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Media in the face of sexual rape
إعداد:
د .شيماء الهواري
باحثة في القانون العام والعلوم السياسية
جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء – المملكة المغربية

ملخص الدراسة:
تعتبر قضايا الرأي العام الملعب االساسي لوسائل االعالم إلبراز تأثيرها على
الجمهور وعلى سير القضايا سواء كانت سياسية أو اقتصادية وحتى اجتماعية ودينية؛
وخير دليل على ذلك تأثير وسائل االعالم على سير االنتخابات وتحويل مجرى
الحروب و الثورات ،وكذلك القضايا السيادية واالجتماعية ايضا .والربيع العربي خير
شاهد على ذلك.
يعد االعالم الراعي الرسمي لمفهوم صناعة اإلجماع وهو االسلوب المعتمد من قبل
القوى العظمى لتأطير المجتمع وجعله خاضعا لما تقدمه له الدولة من افكار تدعمها
وسائل االعالم.
لكن وسائل االعالم ليست فقط وسيلة لإلخضاع ،هي اداة توعية وتربية وتثقيف...
ونحن ها هنا سنهتم بإبراز دور مهم من ادوار االعالم وهو التوعية والقضاء
الجماهيري.
الكل يعي دور االعالم في تقديم القضايا الساخنة االجتماعية ودراستها والتحقيق فيها
وأيضا توعية الناس بها وتحذيرهم منها.
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ومن اهم القضايا التي يلعب فيها االعالم دور القاضي ومهيج الرأي العام هي قضايا
.االغتصاب الجنسي
summary
Public opinion issues are the main arena for the media to
highlight their impact on the public and on the progress of
issues, whether political, economic, or even social and
religious. This is evidenced by the influence of the media on
the conduct of elections and the transformation of wars and
revolutions.
The Arab Spring is the best witness to this Media is the
official sponsor of the concept of consensus industry, which
is the method adopted by the great powers to frame society
and make it subject to state-sponsored ideas supported by
the media.
But the media is not only a means of subjugation, it is a tool
of awareness, education and education ... Here we will
focus on highlighting an important role of the media,
namely,

education

and

public

justice.

Everyone is aware of the role of the media in presenting hot
social issues, studying them and investigating them, as well
as educating people about them and warning them against
them.
One of the most important issues in which the media plays
the role of judge and public opinion is sexual rape.
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الكلمات المفاتيح:
اإلعالم الرأي العام ،جرائم اإلغتصاب ،صناعة اإلجماع ،اإلخضاع اإلعالمي،
القاصر ،المحارم ،البيد وفيل ،القانون الجنائي المغربي.
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المقدمة
يعتبر االغتصاب من الجرائم التي يتستر عليها المجتمع الشرقي ،فهي تمس شرف
العائلة ككل طبقا للعرف والتقاليد االجتماعية البائسة.
وفي أغلب حاالت االغتصاب أو التحرش السافر يكون اللوم مصاحبا للضحية وتعاقب
هي بدال من الجاني في المجتمعات التقليدية المنغلقة .لذلك فجرائم الشرف تنتشر في
العديد من بقاع العالم خاصة دول العالم الثالث من الهند وباكستان افغانستان الشرق
االوسط وشمال افريقيا وبعض دول افريقيا جنوب الصحراء.
رغم ان القوانين السماوية والوضعية تجرم هذا الفعل الشنيع وتعاقب عليه اشد
العقوبات ،إال ان المجتمعات مازالت تتستر على هذه الجرائم وتخشى التقدم بالشكاوي
لكي ال توسم العائلة ككل بالعار خاصة اذا كان الجاني واحدا من المحارم أو ولي
االمر(إغتصاب المحارم).
إال أنه توجد بعض الحاالت يتم تقديم الشكاوي بخصوصها الى القضاء ويكون الحكم
في االغلب على الجاني بالتزويج من الضحية أو الحبس فيختار االخير اسهل الحلول
عليه وأصعبها على الضحية التي تكون في حالة صدمة من االغتصاب ويتم تزويجها
من مغتصبها كأنه يتم مكافئته على فعلته ،فما يكون من الضحية إال الهروب أو
محاولة االنتحار أو العيش في معاناة نفسية طول الحياة(جاء تعديل مواد القانون
الجنائي المغربي عقب قيام الفتاة أمينة الفياللي 16 ،عاما ،باالنتحار عبر تجرعها سم
الفئران ،والتي تم إجبارها على الزواج من مغتصبها عام .)2012
وتتنوع الضحية في جرائم االغتصاب بين المرأة الراشدة والرجل البالغ ،والقاصر
سواء فتاة أو فتى ،والطفل سواء ذكر أو أنثى ،وبين جرائم اغتصاب الزوجات،
واغتصاب االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،وأيضا اغتصاب ممتهنات الدعارة،
ناهيك عن الشذوذ ونقصد هنا اغتصاب المرأة للمرأة (السحاقيات) اغتصاب الرجل
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للرجل (اللواط أو المثلية) واألخبث هو اغتصاب الدواب ( الكالب؛ الحمير )...اعزكم
هللا.
يرجع العديد من العلماء أسباب هذه االفعال الشنيعة على تنوعها ألسباب نفسية تتسبب
فيها مشاكل اجتم اعية أسرية منذ الطفولة للجاني أو بسبب المحيط الخارجي أو ألسباب
اقتصادية أو بدافع االنتقام وألسباب دينية أيضا وحتى ألسباب جينية ( ميول المغتصب
نحو االطفال في سن صغيرة جدا) .لكن مهما كان السبب فإن فعل اإلغتصاب ال مبرر
له.
ونظرا لتوالي هذه الظاهرة في المجتمعات وإلستمراريتها في االنتشار تدخلت وسائل
االعالم بشكل قوي كطرف ثالث في هذه القضايا كممثل للرأي العام حيث عملت على
تهييجه ضد هذه الجرائم المهينة للبشرية ودعم قضايا الضحايا والتعريف بها
وبمآسيهم.
لكن وسائل االعالم رغم حسن نية بعضها إال ان بعضها االخر يتاجرون بها من اجل
رفع عدد المبيعات فقط والتالعب بالرأي العام.
اشكالية البحث
هل باإلمكان اعتبار وسائل االعالم اداة للحد من آفة االغتصاب ووسيلة للتوعية منها؟
أم أن وسائل االعالم مجرد كيان يتاجر بهذا النوع من القضايا لزيادة ايراداته
وتوزيعاته؟
اسئلة البحث
اذن ما هو دور االعالم في دعم قضايا الرأي العام على اختالف نوعها؟ وكيفية
تغطيته لجرائم االغتصاب؟ هل االعالم يحترم خصوصية الضحية؟ هل االعالم يسوق
للفكر الغربي ويدعو الى حرية التبرج والتشبه بالغرب على اعتبار ان نسبة مهمة من
المغتصبات متبرجات بالمفهوم الديني؟ ما موقف الفقهاء ورجال الدين من هذه
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القضايا؟ هل حقا المتدينات اقل عرضة لالغتصاب والتحرش الجنسي من
االخريات؟..
كل هذه االسئلة التي تم طرحها وغيرها سيتم االجابة عنها ضمن البحث من خالل
التصميم التالي الذي تم اعتماده:
الفقرة األول :تعريف جريمة االغتصاب  :شرعا وقانونا
الفقرة الثاني :االغتصاب الجنسي  :بين العقوبات القانونية وتطلعات الضحايا
الفقرة الثالثة :التشريعات العقابية في البلدان العربية ضد االغتصاب
الفقرة الرابعة :األسباب وسبل العالج
الفقرة الخامسة :عالمية ظاهرة االغتصاب والتحرش الجنسي
الفقرة السادسة :مساند االعالم لقضايا االغتصاب الجنسي
اهداف البحث
يهدف البحث الى الحصول على اجابات منطقية وعقالنية عن طبيعة الدور المنوط
بوسائل االعالم في قضايا االغتصاب وفي التوعية بمخاطره االجتماعية والنفسية
خاصة على الضحية ،كما يهدف البحث الى ايجاد حلول ممكنة قابلة للتطبيق يساهم
االعالم بشتى وسائله في تنفيذها مع سرد لمسببات هذه افآفة الخطيرة.
اهمية البحث
تتجلى اهمية البحث في كونه موضوعا حيويا انيا وخطير يمس مكونات المجتمعات
العالمية والعربية بالخصوص وقد شهد انتشار كبيرا في االونة االخرة وعرف لغطا
كثيرا حول من المسبب في االفة ومن الضحية وكيف يتم معاقبة الجاني ،كما عرف
المجال القانوني انتقادات الواسعة من طرف أسر الضحايا والرأي العام ووسائل
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االعالم بكل اصنافها حيث اعتبر القضاء متساهال في احكامه بعض الشيء ضد الجناة
مما سمح في تكرار تلك االفعال الشنيعة.
فرضيات البحث
قد يرى البعض انه من الصعوبة وضع حلول ولو افتراضية فآفة مرضية خطيرة
كظاهرة االغتصاب خاصة وهي تعتبر من اقدم الجرائم البشرية ،لكن ما يجعل االمر
أقل سلبية من السنوات السابقة هو الوعي المتزايد والتربية والتثقيف التي يحضا بها
الفرد منذ نشأته حاليا.
ورغم ذلك تبقى الموروثات الثقافية القديمة مترسخة في عقول بعض االفراد
والمجتمعات ما يجعل مسلسل التوعية بجرائم االغتصاب ضعيفا .كما أن التربية
الجنسية في المدارس والمعاهد تعتبر شبه منعدمة إن لم نقل منعدمة في مجموعة من
المجتمعات كالهند مثال التي تعد من اكثر الدول التي تتعرض فيها النساء لالغتصاب
وا لتحرش الجنسي الجسدي واللفظي كذلك افغانستان التي تعاني من نسبة كبيرة من
التحرش الجنسي و االغتصاب رغم ان كل النساء البالغات والقاصرات يرتدين البرقع
أو النقاب (اللباس االفغاني المعروف).
لذلك فإننا نقترح بداية كحل لهذه المعضلة:
 نشر التربية الجنسية في المدارس والمعاهد وتوفير مختصين اجتماعيةكاستشاريين داخل المدارس المختلطة وغيرها؛
 نشر البرامج التوعوية على وسائل االعالم حول مخاطر االغتصاب والتحرشالجنسي اللفظي والجسدي؛
 نشر البرامج التوعوية على وسائل االعالم حول احترام جسد المرأة باعتبارهاكائن بشري كرمه هللا وله الحق في الحياة الطبيعية؛
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 دمج الخطاب الديني في البرامج التوعوية الخاصة بمخاطر االغتصاب والدعوةالى احترام المرأة سواء المتدينة أو المدنية عبر اعتماد فقهاء ودعاة شباب
ومتحدثين لبقين لجذب اهتمام المشاهد الشاب باألخص من الجنسين؛
 وضع برامج تربوية دورية خاصة بأولياء االمور في المدارس حول مخاطراالغتصاب وكيفية التعرف على الطفل أو القاصر المغتصب وكيفية التعامل
معه بطريقة علمية تربوية
 اعادة النظر في االحكام القضائية التي تخص قضايا االغتصاب وإلغاءالعقوبات المخففة وظروف التخفيف سواء كان المجني عليه قاصرا أو بالغا،
انثى أو ذكرا ،عاقل أو فاقد األهلية وتطبيق العقوبات المشددة سواء كان الجاني
قاصرا أو بالغا؛
 تطبيق االحكام المشددة ضد االجانب الذين يدانون في قضايا االغتصاب وعدمتطبيق العفو عنهم (العفو الملكي في المغرب).
خطة البحث:
تم التطرق الى جرائم االغتصاب باعتبارها نوعا من انواع قضايا الرأي العام في
االونة االخير حيث كانت تعتبر سابقا امرا شخصيا ومن المسكوت عنه اجتماعيا اتباعا
لمفهوم العيب والشرف ...أهم هذه الدراسات :
 االعالم والمجتمع  :علي عبد الفتاح جريمة اغتصاب االطفال ودور الصحافة في مكافحتها :اماني الخطيب جريمة االغتصاب في ضوء الشريعة االسالمية و القانون الوضعي :نهىالقاطرجي
 االغتصاب  :سعد هللا ونوس االغتصاب دراسة نفسية واجتماعية :نهى القاطرجي ...12

المنهجية المتبعة للبحث
سنعتمد في دراسة موضوعنا المنهاج الوصفي التاريخي ،ألنه االكثر تناسبا مع تسلسل
افكار البحث؛ حيث اننا سوف نقوم بوصف الوضع االجتماعي والنفسي والقانوني
لضحايا االغتصاب مع اعطاء نماذج من فترات زمنية مختلفة تبين تطور هذه االفعال
وأسباب انتشارها في االونة االخيرة.
الفقرة األولى  :تعريف جريمة االغتصاب  :شرعا وقانونا
.I

جريمة االغتصاب في الشريعة االسالمية

من المعلو م أن من مقاصد اإلسالم الكبرى التي جاء لحفظها الكليات الخمس ،ومنها
حفظ النسل ،قال اإلمام أبو حامد الغزالي" :إن مقصود الشرع من الخلق خمسة :وهو
أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ،فكل من يتضمن حفظ هذه
األصول الخمسة فهو مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها
مصلحة ،وتحريم تفويت هذه األصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أال تشتمل عليها
ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصالح الخلق".
لذلك فقد كان اإلسالم صارما ومتشددا في إيقاع عقوبة جريمة الزنا ففي أوائل سورة
اح ٍد ِم ْن ُه َما ِمائ َةَ َج ْل َد ٍة وال تَأ ْ ُخ ْذ ُك ْم
النور يقول هللا تعالى" :الزانِيَةُ َوالزانِي فَاجْ ِلدُوا كُل َو ِ
ِين َّللاِ" ،فالحدود في اإلسالم إنما جاءت للمعاقبة على أي مس
بِ ِه َما َرأْفَةٌ فِي د ِ
بالكليات الخمس ،فجعل الجلد والرجم حدا للزنا حفاظا على النسل والعرض والنسب،
والجلد حدا للخمر حفظا للعقل ،والقتل لقتل النفس بدون حق وهكذا .كما أن الحقوق في
اإلسالم متعددة ،حق هللا ،وحق المجتمع ،وحق المتضرر أو من يمثله من وصي في
حال كونه قاصرا أو فاقدا لألهلية أو وارثا أو عصبة من ذوي الحقوق في حال الوفاة،
والتشريع اإلسالمي راعى كل هذه المصالح والحقوق.
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التعريف
ال يختلف تعريف اإلسالم لجريمة االغتصاب عن التعريفات المتداولة والمعروفة ،فهو
لغة من الغصب وهو أخذ الشيء ظلما ً وقهرا ،وغصب المرأة اصطالحا مواقعتها
كرها ً.
العقوبة
وقد اتفقت المذاهب الفقهية بإجماع أن مغتصب المرأة يـُعاقب بتطبيق الحد عليه ،وال
المستكرهة ،ويدفع المغتصب صداقا ً لها ،وعلى المرأة العدّة بغرض
عقاب على المرأة
َ
معرفة براءة الرحم ،وهذه األحكام تشمل المجنونة والصغيرة .وعقاب المغتصب هو
حد الزنى في أدنى األحوال إن تبث بوسائل اإلثبات -كاالعتراف ،الحمل ،الخبرة
الطبية ،أو الشهود -هو ا لجلد والنفي إن كان غير متزوج ،أو الرجم إن كان محصنا،
وهناك عقوبات أخرى إضافة إلى العقوبة الجنائية كالتعويض المالي لجبر الضرر،
وليس على المغتصبة المغرر بها أو المستكرهة شيء ،بل يتم دعم واحتضان
المغتصبة وولدها من طرف المجتمع ،في حال وقوع الحمل نتيجة لالغتصاب حيث
يلحق ولدها بالمغتصب ويثبت النسب منه "ادعوهم فآبائهم هو أقسط عند هللا فإن لم
تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما
تعمدت قلوبكم وكان هللا غفورا رحيما"  5سورة األحزاب .
وقد نص اإلمام مالك رحمه هللا في الموطأ ج "  2/734:األمر عندنا في الرجل
يغتصب المرأة بكرا ً كانت أو ثيبا أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها ،وإن كانت أ َمة
فعليه ما نقص من ثمنها ،والعقوبة في ذلك على المغتصب ،وال عقوبة على المغتصبة
في ذلك كله" ،وقال ابن عبد البر من فقهاء المالكية رحمه هللا في االستذكار :146/7
المغتصب الح َّد إن شهدت البينة عليه بما
المستكره
"وقد أجمع العلماء على أن على
ِ
ِ
يوجب الحد ،أو أقر بذلك ،فإن لم يكن :فعليه العقوبة يعني  :إذا لم يثبت عليه حد الزنا
لعدم اعترافه ،وعدم وجود أربعة شهود ،فإن القاضي يعاقبه ويعزره بالعقوبة التي
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تردعه وأمثا له وال عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ،وذلك يعلم
بصراخها ،واستغاثتها ،وصياحها.
ولم يقتصر المشرع على إيقاع حد الزنا على المغتصب ،بل إنه إذا كان االغتصاب
بتهديد السالح أو اقترن بفعل شنيع أو كان اغتصابا جماعيا ،فإن المغتصب يصير
َّللا
محارباً ،وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالىِ " :إنَّ َما َجزَ ا ُء الَّذِينَ يُ َح ِ
اربُونَ َّ َ
صلَّبُوا أ َ ْو ت ُ َق َّ
ط َع أ َ ْيدِي ِه ْم َوأ َ ْر ُجلُ ُه ْم ِم ْن
َو َر ُ
سولَهُ َو َي ْس َع ْونَ ِفي األ َ ْر ِ
ض فَ َ
سادا ً أ َ ْن يُقَتَّلُوا أ َ ْو يُ َ
ع ِظي ٌم"
ع َذ ٌ
ي فِي ال ُّد ْنيَا َولَ ُه ْم فِي ِ
ِخالفٍ أ َ ْو يُ ْنفَ ْوا ِمنَ األ َ ْر ِ
اب َ
افآخ َرةِ َ
ض َذ ِل َك لَ ُه ْم ِخ ْز ٌ
المائدة . 33/ويختار الحاكم من هذه العقوبات األربعة المذكورة في افآية الكريمة ما
يراه مناسبا ً ومحققا ً لألمن في المجتمع.
.II

جريمة االغتصاب في القانون الدولي

كما اعتبر القانون الدولي أيضا االغتصاب جريمة من جرائم الحرب وجريمة ضد
اإلنسانية ،وعدها اعتداء جسيما على مبدأ الحماية الذي قررته اتفاقيات جنيف سنة
 1949وخصوصا ً االتفاقية الرابعة للمدنيين .كما أن االغتصاب وجرائم العنف
الجنسي األخرى وردت ضمنا ً
وحرمت في العديد من االتفاقيات الدولية بعد اتفاقيتي
ّ
الهاي ،ومنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والعهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية ،واالتفاقية الدولية الخاصة بالرق والممارسات الشبيهة بالرق ،واتفاقية
استئصال كافة أشكال التمييز العنصري ،واتفاقية استئصال التمييز ضد المرأة،
واتفاقية منع التعذيب .واعتبر االغتصاب على أنه نوع من أنواع التعذيب الجسدي
أساساً ،وأنه من أنواع المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ،مما يسبب معاناة كبيرة
وألما ً وأضرارا ً جسدية وصحية ونفسية.
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الفقرة الثانية  :االغتصاب الجنسي  :بين العقوبات القانونية وتطلعات الضحايا
.I

جريمة االغتصاب في القانون الجنائي المغربي

التعريف
يعرف القانون الجنائي المغربي االغتصاب حسب الفصل  486بأنه "مواقعة رجل
المرأة بدون رضاها" ،فحسب هذا التعريف تتأسس جريمة االغتصاب قانونا على
ثالثة عناصر توجب العقوبة ،وانتفاء أحدها يؤدي الى عدم قيام الجريمة وهي:
 .1االتصال الجنسي الكامل بين المرأة والرجل
 .2عدم الرضا أو الغضب واإلكراه
 .3النية االجرامية أو القصد االجرامي وهو وجود أو انعدام النية عند المتهم
بإحداث اتصال جنسي تام مع المرأة تحت اإلكراه بمعنى انها كانت ستمتنع يقينا
عن هذا االتصال لو وجدت في حالة طبيعية غير مسلوبة االرادة أو مكرهة
العقوبة
وقد نص المشرع في حال توفر هذه العناصر على عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر
سنوات ،غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة (قاصر) أو
كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حامال ،فإن الجاني يعاقب
بالسجن من عشر إلى عشرين سنة ،كما نص الفصل  487على أنه :إذا كان الفاعل
من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما باألجرة عندها
أو عند أحد من األشخاص السالف ذكرهم ،أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا ،وكذلك
أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي السجن من
خمس إلى عشر سنوات ،كما نص هذا الفصل على عنصر آخر من عناصر التشديد
وهو االفتضاض ،بحيث إذا تعرضت المجني عليها لالفتضاض يتعين تشديد العقوبة.
والمسجل من خالل هذه الفصول التي تناولتها باختصار شديد ،أن القانون المغربي
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غطى جريمة االغتصاب من جوانبها القانونية وحدد لها عقوبة قاسية مع ظروف
مشددة ،ولم يتطرق ال من قريب وال من بعيد ،لمسألة تزويج القاصر من مغتصبها أو
تمتيعه بظروف التخفيف .بخالف الفصل  475الذي يتحدث عن االختطاف والتغرير
بقاصر":أن من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة ،بدون استعمال
عنف وال تهديد وال تدليس أو حاول ذلك ،يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات
وغرامة مالية تتراوح ما بين  200و 500درهم .ومع ذلك فإن القاصرة التي
اختطفت أو غرر بها ،اذا كانت بالغة وتزوجت من اختطف بها أو غرر بها ،فإنه ال
يمكن متابعته إال بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج ،وال
يجوز الحكم بمؤاخذته إال بعد صدور حكم بهذا البطالن فعال" ،فهذا الفصل يطرح
إمكانية عدم متابعة من غرر أو احتال واختطف القاصر في حال الزواج بها إذا قبلت
هي أو وصيها أو نائبها الشرعي بتعبير المادة  21من مدونة األسرة "زواج القاصر
متوقف على موافقة نائبه الشرعي .تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على
طلب اإلذن بالزواج وحضوره إبرام العقد .إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن
الموافقة بت قاضي األسرة المكلف بالزواج في الموضوع" .كما تنص المادة  20على
أن "لقاضي األسرة المكلف بالزواج ،أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن األهلية
المنصوص عليه في المادة  19أعاله ،بمقرر معلل يبين فيه المصلحة واألسباب
المبررة لذلك ،بعد االستماع ألبوي القاصر أو نائبه الشرعي واالستعانة بخبرة طبية أو
إجراء بحث اجتماعي".
.II

