتعّد هذه االنطالقة الثابتة، 

واالأكرث  تقنية ومهنية. 

 إذاعة صنعاء : الريادة والتمّيز

     �أ. عبد �مللك عبد�لله �لعر�ضي
رئي�ش قطاع �إذ�عة �ضنعاء – �لربنامج �لعام
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فقد امتلكت االإذاعة  حمطة اإر�ضال نوع )جرنال اإليكرتيك( ) GENERAL –ELECTRIC( على املوجة الق�ضرية بقدرة 
(كيلو وات.    25 (

عامْي   بني  الفرتة   خالل  تدريجيا  البث  رقعـة  تو�ّضعـت   ثم  يوم،   كل  م�ضاء  من  �ضاعتني  كانت  فقد  البث،  فرتة  اأّما 
ـ�ضة يف خمتلف املجاالت الثقافية والتاريخية  1962، اإذ  حفلت مناهج البث االإذاعي بالعديد من الربامج املتخ�ضّ  -  1955

والعلمية وال�ضحية  والرتبوية.  
الفتـرة   لتلـك  اليـومي  اأ�ضماء بع�ش هذه الربامج االإذاعية من واقع منـاهج البث االإذاعــي  نورد  املثال،  وعلى �ضبيل 

التـالـي : الـنحو  عـلى 

التاريخاسم البرنامج

أكتوبر 1955اخترنا لكم 

=ركن الجنوب 

=حيث المساء

1956ركن الطلبة

          =بين اإلذاعة والمستمع

1957ركن المفقودين

1960قصص وطرائف

اإذاعة �صنعاء وثورتا 26 �صبتمبـر و 14 اكتوبر :
لعبت اإذاعة �ضنعاء دورا حموريا  وهاما يف  اإ�ضعال ال�ضرارة االأوىل  لثورة  26�ضبتمرب1962 اخلالدة.

 فمن ميكرفون اإذاعة  �ضنعاء انطلقت الب�ضارة االأوىل بانبالج فجر اأيلول املجيد،   باإعالن البيان االأول  لثورة 26 �ضبتمرب.  
ومن هذا امليكرفون ذاته،  انطلقت  اأي�ضاً  الكلمة املوؤازرة للبندقية املدافعة عن الثورة،  باأروع  االأنـا�ضيد الوطـنية  والـحما�ضية 

ملن رفعوا �ضعار )اجلمهورية اأو املوت (.
اإطالق  ب�ضارة  �ضنعاء،  اإذاعة  من  انطلقت  كذلك 
جبال  من   1963 اأكتوبر   14 لثورة  االأوىل  الر�ضا�ضة 
داللة  يدّل  ما  الربيطاين،  امل�ضتعمر  وجه  يف  ردفان 
واأكتوبر  �ضبتمرب  ثورتْي  ن�ضال  واحدية   على  وا�ضحة 
الدفاع عـن هـاتـني   . وخالل فرتة مـعـارك  املجيدتني 
خمتلف  يف  بارز   بدور  االإذاعة  ا�ضطلعت  الـثورتـني، 
الو�ضيلة  الفرتة   تلك  كانت يف  الن�ضال، حيث  فرتات 

الوحيدة للتخاطب مع ال�ضعب. 

هيئـاتـنـا على  نـافـذة 

بعثة األـمانية ل�صيانة وتركيب املحطة 1957
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فقد �ضدرت اأروع مالحم ال�ضمود البطولية،  وكانت  الكلمة التى  يبّثها اأثري �ضنعاء اأقوى وقعا من لهيب قذائف االأ�ضلحة،  
يوما  ال�ضبعني  امللكي  يف ملحمة ح�ضار  النظام  الثقيلة من جانب  االأ�ضلحة  قذائف  بوابل من  اإذاعة �ضنعاء  ا�ضتهدفت  لهذا 

البطولية، نوفرب67 حتى فرباير68. 
 ومع ذلك، ظلت االإذاعة �ضامدة  اإىل اأن حتّقق الن�ضر املوؤّزر ب�ضمود كل اأبناء ال�ضعب اليمني من اأق�ضاه اإىل اأق�ضاه، فانت�ضر 