انتقاد االحكام القضائية في جرائم االغتصاب بالمغرب

قال احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان ،في تصريح لـ"اليوم "24
انه منذ العفو عن االسباني"دانييل كالفال" المدان باغتصاب االطفال المغاربة ،لم يعد
يتفاجأ نهائيا من األحكام المخففة التي يصدرها القضاة في حق المعتدين على األطفال
جنسيا.
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المتحدث نفسه قال إن "الدولة ليس من أولوياتها النظر في مثل هذه الجرائم" ،والدليل
يضيف الهايج يظهر جليا في "وضع الطفولة المقلق جدا".
ورجح رئيس الجمعية المغربية لحقوق االنسان كثرة النطق باألحكام المخففة في حق
مغتصبي االطفال إلى كثرة تداول أخبار االغتصاب "ربما أصبح القاضي ولكثرة
تداو له ملفات اغتصاب األطفال ،يعتبر مثل هذه الجرائم عادية ،والحال أن األمر ليس
على هذا النحو نهائيا" ،يقول الهايج ،ويضيف "الشك ان الرأفة والتسامح في مواجهة
مثل هذه الملفات غير مقبول نهائيا ،بل يجب التعامل معها بحذر شديد ،وبدون رحمة
أو شفقة".
من جهتها ،اعتبرت نجبة أديب ،رئيسة جمعية ماتقيش والدي" في تصريح للموقع ان
القضاة يعتمدون على أحكام "دمغية" من "الدماغ" ،عوض االحتكام إلى القانون
الجنائي الخاص باغتصاب األطفال ،والذي يعاقب فيه الفصل  485بالسجن من عشر
إلى عشرين سنة إذا كان المجني عليه طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.
واعتبرت أديب أن الحكم على البقال المراكشي الذي كان يستغل قاصر جنسيا بسنيتن
"رخص عرض األطفال في المغرب".
فقط يدل على ُ
أما نجاة أنور ،رئيسة منظمة "ماتقيش ولدي" ،فأكدت أن إصدار االحكام المخففة
االخيرة هو "تشجيع وتصفيق لكل المغتصبين" ،البيدوفيل سيخرج بعد سنتين ويقوم
بارتكاب جرائم أكثر وبطرق مختلف" ،تقول .وأنهت أنور تصريحها للموقع بضرورة
تطبيق أقصى العقوبات على كل من تبث في حقه اإلدانة.

1

الفقرة الثالثة :التشريعات العقابية في البلدان العربية ضد االغتصاب
التعديالت القانونية األردنية األخيرة بشأن إلغاء األحكام المخففة تجاه المغتصبين،
تنعش األمل في القيام بتطبيقات مماثلة في الدول العربية .وبالرغم من تعدد القوانين
العربية فغالبا ما يفلت المعتدي من العقاب حال زواجه بضحيته .
1

_ تخفيف االحكام عن مغتصبي االطفال يثير غضب الحقوقيين www.alyaoum24.com :
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في خطوة جريئة ،قررت الحكومة األردنية إلغاء مادة  308من قانون العقوبات
األردني التي كانت مثار جدل لسنوات .وكانت هذه المادة تمنح الجاني في جرائم
االغتصاب فرصة اإلفالت من العقاب .وقد تعالت األصوات المطالبة بإلغاء األحكام
المخفّفة في مثل هذا النوع من الجرائم ،والتي تم تطبيقها على المعتدي في جميع
الحاالت ،بما في ذلك تزويج المغتصب بالمغتصبة .وكانت المادة  308محل انتقاد
أيضا من قبل المنظمات الدولية والتي ساهم تطبيقها في الزيادة في جرائم الشرف،
حيث كان الجاني يفلت من العقاب في حالة زواجه بالضحية.
وبحسب وكالة األنباء األردنية «بترا» فإن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات
لسنة  2017يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص
يخالف قانون العقوبة الجزائية المناسبة ،إضافة إلى زيادة فاعلية العقوبات المقررة
لبعض الجرائم ،وتطبيق صفة اإلجرام على بعض األفعال ،وإضفاء الحماية الجزائية
عليها .وقد تم إدخال تعديل على القانون ينص على أنه "يمكن للمغتصب أن يتزوج
ضحيته إذا كان عمرها ما بين  15و 18عاما" ،لكن اللجنة الملكية اقترحت في
فبراير ،إلغاء القانون تماما.
يذكر أن القانون اإليطالي كان يعفي أيضا المغتصب من تهمة الجريمة في حال زواجه
بالضحية ،بحسب الصحيفة األلمانية فإن التعديالت القانونية التي تمت عام 1978هي
التي مهدت الطريق إلزالة هذا البند.
وقد علّق ناشطون في لبنان فساتين زفاف في العاصمة بيروت في منتصف أبريل/
نيسان  2017لالحتجاج ومطالبة البرلمان اللبناني بإقرار إلغاء المادة  522من قانون
العقوبات .وتنص المادة على أن القيام باالعتداء على العرض ومن بينها جرائم
االغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب االعتداءات الجنسية ،والخطف بالقوة
بقصد الزواج يشكل التزاما من قبل المعتدي تجاه المعتدى عليها بحيث تسقط العقوبة
المقررة عليه إذا تزوج الضحية" .وقد تمكنت الحركات النسوية من إلغاء القانون ،إال
انه ينتظر المصادقة عليه من قبل البرلمان منذ فترة.
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وال توجد إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان ،لكن هذه
الممارسات موجودة في المناطق الريفية .وقالت مسؤولة الحمالت في جمعية "أبعاد"
التي تقود حملة داعمة إللغاء المادة  ،522علياء عواضة ،لوكالة فرانس برس" :في
كل يوم يمكن أن تُغتصب امرأة ويتم إجبارها على الزواج من مغتصبها".
أما بالنسبة للسعودية فقد يكون األمر مختلفا بعض الشيء ،إذ أنه وفقا لبيانات حكومية
سعودية ،فال يوجد بالمملكة قانون عقوبات ،والقانون المطبق في هذه الحاالت هو
القانون اإلسالمي .وليس هناك من صياغة قانونية تجرم االغتصاب تحديدا ،ولكن
معاقبة الجاني تختلف بين الجلد واإلعدام .وتعاقب الفتاة أيضا في حال ثبوث عملية
االغتصاب في وضع الخلوة غير الشرعية .وتواجه السعودية دائما انتقادات بخصوص
أوضاع النساء في المملكة ،خاصة من قبل منظمات حقوقية عالمية.
في القانون الجزائري تنص المادة  336على "المعاقبة بالسجن من  5إلى 10
سنوات ،لكل من ارتكب جناية االغتصاب" .كما إنه":إذا وقع االغتصاب على قاصر
لم تكمل  18سنة ،فتقتضي العقوبة بالسجن من  10إلى  20سنة" .ويوفر القانون
الجزائري للمغتصب فرصة اإلفالت من العقاب إذا تزوج ضحيته في حال كانت دون
سن الـ ."18منظمات حقوقية جزائرية تطالب دوما ً بإلغاء هذا البند ،حيث تجبر النساء
الضحايا على الزواج من الجاني لإلفالت من العقاب.
تعرض
أما في السودان فحين تتقدم المرأة أو الفتاة ببالغ تعرضها لالغتصاب فقد ّ
نفسها بذلك الحتمال المالحقة القضائية .ويجب على الضحية أن تؤكد براءتها عبر
اإلثبات بأن اللقاء لم يتم بموافقتها ،وإذا لم تنجح في ذلك ،فقد تكون عرضة للمحاكمة
بتهمة الزنا.
وال يعاقب القانون الموريتاني مرتكبي جرائم االغتصاب ،كما أنه يهدر حق الضحايا
بسبب نواقصه ،بحسب منظمات حقوقية دولية ،إذ تجدر اإلشارة إلى وجود صعوبة
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إثبات ارتكاب الجريمة أمام القضاء ،فمن الضروري أن يقر الشخص نفسه بفعلته ،أو
من خالل تطابق شهادة أربعة رجال بشأن وقوع الجريمة.
وفي تونس لم يصل األمر إلى مرحلة إلغاء المادة المتعلقة بوقف مالحقة المعتدي الذي
يتزوج الضحية ،إال أن تونس شهدت تحركات إللغاء الفصل  227من القانون ،الذي
ينص على أن زواج الفاعل بضحيته يوقف المالحقة الجنائية ،علما ً أنه خالل فترة
صياغة الدستور األخير ،حاولت منظمة العفو الدولية تمرير بيان يتضمن توصية
بإلغاء البند الذي يعفي من العقاب ،إال أن  32حزبا ً سياسيا ً فقط من أصل  100وافقت
على المقترح ،حيث لم يتم اعتماده.
وينص القانون التونسي على أنه "يعاقب باإلعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف،
ويعاقب بالسجن مدى الحياة كل من واقع أنثى من دون رضاها" ،لكن على مستوى
التطبيق ،فإن عقوبة جرائم االغتصاب تتراوح بين  10و 15عاما ً من السجن.1
الفقرة الرابعة :األسباب وسبل العالج
.I

أسباب انتشار ظاهرة االغتصاب الجنسي

ال شك أن جريمة اغتصاب النساء أو حتى األطفال (الذكور واالناث) كانت موجودة
في مجتمعات سابقة؛ إال أنها في المجتمعات اإلسالمية طيلة حكمها كانت سلوكا شاذا
مسجال في حاالت قليلة ومعدودة؛ بفعل منظومة القيم القوية والمتماسكة؛ والحدود
الزاجرة والصارمة؛ وقد بات هذا السلوك المنحرف اليوم؛ بفعل االنفجار الجنسي؛
والتفكك القيمي؛ وضعف القوانين الوضعية وقصورها يشكل ظاهرة تهدد سالمة
األفراد ووحدة المجتمع؛ وتستنزف أمواال كثيرة من ميزانيات الدول ،وهو ما دفع
العديد من البلدان إلى التفكير في إيجاد حلول ناجعة للحد من هذا الخطر الداهم.

 _1االغتصاب _ اين وصلت التشريعات العقابية في البلدان العربية؟  :عالء جمعةwww.dw.com ،
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وانطالقا من اختالف المرجعيات اختلفت طرق دراسة أسباب تفشي ظاهرة االغتصاب
بشتى أنواعه؛ واختلفت أيضا الحلول المقدمة والمطروحة للحد من الظاهرة.
فانطالقا من المرجعية العلمانية التي تؤسس بنية الفكر الغربي ومنظومته القانونية
والتشريعية فإن جريمة االغتصاب ترجع باألساس إلى النظرة الدونية للمرأة من قبل
الرجل؛ وطغيان الفكر الذكوري الذي ال ينظر إلى المرأة إال كوسيلة للمتعة وإشباع
اللذة؛ وقد عملت المجتمعات الغربية للحد من هذه الظاهرة على إنشاء مراكز لبحث
مشكالت االغتصاب؛ وتقديم المشورة والنصح للضحايا المغتصبات الالئي يشعرن
بإحباط جراء ما وقع عليهن من اعتداء جنسي ،وتقديم نشرات تحتوي على توجيهات
ونصائح لمنع االغتصاب ،وتشجيع النساء المغتصبات على إبالغ مراكز الشرطة
وتقديم تقارير ع ّما وقع لهن ،كما عمدت هذه الدول إلى استخدام الشرطة النسائية
للتعامل مع المغتصبات ألن المغتصبات يجدن أنه من السهل عليهن التواصل مع نساء
مثلهن في األمور الجنسية أكثر من الرجال.
ولجأت بعض الدول الغربية أيضا إلى تغيير قوانين االغتصاب المعمول بها،
فاستبعدت القوانين التي تقضي بضرورة وجود شهود على حاالت االغتصاب أو
وجود دليل مادي كاإلصابة الجسدية للمغتصبة .ومنعت نشر أسماء المغتصبات في
الصحف والمجالت أو نشر أي معلومات تقود إلى التعرف على شخصياتهن.
تلك هي النظرة الغربية لالغتصاب وبواعثه وطرق مواجهته؛ وهي نظرة سطحية
جدا؛ ال تعالج إال إفرازات الظاهرة وتغض الطرف عن السبب الحقيقي المسعر لها؛
وقد تأثر بهذا الطرح كثير من المتدخلين في موضوع االغتصاب في المغرب؛ سواء
من السياسيين أو الحقوقيين أو حتى الباحثين االجتماعيين.
فقد صدر وبدعم من منظمة فريدريش إيبيرت األلمانية دراسة تحت عنوان "جريمة
االغتصاب بالمغرب :دراسة في ملفات المحاكم" لـ"داميا بنخويا" ،وقفت من خاللها
الباحثة على نموذج واحد من نماذج العنف الممارس ضد المرأة أال وهو العنف
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الجنسي المتمثل في االغتصاب وهتك العرض؛ وقد أرجعت "بنخويا" في الفصل
الرابع من بحثها المعنون بـ"أسباب انتشار جرائم االغتصاب وهتك العرض
واستراتيجية مناهضتها" األسباب التي تؤدي إلى انتشار جريمة االغتصاب بالمجتمع
المغربي إلى أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة .فجعلت األسباب المباشرة هي تلك
المرتبطة بظروف االعتداء المعلنة وغير المعلنة التي يكون فيها االنحراف والعطالة
واألمية ،واعتبرت أهم األسباب المباشرة التي تتحمل الدولة فيها المسؤولية لعدم
محاربتها :الفقر والجهل والجريمة.
أما األسباب غير المباشرة فحصرتها في التربة التي يغذيها الفكر المجتمعي الذكوري
القائم على النظرة الدونية للمرأة ،وعلى اعتبار المرأة موضوعا جنسيا ال غير ،وهو
ما ينعكس على آليات ترويج الفكر المجتمعي من إعالم وتربية وتعليم وقوانين وثقافة.
.II

سيكولوجية المغتصب

ترى األخصائية العربية ابتهال أبو عصبة في دراسة عن "سيكولوجية االغتصاب"
في محور معنون بـ "تصنيف مجرمي االغتصاب" أنه يمكن تصنيف مجرمي
االغتصاب من الناحية النفسية إلى ثالث فئات وهي:
 .1النمط األول هو ما يعرف باسم اغتصاب القوة؛ في هذا النمط من االنحراف
يسعى الشخص الشاذ إلى ممارسه قدرته على التسلط والسيطرة والتحكم في
الضحية .ويظهر من خالل حالة الحصر عنده أو القلق أو حالة العجز
والضعف الجنسي.
 .2النمط الثاني في االغتصاب هو اغتصاب الغضب وترى أبو عصبة في هذا
النمط يحاول المتهم أن يستولي على الضحية أو يقبض عليها ،لكي يصرف أو
يفرغ أو يظهر عدوانه المتراكم والمترسب نحو النساء بصيغه عامة ،وخالفا ً
لما هو عليه في النمط األول نمط اغتصاب القوة الذي يميل لن يكون مخططا ً
من قبل ،فان اغتصاب الغضب يغلب عليه أن يكون اندفاعيا ً غير مخطط له
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مسبقا فإذا مرت الحالة من أمام المغتصب بمجرد صدفة وهو كان ثائر في
غضبه فهنا يكون من سوء حظ الحالة.
 .3النمط الثالث حسب أبو عصبة هو نمط نادر الحدوث وهو االغتصاب السادي..
وفي هذا النمط من الشذوذ يجتمع العنصران :القوة والعدوان معا ليكونا نمطا ً
واحدا ً في هذا النمط.
.III

سبل العالج

يقول إبراهيم الحمداوي (أستاذ باحث في علم االجتماع) كتابه "الجريمة في المجتمع
المغربي دراسة سوسيولوجية" عند حديثه في محور عن "مفهوم الجريمة
السيكولوجي"" ،ينظر علماء النفس إلى الجريمة على أنها سلوك معاد للمجتمع وال
شك كأي نوع من أنواع السلوك الشاذ أو غير السوي ولذلك فإن الشخص المجرم ال
يختلف عن الشخص المريض الذي يأتي أيضا بالسلوك الشاذ ،من ثم فالجريمة نوع
من السلوك الشاذ المرضي يحتاج إلى العالج كباقي األمراض العقلية األخرى".
ويوصي الحمداوي في كتابه "الجريمة في المجتمع المغربي دراسة سوسيولوجية" من
أجل تفادي الظواهر اإلجرامية المختلفة ،وكخطوات استباقية للتعامل مع الجرائم بما
يلي:
 تعميق دور األسرة وبناؤها في المجتمع من خالل إبراز دورها في عمليةالتنشئة االجتماعية وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرسمية وذلك لبناء جيل
شباب الواعي المدرك لمسؤوليته ودوره في هذه المرحلة.
 إعطاء أهمية متزايدة إلى المناطق شبه الحضرية الموجودة على أطراف المدنأو في المناطق الفقيرة المكتظة لكي ال تكون مركزا مناسبا لمرتكبي الجرائم
وذلك عن طريق توفير الخدمات وأماكن ترفيه من أجل قضاء وقت الفراغ
وخاصة من قبل الشباب.
 إعطاء أهمية متزايدة لدور المدرسة في تنشئة األطفال والشباب وتوعيتهمبالسلوك اإلنحرافي لما يسببه من سلبيات األشخاص.
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 مراقبة الشاب المنحرف بصورة مستمرة لكي الينجرف األسوياء منهم معالمنحرفين وردعهم على السلوك اإلجرامي.1
الفقرة الخامسة  :عالمية ظاهرة االغتصاب والتحرش الجنسي
تعرض المئات وربما افآالف من األطفال دون سن  18في باكستان سنويا ً لالغتصاب
أو االعتداء الجنسي على الذكور ،ولكن الوضع إما يزداد سوءا ً أو يتم اإلبالغ عنه
بصورة أكبر وعلى نطاق واسع.
ووفقا ً لمنظمة ساحل غير الحكومية ومقرها إسالم آباد ،تم رصد  3,861حالة اعتداء
جنسي على األطفال في عام  2012بزيادة قدرها  17بالمائة عن العام السابق .وقد تم
استقاء هذه البيانات من المنظمات غير الحكومية المعنية بمراقبة الوضع ،وخطوط
المساعدة المختصة بالتبليغ عن االعتداء على األطفال وقسم مراقبة وسائط اإلعالم
الخ اص بمنظمة ساحل نفسها .ولكن كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم ،من
المرجح أنه ال يتم اإلبالغ عن االعتداء بالشكل الكافي.
وقد وثقت منظمة الحرب ضد االغتصاب عددا ً من حاالت االغتصاب ،يتعلق بعضها
بأطفال صغار جداً ،كما ذكرت بالتفصيل ممانعة الضحايا اإلفصاح عنها والصعوبات
التي يواجهونها في الحصول على العدالة عندما يفصحون عنها بالفعل.2
وفي بريطانيا أكدت  ВВСأنه "خالل عملية  Coniferالتي بدأت عام ،2015
للتحقيق في التهم الموجهة ضد السير ادوارد هيث (رئيس الحكومة البريطانية
السابق) بخصوص اغتصاب االطفال الصغار ورميهم في البحر ،كان حتما سيتم
استدعاؤه للتحقيق لو كان على قيد الحياة".

 _1االغتصاب اسبابه ودور االسرة في مواجهته :عبد هللا اموش ،مقالة منشورة على محرك البحث االخباري
مغرس بتاريخ  2013/09/30في التجديد .
 _2اغتصاب االطفال يحظى بالمزيد من االهتمام االعالمي في باكستان:الهور  24سبتمبر 2013
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فقبل عامين ،أعلنت ليندا كوربي أنها شاهدت ذات يوم في السبعينيات من القرن
الماضي 11 ،طفال أعمارهم من  6إلى  11عاما قدموا من ملجأ هوت دي ال جارين،
وصعدوا إلى يخت هيث الذي لم يعد منه سوى  10أطفال فقط .وتؤكد كوربي أن
السيناتور رالف فيبيرت كان أيضا شاهدا على الحادث ،وقالت إنها أبلغت الشرطة
بالحادث ،لكنها رفضت التحقيق" ألنها تلقت إيعازا من األعلى".
فلقد تعرض لمثل هذه التهم العضو السابق في البرلمان البريطاني سايريلي سميث
والفنان البريطاني المعروف جيمي سافيل الذي تؤكد بعض وسائل اإلعالم أنه أرتكب
أكثر من  450جريمة جنسية ضد أطفال يفتقدون للحماية بينهم مرضى في
مستشفيات للفقراء.
ولكن رغم ذلك لم تقم الشرطة بالتحقيق في هذه الجرائم وهو ما تعتبره وسائل اإلعالم
البريطانية بمثابة التقصير اإلجرامي .ويقول تقرير ВВСإن محاوالت عرقلة التحقيق
في مثل هذه الجرائم ،تجري على جميع المستويات ،بين أوساط الشرطة والسلطات
المحلية وأجهزة المخابرات البريطانية.1
أوضاع المرأة في اليمن ..التحرش واالغتصاب سجلت النسبة األعلى
أوضح تقرير محلي خاص بأوضاع المرأة أن أكثر حاالت العنف الموجه ضد المرأة
يكون مصدره أفراد من داخل األسرة والتي تصل نسبتها إلى ( )54,3من جمالي
المجني عليهن من اإلناث في عام  .2007وأرجع تقرير المجلس األعلى للمرأة
ولجنتها الوطنية عن أوضاع المرأة للعام  2007أسباب زيادة العنف الذي تواجهه
المرأة على المستوى األسري وخارجها إلى األمية وتدني احترام القوانين والظروف
المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليفها ،إضافة إلى زيادة التفاوت في مستوى الدخل بين
أفراد المجتمع .ورغم إشارته إلى عدم وجود إحصاءات وبيانات حديثة عن أشكال
 _1اتهام رئيس حكومة بريطانيا السابق باغتصاب االطفال ورميهم في البحر :ادوارد سافيين ،صفحة شبكة RT
ARBIA
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وحجم العنف الموجه ضد المرأة ،معتمدا على نتائج مسح األسرة للعام 99م ونتائج
المسح الصحي للعام 2003م ،لكنه أوضح عن حجم لبعض أشكال العنف مثل
التحرش واإلغتصاب كان للفتيات األحداث النسبة األعلى ،مشيرا في هذا الصدد إلى
( ) 17حالة تحرش في العمل تم تسجيها في أقسام الشرطة للعام 2007م ،و( )35
حالة اغتصاب منها ( )13حالة مرتكبة ضد فتيات أحداث ،إضافة إلى ( )33حالة
شروع في اغتصاب كان نصيب الفتيات األحداث منها ( )18حالة و(  )36حاالت
مسجلة لهتك العرض باإلكراه أو بحيله واجه فيها الفتيات األحداث ( )10حاالت ...
المرأة األمريكية ..بعض الحقائق واإلحصائيات حول ظاهرة التحرش الجنسي
يعتبر التحرش الجنسي جريمة عنيفة وليس جريمة جنسية فقط؛ حيث يستخدم
المتحرش الجنس كوسيلة إللحاق المعاناة الذي يسببها للضحية جراء العنف واإلذالل
الذي يفرضه عليها إلضعافها وللسيطرة عليها والتحكم بها .وفي كل دقيقة في الواليات
المتحدة األمريكية ،هنالك  1.3حالة اغتصاب لنساء بالغات ،وتغتصب 78امرأة في
كل ساعة في الواليات المتحدة األمريكية .وهكذا في كل يوم هنالك 1871امرأة بالغة
تغتصب في أمريكا أي ما يعادل  56916امرأة شهريا .وقد أثبتت الدراسات أن
 %90من كل حاالت االغتصاب يخطط لها سابقا؛ إذ إنه في  %87من حاالت
االغتصاب إما إن المعتدي يحمل سالحا أو يهدد الضحية بالموت إذا قاومته .ونتج عن
الدراسة التي أجريت في إحدى الجامعات األمريكية سنة  1998أن  25%من
اإلناث التي أجريت عليهن الدراسة إما أنهن تعرضن لالغتصاب أو تعرضن إلى
محاولة اغتصاب.
ومن ناحية أخرى تبين أن  %50من رجال الجامعة اعترفوا بأنهم قد قاموا بإجبار
النساء لممارسة الجنس .وفي دراسة أخرى قال  51%إنهم سيقومون باالغتصاب إذا
ما تأكدوا بأنهم سينجون بفعلتهم .وفي بعض االستبيانات األخرى تبين أن  %75من
الرجال و %55من النساء كانوا يشربون الكحول أو يتعاطون المخدرات قبل حادثة
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االغتصاب .وقد تبين أن نسبة التحرش الجنسي في الواليات المتحدة األمريكية هي
األكثر بين األمم المتقدمة صناعيا في العالم.
في السودان منع جهاز األمن الصحف اليومية من تناول أي أخبار أو تعليقات تتصل
بتنامي ظاهرة التحرش باألطفال.1
وفي المغرب يطغى موضوع االغتصاب على كل مواضيع الصحف الوطنية ،فهل
االعالم قادر على مواجهة تنامي الظاهرة؟ كل األرقام األخير تشير إلى استفحال
ظاهرة االغتصاب وخاصة األطفال ،وتعرضهم للعنف الجنسي ،وما يحمله ذلك من
انعكاسات وجراح مؤلمة تؤثر سلبا على نفسيتهم طوال فترة حياتهم ،وهي لألسف
ظاهرة بدأت تثير قلق الرأي العام بعد أن سجلت ،في الفترة األخيرة ،حاالت متفرقة
في عدد من المدن والقرى ،انتهت بعضها بحوادث مأساوية.
ولعل شيوع تفاصيل العديد من حاالت االغتصاب بفضل وسائل اإلعالم ،جعل القضية
قضية رأي عام الذي زادت مخاوفه من تكرار مثل هذه الحوادث بعد أن وقفوا على
صور مؤلمة لهتك عرض الصغار ،وأصبح ينادي بأعلى األصوات بتشديد العقاب
على مرتكبيها.
الفقرة السادسة  :مساند االعالم لقضايا االغتصاب الجنسي
.I

كيف يتناول االعالم قضايا االغتصاب الجنسي

منذ سنوات وصفحات الجرائد وبوابات المواقع تصدمنا بأخبار االغتصاب هنا وهناك،
ومن سلمت عينا ه من تتبع عناوين الصحف ،سمع نشرات األخبار واإلذاعات وهي
تصدع بالظاهرة .والخوف كل الخوف من أمرين :األول أن تصبح هذه الحوادث
عادية في مجتمعنا ولدى مسامعنا وذوقنا ،فنمر عليها وكأنها حادث طالق بين زوجين
أو عنف لفظي بين شخصين .والثاني ،أن نتناول هذه المواضيع بمقاربة الالمقاربة،

 _1عادل ابراهيم عامر مرجع سابق.
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أي الوقوف عند مستوى الحديث والكالم دون التطبيق والتزمين ،بتحويل المشكل إلى
فرصة ثرثرة وتداول أخبار.
ولألسف الشديد هذا بدأ يحصل بالفعل؛ فنظرا النتشار هذه الظاهر باختالف نوع
الضحية إال ان المجتمعات بدأت تعتبره امرا حاصال ومن االمور العادية خاصة ان
وسائل االعالم تسعى دائما لوضع خبر مثل هذا كل فترة من الزمن سواء كان
موضوعا حقيقيا أو مختلقا من اجل زيادة عدد المشاهدين أو المستمعين أو القراء،
فهناك العديد من الصحف والمواقع اإلخبارية االلكترونية تعمد الى نشر اخبار كاذبة
عن حوادث اغتصاب سادية قديمة أو ملفقة ،وجعل القارئ أو المستمع يصدقها من
اجل زيادة األرباح وهذا يخالف االخالق المهنية للصحافة واإلعالم .ونجد هذا الصنف
من االخبار منتشرا على المواقع اإلخبارية الثانوية التي تحاول االنتشار بنشر مواضيع
مثيرة للمراهقين وذوي العقول الضعيفة.
لكن هناك وسائل اعالمية متخصصة تعنى بهذا الصنف من الجرائم وتعمل على تحليل
الوقائع عن طريق تقديم اراء الخبراء النفسيين واالجتماعيين والجمعيات الحقوقية
المدنية ،وتحاول قدر االمكان عدم نشر التفاصيل المهينة وتغطية وجوه الضحايا ،وان
كان الجاني قاصرا تقوم باحترام حقوقيه القانونية وعدم نشر صوره.
كما تناقش االحكام القضائية بشكل عقالني باستشارة ذوي الخبرية من قضاة سابقين
أو محاميين أو باحثين في مجال القانون الجنائي للتعرف على ظروف اصدار االحكام
وأسباب النطق ببعضها .هذا النوع من وسائل االعالمية الفاعلة تساعد المجتمع
والضحية على وضع ايديهم على مكمن السبب وتحاول قدر االمكان تقديم الحلول التي
قد تساعد الجهات المختصة في الحد من هذه الجرائم أو تقليصها.
.II

تشكيل االعالم للرأي العام :االجماع االعالمي

تعمل وسائل االعالم على خلق االجماع خاصة عندما يتعلق االمر بقضايا سيادية أو
قضايا تمس المجتمع واألسرة بالخصوص .وهذا ما نراه حاصال في االونة األخيرة
حيث تعمد وسائل االعالم الى التطرق الى جرائم االغتصاب وتناولها بشكل مكثف
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واالستمرار في دراستها من كل الجوانب وإبداء اراء الضحايا وأسرهم وأراء الجناة
وأسرهم أيضا من اجل خلق موضوع شامل يشبع حب المعرفة عند القارئ والمشاهد.
وتتنافس وسائل االعالم في هذا الخصوص فيما بينهما لدرجة تصل الى ذكر بعض
المحاذير التي ترفض الشرطة اطالع المجتمع عليها لبشاعتها وللحفاظ على أمن وما
تبقى من سمعة الضحية.
لكن وحتى ان رفضت وسائل االعالم نشر بعض التفاصيل حفاظا على خصوصية
التحقيق فان من الصيحات الجديدة في عالم جرائم االغتصاب هو تصوير عملية
االغتصاب بالهواتف النقالة ونشرها على مواقع التواصل االجتماعي من قبل الجاني
كتفاخر من قبله بفعلته أو لتدمير الضحية ..وهذه الظاهرة انتشرت في المغرب في
االونة االخيرة كان اولها حادثة التحرش السافر في الحافلة العمومية في وضح النهار
على فتاة قاصر فاقدة لألهلية العقلية؛ حيث قام مجموعة من الجناة بالتحرش بها
بطريقة خبيثة وتصويرها وهم يمزقون مالبسها دون تدخل اي شخص .كما ان الحادثة
االخيرة لفتاة المدرسة القاصر التي تم نزع مالبسها في الطريق العام وهي قادمة من
المدرسة وتصويرها من قبل شخصين بالغين ونشر الشريط على وسائل التواصل
االجتماعي تجعل من االمر ظاهرة اجتماعية خطيرة.
هذه الظواهر لم تكن في السابق حيث كان المغتصب يحاول قدر االمكان االختباء
والهروب من فعلته وليس نشرها مع صورته على المأل! وهو أمر يستدعي الدراسة
من قبل علماء االجتماع وطب النفس .لكن ادمان وسائل التواصل االجتماعي وحب
الشهرة قد يفعل بصاحبه الكثير.
مع انتشار هذه الفيديوهات الماجنة المدمرة للمجتمع تحاول وسائل االعالم قدر
المستطاع تقديم تفسير منطقي لها ولألسباب التي ادت الى استفحالها والحلول الواجب
تطبيقها للحد منها رغم ان هذه المهمة هي خاصة بالحكومات التي تحاول قدر االمكان
تبسيط الحالة وجعلها حاالت نادرة الوقوع رغم الواقع غير ذلك.
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إال انه وبفضل وسائل االعالم وبفضل تناولها لهذه القضايا من كل الجوانب مارست
الضغط المباشر والغير المباشر على القضاء وعلى جهاز األمن لإلسراع في التحقيق
في القضايا وكانت الرقيب على االحكام الصادرة من القضاء والناقد الالذع لها خاصة
انه في غالب االحيان تكون االحكام ال تناسب بشاعة الفعل .لذلك تدعم وسائل االعالم
والجمعيات الحقوقية قضايا ضحايا االغتصاب وتعمل على خلق تفاعل ايجابي ضد
هذه االفعال المشينة وعلى الحكومات التي ال تسعى بشكل جدي الى الحد منها.
ورغم تقارب وجهات النظر بين وسائل االعالم واألمن في كونهما يقومان على اسئلة
محددة هي (لماذا ،أين كيف ،من ،متى) إال ان الفرق بينهما ان االعالم يريد ان يخبر
ويعلم المجتمع واألمن يريد ان يصل الى نتائج وتحليل يؤدي بالضرورة الى الضبط
والسيطرة على ايقاع حركة المجتمع وعلى وسائل االعالم وفقا للقوانين والقيم اثناء
سير التحري خاصة وان الجريمة بمختلف انماطها وأشكالها اصبحت تجد اهتماما
كبيرا من جانب االعالم ويتهافت الناس على متابعة اخبارها بل ان بعض وسائل
االعالم صارت تعتمد في دخلها على اثارة المجتمع من خالل نشرها االخبار الجريمة.
نحن في حاجة الى اعالم ولكن شريطة ان يكون اعالما قويا وان يكون اداة للرقابة
الفاعلة في مواجهة هذا النوع من الجرائم والمجرمين ،وتكون سندا لرجال االمن في
مكافحتها ،فإذا استطاع االعالم تطبيق هذا على ارض الواقع فإن ذلك من شأنه تحقيق
توعية ألفراد المجتمع وتوجيههم الى كل ما يؤدي الى المحافظة على أمنهم وسالمتهم.

31

الخاتمة
قد يجد الببعض ان التطبرق لمثبل هبذه الجبرائم فبي وسبائل االعبالم فيبه نبوع مبن ذنبوي
االخالق والسعي الى الربح المادي والشبهرة ال غيبر ،وهبو رأي يمبس حقيقبة موجبودة.
لكن ال ننسى ان بفضل االعالم الشريف وكل وسبائله تبم الخبوض فبي غمبار طابوهبات
كانت فيما مضى من االمور الغير ممكن الحديث عنها ،ومسألة الشرف عند االنثبى فبي
المجتمعات الشرقية من االمور التي ال يجبوز التطبرق اليهبا وتعتببر مبن المحباذير ،فمبا
بالك بالتطرق الى قضايا اإلغتصاب مبن قببل المحبارم أو إغتصباب االطفبال بجنسبيهما
أو المثلية والسحاقية ..فهي من االمور التبي قبد تصبيب الببعض بأزمبة قلبيبة وعصببية،
وقد تجعل من خاض فيها من الكفار والمجانين أو العلمانيين من االخر.
لكن ان لم نتطبرق البى هبذه الجبرائم ونطالبب باالقتصباص مبن فاعليهبا وعبدم السبكوت
عنها من سيقوم بأخذ حبق الضبحية؟ خاصبة ان الحكومبات مبع اجهزتهبا االمنيبة تحباول
قدر االمكان عدم الخوض فيها ،وتكون سباكنة عنهبا إال عنبدما تحركهبا وسبائل االعبالم
الغيورة على المجتمعات.
فبفضببل وسببائل االعببالم وضببغوطات الجمعيببات المدنيببة الحقوقيببة تببم ايقبباف العديببد مببن
البيدوفيل وجزهم في السجون ،وتم ايقاف اولياء امور قاموا باغتصاب بنباتهم وأبنباءهم
الذكور.
االعببالم ال يحبباول بنشببر هببذه القضببايا جعببل المجتمعببات علمانيببة وال يطببالبون بإعببادة
النظر في القوانين الجنائية والموروث الثقافي واألعراف بهدف تقليد الغرب كما يبدعي
بعببض رجببال الببدين المتعصبببين؛ بببل االعببالم يفببتح عيوننببا وعقولنببا علببى آفببة اجتماعيببة
متسارعة في االنتشار يجب وضع حبد جبزري لهبا خاصبة فبي المغبرب البذي ولألسبف
انتشرت في االونبة االخيبرة اخببار هبذه افآفبة ممبا أسبس لمطالبب اجتماعيبة تبدعوا البى
اعبببادة التجنيبببد االجبببباري للبببذكور ،أو االخصببباء الكيميبببائي للجنبببات ،أو اعبببادة عقوببببة
االعدام للتطبيق.
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ملخص:
تهببدف هببذه الدراسببة إلببى التعببرف علببى خاصببية دخببول التسببويق عببالم السياسببة ومببدى
فعاليته في حياتنا اليومية نظرا لربطه باالتصبال السياسبي ببين الدولبة والمجتمبع ،حيبث
سنتناول بدايات التسويق السياسي ،وكيفية االنتقال من االتصال السياسي إلبى التسبويق،
مع التركيبز علبى واقبع االتصبال السياسبي فبي الجزائبر وتطبوره مبع ذكبر أهبم تقنيبات
التسويق السياسي الحديث كأسلوب استراتيجي لجذب الجماهير للساحة السياسية.
الكلمات المفتاحية:
التسويق ،االتصال السياسي ،السياسة ،الدولة ،المجتمع ،الديمقراطية ،اإلستراتيجية،
الجمهور ،التسويق السياسي ،تكنولوجيا االتصال.
Abstract:
this study is to take stock of the

The purpose of

characteristic of marketing initiation in the political arena
and the extent of its effectiveness in our daily life, account of
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its connection with the political communication between the
state and society, he will be tempted to deal with the
beginnings of political marketing and the conversion of
political communication to marketing by focusing on the
reality of political communication in Algeria and its
development,

while

mentioning

the

most

important

techniques of modern political marketing as method of
attracting people to the political arena.
Keywords: Marketing, political communication, politics,
state, society, democracy, strategy, peoples, Political
Marketing, Communication technology.
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المقدمة:
يعتبر دخول التسويق عالم السياسة موضوع مد وجزر ،كونه ما يزال مفهوما حديث
النشأة وقليل التداول في عالمنا العربي ،إذ يعتبر أسلوبا ممتعا وشاقا في ذات الوقت،
خصوصا مع اشتداد وطأة تأثير التكنولوجيات الحديثة وتطور وسائل االتصال التي
أصبحت منبرا للتواصل في المجال السياسي ،فأصبحنا نعيش في عالم يتطلب فن
التسويق لمعرفة المتطلبات وإشباع الرغبات التي تتسم بالتغيير المستمر والبحث عن
الحرية والديمقراطية ذلك المفهوم الذي مازال شائكا في عالمنا العربي والتي تعتبر من
مرتكزات التسويق السياسي من بدايته وصوال إلى تطوره .مما يجعلنا نثير التساؤل
التالي :إذا كان التسويق مرتبطا في نشأته باالقتصاد والتجارة فكيف أصبح أسلوبا
اتصاليا لجذب المجتمع إلى الساحة السياسية؟ ،أو كيف تطور التسويق كإستراتيجية
متبعه في عالم السياسة؟.
ولإلجابة على اإلشكا ل المطروح البد من طرح التساؤالت التالية :كيف تم االنتقال من
االتصال السياسي إلى التسويق السياسي؟ ،وفيما يتمثل واقع االتصال السياسي في
الجزائر؟ ،وكيف تطور التسويق السياسي؟
المبحث  :1مدخل إلى التسويق السياسي:
"حين نستخدم كلمة التسويق لوحدها ،فان األمر يتعلق تقريبا ودوما بالتسويق التجاري
وما يصاحبه من بيع وشراء للسلع أو ما شابه ذلك" ،1ومع ذلك فانه يوجد وبالتأكيد
مقاربات تسويقية تدخل في مجاالت أخرى كالمجال االجتماعي والسياحي وغيرها،
إضافة إلى مجال آخر ذي أهمية كبرى وهو المجال السياسي الذي سنتعرض له في
دراستنا ه ذه الستخراج أو استنباط خصوصيات التسويق السياسي وما يتعلق به من
مفاهيم وتطبيقات.

 _ 1الطاهر بن خرف هللا  ،مدخل إلى التسويق السياسي ،ط ،1دار هومة ،الجزائر،2007،ص.23
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المطلب /1مفهوم التسويق السياسي:
"التسويق أو الماركتينغ ( )Marketingلغويا مصطلح انجليزي األصل ،وهو يتألف
من كلمتين " "Marketوالذي يعني السوق واالمتداد ،و" "Ingوالذي يعني الحركة"

1

أي حركة السوق ،وفي اللغة الفرنسية أطلقت األكاديمية الفرنسية للتجارة تسمية
( )Mercantiqueللتدليل على المعنى نفسه الذي اتخذه الماركتنغ في البلدان
األنجلوسكسونية".2
ال يوجد في الحقيقة تعريف متفق عليه للتسويق حيث أن لكل باحث يحاول تلخيص
تجربته ومعارفه الذاتية أو تصوراته في شكل تعابير متفاوتة" ،بحيث أول تعريف
أعطي للتسويق كان من طرف الجمعية التسويقية األمريكية سنة  1947والمتمثل في:
"التسويق هو القيام باألنشطة التي توجه تدفق السلع والخدمات من منتج إلى
المستهلك أو المستعمل" ،3أما التعريف الحديث للتسويق فقد عرفته نفس الجمعية
األمريكية للتسويق سنة " :1995بأنه عملية تخطيط وتنفيذ التصور الكلي لتسعير
وترويج وتوزيع األفكار والسلع والخدمات لخلق عملية التبادل التي تشبع حاجات
األفراد والمنشآت " 4.و قد يعرف بعض األشخاص التسويق بأنه (اربح – اربح)
( )win – winبمعنى:
 -1المستهلك يمتلك المنتج الذي يحتاجه.
 -2والمنتج يحقق األرباح المرجوة للمنتج .فالتركيز على ما يطلبه ويتمناه المستهلك
ضروري جدا إلنجاح التسويق.
ما هو أدق تعريف للتسويق :يظل هذا السؤال من أهم وأصعب األسئلة التي نمر
عليها في هذا المجال الواسع جدا ،فصعوبة اإلجابة ليس بسبب صعوبة التسويق بل
Y. Chirouze, « Le marketing », Tome 1, OPU, Alger, p15, 1990.