�ضمال الوطن و تطّهر الرتاب اليمني  بخروج اآخر جندي بريطاين  من جنوبه.
   وتبداأ مرحلة بناء اليمن احلديث، وخالل  مراحل البناء كان لالإذاعة ح�ضور فاعل يف خمتلف امليادين  االجتماعية .. 
وعموما  كانت اإذاعة �ضنعاء يف  الفرتة املمتدة من عقد ال�ضتينيات حتى اأوائل  �ضبعينيات  القرن املا�ضي هي الناطق الر�ضمي  
الوحيد،  كونها الو�ضيلة االإعالميـة االأولـى،  بل وتكـاد تـكون الوحيدة بالنظر اإلـى ت�ضاري�ش اليمن االأكرث انت�ضاراً و توا�ضال 

مع النا�ش داخل الوطن وخارجه.  فكانت امل�ضدر الوحيد للخرب، قبل اأن توجد وكالة لالأنباء.  
ولهذا يحتوي اأر�سيفها على ما يربو عن مائتْي األف وثيقة  حتكي، بل وتوّثق لأحداث تاريخ اليمن املعا�سر.

       واإذاعة �ضنعاء، مثلما كانت اأول اإذاعة عربية  تدعو اإىل مقاومة اال�ضتعمار،  فقد كانت  الناطق االأبرز  املنادي  بالوحدة 
املباركة، وحمل هذه الر�ضالة، اإلـى اأن حتّققت اإعادة وحدة الوطن اليمني  يف 22 مايو 1990. 

 ومل يقف دور االإذاعة عند هذا االأمر  فح�ضب، بل اإنها �ضاركت بفاعلية ووترية عاليتني  فـي بنـاء اليـمن الـجـديد،   حيث 
انتهجت  بعد اإعادة حتقيق الوحدة، ويف ظّل التعددية ال�ضيا�ضية واحلزبية، خطة اإعالمية  وطنية  مب�ضوؤولية  ح�ضيفة  وروؤية حمايدة  
االتفاق عليها،  تـّم  التي  اليمنية  للجمهورية  االإعالمية  بال�ضيا�ضة  ملتزمـة  اليمـني،  ال�ضعب  اأبنـاء  اإرادة  كـافـة  ومعـرّبة عـن 

ملتزمة بد�ضتور الدولة واأهداف الثورتني.
ومن هذا املنطلق، �ضارت االإذاعة  بكّل ما تبّثه من اأخبار وبرامج يف اجتاه جت�ضيد وحدة االأر�ش  واالإن�ضان وتوثيق اأركان 
�ضرح  البناء التنموي واالقت�ضادي والثقايف والرتبوي،  وعلى خمتلف االأ�ضعدة  والتعبري عن  تطلعات اأبنائه بحياة حّرة كرمية، 

لذلك ُحّق لهذه الو�سيلة الإعالمية اأن ترتّبع على عر�س العمل الإعالمي وتت�سّدر الريادة.
        لقد �ضهدت اإذاعة �ضنعاء منذ عام 1990 
تطّورا ملمو�ضا،  �ضواء فيما يخ�ّش خارطتها الرباجمية 
اأو  م�ضاحة البث االإذاعي اليومي الذي عرف تو�ّضعا 

ب�ضكل متدّرج. 
االإذاعي  البث  فرتة  ارتفعت   ،1990 عام  ففي 
ابتداء  �ضاعة،    18 الـ  يقـارب  ما  اإلـى  اليومـي 
عام  ويف  ليال.     12 وحتى  �ضباحا   6 ال�ضاعة  من  
1994 و�ضلت �ضاعات البث اليومي اإىل 19 �ضاعة 
+ �ضاعتني يوميا يبث فيها الربنامج االإجنليزي  لتبلغ 
�ضاعات االإر�ضال 21 �ضاعة  مع الربنامج االإ جنليزي. 
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البث  توا�ضل  د�ّضن   2003 عام  مطلع  وفى  
االإذاعي على مدى 24  �ضاعة.  