1-

-Mohamed Saghir , Comprendre le Marketing, Edition Berti, Algérie ,p13,1990.

2

- D. David, « Le marketing politique », P. U.F, Paris, p5,1978.

3

 - 4حسين محمد خير الدين ،اإلعالن ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،مصر ،1996 ،ص.30
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بسبب شمولية التسويق لكم هائل من األنشطة واألدوار والتي تختلف من مكان إلى
مكان ،ومن شركة إلى شركة ،ومن فكر إلى فكر ،وحتى من وقت إلى وقت .ويعد
"فليب كوتلر" صاحب أشهر تعريف للتسويق حيث يرى بأنه "إشباع الحاجات بشكل
مربح ) ،(Satisfy ingcustomer need sprofitablإال أنه في كتاباته يعود
ويؤكد أن التسويق علم شامل ،وأوسع بكثير من هذا التعريف البسيط .فاختص التسويق
قديما بما يعرف بالمنتج  Productأو الخدمة  ،serviceولكن مع التطور المذهل
الذي لحق به ،امتدت اختصاصاته لتشمل األفكار  ،idéesالشخصيات ،persons
األنشطة الخيرية ،السياسيين ،المعلومات  ،informationاألماكن...الخ ".

1

المطلب /2كيف تطور مفهوم التسويق؟:
يعتبر مفهوم التسويق بمعناه الحالي حديث النشأة نسبيا ،إذ يؤكد كل من "روبرت كينغ
و جيرون ميكارتي" أن اإلدارة في المؤسسات االقتصادية لم يعرف مفهوم التسويق
إال في الخمسينيات ،حيث كان المفهوم السائد قبل ذلك هو مفهوم البيع" ،ويرى
"روبرت كينغ" أن مفهوم التسويق قد تطور عبر المراحل الثالث التالية:
أ – مرحلة التوجيه باإلنتاج ( :)1930 – 1900وفيها كانت مشكلة اإلنتاج هي
محور انشغال اإلدارة في المؤسسة ،ولم يكن تعريف اإلنتاج يواجه أي صعوبة ألن
السوق لم تكن مشبعة ،ولذا كان التركيز في هذه المرحلة على اإلشباع الكمي للحاجات
وتميزت هذه المرحلة بعدما تدخل رجال البيع في قضايا اإلنتاج واقتصار وظيفتهم
على إقناع المستهلك بأن ما أنتج هو ما يشبع حاجته.
ب – مرحلة التوجيه للبيع ( :)1950 – 1930حيث زاد اإلنتاج بمعدالت كبيرة
بفضل إدخال أساليب اإلدارة العلمية في المشروعات واقتصادها تميز باإلنتاج الكبير،
ولكن فلسفة البيع لم تتغير فازداد استخدام اإلعالن ،وظهرت بحوث خاصة بالتسويق.
ج – مرحلة التوجيه بالمفهوم التسويقي ( من سنة  1950إلى اليوم ) :وفيها تبنت
اإلدارة اإلنتاجية فلسفة جديدة في اإلنتاج مفهومها "األسهل صنع ما يحب المستهلك أن
 - 1حسام حسان ،عن التسويق ،مقاالت مختارة من مدونة التسويق اليوم ،مصر، 2009،ص .9
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يشتري من محاولة بيع ما يحب المنتج أن يصنع" ،وتميزت هذه المرحلة بالسرعة في
ابتكار منتوجات جديدة لمسايرة سرعة تغير أذواق المستهلكين ،وازدادت شدة
المنافسة من أجل جذب المستهلكين وكسب رضاهم .وقد ساعد على تطور هذا المفهوم
عوامل كثيرة تكنولوجية ،اقتصادية ،سياسية

واجتماعية"1

أصبح التسويق يخترق

مجاالت شتى فظهرت مصطلحات كالتسويق االجتماعي ،التسويق االستراتيجي،
التسويق األخضر (الخاص بالبيئة) التسويق االلكتروني ،التسويق السياحي....الخ،
إضافة إلى التسويق السياسي الذي يرتكز عليه موضوعنا فتسويق األفكار يعتبر من
أكثر األجزاء عبقرية في التسويق .فقد نجد مثال حملة تسويقية كبرى لمرشح رئاسي
كيف ذلك؟" ،إذا كان المرشح الرئاسي سيعلق بعض الالفتات ،ويلقي ببعض اإلعالنات
المقتضبة في التلفزيون أو على الالفتات الخارجية  ،Outdoorsفإلى افآن هي مجرد
حمالت إعالنية ممزوجة بإشهار للعامة  ،publicitéأما إذا بدأ المرشح في دراسة
حاجات المواطنين ومعرفة أبرز مشاكلهم وتقسيم المجتمع لشرائح واستهداف كل
شريحة على حده وتوجيه رسائل تسويقية خاصة بكل شريحة ،فهو بذلك يمارس
التسويق على أصوله ،وحينها تعتبر حملة تسويقية

كاملة"2.

حيث انتقل التسويق إلى

مجال الحمالت السياسية بهدف فرض موقع للمنتوج الذي هو حزب أو مترشح،
منظمة سياسية أو وطنية ،برنامج أو فكرة...الخ.
المطلب /3ما المقصود بالتسويق السياسي؟:
التسويق السياسي "مفهوم جديد ظهر في العقدين األخيرين من القرن العشرين
وهو" :تحليل وتخطيط وتنفيذ والتحكم في البرامج السياسية واالنتخابية التي تتضمن
بناء عالقات ذات منفعة متبادلة بين كيان سياسي أو مرشح والناخبين" ،وتعتبر
المشاركة أو التواصل السياسي مع الجمهور والتنفيذ للبرامج هو فحوى التسويق

 _ 1مرجع سبق ذكره ،1979 ،ص.19
- 2مرجع سبق ذكره ،2009 ،ص.9
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السياسي" ،وأهم أدوات التسويق السياسي هو التوقيت الزمني وضبط الذاكرة ويتم
عبر سياسة االتصال السياسي داخليا ً

وخارجيا ً "1

فلم يعد التسويق في الحياة السياسية مجرد تطبيق لمبادئ التسويق وأساليبه بل تطور
هذا المفهوم بشكل كبير وملفت للنظر كون المفهوم الحديث للتسويق السياسي يتمثل في
التعريف التالي" :التسويق السياسي هو عملية اتصالية تعتمد على تقنيات متعددة تدرس
حاجيات الناخبين وتطلعاتهم وسلوكهم االنتخابي بهدف التأثير ،وترتكز هذه التقنيات
على المظاهر االنفعالية مثلما الحال في الدعاية إال أن أساس العملية التسويقية يبقى
في النهاية له لغة وخطاب وأدوات أهمها الصورة.
ومع مجيء "رئيس الواليات المتحدة األمريكية "روزفلت" شوهدت أول معركة
انتخابية استعملت فيها األساليب الحديثة في النشر واإلعالن وكان "روزفلت" أول من
أدخل إلى الحكومة مرفق العالقات العامة ،ثم سرعان ما أحلت كلمة دعاية المكان
لعبارة "التسويق السياسي" " 2،فيعتبر البحث عن الناخبين ،أقدم من االنتخابات
نفسها ،فالشيء الذي تغير إذا هو التقنية كما تقول مونيكا شارلوت* أي التقنية التي
نتبعها في ذلك بمعنى أن االتصال بين الحاكم والمحكوم حتى وإن كان شكله بدائيا كان
موجودا وإن لم تتطور آنذاك أشكال االقتراعات وذلك للوصول إلى السلطة أو
ممارستها حيث يؤخذ المواطن دوما بعين االعتبار ،فالسياسة إذا

" 3
اتصال .

وهناك مواصفات معينة في رجل السياسة في العصر الحديث" ،حيث يلح
" "Roberto Michelsفي تحديده لرجل السياسة الحديث ،على قوة اإلرادة والقدرة
على اإلقناع ،وإعطاء االنطباع بسعة المعارف" ،4لذلك فقد برهنت "وسائل االتصال
في المجال السياسي عن قدرة هائلة على صناعة ناخب أو حتى رئيس ،بكل ما تحمله
 - 1عادل عامر ،دراسة حول "التسويق السياسي فن ترويج األفكار والسياسيات وصناعة الرأي العام" ،جريدة
مناقصات وأعمال ،مسقط ،عمان ،األردن17 ،سبتمبر .2012
 2ش .شرودور وآخرون ،التسويق السياسي ،ترجمة علي مقلد ،بيروت ،منشورات عويدات ،بيروت،
لبنان،1983،ص.15
- _3مرجع سبق ذكره ،2007 ،ص .5
4 - Cuy Rossi-Landi, « Les hommes politiques », éd. Puf , Collec , "Le politique",
Paris,1973, p 88.
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كلمة صناعة من معنى" ، 1فال يعد تطبيق التسويق في السياسة مسألة جديدة" ،وإنما
الذي تغير خالل  25سنة الماضية ،إن إدارة التسويق السياسي تعاظمت استخداماتها
وازداد اهتمام األحزاب السياسية والسياسيين والحكومات ومنظمات اللوبي* وجماعات
المصالح بإتباع مبادئ التسويق ودمج استعمال أدواته في إستراتيجية تسويقية متكاملة،
كما تغيرت تطبيقات التسويق السياسي من إدارة اتصال إلي أسلوب إلدارة السياسات
كصنع وتطبيق القرارات ،وإجراء انتخابات ،إال إن معظم السياسيون بعيدين كل البعد
عن اكتساب فهم متكامل لتطبيقات التسويق في مواقف التبادل السياسي" 2.وقد أدت
إدارة التسويق السياسي في مجال السياسة إلى تبني قادة األحزاب للتفكير البسيط
الشعبي لجذب الناخبين ،حتى ال تحدث ظاهرة االغتراب السياسي" ،التي هي حالة من
عدم الرضا عن األوضاع السياسية القائمة وعدم الثقة في المؤسسات السياسية
والمسؤلين مع اإلحساس بالعجز وعدم القدرة على التعبير التي قد تصيب الشعب".

3

إذ كان النشاط السياسي ،ال يمكن بأي حال من األحوال ،أن يقوم بدون شرعية تؤدي
وظيفة التبرير؛ فإن هذه الشرعية الضرورية للسلطة السياسية ،ال يمكنها أن تتأسس
دون فعل تواصلي ،فالسلطة والتواصل يتمركزان" ،حسب تعبير" "ph. Pariniفي
قلب حقل التمثالت الرمزية )Symboliques

la

transforment

médias

les

Démocrature:comment

(le champ des

Merme,

-Gérard

1

démocratie", éd Aubier, Pars,1987,p19.
 - 2مرجع سبق ذكره ،األردن17 ،سبتمبر .2010
* كلمة لوبي ):( Lobbyهي ما اصطلح في الكونغرس األمريكي على اعتبارها الكلمة التي تُطلق على جماعات
الضغط التي تُحاول التأثير على أعضاء مجلس الشيوخ أو النواب لمساندة مطالبهم والتصويت لصالحهم هذا في
المعنى الضيق .أما المعنى العام لكلمة لوبي فهو :المنظمات والجمعيات والهيئات المتداخلة التي تُنسّق فيما بينها
للوصول إلى هدف ُمحدد تعمل على تحقيقه أو خدمته) من ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة( .
3

_ طارق محمد عبد الوهاب ،سيكولوجية المشاركة السياسية ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،

مصر،2000،ص.117
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 représentationsوتنبعان من نظام معقد).1"(l’ordre de la croyance
ويشترك مع االتصال السياسي في االهتمام بفن اإلقناع بحيث يعتمد خبراء التسويق
السياسي إلى سلك طريق اإلقناع والتأثير لتسويق اإليديولوجيات واألفكار ومشاريع
الحكومة وإقناع الرأي العام بها "،وأكثر من برع في هذا الميدان الدعاية الشيوعية
والنازية باعتماده على تقنيات عالية في إقناع الناس بأفكارها فكان هذا السلوك هو
أساس قيام النظام السياسي مع إيجاد التفاف شعبي حوله ،إضافة إلى موضوع أمركة
العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،فالعالم أعجب بأسلوب حياة أمريكا وثقافتها
ونظامها السياسي من خالل ضغط وكثافة الحمالت االقناعية األمريكية في السياسة
واالقتصاد والثقافة وطريقة العيش واالجتماع".

2

فالتسويق السياسبي مبرتبط بمجباالت اختصباص عديبدة ومتنوعبة ،يبؤثر ويتبأثر بهبا فبي
المكببان والزمببان ومببن بببين هببذه فنجببد أن التسببويق السياسببي وعلببم االجتمبباع السياسببي
يرتبطببان بمفهببوم دينبباميكي للحيبباة السياسببية ،فافآليببات االنتخابيببة هببي انعكبباس بسببيط
لآلليببات االجتماعيببة ،لكببن لببيس لهببا اسببتقاللية" ،والفببرق الموجببود بببين علمبباء السياسببة
والمستشبارين السياسبيين بسبيط :فعلمباء السياسببة يحسببون ،يالحظبون ،يحللبون  ...بعببد
االنتخابات ،أما المستشارين السياسيين يروجون يحباولون توقبع ردة الفعبل أو دفبع هبذه
األفعال المرتدة لخدمة القضية التي يدافعون عنها" ،3كما نجد التسويق السياسي مبرتبط
بشكل كبير مع استطالعات البرأي بحيبث يعتمبدان علبى دمبج العمبل السياسبي بنتائجبه،
"فاالستطالعات مبا هبي إال صبورة فوتوغرافيبة ،آنيبة لبآلراء السياسبية ،غيبر مطبوعبة
بخببببتم الشببببرعية االنتخابيببببة ،فاالسببببتطالعات هببببي إذا وبكببببل بسبببباطة أداة للتسببببويق

Philippe Parini, « Les institutions politiques » éd, Armond Colin, Paris, 1984,

1-

p100.
- 2عامر مصباح،اإلقناع االجتماعي (خلفيته النظرية وآلياته العملية) ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة
المركزية بن عكنون ،الجزائر،2005،ص.11
Bongrand,« le marketing politique, puf, 2éd, France,1993,p26.

3-Michel
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السياسي" ،1و يتعلق األمر هنا بقياس فعبل و نشباط ( ) Actionالمسبتطلعين" ،فمنطبق
التسبويق مطببوع بتمثيببل المجتمبع و تقديمببه كمجموعبة أجبزاء حيببث تقتضبي الضببرورة
معرفببة جوانببب التمييببز المختلفببة فيمببا بببين هببذه األجببزاء مثببل :تلببك المتعلقببة بالجوانببب
السوسيوديمغرافية (الجنس ،فئات العمر ،المهنة ،مستوى المعيشبة ،)...أو تلبك المتعلقبة
بالجوانب الثقافية (نوع الثقافة ،مستوى التعليم ،مستوى االحتكاك الثقافي على المستوى
الخببارجي ،)...أو الجوانببب السياسببية (كاالنتمبباء الحزبببي ،التعبباطف مببع اتجبباه سياسببي
دون افآخر ،أو االنتماء إلى جماعة ضغط أو أخرى)" 2،والهدف من هذا كلبه هبو تقيبيم
وتلبيببة احتياجببات هببذه األجببزاء ،فببان اختيببار األجببزاء األكثببر أهميببة مببن حيببث العببدد و
الفعاليببة يبقببى الضببمان الوحيببد للحصببول علببى الهيمنببة الكافيببة ،كاختيببار الشببباب مببثال
كونهم يمثلون قوة نوعية وعددية ال يستهان بهبا فبي المجتمبع ،وكبونهم األكثبر اهتمامبا
بما يطرأ من جديد في أمور الحياة سياسيا اجتماعيا اقتصاديا تكنولوجيا .....الخ.
ويعتمد التسويق السياسي على مجمل األسواق الداخلية المتمثلة في :سوق الناخبين
المؤيدين والمعارضين والمترددين ،سوق الممولين للحملة (مؤسسات ،أفراد) ،سوق
المؤيدين والناشطين السياسيين ،سوق قادة الرأي العام وتحليل الحمالت السابقة ونتائج
االنتخابات" ،كما يعتمد على الكيفية التي يجب بها تحقيق التواصل السياسي بأدق
السبل وأكثرها تأثيرا واستمرارية بحيث يتحقق :اإلقناع السياسي الذي يعتبر أهم
عنصر في التسويق السياسي ،توضيح الهداف والغايات السياسية ،االستخدام الفاعل
لإلعالن السياسي ،االستخدام الفاعل للدعاية السياسية".3
المطلب /4ما الحاجة إلى وجود تسويق سياسي؟:
لقد فرض التسويق السياسي نفسه كأداة حديثة لالتصال السياسي والحاجة إليه
جاءت نتيجة تزاوج ثالثة عوامل رئيسية تتمثل في :االقتراع العام ،الديمقراطية،
J. Gerstlé (1989), La publicité politique, Quelques renseignements de

1-

l’expérience américaine, in Hermès, IV : Le nouvel espace publique, 1989, p50.
ص.79

- 2مرجع سبق ذكره،2007 ،
-3عبد السالم أبو قحف ،التسويق السياسي فن البيع – التفاوض ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر،2004 ،
ص.26
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وتطور وسائل اإلعالم سنذكرهم بإيجاز" :االقتراع العام يقصد به حق االنتخاب بدون
تقييده بشرط النصاب المالي أو شرط الكفاءة كما ال يتعارض معه اشتراط بعض
الشروط المتعلقة بالسن والجنسية أو األهلية حسب كل بلد" ،1وكان تقرير مبدأ األخذ
باالقتراع العام هدفا ديمقراطيا عزيزا تسابقت معظم الدول األوروبية إلى األخذ به و
تطبيقه خالل القرن  20م ،من أجل إشراك أكبر عدد من المواطنين في عملية إسناد
السلطة في هذه الدول الديمقراطية" :إذ أخذت به فرنسا سنة  ،1848ألمانيا سنة
 ،1890هولندا سنة  ،1896النمسا سنة  ،1907والدنمرك سنة  ،1915ايطاليا سنة
 ، 1918كما أخذت معظم دول العالم بمبدأ االقتراع العام بعد حصولها على االستقالل
ومنها الجزائر التي عملت باالقتراع العام منذ سنة  1962أي منذ تاريخ استقاللها و
تحريرها من االستعمار الفرنسي".2
أما العنصر الثاني فيتعلق بالديمقراطية ،فال يمكن تصور تسويق سياسي واسع
ومختلف إال بوجود الديمقراطية وال يمكن أن يتطور التسويق إال بتطور الديمقراطية
نفسها "،بحيث تتميز الديمقراطية بعدة خصائص يتجلى أهمها في كونها مذهب سياسي
من ناحية ،وإنها فردية من ناحية ثانية ،كما أنها تقرر مبدأ المساواة أمام القانون
وتهدف إلى الدفاع عن حقوق وحريات األفراد"" ،3ومع نهايات عقد الثمانينات ،كانت
رياح التغيير قد هبت على الكثير من دول العالم لتتحول من األحادية إلى التعددية ومن
االشتراكية إلى الليبرالية ولتتبنى في األخير النظام الديمقراطي ،ولم تستثني رياح
التغيير الجزائر التي عرفت تحوالت جذرية بعد أحداث أكتوبر  1988فقد بينت لنا
التجربة الجزائرية إن عملية التحول نحو النظام الديمقراطي ليست عملية محسومة
سلفا ،كما أنها ليست استنساخا آليا لقوانين وتجربة أوربية ،بل هي مسعى تراكميا
يخضع باستمرار للتطوير والنقد والمراجعة ومع ذلك رغم أننا استوردنا كل القوانين
والنظم التي يقام عليها البناء الديمقراطي لم نحصل على النظام والدولة الديمقراطية
 -1عبد الغني بسيوني عبد هللا،النظم السياسية  ،الدار الجامعية  ،مصر  ،2008 ،ص.229
 -2مرجع سبق ذكره ، 2007 ،ص .6
-3مرجع سبق ذكره ،مصر ، 2008 ،ص.199
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التي تمثل قيم الحرية والمساواة والعدالة ومازالت االنتخابات محل شك كبير في
نزاهتها وشفافيتها" ،1فمازالت تقنيات التسويق السياسي المتبعة في الجزائر متأخرة
نوعا ما ال تلبي الطلب االجتماعي المرغوب" .وقد تكون االنتخابات المحلية التعددية
لسنة  1990بداية العمل بالتسويق في الجزائر واالهتمام به شيئا فشيئا من طرف
األحزاب أو السلطات العمومية  ،و شهدت االنتخابات التشريعية و المحلية خاصة التي
أجريت في  10أكتوبر  2002استعماال كثيفا للتسويق حيث بدا الشارع الجزائري
فضاء ديمقراطيا البسا ألوانا زاهية من االقتراحات والوعود وشكلت االنتخابات
الرئاسية (أفريل  )2004انتقاال واضحا في التنافس السياسي وبرز التسويق كأداة
مثلى لهذا التنافس السياسي حتى قيل أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فاز
بفضل هذا النشاط التسويقي؟ ،وبالفعل ففي هذه المناسبة وبظهور التلفزيون ألول مرة
في الحملة وإقحامه فيها فرضت قضية تفاعل وسائل االتصال من صحافة مكتوبة إلى
إذاعات التي تقوم باإلعالن واإلشارة إلى الحصص المصورة مع التعليق عليها والتي
كان التلفزيون قد بثها من قبل" 2.فالديمقراطية فكرة جديدة أصبحت تفرض نفسها بقوة
اليوم

كونها الشكل الطبيعي لعملية التنظيم السياسي والمظهر السياسي للحداثة

والتنمية" ،ويعتبر اقتصاد السوق شكلها االقتصادي والعلمنة تعبيرها الثقافي تعتمد على
السوق السياسية المفتوحة والتنافسية فال يمكن التحدث عن ديمقراطية دون اختيار حر
للحاكمين من قبل المحكومين ودون تعددية

سياسية"3.

المبحث  : 2مرتكزات التسويق السياسي
يرتكز التسويق السياسي في كل مساعيه على التطور المستمر لتقنيات اإلعالم
واالتصال ويتضح ذلك فيما يلي  :ا /تطور تقنيات االتصال" :ال مجال للشك أن ثورة
 - 1بودبوز عبد الغني،الجذور االجتماعية للديمقراطية ،ط ،1دار قرطبة للنشر والتوزيع،
الجزائر،2009،ص.11
 _ 2مرجع سبق ذكره ،2007 ،ص .13
 - 3آالن تورين ،ما الديمقراطية؟ (دراسة فلسفية) ،ترجمة عبود كاسوحة ،منشورات وزارة الثقافة ،الجمهورية
العربية  ،دمشق،2000،ص.11
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المعلومات واالتصاالت توفر مصادر جديدة ومتعددة ومستقلة للمعلومات كما يمكن
الجزم بان ثورة المعلومات واالتصاالت أسهمت في إيجاد معطيات سياسية جديدة على
الصعيد العالمي وذلك من منطلق التأثيرات السياسية والثقافية واالجتماعية القائمة
والمحتملة" 1،فالعالم أصبح يعتبر نقطة التحول التاريخية تتمحور حول االستفادة
القصوى من تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات التي ظهرت معالمها في أواخر
القرن العشرين" ،وبسبب التقدم في هذه التكنولوجيات يعبر العالم افآن مرحلة التحول
في اقتصاد ما بعد الصناعة إلى االقتصاد الشبكي الرقمي المفتوح الذي ينقل القوة من
البائع التقليدي إلى المشتري" ،2فأصبح كل من التلفزيون واإلذاعة والصحف وشبكة
االنترنت وسيلة للنقاش السياسي والتفاعل االجتماعي.
المطلب /1ميكانيزمات التسويق السياسي عبر اإلعالم:
يستند التسويق السياسي عبر اإلعالم إلى القوة الهائلة ألسس الدعاية ومقوماتها
السيكولوجية ،إضافة إلى دراسة واستخدام خصائص وسلوكيات الرأي العام
المستهدف ،بحيث تقوم بتوظيف نتائج بحوث اإلقناع وانتشار المعلومات في إطار
حركة النظم االجتماعية" ،واالتجاهات النفسية بما يسمح بانسياب المعلومات وتأثيرها
من خالل وسائل اإلعالم ،عاملة على خلق طرق لتحقيق الهدف الرئيسي من عملية
التسويق السياسي عبر اإلعالم ،ومنها :طرق ،أو وسائل إغراء المتلقين من أجل
ترويج األفكار أو الشخصيات ليدرك المتلقون وجودها" 3،فاإلعالم في األساس عملية
إخبارية أي "أن الخبر يمثل المادة الخام التي يتعامل معها رجال اإلعالم إليصالها
للجمهور المتلقي من خالل استخدام أسلوب اإلثارة لجذب الجمهور نحو الحدث" ،ويعد
كل من "هوفالند" ) )Hovlandو"جنز" ( )Janisمن أبرز العلماء الذين اهتموا
 _1أحمد باي،دراسة حول" ثورة المعلومات واالتصاالت وإمكانية التغيير السياسي في العالم العربي" ،مجلة فكر
ومجتمع ،طاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع ،العدد العاشر ،الجزائر،2011،ص.66
2

_ محمد محمد الهادي ،تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات (مع معجم شارح للمصطلحات) ،ط ،1المكتبة

األكاديمية ،القاهرة ،مصر ،2001 ،ص.13
 _ 3إياد عبيد ،دراسة حول "التسويق السياسي عبر اإلعالم" ،مدرسة الصحافة المستقلة ،العراق.2011/07/10،
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بدراسة اإلقناع في وسائل اإلعالم ،وتوصال إلى أسباب كثيرة تؤدي إلى التأثر بهذه
الوسائل ،ومن أهمها صحة المصدر المقتبس من الموضوع ،وأهمية الموضوع بالنسبة
للمستقبل ،وأخيرا اتجاهات وآراء المستقبل بالنسبة للموضوع الذي تتناوله وسائل
اإلعالم ،كما رأى "كلمان" ( )Kelmanأنه كلما كان اإلعالم يناقش االهتمامات
الخاصة بكل الفرد زاد تأثر الفرد به " ،1إن التسويق السياسي يتم من خالل النخبة
المسيطرة على المجتمع ،من هنا ال بد من أن تكون برامج حمالت التسويق السياسي
اإلعالمية متبادلة حواريا ً بين النخبة وعموم فئات الشعب بطريقة تشعرهم أنها
لصالحهم" ،2وتشجع هؤالء الناس على التأثير في افآخرين من خالل االتصال المباشر
أو المواجهة ،وغرس الصور الذهنية واالنطباعات للناس ،مثل الصورة اإلعالنية،
حيث عملية التعرض إليها تتم بشكل مستمر من خالل الحث على إثارة اهتمام
ال متلقين ،وإغرائهم بالبحث عن المعلومات ،فعملية االهتمام بالمعلومات تزداد عندما
يتعلق األمر باألفكار والشخصيات "،فاالتصال قوة محركة للمجتمع ،تربط الماضي
بالحاضر ،وتأخذ الحاضر نحو المستقبل ،فاالتصال دائم ومستمر يرتبط بالنظام
االجتماعي واالقتصادي والسياسي".3
المطلب/2من االتصال السياسي إلى التسويق السياسي:
يعتبر االتصال السياسي موضوع مثير جدا في مجال العلوم االجتماعية ،وترجع
أهميته ألهمية متغيريه االتصالي والسياسي بالنسبة للفاعلين االجتماعيين من سياسيين
وإعالميين خصوصا وجمهورهم المستهدف عموما" ،فاالتصال السياسي يجمع عادة
بين ثالثة أطراف أو متغيرات :رجال السياسة ،وسائل اإلعالن ،والجمهور ،وقوام
تفعيله تتمثل أساسا في الملصقات (اإلعالن) والتجمعات الميدانية ووسائل اإلعالم
 _ 1مالفي عبد القادر ،دراسة حول "الدعاية –اإلعالم المستمر كشكل من أشكال الرقابة" (التمويه اإلعالمي)"،
مجلة فكر ومجتمع ،طاكسيج ،العدد العاشر ،كوم للدراسات والنشر والتوزيع ،الجزائر،أكتوبر ،2011ص.56
-Denis Mequail, The Influence and effects of Mass Media, in James Curran,

2

ed. Mass communication and Society, Edward Amold, London, 1977, p75.
 _ 3إبراهيم امام ،اإلعالم واالتصال بالجماهير ،ط  ،2األنجلو المصرية ،القاهرة ،1981،ص.72
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واالتصال (صحافة مكتوبة ،راديو ،تلفزيون ،انترنت ،هاتف خلوي ،)...كما لديه عدة
نعوت :الدعاية ،االت صال المؤسساتي ،العالقات العامة السياسية ،التسويق االنتخابي،
والتسويق السياسي" ،1الذي هو موضوع دراستنا كون التسويق السياسي ما هو إال أداة
حديثة لالتصال السياسي أي من خالل االتصال جاءت عملية التسويق.
المطلب :3التأثير المتبادل بين االتصال والسياسة:
قد يكون من الصعوبة تصور العملية السياسية بدون العملية االتصالية،أو تصور
االتصال بدون السياسة" ،فالعالقة بين النظامين االتصال والسياسة ،في أي مجتمع من
المجتمعات المتقدمة أو النامية أو غيرها ،عالقة جوهرية يصعب معها تصور احدهما
دون األخر ،فكالهما يتأثر باألخر ويؤثر فيه ،وإن كان التأثير الذي يمارسه النظام
السياسي على نظام االتصال في البلدان النامية ،بشكل خاص أكبر من تأثير االتصال
على النظام السياسي واالتصالي ،فكل شئ في السياسة اتصال" ،2خصوصا مع تزايد
أهمية الرأي العام نتيجة للدور السياسي الذي يلعبه بحيث يقوم القائمين بعملية االتصال
بقياسه ومعرفة توجهه ،السيما بعد انتشار موجهة الديمقراطية وتسارع الحديث عن
التحول الديمقراطي ،بحيث تؤذي وسائل االتصال دور بالغ األهمية في تكوين وتشكيل
الرأي العام" ،3وفي تعبئة الجماهير وحشدها حول أفكار واتجاهات معينة تخص أمور
تتعلق بالسياسة واالجتماع واالقتصاد.....الخ.
فليس بمقدور أي نظام سياسي حديث أن يعمل بدون مساعدة وسائل االتصال ،ذلك
كون االتصال المشتغل بالمسائل السياسية يكون عادة وليس دائما أداة مساعدة للسياسة
ينقل سياسات صنع القرارات غالبا الشعوب" ،ويرى السياسيون القائمون باالتصال
السياسي أنهم يحتاجون إلى قنوات اتصال جماهيري تحظى بمصداقية الجماهير
وبالمثل فان اإلعالميين يرون أنهم ال يمكنهم تأذيه مهمتهم في االتصال السياسي دون
 - _ 1فضيل دليو ،االتصال السياسي في الجزائر ،سلسلة أعمال الملتقيات ،قسنطينة ،الجزائر،2010،ص.3
 - 2كمال الدين جعفر عباس" ،االتصال السياسي" ،ط ،1المكتب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،2004 ،ص.41
3

صبحي عسيلة  ،دراسة حول "الرأي العام" ،المركز الدولي للدراسات المستقبلية واإلستراتجية ،العدد ،23

القاهرة ،مصر،2007،ص.31
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أن يكونوا على صلة بالسياسيين للحصول على األخبار والتعليقات" ،1فهم مشاركون
في العملية السياسية من خالل مثال تركيز االنتباه على قضايا معينة ،ومن ناحية أخرى
تضطلع وسائل االتصال بدور إضفاء الشرعية على النظام السياسي.
المبحث :3االتصال السياسي في الجزائر
"يعتبر االتصال السياسي مجال بحث يقع في مفترق طرق عدة تخصصات كعلوم
اإلعالم واالتصال ،علم االجتماع ،علم االجتماع السياسي ،العلوم السياسية،
التسويق....مع العلم أن أول من استعمله هو "هارولد السويل" عام  1969في
دراساته المتعلقة أساسا باستعمال االتصال في المجال السياسي ،ومع مرور الوقت
ازداد هذا االستعمال تطورا كما ونوعا باعتماده على تقنيات اإلقناع " ،2فاالتصال
السياسي يعد حقال دراسيا له أهميته وميادينه وموضوعاته ،إذ يتناول المواد الرابطة
ألطراف العملية السياسية من خالل اللغة والرموز الخاصة بميدان السياسة وإلعالم،
فهو يربط بين الجماهير و الجماعات السياسية عبر عدة مستويات" ،كأشكال االتصال
التي يقوم بها رجال السياسة والفاعلون السياسيون في إطار األجهزة التي ينتمون إليها
كاألحزاب والبرلمانات والجمعيات والمنظمات ،واالتصال من خالل وسائل اإلعالم
المختلفة من صحافة وراديو وتلفزيون ،إضافة إلى استخدام الوسائل اإللكترونية
كاالنترنت وكل ذلك فيما يخص الحياة السياسية العامة في الجزائر.
المطلب /1واقع االتصال السياسي في الجزائر بعد التعددية
"البد من االعتراف في البداية أن التجربة السياسية في الجزائر هي تجربة فتية
وبصدد البناء ،فالجزائر استكملت بناء المؤسسات الضرورية التي تعطي الشرعية في
قيادة المجتمع كالمجلس الشعبي ألوالئي ،المجلس الشعبي الوطني ،وكذا الدستور وسن
 -1بسيوني إبراهيم حمادة ،دور وسائل االتصال في صنع القرارات في الوطن العربي ،سلسلة أطروحات
الدكتوراه ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان ،1993،ص.83
-2مرجع سبق ذكره ،الجزائر ،2010 ،ص.3
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القوانين ،فقبل سنة  1962كانت الجزائر تناضل لطرد المستعمر الفرنسي ،وكان
العمل السياسي مقترنا بتحقيق هذا الهدف ،وبعد االستقالل مباشرة كانت الجزائر على
موعد مع الصراعات واالنقسامات لالستحواذ على السلطة ،والتي كانت ناتجة عن
مجموعة من الحوادث التاريخية التي خلقت رجاال تختلف وجهات نظرهم إلى السياسة
اختالفا ذا مغزى"".1ورغم تسجيل العديد من األحداث طوال فترة الستينات ،السبعينات
والثمانينات ،فان الحدث البارز هو التعددية السياسية واإلعالمية التي عرفتها الجزائر
منذ بداية التسعينات ،والذي أفرز ظهورها العديد من التيارات السياسية ومعها وسائل
إعالم ،وكانت الوضعية في هذه المرحلة جد متناقضة ،فبعد  23فبراير 1989
ظهرت على الساحة الكثير من العناوين المتعددة المشارب :حزبية ،مستقلة ،فنية،
ساخرة...الخ ،بحيث تميزت تلك المرحلة بجوانب متعددة من االتصال السياسي لعل
أبرزها ال تلفزيون واإلذاعة بحيث يطلق على التلفزيون" اإلعالم الثقيل" ويطلق على
اإلذاعة "اإلعالم النصف الثقيل" ،ونظرا لثقلهما احتكرت السلطة قطاع السمعي
البصري في الجزائر ولم تفتحه أمام الخواص ،فينظر إلى هذا القطاع بحساسية
مفرطة في بعض األحيان نظرا للسمات والخصائص التي يتحلى بها من جهة،
والخوف من انفالت األمور وتعقدها أو استغاللها من طرف جهات معينة في حالة
فسح المجال أما الخواص من جهة أخرى ،وظل موضوع االنفتاح اإلعالمي في مجال
السمعي البصري مطروحا بحدة إلى غاية الساعة".

2

المطلب /2أهمية تطوير االتصال السياسي في الجزائر
ف ي عالم وعصر يمتازان بالسرعة والتغيير الدائم ،بات من الضروري الوقوف عند
موضوع بغاية األهمية و هو تطوير االتصال السياسي ،بحيث يتكون هذا المفهوم من
شقين كالهما مهم في بناء دولة قوية وحياة عصرية" ،فال يمكن بأي حال من األحوال
 -1زرز ايحي زوبير ،دراسة حول "مستويات االتصال السياسي في الجزائر" ،سلسلة أعمال وملتقيات ،مخبر علم
اجتماع االتصال والبحث والترجمة ،قسنطينة ،الجزائر،2010،ص.69
 -2عبد الغالي دبلة ،الدولة الجزائرية الحديثة :االقتصاد والمجتمع والسياسة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة،
مصر،2004،ص.38
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االستغناء عن االتصال فتطويره وترقيته هو نقطة انطالقة أي دولة معاصرة في بناء
كيانها وإثبات وجودها مثله مثل السياسة التي هي أساس تقدم الدول أو تأخرها" ،1لذا
فتطوير االتصال السياسي مهم في سياسة أي دولة تسعى للحفاظ على استقرارها بما
فيهم الجزائر حتى تضمن ازدهارها و تطورها و"يمكن أن يتجلى هذا التطور الخاص
باالتصال السياسي فيما يلي:
 .1تنمية الوعي والفكر السياسي :ونقصد بداية بالوعي السياسي اكتساب الفرد
والجماعة لخلفية معرفية تمكنهم من تحليل القضايا المطروحة على الساحتين الدولية
والوطنية ،وإدراك أوضاع المجتمع ومشكالته ،أي إدراك الفرد لواقع مجتمعه
ومحيطه ،ومعرفة طبيعة الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية المحيطة به
والقوى الفاعلة في المجتمع ،ولوسائل اإلعالم الدور الكبر في تشكيل الوعي السياسي
من خالل متابعاتها اليومية وتحليالتها وتفسيراتها لألحداث والمعطيات" ،2بحيث تلعب
التنشئة السياسية دورا كبيرا في تشكيل االتجاهات وافآراء واألفكار ألفراد المجتمع
حيث عرفها "المفكر "ليفين" بأن التنشئة السياسية هي اكتساب األفراد الستعدادات
سلوكية تتفق مع استمرارية قيام الجماعات والنظم السياسية بأداء الوظائف الضرورية
للحفاظ على وجودها" ،3كما تساهم في اكتساب الفرد لثقافة سياسية التي تعتبر العملية
التي يصبح من خاللها الفرد واعيا بالنسق السياسي ومدركاته.
 .2صناعة الرأي العام :لقد تزايد في افآونة األخيرة االهتمام بدراسة الرأي العام في
كافة الدول ،خاصة في الدول الديمقراطية ،بحيث "يتكون الرأي العام من كلمتين هما
لفظ "رأي" ونعني به شيء يحتمل الشك واليقين ،ولفظ "عام" ونعني به الجماعة أو
-1نصر الدين بوزيان ،دراسة حول" :االتصال السياسي في الجزائر :مشاكل التأخر واستراتيجيات التطور" ،سلسلة
أعمال وملتقيات ،مخبر علم اجتماع االتصال والبحث والترجمة ،قسنطينة ،الجزائر،2010،ص.153
 -2ثروت مكي ،اإلعالم والسياسة :وسائل االتصال والمشاركة السياسية ،عالم الكتاب للنشر والتوزيع والطباعة،
القاهرة ،مصر ،2005،ص.7
-3عبد الهادي الجوهري ،أصول علم االجتماع السياسي ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،القاهرة ،مصر،
 ،1986ص39.

51

المجموعة التي تشترك في بلورة هذا الرأي ،وعليه فالرأي العام هو الرأي السائد بين
األغلبية الواعية من المواطنين بالنسبة لموضوع ما أو قضية ما أو أزمة ما أو مشكلة
ما تستدعي اهتمام هذه األكثرية أو األغلبية بطريقة مباشرة" ،1و يذهب "ادوين امري"
بأن "الرأي العام يخدم الديمقراطية ،حيث قال في هذا اإلطار"أن الرأي العام هو
السبيل للحفاظ على استمرار دوران عجالت الديمقراطية" ،2بحيث يسمح للفرد
باستيعاب المعطيات وفهمها وبالتالي تشكيل موقف أو رأي اتجاهها مما يساعد الجهات
المسؤولة في اتخاذ قرار ذا مرجعية شعبية ،لذا فالرأي العام وصناعته مهم في سياسة
كل دولة تسعى للحفاظ على استمرارها.
 .3الديمقراطية واتخاذ القرار :تطوير االتصال السياسي سيسمح بتنمية الوعي والفكر
السياسيين ،وخلق رأي عام يساهم في اتخاذ القرارات التي تخصه ،ولبلوغ الديمقراطية
أكثر يجب استغالل التكنولوجيات المتاحة ووسائل االتصال الجماهيرية التي تفتح
فضاءا للحوار والنقاش ،والتنافس على افآراء واألفكار واالقتراحات ،و"خلق التواصل
بين القمة و القاعدة عبر توفير منابر الحوار والنقاش تساهم في إرساء قواعد
ديمقراطية وتجاوز المشاكل االجتماعية ،االقتصادية والثقافية مما سيخلق أجواء ومناخ
أفضل بالتأكيد الزدهار الجزائر في شتى المجاالت ،وذلك سيكون بتطوير مؤسسات
وتكنولوجيات االتصال لضمان وصول المعلومة في حينها للمشاركة والتفاعل والتعبير
عن الرأي ،إضافة إلى محاولة تكوين نخبة سياسية مؤثرة في المجتمع ،وخلق أجواء
ديمقراطية مبنية على الحرية أي حرية التعبير مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات
كل دولة ،وأعادة النظر في الخارطة السياسية للجزائر كالتركيبة الحزبية ،والعمل على

 -1عبد الوهاب بن خليف ،المدخل إلى علم السياسة ،دار قرطبة للنشر والتوزيع ،الجزائر،2010،ص.103
 -2محي الدين عبد الحليم" ،االتصال بالجماهير والرأي العام :األصول والفنون" ،مكتبة األنجلو مصرية،
القاهرة،1993،ص10.
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تقوية االتصال بين المواطنين والسلطة" ،1إضافة إلى وضع قانون جديد لإلعالم
وتطوير مجاالت االتصاالت تماشيا مع متطلبات العصر.
وليكون االتصال الجماهيري أكثر فعالية ودقة "يجب االعتماد على التوجهات افآتية:
 .1البحث عن الجمهور المستهدف :فمن الضروري معرفة الجماهير التي نريد أن
نؤثر فيها معرفة جيدة مع محاولة الوصول إليهم كمعرفة مثال اهتمامات الشباب.
 .2استخدام الوسيلة المناسبة :وذلك من أجل البحث عن عملية اإلقناع السياسي،
فهناك وسائل عديدة لالتصال ولكل واحدة مميزاتها الخاصة كاستخدام االنترنت كوننا
نعيش عصر االنترنت خصوصا عند التعرض لموضوع الشباب.
 .3استخدام الوقت المناسب :لكي تكون الرسالة فعالة البد من أن تصل إلى الجمهور
المعني في الوقت المناسب وذلك من خالل معرفة عادات الجماهير و ثقافاتها و كيفية
قضاء أوقاتهم.
 .4اختيار الرسالة المناسبة :بحيث يجب أن تكون الرسالة واقعية وذات صلة
مباشرة باالهتمامات الشخصية للجمهور ،وتساعدهم على حل مشاكلهم اليومية"،2
ويتطلب ذلك معرفة اتجاهات الجماهير وطريقة تفكيرهم وتفاعلهم مع افآراء الجديدة
مع استخدام اللغة المناسبة أي استخدام الخطاب الذي يثيرهم ويجذبهم ويتوافق مع
طلباتهم ،وكل هذا يدخل صمن استراتيجيات اإلقناع السياسي المتبعة من خالل
استخدام أدوات ووسائل االتصال الجماهيري التي هي في تطور وتغير مستمر تماشيا
مع متطلبات العصر.