وفى 23 اأبريل  من نف�ش العام.  د�ّضن بّث اإذاعة 
ال�ضباب  ب�ضاعتني يوميا على فرتتني، من ال�ضاعة 12 
ظهرا  والفرتة الثانية من الـ 10 ليال، قبل اأن تتو�ضع 
تعنى  التي  الفتية  االإذاعة  لهذه  اليومي  البث  رقعة 
مبخاطبة  اأهم  واأو�ضع �ضرائح املجتمع اليمني، اأال وهم 

ال�ضباب، عماد احلا�ضر وبناء امل�ضتقبل .. 
التوّجه الكبري لوزارة االإعالم  ، ويف ظّل  وحالياً 
يكون  امل�ضموعة،  الو�ضيلة  بهذه  البالغ  االهتمام  نحو 
والعناية   االإذاعي  البث  م�ضاحة  تو�ضيع  نحو  االجتاه 

مبزيد من االإذاعات امل�ضموعة لت�ضمل كافة اأقاليم اليمن، باالإ�ضافة اإىل التوّجه نحو زيادة عدد �ضاعات بث اإذاعة ال�ضباب اإىل 
24 �ضاعة ، لتظّل االإذاعة ب�ضكل عام واإذاعة �ضنعاء ب�ضكل خا�ش يف ال�ضدارة،  حتى  يف خ�ضّم  زحمة  الطوابري الطويلة  من 
القنوات الف�ضائية املرئية،  اإذ اأّن الراديو   مل ولن يفقد بريقه اأو يخبو و�ضط اأ�ضواء الكامريات التلفزيونية التي حتاول جاهدة اأن 

تخطف منه الريادة. 
غري اأّن هذا اجلهاز امل�سموع يبقى حمتفظا بقدراته ال�سحرية  يف اأ�ْسر األباب  جمهوره الوا�سع، الذي مهما ان�سرف 

عنه بع�س الوقت،  اإّل اأنه �سرعان ما  يعود اإليه، فهو ل يجد �ساّلته اإّل من خالل املذياع.    

هيئـاتـنـا على  نـافـذة 

مدير جهاز اإذاعة وتلفزي�ن اخلليج ومدير امل�ؤ�ص�صة اخلليجية للربامج 
امل�صرتكة مع رئي�س قطاع الإذاعة عبدامللك العر�صي
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في المكتبة اإلعالمية

اأّلف هذا الكتاب الربوفي�ضور مارك اأندريجيفيك  Mark Andrejevicاأ�ضتاذ الدرا�ضات االإعالمية النقدية يف جامعة كولورادو 
ور اأ�ضتاذ االإعالم بجامعة دم�ضق. االأمريكية وترجمه الدكتور اأديب خ�ضّ

يت�ضّدر هذا التاأليف الذي جاء يف 400 �ضفحة من القطع الكبري مقّدمة للمرتجم، الحظ فيها اأن »تلفزيون الواقع« ما زال مفهوما 
اإ�ضكاليا، يثري الكثري من اجلدل، ويجذب الكثري من الباحثني واملنّظرين لدرا�ضته.

فتلفزيونيا يعك�ش »تلفزيون الواقع« �ضعف االإح�ضا�ش بالواقع يف فرتة ما بعد احلداثة.
و�ضيا�ضيا يعك�ش فرتة العقم واالإحباط التي عرفتها اأمريكا يف �ضبعينات القرن املا�ضي.

واقت�ضاديا و�ضيا�ضيا واإيديولوجيا، ميّثل »تلفزيون الواقع« وعًدا بالتفاعلية وتوفري �ضبل الو�ضول اإىل الواقع وامل�ضاركة والدمقرطة.
وي�ضهم »تلفزيون الواقع« يف اإ�ضفاء الطابع الطبيعي على النهب الراأ�ضمايل.

واإىل ذلك، يطرح الكتاب جملة من االأ�ضئلة :
ما الواقعي يف تلفزيون الواقع ؟ فامل�ضطلح نف�ضه يعاين من التناق�ش الذاتي.