 -3نصر الدين بوزيان ،دراسة حول "االتصال السياسي في الجزائر :مشاكل التأخر واستراتيجيات التطور" ،سلسلة
أعمال وملتقيات ،مخبر علم اجتماع االتصال والبحث والترجمة ،قسنطينة ،الجزائر،2010،ص.163
 -1جميل أحمد خضر ،العالقات العامة ،ط ،1دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان،
األردن،1998.ص.142
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الخاتمة:
يهدف التسويق السياسي إلى إشباع وإرضاء رغبات الجمهور المستهدف من خالل
االعتماد على تطور تقنيات االتصال الجماهيري كونه يمثل أداة حديثة لالتصال
السياسي ،فهو يسعى لضمان أو ضبط توافق العرض السياسي مع الطلب االجتماعي،
وذلك من خالل تقنيات معينة تعتمد على استراتيجيات يجب أن يتبعها السياسيون
الستمالة المواطنين مع األخذ بعين االعتبار التغيرات التكنولوجية والفنية والتكتيكية
السريعة التي تؤثر على أفكارهم وأذهانهم وتخلق لهم وعي سياسي اجتماعي يبني
مواقفهم ،ويصبح األمر أكثر دقة ووضوح إذا ثم تحديد الجمهور المستهدف كاختيار
الشباب مثال نظرا لوجودهم الكمي والنوعي ،مع مراعاة عمليات أو تقنيات اإلقناع
السياسي التي تعتبر أساسية في عملية التعبئة السياسية ،و كون إستراتجية اإلقناع تعد
من أولويات التسويق السياسي فكل لعبة سياسية ترتكز على إستراتجية تسويقية
لنجاحها وتحقيق أهدافها مع الجمهور المستهدف.
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ملخص:
تتزايد متطلبات الدبلوماسية العامة مع تطور تكنولوجيا التواصل االجتماعى ،فقد
بات لزاما على الحكومات قياس المشاعر العامة والتجاوب معها ،بما يتجاوز اعتبارها
وسيلة اتصال ذات اتجاه واحد للبث اإلعالمى ،ولقد أدت وسائل التواصل االجتماعى
والدور العام الكبير المصاحب لها إلى تعقيد عملية صنع القرار فى الصين على نحو
قد يؤثر على التزاماتها الخارجية.
)*( باحث دكتوراه ،علوم سياسية ،جامعة القاهرة.
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 تؤكد،أما عن الطرف المتلقى فهى أفريقيا التى تمر بتغيرات تكنولوجية هامة
.الظروف المحلية لجنوب أفريقيا أنها ليست مجرد مشاعر على اإلنترنت
 بات من المهم النظر فيما إذا كانت هذه،في هاتين المنطقتين الهامتين من العالم
التغيرات المحلية من المرجح أن تقوي أو تقوض العالقات الصينية األفريقية
.المستقبلية
:كلمات مفتاحية
السياسة الخارجية؛ العالقات الدولية؛ الصين؛ أفريقيا؛ اإلعالم االجتماعى؛
.الرأي العام؛ الشعور العام
Abstract:
The demands of public diplomacy have shifted with the
development of social media technologies. Increasingly,
governments are required to gauge and respond to public
sentiment over and above the one-way communication of
broadcast media. The social media and accompanying
elevated public role have complicated the decision-making
process in China to the extent of potentially influencing its
outward engagements.
On the receiving end of China’s diplomacy is Africa, which
is undergoing its own important technological changes.
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In two such important regions in the world, it is important
to consider whether these domestic changes are likely to
strengthen

or

undermine

future

China–Africa

future

relations.
Keywords:
Foreign Policy; International Relations; China; Africa; Social
Media; Public Opinion; Public Sentiment
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مقدمة
تتطور الدبلوماسية الصينية في أفريقيا بوتيرة تصاعدية ،وقد بدأت عالقاتها
الدبلوماسية مبكرا  -ابتداء من شمال أفريقيا (مصر) في عام  - 1956واليوم أصبحت
()1

عالقاتها الثنائية منتشرة فى أرجاء القارة،

وبذات الوتيرة تطورت عالقاتها

االقتصادية ،فمنذ عام  2009أصبحت الصين أكبر شريك تجاري ألفريقيا ،و في عام
 2011بلغ إجمالي حجم التجارة بين الصين وأفريقيا حوالي  160مليار دوالر،
()2

وهناك حاليا أكثر من  2000شركة صينية عاملة في القارة.

وعلى الرغم من أن تحركات الصين تتجه نحو المناطق التى تعتبرها ذات أهمية
استراتيجية حول ا لعالم من خالل الوسائل السياسية واالقتصادية ،فإن وجهات النظر
بشأن نواياها الحقيقية ال تزال منقسمة ،ما بين االستغالل ،والمصلحة الذاتية ،وخلق
فرص وشراكات جديدة ،إضافة إلى ما يثار حول اعتبار أن طرح بكين لهذه
الدبلوماسية العامة العالمية يستهدف توصيل القيم ،والثقافة ،والسياسة الخارجية
الصينية إلى بقية العالم ،حيث شملت هذه الدبلوماسية إنشاء معاهد كونفوشيوسية في
()3

الخارج،

وتقديم المنح الدراسية الجامعية ،وتبادل المراكز البحثية ،وإنشاء مراكز

ومكاتب بث وسائل اإلعالم الحكومية في الخارج ،ويكشف ما تقدم عن رؤية الصين
()4

نحو العالم.

ولقد أصبح التعامل الدبلوماسي مع المواطنين في البلدان األخرى منطقيا ،بل أصبح
ضرورة بشكل ملحوظ ومتزايد .وتتأثر سياسات الدولة (بشكل مباشر أو غير مباشر)
بالتوجهات العامة الداخلية والعالمية .ومن أجل تنفيذ قرارات السياسة الخارجية بنجاح،
تحتاج الدول إ لى التأثير فى افآخرين كى يفكروا فيها بصورة إيجابية ،وإلى جعل
األخرين يرغبون فى نهاية المطاف فى النتائج نفسها ،هذا التأثير النفسي والعاطفي هو
() 5

ما يصفه "جوزيف ناي" بـ "القوة الناعمة".
()6

ومنذ 2007

والتحرك الصينى نحو الحصول على ،والتأثير في االهتمام العام في

أفريقيا يأتى في الغالب من أعلى إلى أسفل ،على سبيل المثال ،مؤخرا تم تدشين
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المؤتمر الوزاري لمنتدى التعاون الصيني األفريقي الخامس ( ،)FOCAC Vلتنسيق
العالقات بين الصين وأفريقيا ،وأعلن أن المزيد من الموارد سوف تخصص للثقافية
والتفاعل بين الشعوب،

()7

وتم اقتراح تخصيص جزء من هذه المساعدات المادية

إلنشاء مركز التبادل الصحافى بين الصين وأفريقيا ،الذى سيستضيف الصحفيين
األفارقة في الصين ،ويراقب ،ويقدم تقارير عن الشؤون الصينية.

() 8

على أية حال ،فإن الشعور العام المتنامى يزيد من الطبيعة المعقدة والحساسة لصناعة
السياسة ا لخارجية أكثر فأكثر ،وعلى الرغم من أن قياس التوجهات العامة ليس شيئا
جديدا ،فإن تطور تكنولوجيا االتصاالت ،وتحديدا منصات التواصل االجتماعى ،زاد
من التأثيرات على ،والوصول إلى الشعور العام.
وتسعى هذه الورقة لفهم الطبيعة المتطورة للدبلوماسية العامة ،وما يعنيه إدخال
الشعور العام بالنسبة لمستقبل العالقات بين الصين وأفريقيا .وهي مقسمة إلى قسمين
رئيسيين :األول يناقش الدبلوماسية العامة في عصر المعلومات الرقمية ،وكيف أن
الزيادة فى الوصول إلى المعلومات واالتصاالت ،يفسح المجال لصناعة قرار السياسة
الخارجية فى الصين ،ويستكشف القسم الثاني نقاط االرتباط بين الصين وأفريقيا،
فضال عن درجة التأثير المحتملة ،كما تحددها العمليات والتطورات األفريقية (فى
مجال تكنولوجيا االتصاالت) .على سبيل المثال :فى هذه النقطة تُظهر البيئة العامة في
جنوب أفريقيا كيف يمكن للحكومة أن تتأثر إذا ما اتخذت موقفا سلبيا ،وفى العالقات
بين الصين وأفريقيا ،كيف تتعزز من خالل الروابط االقتصادية والسياسية ،إن األمر
يستحق تأمل الثغرات الموجودة في المفاهيم القائمة ،والعوامل الكامنة وراءها.

 .1تكنولوجيا االتصاالت والتأثير في الدبلوماسية العامة
 .1 .1البث واإلعالم االجتماعي.
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لقد عزز ظهور وسائل االتصال الجماهيري في أواخر القرن الـ  20من قدرة
()9

الحكومات على التأثير والتواصل مع الجمهور بشكل كبير،

وتجتذب افآثار السياسية

للبث العابر للحدود الوطنية الدبلوماسية العامة ،نظرا لقدرتها على الوصول إلى
()10

في ثالثينيات القرن العشرين سعت بريطانيا

الجماهير بكفاءة وبتكلفة زهيدة،

وألمانيا الستخدام الراديو للتأثير فى الرأي العام في مناطق بعيدة مثل الواليات
المتحدة ،وفي أعقاب هجمات  11سبتمبر عام  ،2001تبنت الواليات المتحدة
االتصال الجماهيري ك "سالح حرب" لمحاربة ارتفاع لهجة السخرية ضد الغرب في
()11

العالم اإلسالمي.

وعلى الرغم من أن سياسة البث الحكومى للجمهور األجنبي ماتزال قوية ،فإن
الحكومات اتجهت أيضا إلى زيادة استخدامها لإلعالم االجتماعى في شكل "أدوات
وخدمات شبكة اإلنترنت التي تسمح للمستخدمين بـ [تعليق] ،إضافة ،مشاركة ،تقييم،
()12

والبحث فى المحتوى والمعلومات"،

والتي لديها القدرة على ربط المستخدمين

وأفكارهم عبر التقسيمات الجغرافية األكثر تعقيدا ،لقد أصبح اإلعالم االجتماعي هو
()13

"المغير للقواعد األساسية للعبة"،

وستزيد قدراته تلك تدريجيا كلما أصبح اإلنترنت

أرخص وأكثر إتاحة على نطاق واسع ،وتتكاتف هذه اإلمكانات القائمة بالفعل مع
التطورات التكنولوجية الجديدة لخلق المزيد من اإلمكانيات ،كما هى الحال بالنسبة
لقدرات اإلنترنت فى األجهزة المحمولة ،والتي تعنى أن المستخدمين قادرون على نحو
متزايد على الوصول إلى منصات التواصل االجتماعى الشائعة مثل الفيسبوك ،تويتر،
()14

يوتيوب ،وفي الصين "سينا ويبو" .Sina Weibo

 .2 .1عصر الدبلوماسية الرقمية والدبلوماسية الواقعية.
ترجع بداية استخدام اإلعالم االجتماعى كأداة للدبلوماسية العامة في عام  ،2009أثناء
()15

الثورة الخضراء الفاشلة في إيران،

بحلول عام  2011أدى استخدام وزارة

الشؤون الخارجية األمريكية (تليها المملكة المتحدة وأستراليا على التوالي) لإلعالم
()16

االجتماعى إلى تعزيز "الدبلوماسية الرقمية"،

ففي العصر الرقمي ،لم يعد كافيا
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لصناع السياسات أن يتبنوا طريقة خطاب واحدة ،فبدال عن ذلك هم مطالبون بالتفاعل
والتحدث المستمر م ع الجمهور في الداخل والخارج ،وليس أدل على ذلك من انتخابات
 2012الرئاسية األمريكية (المعروفة أيضا باسم "انتخابات اإلعالم االجتماعى")،
على عكس االنتخابات السابقة ،ففى عام  2012كان لدى كل ناخب أميركي تقريبا
هاتفا محموال قادرا على الوصول إلى اإلنترنت )17(،وتجاوبا مع ذلك اعتمد المرشحين
()18

"ميت رومني" و"باراك أوباما" استراتيجيات اإلنترنت للوصول إلى المصوتين،

حيث قال مدير الحملة االنتخابية الرقمية لـ "رومني"" ،زاكاري موفات" "كلما تفاعلت
()19

مع أناس أكثر كلما زادت فرص نجاحك"،

ولقد ضخم اإلعالم االجتماعي هذا

التفاعل من خالل مشاركة تفاصيل المرشحين األكثر خصوصية ،من الصور
()20

الشخصية الخاصة إلى قوائم أطعمتهم وأغانيهم المفضلة.

ويمتد التواصل إلى الجمهور عبر اإلنترنت إلى أبعد من الديموقراطيات المفتوحة ،إلى
األماكن التي ال توجد فيها سوى مساحات قليلة أخرى للتفاعل السياسي ،ففي بلدان مثل
مصر وتونس واليمن ،أصبح اإلعالم االجتماعي منبرا لتوزيع المعلومات العامة غير
الخاضعة للرقابة بين المستخدمين ،وساعد اإلعالم االجتماعي نشطاء الربيع العربي
على كسر الحاجز النفسي للخوف من خالل مساعدة الكثيرين منهم على التواصل
()21

وتبادل المعلومات ،وفي بعض الحاالت ،ساعد في تنظيم االحتجاجات الواقعية،

وبالتوازي مع نشأة مجال عام جديد ،تجاوبت الحكومات أيضا عبر منصات اإلعالم
االجتماعى ،فبعد االنتخابات الرئاسية في إيران عام  ،2009تغيرت افآراء بين
مستخدمي تويتر في البالد من الغضب الموجه نحو الواليات المتحدة وإسرائيل
(البلدان ذات العالقات المتوترة تقليديا مع إيران) إلى مشاعر سلبية تجاه الحكومة
()22

اإليرانية،

وبدال من لجوء الحكومة إلى القضاء على الخطاب المناهض لها ،كما
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كانت تفعل في الماضي ،بدأت الحكومة اإليرانية في الرد على معارضيها من خالل
()23

مدوناتها الخاصة التي تدعم قوات المقاومة الباسيجية )*(،وتعزز المثل القومية.

وباإلضافة إلى التنافس السياسي المحلي ،فإن اإلعالم االجتماعى له أيضا آثار ملموسة
فى الدبلوماسية العامة ،وقد جعلت طبيعته الفورية صناعة السياسات أكثر عشوائية،
()24

"مترددة ومتفاعلة" أكثر من ذي قبل،

على سبيل المثال ،اندلعت في سبتمبر

 ، 2012احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء العالم اإلسالمي عندما تم تحميل فيلم قصير
(**)

مدته  13دقيقة مناهض لإلسالم "بعنوان براءة

المسلمين" على يوتيوب ،وكان

لالنتشار السريع للفيديو تداعيات دبلوماسية ،فقد استثار مشاعر عميقة الجذور أدت
إلى اعتداءات على السفارة األمريكية بالقاهرة والقنصلية األمريكية في بنغازي،
وأخيرا وفاة السفير األمريكي في ليبيا "كريستوفر ستيفنز".
وقد أدى ظهور اإلعالم االجتماعي إلى وصول النفوذ إلى أيد غير تقليدية ،أي خارج
تلك التي في مواقع السلطة الرسمية ،وفى افآونة األخيرة من المرجح أن تنقل األخبار
العاجلة عبر اإلنترنت قبل بثها على شاشة التلفزيون ،كما هى الحال مع شبكة األقمار
الصناعية العربية "الجزيرة" والتي غالبا ما تعتمد على المواطنين للتزود
()25

بالمحتوى،

فالتغطية الخبرية المعتادة ال يمكن لها بث المعلومات والمواد المرئية

(التي يمكن أن تحدد مصائر سياسية) في جميع أنحاء العالم "لحظة حدوتها" بكبسة زر
واحدة ،إال أن ذلك بات يحدث كفاءة أكثر مع ظهور أدوات اإلنترنت مثل " Only
 " Wireالتي تسمح بأتمتة المحتوى عبر المنصات الشبكية المختلفة ،وباإلضافة إلى
ذلك ،ما يزال العالم يستخدم ف ي المقام األول المواقع اإلعالمية األمريكية ،بما في ذلك
المستخدمين الذين يتحايلون على القوانين اإلعالمية في بلدانهم ،وهو ما يعني أن
المصير والخيارات حول العالم تتحدد بشكل أكبر تأثرا بمؤسسات التكنولوجيا
()26

األمريكية.

)*( المترجم :وهى حاليا أحد األفرع الخمس الرئيسية لقوات الحرس الثورى  ،وكانت قد نشأت كميليشيات شبه
عسكرية من المتطوعين ،بأمر من الخمينى إبان الحرب اإليرانية العراقية.
)**( المترجم :سذاجة.
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 .3 .1هل وسائل اإلعالم االجتماعية "قوية"؟
على الرغم من أن اإلعالم االجتماعي له آثار بعيدة المدى ويخلق عناصر جديدة ً في
مجال الدبلوماسية ،فإن قدرته على التأثير في صنع السياسات ال تزال غير متوقعة وال
يمكن االعتماد عليها ،ومن الممكن أن تؤدي تأثيراته إما إلى احتجاجات وأعمال شغب
واسعة النطاق ،كما رأينا في العالم اإلسالمي ،أو استجابة ضعيفة وغير مجدية ،كما
رأينا مع المناشدات عبر اإلنترنت من أجل النسخة الصينية لـ "ثورة الياسمين" ،هذه
الحاالت المختلفة تشير إلى أن تأثيرات اإلعالم االجتماعى على السياسة تختلف من
حالة إلى أخرى ،فهى غالبا واحدة ضمن حزمة أكبر من العوامل المحفزة.
وفيما يتعلق بالوضع في الصين ،ما يزال يتعين أن ننظر فيما إذا كان اإلعالم
االجتماعى سيمنح سلطة أكبر للحكومة أم للجمهور ،فالتكنولوجيا الجديدة تأتي مع
أساليب وأدوات متطورة (في بعض األحيان بمساعدة شركات اإلنترنت) لرصد
()27

وتصفية التوجهات العامة،

وبالتالي ،فإن صعود تكنولوجيات اإلعالم االجتماعى

وانتشار اإلنترنت في الدول االستبدادية ال يعني بالضرورة تراجع مثل هذه
()28

األنظمة،

ومع ذلك ،فإن اإلعالم االجتماعى َ
غيَّر المجتمع الصيني بالفعل ،وقد

تجلى ذلك أثناء انتشار وباء سارس عام  ،2003حيث تغلبت غرف الدردشة عبر
اإلنترنت على وسائل اإلعالم التقليدية الخاضعة للرقابة الصارمة ،وتفاعلت وجها
()29

لوجه إلعالم الجمهور عن هذا المرض.

()30

يجد الرأي العام على اإلنترنت ،وتأثيراته ،صعوبة في القياس،

فمن الصعب تحديد

األصول الجغرافية فآراء اإلنترنت ،وتحديد ما إذا كانت هذه افآراء تخص أفرادا أو
()31

مجموعات أو منظمات،

كذلك تثار تساؤالت حول مصداقية وتأثيرات اإلعالم

االجتماعى في إطالع الجماهير ،حيث إن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ما يزال
()32

يجذب عدد أقل من المشاهدين مما تجتذبه وسائل اإلعالم التقليدية،

ومن الصعب

استخدام اإلعال م االجتماعى إلجراء تحليل دقيق ،وعلى الرغم من أن الرأي العام على
االنترنت ال يمكن قياسه بسهولة ،فإن اإلعالم االجتماعى يمكن أن يكشف عن اتجاه
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النزعات الجديدة ،ومشاعر وردود فعل المستخدمين العاديين حول أوضاع الحياة
الحقيقية ،وفيما يتعلق بالصين ،وهى بلد ما يزال تقتصر عملية صنع القرار فيه على
()33

القيادة العليا،

فإنه من المفيد فهم التنامى المحتمل لتأثير الرأي العام اإللكتروني فى

العملية السياسية.
 .2ثالثة مستويات للرأي العام للصين.
يحدد كل من "فيوسميث" و "روزن"  Fewsmith and Rosenثالثة مستويات
رئيسية للرأي العام تؤثر فى السياسة الخارجية للصين ،هي آراء :النخبة ،والنخبة
()34

الفرعية ،والعامة،

وعلى الرغم من أن هذا التصنيف ليس "عاما" كما المفهوم

الغربي تماما ،فإن المجموعات الثالث تلعب دورا هاما ومترابطا في التفاوض بشأن
السياسة الخارجية المعاصرة للصين.
(*)

 .1 .2النخبة السياسية.

بعد إنشاء جمهورية الصين الشعبية في عام  ،1949اتسمت عملية صنع القرار بأنها
مركزية للغاية وقادتها قلة من الشخصيات العليا القوية التي تصرفت بضغوط داخلية
()35

محدودة،

إال أنها ومنذ االنفتاح على العالم في ظل "دنغ شياو بينغ" Deng

Xiaopinفي  ،1978تطورت عملية صنع السياسات في الصين لتصبح عملية
ومتطورة على نحو متزايد (بدال من األيديولوجية والشخصنة) ،حيث أصبحت البالد
()36

أكثر مشاركة على الصعيد العالمي.

()37

فقد كانت االنقسامات السياسية موجودة دائما في سياسات النخبة،

 وما زالت –()38

غير أن السياق العالمي الحالي المصاحب لالنتقال األخير للقيادة في الصين،

يدل

على مشاركة قيادية فريدة في صنع السياسات ،فقد أدى تغيير القيادة في عام 2012
إلى تولي كبار المسؤولين والقادة المتصاعدين من "الجيل الخامس" معظم مقاعد
الحكومة حيث وصل أسالفهم إلى سن التقاعد اإللزامي ،فخلفياتهم وخبراتهم الفريدة،

)*( المترجم :ويقصد بها النخبة الحاكمة.
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بالمقارنة مع أسالفهم ،يمكن أن تؤثر فى رؤيتهم للسياسة الخارجية نفسها ،ولقد أثر
()39

سياق ما بعد الحرب الباردة بالفعل على دور الحكومة ومتطلباتها،

فبالمقارنة مع

القيادة في عهد "ماو تسي-تونغ"  - )1976-1949( Mao Tse-tungحيث كانت
تحدد قرارات السياسة الخارجية من قبل "ماو" و "تشو إنالي" ،وعدد قليل من قادة
الحزب  -تطلب النظام الدولي المعقد المزيد من المعرفة بالشؤون العالمية والخبرة
الفنية والمتخصصة في صنع القرار ،ويقدم كبار األعضاء الجدد في الحزب الشيوعي
الصيني ديناميكية مثيرة لالهتمام ،حيث تلقوا تعليما بصفة عامة يفوق مستوى سابقيهم
(وخاصة في مجال العلوم االجتماعية) ،وأصبح لديهم خبرة في مجال الحكومات
()40

المحلية ،ونظرة تكنوقراطية أكبر( في مقابل النظرة األيديولوجية).

وعالوة على ذلك ،فإن خيارات السياسة العامة التي يتخذها الحزب الشيوعي الصيني
تخضع بشكل متزايد للدعم من الهياكل البيروقراطية ،وتقدم النخبة في الصين عملية
تفاوضية مثيرة لالهتمام تشكل بطريقة أو أخرى شكال من أشكال "الرأي العام" ،علی
سبيل المثال ،وعلی الرغم من القرارات الرئيسية تتخذ من قبل الحزب الشيوعي
الصيني ،إال أن مؤسسات الدولة لديها مرونة في تفسيرها لكيفية تطبيق هذه
()41

السياسات،

وبالمثل ،فإن "الجيل الخامس" من القادة الصينيين يأتي من خلفيتين

مختلفتين ،أوالهما "فصيل برينكلينغ" الذي يحبذ السياسات التي تعظم النمو االقتصادي
()42

(سيما في المناطق الساحلية) وتعزز مصالح المهنيين الصينيين والشركات الناشئة،

وثانيتهما ،فصيل "رابطة الشباب الشيوعي الصيني" ،والتي تتشابه إلى حد كبير مع
فقراء المقاطعات الداخلية ،وتهتم أكثر بقضايا االستقرار والقضايا االجتماعية
واالقتصادية )43(،ومع أنه ال يمكن التنبؤ بقرارات السياسة في المستقبل ،فإن تفضيالت
الفصيلين ستؤدي على األرجح إلى تفاوض بشأن تفضيالت السياسة العامة.

69

(*)

 .2 .2النخبة الفرعية.

وتتكون مجموعة النخبة غير الحكومية من "المثقفين بصفة عامة" ،ومراكز التفكير،
والمؤثرين بشكل غير مباشر على السياسة ،ولقد بدأ نفوذ هذه المجموعة في االتساع
منذ عام  1998عندما سعت القيادة الصينية إلى الحصول إلى مدخالت أكاديمية
()44

لتوسيع مصادر أفكارها،

ومع تزايد ارتباط الصين بالعالم ،تطلب الربط بين
()45

البيئتين المحلية والدولية تحليال يتضمن كال العنصرين،

فأصبحت النخب غير

الحكومية اليوم قادرة على التأثير فى السياسات ،السياسية ،واالقتصادية ،والثقافية من
()46

خالل كتاباتها األكاديمية ،والجلسات اإلعالمية ،والتقارير الداخلية ،والمؤتمرات،

ومن األمثلة الحديثة على ذلك طلب القيادة الصينية إلى مراكز التفكير السياسية رسم
"مقترحات اإلصالح االقتصادي األكثر طموحا" ،وخصوصا فيما يتعلق بشكل أساسى
()47

بتحديد صالحيات المؤسسات الحكومية.

وعلى الرغم من نفوذها ،فإن هذه المجموعة ما تزال غير متماسكة ،نظرا الختالف
الدوافع واألهداف ،فبعض أفرادها يستمدون تأثيرهم بسبب صالتهم الوثيقة بالحكومة،
بينما يكتب آخرون لجمهور أكبر ،ويعتبرون أنفسهم ممن يصيغون الرأي العام
()48

بكتاباتهم.

 .3 .2الرأي العام
يتنامى أيضا تأثير الجماهير ،أو الرأي العام ،في الصين ،في عام  2001علق
"فيوسميث" و"روزن" بأن الرأي العام (بالمفهوم الغربي) لم يكن له أي تأثير حقيقي
فى العملية السياسة ،وكان األمر متروكا للحكومة لقياس المشاعر العامة لخدمة
()49

أغراض الحفاظ على االستقرار،

بيد أن دور الجمهور الصيني تغير بالتوازى مع

تطور تكنولوجيات االتصال.

)*( المترجم :ويقصد بها النخبة غير الحكومية.
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ويرجع السبب فى التقدم الفريد للبنية التحتية اإلعالمية في الصين إلى ثالثة عوامل
تحديدا هي :التنمية االقتصادية ،وانتشار وسائل اإلعالم الجماهيرية ،وإعادة تشكل
()50

السلطة و جماعات المصالح،

ولقد بدأ التقدم التكنولوجي التقدمي في الصين عندما

انفتحت على العالم وخضعت للتنمية االقتصادية منذ عام  ،1978وأدى التحديث
السريع إلى منح الجمهور الصيني إمكانية الوصول إلى اإلنترنت بحلول منتصف
التسعينات ،وقد أدى إدخال اإلنترنت والتزايد الشديد المفاجئ للمستخدمين (من 20
مليون في عام  2001إلى أكثر من  500مليون في عام  )2011إلى جعل عملية
وضع السياسات أكثر تعقيدا.

()51

ويُ َمكن اإلعالم االجتماعي من المشاركة ،ونشر التأثير ،على نطاق واسع ،فى المجال
العام ،بما يتجاوز األنساق الحكومية التقليدية ،ومع أن مواقع اإلعالم االجتماعي
الشائعة مثل تويتر وفيسبوك محظورة ،فإن الجماهير في الصين يستخدمون
إصداراتهم المحلية ،مثل "سينا ويبو" ،كأداة للمشاركة ،ومكنت هذه المنصات
المستخدمين من المشاركة واالنخراط ،بل ونقد السياسات الحكومية عندما كانت
المحافل السياسية األخرى الموجودة في السابق قليلة )52(،وقد أصبحت األدوار متداخلة
أيضا ،فالنخب الفرعية تشغل الرأي العام بمناقشات نشطة ،وهنا يتاح للعامة فرصة
االرتقاء إلى مستوى مجموعة النخبة الفرعية ،ومن األمثلة الواضحة على ذلك سائق
سباقات السيارات ،والمؤلف" ،هان هان"  ،Han Hanالذي جعلته كتاباته (مثل
()53

انتقادات القيادة) المدون األكثر شعبية في الصين،
(*)

العامة،

واستجابة لتنامى التوجهات
()54

دشنت الحكومة الصينية مشاركة نشطة "،" Wei-governance

وتشارك وكاالتها الخاصة في اتجاه اإلعالم االجتماعي ،والتواصل مع الجمهور ،فعلى
()55

سبيل المثال ،تحظى شرطة بكين بثالثة ماليين متابع،

ومنذ عام  ،2009أجرى

"وين جياباو"  ،Wen Jiabaoرئيس الوزراء الصيني ،دردشات إنترنت مباشرة،
مع بعض مستخدمي اإلنترنت ،وقد أجاب على أسئلة تناولت االهتمامات الوطنية،
وهناك أيضا " ،"50-cent armyالذي تتمثل مهمته في نشر تعليقات إيجابية عن
)*( المترجم :المقصود بـ "تنامى التوجهات العامة" هو تنامى وانتشار االتجاه نحو استخدام اإلعالم االجتماعى.
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()56

الحكومة ،من أجل تغيير الرأي العام،

غير أنه في بعض الحاالت يحظر على

المستخدمين الحصول على معلومات عن األحداث الحساسة سياسيا ،مثل التطورات
والمناقشات التي تدور حول احتجاجات عام  ،2011المناهضة للحكومات في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.

()57

 .4 .2التفاوض الوطني حول سياسة الحكومة ومحددات المستقبل
ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت زيادة استخدام الجمهور لإلعالم االجتماعى قد
زادت بدورها من التأثير العام فى صنع القرار في الصين ،ومع ذلك ،فمن الواضح أن
االهتمامات العامة تنامت لدرجة أنها باتت تحظى باهتمام الحكومة ،بل والمطالبة
بالرد ،على سبيل المثال ،في تقرير لوكالة أنباء "شينجوا" ،ذهب الكتاب إلى أن
السلطات استجابت في الفترة ما بين يوليو وديسمبر  2011لنحو  ٪72من القضايا
التي نوقشت على نطاق واسع على اإلنترنت ،بل أن نصف الردود جاءت في غضون
()58

 24ساعة،

()59

وأوضحت دراسة أجريت في هارفارد

نشرت في منتصف عام

 2012كيف أن القيادة الصينية تسمح لإلعالم االجتماعي المستقل بانتقاد أو مدح
الحكومة وسياساتها ،ومع ذلك ،يتم حذف المحتوى المحتمل أن يؤدى إلى عمل جماعي
ضد سلطة الحكومة ،وإجماال ،يتم إزالة المحتوى المحتمل أن يؤدى إلى زعزعة
اال ستقرار ،ولكن يبقى النقد العام كوسيلة لقياس األداء ،وهو ما يعنى أن مشاركة
الحكومة في هذه الوسيلة الجديدة تتسم باالستجابة واالنتقائية في آن واحد.
وفيما يتعلق بتفاعالت الصين في الخارج ،فللجمهور بعض التأثير في الطريقة التي
تتبناها الحكومة في سياستها الخارجية ،على سبيل المثال ،خالل انضمام الصين
لمنظمة التجارة العالمية ،انتقد مستخدمو اإلنترنت الحكومة بهدوء لبيع قطاع التجارة
الصيني للشركات متعددة الجنسيات ،وردا على ذلك قامت الحكومة بحملة مقنعة
()60

باستخدام المنابر اإلعالمية التقليدية،

تتوقف استجابة جمهور اإلنترنت لألخبار

الحساسة ،على الطريقة التي يقدم بها القادة أنفسهم على المنصات األكبر ،مثل وسائل
اإلعالم التقليدية ،وفى الخارج.

72

عموما ،وعلى الرغم من صعوبة تحديد خطوط واضحة ومتماسكة لتأثر السياسة
بالجمهور ،إال أن هناك أدلة دامغة على عملية التفاوض بين الدولة والجمهور بشأن
قضايا معينة وفي ظل ظروف محددة ،غير أن هذا التفاعل األولي في مجال السياسة،
يمكن أن يتطور بسبب ثالثة عوامل هامة ،هي :التغير الديموغرافي للشباب ،واالبتكار
التكنولوجي (المستمر) ،والقومية ،وجميعها تتقاطع مع اإلعالم االجتماعي ،ويمكن
لهذه المتغيرات أن تؤدي إلى زيادة أو تقييد مستقبل تأثير العامة.
 .5 .2التكنولوجيا.
لقد انتشرت تكنولوجيا الهاتف النقال بسرعة أكبر من سرعة الوصول إلى اإلنترنت،
حيث بلغ عدد مستخدمي الهواتف النقالة في الصين حوالي  986مليون مستخدم
()61

بحلول نهاية عام ،2011

وعالوة على ذلك ،فإن التطورات التكنولوجية تعني أن

المزيد من الناس سوف يتمكنون من الوصول إلى اإلنترنت من خالل هواتفهم النقالة،
وقد أسفر استطالع "تايم" للتوجهات أن مستخدمي الهواتف المحمولة الصينيين
يستخدمون الرسائل النصية واإلنترنت عبر الهاتف النقال أكثر من أي ميزات أخرى،
وأن  ٪79من الذين شملهم االستطالع استخدموا اإلنترنت في المقام األول للوصول
()62

إلى المعلومات واألخبار،

ومن المحتمل أن تعزز تكنولوجيا الهاتف النقال مشاركة

المستخدمين في العملية السياسية.
وعلى كل ،سيوضع هذا االتجاه في االعتبار جنبا إلى جنب مع المنصات األخرى،
ومع أن مستخدمي اإلنترنت في تزايد مستمر ،إال أن التلفزيون (تليها وسائل اإلعالم
المطبوعة) ما تزال تمثل المصدر األكثر تفضيال للحصول على األخبار المحلية
()63

والدولية،

ويمكن لهذه الحقيقة أيضا أن تؤثر على طريقة إدراك المستخدمين

والعامة لقضايا معينة ،أما مسألة كيف يقرر المستخدمون استخدام التكنولوجيا ،فهى
شأن آخر ،على ما سنرى فى ديمغرافيا الشباب.
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 .6 .2تغير ديموغرافيا الشباب.
من المرجح أن يصبح لفئة الشباب (إن لم يكن قد حدث بالفعل) رأي عام كبير يؤثر
على سياسات الصين المستقبلية ،فوفقا لمجلس االستخبارات الوطني ،سيراوح متوسط
()64

عمر سكان الصين بين  35و  45سنة بحلول عام ،2030

ويقابل هذا التغير

الديموغرافي زيادة أيضا فى مجموعة مستخدمي اإلنترنت ومواقع اإلعالم االجتماعي،
وقد وجدت دراسة استقصائية أن معظم مستخدمي التكنولوجيا هم من الفئة العمرية
()65

 29-18سنة (تليها  39-30سنة)،

ويرجح أنهم متعلمون (جامعى أو ثانوى)

وأثرياء ،أكثر من غير المستخدمين.
ويعد الوضع الحالي للشباب مثاليا الستثارة المشاعر العامة ،التي من المحتمل أن
تضعهم على خالف مع الحكومة ،فقد وجدت دراسة أجراها معهد ونيرول لالقتصاد
أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن  25عاما كانوا أكثر تشابكا مع السلطة ممن هم
()66

يكبرونهم،

وهناك أيضا تنامى لالمباالة السياسية بين الشباب الذين لعبوا تاريخيا

دورا محوريا في الدفع نحو اإلصالحات ،ومع أن اإلنترنت أصبحت بشكل متنامى
مكانا للمعارضة السياسية ،فقد أظهرت دراسة لطالب الجامعات الصينية أن حوالي
 ٪10فقط شاركوا في المناقشات السياسية عبر اإلنترنت ،فيم لم يبد  ٪10آخرون أي
()67

اهتمام بالسياسة ،وظلت األغلبية صامتة سياسيا،

وهناك أسباب مختلفة لذلك ،مثل

الخوف من االنتقاد .فعلى الحقيقة تعد هذه الديموغرافيا أكثر انفصاال عن الحقائق
الثابتة ،أو أن الشواغل االقتصادية تطغى على المخاوف السياسية :كما يقول هوفمان،
()68

فإن أحد أسباب الربط مع اإلعالم الحديث أنه يعد "مدخال إلى االقتصاد المعولم".

يمكن لرؤى الشباب حول السلطة ومستوى اهتمامهم بالقضايا السياسية  -باعتبارهم
كتلة ديمغرافية ذات صلة  -أن تؤثر فى صنع السياسة الخارجية بشكل كبير ،على
سبيل المثال ،فيما يتعلق بالتوتر األخير بين الصين واليابان حول أرخبيل في بحر
الصين الشرقي ،أوضح البروفسور "تشو وى هونغ" أن الشباب الصينيين ليسوا
معادين لليابانيين كما كان الحال قبل  20عاما ألن لديهم فهم أكثر عقالنية للشؤون
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()69

الخارجية،

وهذا يتناقض مع االعتقاد بأن تصاعد المشاعر العامة في الصين يؤدي

حتما إلى تقوية النزعة القومية الصينية (انظر القسم التالي).
ومن ثم فإن التأثير المحتمل للكتلة الديمغرافية الشابة من الصينيين يمكن أن يحد من
الصراع في المستقبل ،وباعتبارهم جزءا من الطبقة العمرية الوسطى (وتشمل األكبر
()70

عمرا) فقد أصبحت أكثر قلقا بشأن آثار الترابط االقتصادي والضمان االجتماعي،

كما يمكن للكتلة الديمغرافية ما بعد الشباب أن تؤثر تأثيرا فعاال في قرارات الحكومة
لعدم التركيز على بسط سلطتها في الخارج ،وأن تركز بدال عن ذلك على رأس المال
()71

البشري من أجل تعظيم تناقص االستفادة من الميزة الديمغرافية،

وفي الوقت نفسه،

تثير الشواغل االجتماعية واالقتصادية كأساس للمشاركة الخارجية المستقبلية مسألة
كيفية زيادة االهتمام المحدود للقيادة بالقضايا ذات االهتمام العام ،ال سيما تلك القضايا
التي يمكن أن تكون لها آثار كبيرة على صورة الصين ،وعلى تقبلها في العالم.

 .7 .2القومية  -هل يمكن للقيادة الصينية أن تقول ال؟
تعد "المشاعر القومية" على النقيض من مشاعر "ال مباالة الشباب" ومن أفكار "العالم
المترابط" ،وقد وجدت دراسة أخرى عن مستخدمي اإلنترنت في الصين( )72أن هؤالء
الم ستخدمين في الواقع مجموعة بارزة سياسيا ،وأنهم أكثر تمسكا برأيهم ،وأكثر نقدا،
ومن المرجح أن يكون لديهم خبرة في العمل الجماعي ،مقارنة بمن ال يستخدمون
اإلنترنت ،إن القومية ليست اتجاها جديدا ،ولكنها في السنوات األخيرة أصبحت معينا
هاما للقرارات الحكومية (كما رأينا في العالقات األمريكية الصينية والعالقات الصينية
()73

اليابانية ومسألة تايوان)،

وتساعد النداءات الوطنية على تشجيع القيادة على تعزيز

موقفها إزاء مواقف سياسية صارمة في الخارج ،ويمكن أن تكون أداة مفيدة في
()74

عمليات التفاوض.

تتخذ الوطنية أشكاال مختلفة ،وهى سيف ذو حدين ،يمكن توجيهه ضد العالم الخارجي
كما يمكن توجيهه إلى الداخل (نحو القيادة الوطنية) ،لذا فإنه يتحتم على القيادة استخدام
75

أو توجيه المشاعر الشعبية ،على سبيل المثال ،بعد تفجير السفارة الصينية في بلغراد،
أدركت الحكومة الصينية أن إحباط الطالب يحتاج إلى معالجة ،وأنهم سيشتركون حتما
()75

في المظاهرات،

وبالتالي وفرت القيادة حافالت للمتظاهرين إلى السفارة األمريكية

(وبعيدا عن تجمعات سكنهم).
إن المشاعر ليست أداة حكومية فحسب ،بل لها أيضا القدرة على التأثير فى أجندة
الحكومة ،على سبيل المثال ،في أعقاب األزمة المالية العالمية في عام  ،2008دعا
العديد من الناس (من مستخدمى اإلنترنت وغيرهم) إلى مزيد من اهتمام القيادة
بالصين نفسها ،للتركيز على رفاه المواطنين والتوترات االجتماعية ،وقد يكون ذلك
أحد األسباب التي جعلت صانعي السياسات يقضون  ٪90من وقتهم على القضايا
()76

المحلية و  ٪10فقط على السياسة الدولية.

وبشكل عام ،من المرجح أن تستجيب الحكومات لوجهات النظر الناقدة ،حتى لو كان
هناك تحديات خارج سيطرتها ،فال ترغب أي حكومة في أن تظهر فى صورة
()77

ضعيفة،

والمجاالت التي يحتمل أن تتفاعل فيها القيادة هي تلك التي يكون فيها
()78

الجمهور أكثر نقدا :السياسة الخارجية ،والبطالة ،والتضخم،

مع أن القصور في

هذه المجاالت ال يخضع دائما لسيطرة القيادة ،ويحذر "الجيركفيست" من أن القومية
المتطرفة موجودة في جميع البلدان ،وباإلضافة إلى ومخاطر وتأثيرات الشعبوية،
()79

يمكن لإلعالم االجتماعي أن يكتسب طبيعة تقدمية ورجعية في آن واحد.