اأين يقع تلفزيون الواقع �ضمن ال�ضياق العام للتطورات االجتماعية، االقت�ضادية، ال�ضيا�ضية، االأيديولوجية يف املجتمعات ال�ضناعية ؟
هل يعك�ش تلفزيون الواقع اأفكار الراأ�ضمالية املتاأخرة والليربالية اجلديدة، التي حتمي اخلداع من خالل ك�ضفه ؟

وهل ميّثل ظهور تلفزيون الواقع انتهاء ع�ضر م�ضل�ضالت الذروة، وانهيار اأبعاد النظام الرمزي ؟
وهل وعد التفاعلية هو جمّرد حيلة الإعادة تاأهيل الفردية وحتويلها اإىل �ضلعة ؟

وما فائدة الوعد بحّرية الو�ضول اإىل الواقع، اإذا ما كان هذا الواقع زائفا ومراوغا ؟
يف �ضوء ما تقّدم، اأال ي�ضبح ممكنا القول اإّن تلفزيون الواقع يعك�ش �ضعف االإح�ضا�ش بالواقع يف حقبة ما بعد احلداثة، واأنه ال ي�ضّكل 

هروبا من الواقع، بل هروبا داخل هذا الواقع نف�ضه ؟
الكتاب يحاول عر�ش معاجلة �ضاملة وعميقة ملجمل هذه االأ�ضئلة من خالل ثمانية 

ف�ضول ُتختزل يف هذه العناوين :
• بني الو�ضيلة اجلديدة والقدمية	
• وعد الثورة الرقمية	
• اإعادة اكت�ضاف الواقع	
• نظرة االأخ الكبري االألطف واالأرق	
• �ضبل الو�ضول اإىل الواقع	
• املهّم هو اخلربة – املو�ضوع يدور حول التجربة	
• �ش	 تلفزيون الواقع والتل�ضّ
• عر�ش »�ضرفايفر« والراأ�ضمالية الغريبة.	

تلفزيون الواقع
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�ضدر هذا الكتاب يف 160 �ضفحة من القطع املتو�ضط عن الهيئة امل�ضرية العامة للكتاب، 
وهو من تاأليف الدكتورة �ضامية اأحمد علي التي تذكر يف م�ضتهّله اأنه ال توجد نظرية اأو قاعدة 
ميكن  للنقد  علمية  نظريات  هناك  ولكن  ثابتة  اأ�ض�ش  على  تعتمد  االإعالمي  للنقد  حمّددة 
اأال  عليه،  يعتمد  اأ�ضا�ضا  اعتباره  يف  ي�ضع  اأن  البّد  الذي  االإعالمي  النقد  يف  بها  اال�ضرت�ضاد 
وهو اأّن االإعالم مبفهومه الب�ضيط قائم على اإعداد ر�ضائل، ويتعنّي اأن يتوافر فيها جمموعة من 
اخل�ضائ�ش، تقّدم من خالل و�ضائل منا�ضبة مل�ضمون تلك الر�ضائل اإىل جمهور م�ضتهدف يتّم 
درا�ضة خ�ضائ�ضه بدّقة الإعداد الر�ضائل املنا�ضبة، ق�ضد الو�ضول اإىل هدف من�ضود يتحقق من 

تلك الر�ضائل.
واالإعالم يت�ضّمن العديد من املجاالت، ما بني مطبوع )مكتوب( وم�ضموع ومرئي، ويتّم 
درج  التي  ر�ضالته  لتحقيق  وذلك  الو�ضائط،  تلك  خالل  من  روافدها  ب�ضتى  الثقافة  معاجلة 
االإعالميون على تلخي�ضها يف : االإعالم )االإخبار(، والتثقيف، والرتفيه واالإعالن، وهذا التعّدد 
ي�ضتتبعه تنّوع يف االأ�ضاليب واالأ�ضكال الفنية من تـجّليات اجتهاد املبدعني من االإعالميني، 

يف ظّل التطورات املتالحقة لتكنولوجيا االت�ضال، وطبيعة م�ضمون الر�ضالة املراد تو�ضيلها، والتي يتّم فيها اختيار ال�ضكل الفّني االأكرث 
منا�ضبة لها، ح�ضب روؤية االإعالميني.

هذا اإ�ضافة اإىل عنا�ضر االإنتاج االأخرى، كالتكلفة، واجلهد، والوقت، واالإمكانات املتاحة، ولكن بطبيعة احلال، كل ذلك ال مينع من 
اإمكانية معاجلة املوا�ضيع بنجاح واإبداع وباالأ�ضاليب واالأ�ضكال الفنية املتعّددة.

ي�ضّم الكتاب اأربعة ف�ضول حتمل العناوين التالية :
• الربامج االإذاعية »الن�ش غري الكامل«،	
• االأخبار والربامج االإخبارية،	
• مدخل اإىل النقد الدرامي »الن�ش الكامل«،	
• النقد.	

ولـّما كانت املكتبة االإعالمية العربية تخلو –اإاّل مّما ندر- من موؤّلفات تتناول مو�ضوع النقد االإعالمي، فع�ضى اأن ياأتي هذا الكتاب 
باالإ�ضافة، ال�ضيما واأّن الكتابة عن النظريات النقدية اأمر ب�ضيط، ولكن عن اأ�ض�ش النقد االإعالمي ب�ضكل حمّدد اأمر �ضاق، مع االأخذ 
يف االعتبار اأّن امل�ضامني االإعالمية املتدفقة يوميا جتد تباينا �ضديًدا بني موؤّيد ومعار�ش، فامل�ضاألة يف كثري من االأحيان تخرج عن م�ضار 

القواعد العلمية املن�ضبطة اإىل االنطباعات ال�ضخ�ضية.
والوظيفة االأ�ضا�ضية للناقد هي امل�ضاعدة على خلق اأو تكوين اجلماهري الوا�ضعة، كما اأنه يحفز املبدع على بذل املزيد من اجلهد 

للو�ضول اإىل الكمال املن�ضود.

النقد اإلعالمي المسموع والمرئي

الإعالمية املكتبة  يف 



A B S T R A C T

Issue III of « Majallat al-Itha’at al-‘arabiya » (Arab Radio Review) (III, 2013), carries a 
number of articles and contributions covering key developments in the Arab broadcasting 
landscape.

The issue’s lead section reviews the topic of “organizing Arab satellite broadcasting: from 
legislation to ethical constraints”, which represents a vital issue for the sector’s professionals, 
as a result of the “satellite media chaos” brought by a fast growing number of Arab satellite 
channels, while there exists no legislation to protect the sector.

The section includes three studies by academics specializing in information and media 
legislation:

Arab satellite broadcasting: reality and ways for development, the article uncovers the 
ambiguity and interference characterizing satellite broadcasting and how it developed to 
chaos caused by several factors,

Need for and terms of restraining satellite broadcasting. According to the author does not 
seek to restrict radio and TV media, but ails at achieving some equilibrium in the light of the 
economic, political, cultural and technical stumbles now affecting our daily life.

The third study is titled “Toward an ethical code of conduct for Arab media professionals”. 
The article is a critical review of the difficulties affecting the issue of various regulatory 
documents and their implementation in the reigning media environment, both on the Arab and 
international levels.

The Review also publishes the proceedings of the academic and technical workshop 
organized in April 2013 in Amman by the Arab States Broadcasting Union (ASBU) and The 
High Committee for Coordination among Arab Satellite Channels (HCCASC) on organizing 
Arab satellite broadcasting and the need for legislation in the field.

 “Idha’at”, the editorial written by ASBU Director General, Mr. Slaheddine Maaoui, was 
devoted to the same, topic under the title; “between sought ethics and absent legislation.”

Among the other articles published in the new issue, we can cite:
New media and participative democracy,
Electronic media and economic outcome,
Ramadhan drama productions in the season 2013M Is it a new artistic approach?
The issue also contains an article dealing with radio of the third decade of this century. The 

article covers the following topics:
Future of the traditional radio broadcasting,
Future of the competition between services provided by the new media and those of radio
Impact of ICT’s on radio,
The issue also includes coverage of ASBU’s major activities during the semester along 

with follow up on major developments in the sector.
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