لكل من الحكومة والمشاعر العامة القدرة على توجيه السياسة ،وتواجه القيادة الصينية
بيئة صعبة يصعب تحقيق االستقرار فيها ،وال سيما في عصر يمكن فيه لالحتجاجات
الجماهيرية ،مثل تلك التي تظهر في شمال أفريقيا ،أن تخرج عن المتوقع.
إن التطورات السياسية والتكنولوجية األخيرة والتأثيرات المنبثقة عنها والتي ال يمكن
التنبؤ بها (تكنولوجيا الهاتف المحمول ،الشباب والقومية) تزيد من تعقيد عملية صنع
السياسة الخارجية الصينية ،ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن عملية صنع القرار
السياسي ما تزال في أيدي القيادة ،ويمكن أن لهذه العملية بطبيعتها أن تخضع لهذا
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الواقع ،حيث يُستخدم الجمهور إما لدعم السياسات أو تجاهلها بالكلية ،كما يمكن لها أن
تتحرر من هذا الواقع ،حيث يكون الرأي العام متماسكا فيؤثر على القيادة في "عالقة
متبادلة" )80(،وبالتالي فإن المحددات المستقبلية يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات عامة
فقط ،أو كوسيلة لفهم التطورات ،ومع ذلك ،فإن المفاوضات الديناميكية داخل الصين
ربما تنتج نتائج غير متوقعة من السياسات ،والتي ستكون متأثرة بمراعاة الداخل أو
الخارج.
 .3مستقبل اإلعالم االجتماعي في أفريقيا
ومثلما تؤثر المفاوضات الداخلي ة للصين فى الطريقة التي تتعامل بها مع العالم ،هناك
تطور في االتجاهات في كل بلد من البلدان األفريقية على حدة ،والتي من المحتمل أن
تقربهم جدا من العالم ،أحد االتجاهات الرئيسية التي تجتاح القارة بأكملها هو تحقيق
قفزة تكنولوجية ،فمن المتوقع أن مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستضم -
بحلول عام  2015على األقل  -عددا أكبر من األشخاص الذين سيحظون بالوصول
()81

إلى شبكة الهاتف المحمول أكثر من الكهرباء في المنزل،

وفي الوقت نفسه،
()82

سيكون هناك حوالي  800مليون مشترك في الهاتف المحمول في القارة،

ونظرا

لعدم وجود الهواتف األرضية وغيرها من أنواع البنية التحتية في المناطق النائية ،فإن
التكنولوجيا الالسلكية هي وحدها التي سيعول عليها في تحقيق القفزة التكنولوجية فى
أفريقيا ،حيث يمكن للجمهور االستفادة من التكنولوجيا المتنقلة بأسعار معقولة من أجل
الوصول إلى اإلنترنت ،وكذلك المعلومات السمعية والبصرية التي يحتاجها العمل.
وينتقل اإلعالم االجتماعي أيضا إلى السياق األفريقي بوتيرة سريعة ،كما هى الحال
فى موقع المدونات الصغيرة ،تويتر ،حيث يقوم آالف األشخاص في البلدان األقل تقدما
من الناحية التكنولوجية مثل السودان والكاميرون بنشر المعلومات من خالل هذه
()83

المنصة،

ما تزال جنوب أفريقيا هي البلد األفريقي الذي يضم أكبر عدد من

التغريدات المنشورة على اإلنترنت (بمعدل خمسة ماليين وظيفة في غضون ثالثة
()84

أشهر)،

ولدى تكنولوجيا اإلعالم االجتماعي القدرة على ربط الجمهور األفريقي،
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وعلى أن تكون أداة سياسية قوية في القارة ،ففي زمبابوي ،أثبتت قنوات االتصال
التقليدية أنها غير موثوقة ومكلفة ،ونتيجة لذلك ،تحول زيمبابويون إلى الفيسبوك
كوسيلة مفضلة ،وتوفر منصة اإلعالم االجتماعي هذه اثنتين من الخدمات الهامة :ربط
السكان المحليين مع ثالثة ماليين زيمبابوي مقيمين خارج البالد ،وتمكين الجمهور من
()85

الوصول إلى المعلومات وإبداء آرائهم في بيئة تتسم بقيود صارمة على الصحافة،

وقد أثبت انتشار الوصول إلى اإلعالم االجتماعي بين المواطنين في مصر وشمال
()86

أفريقيا أنه أداة ناجحة في تعبئة الجماهير في فترة قصيرة من الزمن.

وكما كا ن الشباب في تجربة الصين في طليعة مستخدمى تكنولوجيا وسائط االتصال،
يتراوح معدل مستخدمي تويتر العاديين بين  20و  29سنة (وهو ما يقل عن متوسط
العمر العالمي البالغ  30عاما) ،وأكثر من نصف التعليقات المنشورة هي من األجهزة
()87

المحمولة،

ومع تنامي حجم سكان القارة وانخفاض معدل وفيات األطفال الصغار،
()88

سيكون هناك إقبال على تكنولوجيا اإلعالم،

وعلى العموم ،وعلى الرغم من أن

متوسط العمر في جميع أنحاء العالم آخذ في االرتفاع ،فإن متوسط العمر في أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى سيكون  25سنة أو أقل (مع بعض االستثناءات ،مثل جنوب
()89

أفريقيا ،التي سيتراوح متوسط عمرها بين  35-25سنة)،

وسوف يؤدي هذا

االتجاه إلى آثار تتجاوز اإلعالم االجتماعي ،فتزايد تواصل الشباب والجمهور ،يمكن
أن يصبح قوة تفاوضية كبيرة في أفريقيا.
ويحذر المحللون من أن هذه النافذة الفريدة من الفرص السكانية تحتاج إلى أن تستغل
لخلق الثروة والنمو ،وبخالف ذلك ،فإن هذه النزعة يمكن أن يصبح "نعمة أو لعنة
()90

[ ]...فرصة أو خطر ،طفرة أو قنبلة ،وكنز أو تهديد"،

لمستقبل القارة ،ويبقى

السؤال عما إذا كان الجمهور األفريقي على االنترنت يمكنه أن يؤثر فى قرارات
السياسة الخارجية وخاصة تلك المتعلقة بالعالقات الصينية األفريقية بالطريقة التى
رأيناها بين مؤسسة السياسة الخارجية الصينية والمجتمع الصينى ،ثمة اختبار جنوب
أفريقيا ،وهي إحدى أكثر المجتمعات اتصاال بأفريقيا ،يقدم عدة إجابات مثيرة لالهتمام
بشأن هذه المسألة.
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 .4هل يؤثر الرأي العام عبر اإلنترنت فى العالقات الصينية األفريقية؟ :حالة جنوب
أفريقيا.
كما لوحظ في منتدى التعاون الصيني األفريقي الخامس ،تعهدت القيادة الصينية-
األفريقية بتعزيز المشاركة العامة وزيادة االهتمام والتفاهم بين الجانبين ،وخالل
الخطاب االفتتاحي للمنتدى ،دعا "هو جين تاو" إلى تعزيز التبادل اإلعالمي لتعزيز
()91

العالقات االستراتيجية بين الصين وأفريقيا،

ويتضح من حالة الصين وجنوب

أفريقيا أن هناك مجاال للتقدم ،حيث تقيم جنوب أفريقيا والصين عالقات ثنائية وثيقة
نسبيا ،ومع أن العالقات الدبلوماسية بدأت رسميا في عام  ،1998غير أن هذه
()92

العالقات ارتفعت إلى مستوى "شراكة استراتيجية شاملة" في عام ،2010

وخالل

زيارة الرئيس "جاكوب زوما" للصين في عام  ،2010ضم وفد جنوب أفريقيا أكثر
()93

من  350من رجال األعمال،

واستنادا إلى مجاالت التعاون الموسعة وسلسلة

الزيارات بين المسؤولين رفيعي المستوى ،فإن العالقات تعد قوية على الصعيدين
السياسي واالقتصادي.
بيد أن التأثير العام على العالقات الثنائية بين الصين وجنوب أفريقيا واالهتمام بها
مازال ضعيفا ،سيركز هذا القسم على سببين:
• الحدود العامة لتأثير اإلعالم االجتماعى فى صنع السياسات في سياق جنوب
أفريقيا.
• التركيز االنتقائي للمواطنين المعنيين في الصين وجنوب أفريقيا على
اهتمامهم بالعالقة.
 .1 .4حدود ضغط الجمهور الجنوب أفريقي عبر اإلنترنت.
إن حالة جنوب أفريقيا مثيرة لالهتمام؛ فمع االستيعاب السريع لإلعالم االجتماعي ،ما
يزال تأثير جمهور اإلنترنت فى صنع السياسات محدودا ،ولم يكن ذلك نتيجة

79

مفاوضات صارمة بين الجمهور والحكومة ،ولكن بسبب عدم وجود شعور عام،
ويمكن لإلعالم االجتماعي أن يدمج افآراء القوية التي تحفز فعل الحكومة (كما رأينا
في حالة الصين) ،أو أن عدم وجودها يمكن أن يكون سببا في عدم اتخاذ الحكومة لثمة
فعل.
وتتقدم تكنولوجيا االتصاالت في جنوب أفريقيا بسرعة ،ومنذ عام  ،2010تجاوز
()94

الوصول إلى التكنولوجيا المتنقلة (تقريبا  )٪100الوصول إلى التلفزيون (،)٪82

وهذا يشير إلى أن التطورات التكنولوجية المستقبلية ستشمل المزيد من التحسينات
مقارنة باالستيعاب األولي للتكنولوجيا ،ووجدت دراسة حديثة حول اإلعالم االجتماعي
فى جنوب أفريقيا في عام  ،2012أن فجوات التواصل االجتماعي بين األعمار
والفجوة بين المناطق الحضرية والريفية قد تكاد تتالشى بشكل ملحوظ )95(،وفي الفترة
ما بين أغسطس  2011أغسطس  ،2012زاد عدد مستخدمي فيسبوك وتويتر بمقدار
 100ألف شخص كل شهر ( فيسبوك لديه حوالي  5,3مليون مستخدم ،باستثناء
()96

مستخدمي المحمول فقط ،وتويتر لديه حوالي  2,4مليون مستخدم)،

وعموما ،فإن

 ٪73من مستخدمي اإلنترنت في جنوب أفريقيا يستخدمون مواقع التواصل
االجتماعي.
ومع ذلك ،وعلى الرغم من صعود وإمكانات اإلعالم االجتماعي ،فإن استخدامها في
إطار جنوب أفريقيا كأداة للتفاوض بشأن السياسات ال يزال غير مستغل ،والعائق
الرئيسي هو الطريقة التي يستخدم بها الجمهور هذه التكنولوجيا ،وبشكل عام ،يدعي
مستخدمو تويتر في أفريقيا استخدام المنصة للتواصل مع األصدقاء ،والتواصل مع
()98

األفارقة افآخرين ،ومواكبة األخبار،

ومع أن الهواتف الذكية "بالك بيري" قد

انخفضت في مبيعاتها في أمريكا الشمالية ،فإنها ما تزال تحتفظ بـ  ٪70من سوق
()99

الهواتف الذكية في جنوب أفريقيا،

ويهيمن على هذه الملكية الشباب الذين يفضلون

استخدام ماسنجر "بالك بيري" إلرسال الصور والرسائل الصوتية ،وعلى الرغم من
أن اإلقبال والمشاركة في اإلعالم االجتماعي قد حدثت بسرعة ،ال يزال المستخدمون
يتعلمون عن إمكانات المنصة ،وبالتالي يفضلون االتصال بيئاتهم المباشرة بدال من
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الروابط السياسية األكبر ،وهكذا يظل استخدام وسائل التواصل االجتماعي محدودا،
بينما ال يزال الضغط العام خارج إطار اإلنترنت مستمرا في شكل إضرابات غير
()100

قانونية للعمال.

لم يُستخدم اإلعالم االجتماعي على نطاق واسع من قبل القيادة للتفاعل مع الجمهور،
وكان الجمهور بعد خطاب للرئيس "زوما" بعنوان "حالة األمة" ،قد أبدوا مخاوفهم
على مواقع اإلعالم االجتماعي بشأن الفساد وخلق فرص العمل ،وعلى الرغم من
ذلك ،فلم يبد اإلعالم االجتماعي للرئاسة إال ردود فعل وتفاعالت محدودة مع
()101

الجمهور،

غير أن شخصيات عامة أخذت بشكل فردي على عاتقها االنخراط في اإلعالم
()102

االجتماعي ،ويعد وزير المؤسسات العامة" ،مالوسي جيجابا"،

واحدا من عدد

قليل من السياسيين الذين يستخدمون منصة تويتر للتفاعل وتلقي ردود فعل ديناميكية
مباشرة من الجمهور ،في الوقت نفسه ،البد من االعتراف بمحدودية اإلعالم
االجتماعي ،ذلك بأنه يتطلب أكثر من مجرد تكنولوجيا الهاتف الحمول ،مثل البث
ومحو األم ية ،وعموما ،ال يزال المؤتمر الوطني األفريقي ،الحزب الحاكم في جنوب
افريقيا منذ عام  ،1994يصل إلى معظم ديموغرافيا التصويت من خالل وسائل
اإلعالم التقليدية ،مثل اإلذاعة ،وبالرغم من أن الحزب قد أقر في وثيقة سياسية لعام
 2012بأن العلم العام بشأن نهج السياسة الخارجية لجنوب أفريقيا ال يزال
()103

محدودا،

فإن اإلعالم االجتماعى ال يمكن أن تتبناه القيادة إال إذا اعترفت بأنه أداة

حتمية للمشاركة.
كما أن السياق الوطني األوسع َيح ُد أيضا من الرأي العام المتسق ،فبالرغم من تضييق
الفجوة بالنسبة لتكنولوجيا االتصاالت ،إال أن هناك فجوات أخرى ،مثل اللغة (في
جنوب أفريقيا  11لغة رسمية) ،فضال عن الفجوات الجغرافية واالجتماعية
()104

واالقتصادية،

كما ال يزال هناك أيضا شعور عام بعدم الثقة العامة ،فقد كشفت

إضرابات عمال التعدين في ماريكانا والمجزرة التي نتجت عنها ،عن تدنى مستويات
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الثقة بصفة عامة بين قطاع األعمال ،والحكومة ،ونقابات العمال ،والعمال ،وتظهر
انقسامات واضحة داخل كل مجموعة من مجموعات المصالح ،وأيضا بين
المجموعات التي تنبثق عن كل منها ،حيث يتنافس النقابات والقادة السياسيون على
الدعم الشعبي ،وقد نوه المحللون السياسيون ،مثل "وليام جوميد" ،إلى فقدان اإليمان
()105

والثقة في المؤسسات السياسية بين الجنوب أفريقيين،

وذلك ألن افآمال العريضة

التي تطلعت إلى تحسينات اقتصادية واجتماعية هائلة في أعقاب انتهاء الفصل
العنصري في عام  ،1994لم تتحقق بعد( ،)106فعندما يكون األفراد متشككون حيال
بيئة سياسية ،فإنهم عادة ما يكونون أقل نزوعا إلى المشاركة فيها )106(،وبالتالي يصبح
من الصعب خلق آراء عامة في مجتمعات مثل جنوب أفريقيا ،وهي معقدة ومنقسمة
في الرأي.
وحتى افآن هناك مجموعة من العوامل تعيق تحول اإلعالم االجتماعي إلى وسيلة
لتوليد المشاعر العامة في جنوب أفريقيا ،وغالبية هذه العوامل ال ترجع إلى قصور
التكنولوجيا ،األهم من ذلك ،أن منظري اإلعالم شددوا على "إذا أردنا تحقيق تطلعات
رواد اإلنترنت ،فإننا بحاجة إلى تحدي السياق والمطالبة بمجموعة جديدة من
المقترحات لتمكين الرقابة العامة والمشاركة في الشبكات عبر اإلنترنت" )108(،ولذلك،
فإن عدم االعتراف من قبل جميع األطراف (الحكومة والمجتمع) يحد من فائدة اإلعالم
االجتماعي كأداة سياسية في جنوب أفريقيا.
 .2 .4ما الذي يمكن أن تعنيه المصلحة العامة االنتقائية بالنسبة لمستقبل العالقات
بين الصين وجنوب أفريقيا؟
لقد أبدى الجنوب أفريقيون والصينيون كأفراد اهتماما ضيقا ومحدودا بالعالقات
الثنائية ،على النقيض من الشراكة السياسية واالقتصادية الرسمية األكثر تقدما ،وعندما
أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لجنوب أفريقيا في عام  ،2009أبدى النقاد قلقهم
بشأن دور الصين في القارة ونواياها االقتصادية البحتة ،مع أن دور جنوب أفريقيا
تجاه الصين يميل ألن يكون اقتصاديا أيضا ،فقطاع الشركات في جنوب أفريقيا لديه
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مجموعة متنوعة من التمثيل في الصين ،بما في ذلك التعدين والبنية التحتية والبناء
()109

والتمويل واألعمال التجارية ،وجميعها من المستثمرين الدوليين الناجحين،

على

سبيل المثال ،تمتلك شركة "ناسبرس" اإلعالمية في جنوب إفريقيا حصة تقارب ٪30
في "تينسنت" القابضة في الصين ،مما يجعلها أكبر المساهمين ،وقد ساعد هذا
االستحواذ على نمو عمليات اإلنترنت لـ "ناسبرس" على الرغم من الركود ف عام
()110

.2009

وال تزال التغطية اإلعالمية تتناول العالقة الثنائية عنها من منظور اقتصادي ،وتظهر
دراسة أجرتها "واسرمان" أن الصين تعتبر جنوب أفريقيا واحدة من البلدان األفريقية
الرائدة التي تقوم بأعمال تجارية ،وترى جنوب أفريقيا أن الصين على نحو مماثل،
حيث تغطي وسائل اإلعالم الصين في الغالب باعتبارها موضوعا اقتصاديا
()111

وسياسيا،

وقد خلصت دراسة أجراها مركز الدراسات الصحفية واإلعالمية

بجامعة هونغ كونغ إلى نتيجة مماثلة ،فقد ركزت المقاالت اإلخبارية العالمية حول
العالقة بين الصين وأفريقيا (بين يونيو  2011ويونيو  )2012بشكل عام على
()112

القضايا االقتصادية والسياسات العليا.

ولذلك هناك اهتمام انتقائي في العالقات بين الصين وجنوب افريقيا ،وهو ما قد يعكس
األولويات الوطنية األساسية لكال الجانبين ،وكما ذكر المؤتمر الوطني األفريقي في
وثيقة سياسية ،فإن "السياسة الخارجية لجنوب أفريقيا تعبر عن السياسة العامة المحلية
التي تقوم على تطوير القيم والمصالح الوطنية" .وتهتم هذه المصالح بالفقر
()113

والتنمية،

()114

والتي ستظل أولوية أساسية للقيادة لسنوات قادمة،

وعندما يكون

االقتصاد هو األولوية الوطنية األساسية الكامنة فى العالقات ،فثمة قيود على القدرة
على معالجة الثغرات الكبيرة في التصورات فيما بين الجمهور في كل بلد.
ومع ذلك ،ستصبح معالجة المشاعر بين الجماهير الصينية والجنوب أفريقية أكثر
إلحاحا ،بسبب التوترات الكامنة وراء األولويات الوطنية الفعلية المذكورة ،اإلدراك
العام األكبر ،وبخالف العناوين السياسية واالقتصادية التي تركز على األرقام التجارية
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اإلجمالية أو الصفقات التجارية ،هناك وقائع أخرى ولكنها نادرا ما تحظى باالهتمام
والنقاش إال حين تتطور لتصبح ذات صلة محليا ،وبالرغم من محدودية المعلومات
عن الرأي العام بشأن العالقات بين الصين وجنوب أفريقيا ،فإن التعليقات على
االنترنت حول المقاالت اإلخبارية توفر بعض المؤشرات على درجة االهتمام ،ومن
أمثلة ذلك إعدام المواطن الجنوب أفريقى" ،جانيس برونوين ليندن" ،في الصين في
عام  ،2011وكان قد ألقي القبض على "ليندن" عام  ،2008بتهمة حيازة المخدرات
لدى وصوله إلى الصين ،وحكم عليه بعقوبة اإلعدام بعد ثالث سنوات ،بعد هذه
الواقعة ثارت تعليقات تفاعلية فى مجتمع جنوب أفريقيا على اإلنترنت والتى تراوحت
بين مناقشة عالقة السلطات بين جنوب أفريقيا والصين ،والقلق بشأن حقوق اإلنسان،
ومقارنة منطق النظم القانونية المختلفة ،وانتقاد كال الحكومتين ،والتطرق إلى
المشكالت االجتماعية االقتصادية األساسية في جنوب أفريقيا التي تشجع الناس على
()115

اللجوء إلى تجارة المخدرات.

ومع ذلك ،هناك اهتمام محدود خارج المناقشات عبر اإلنترنت مع الحاالت العاطفية،
مما يشير إلى أنه ال يزال هناك عدد قليل جدا من السبل لمعالجة التصورات القديمة
للعالقات بين الصين وأفريقيا ،ففي أعقاب الغضب العام الذي وقع عام  2012بسبب
 455وحيد القرن التي قتلت في جنوب أفريقيا بشكل غير قانوني من أجل قرونها،
علق الصحفي جوليان راديمير (الذي يكتب كتابا عن التجارة) قائال" :هناك شرور
(*)

ممنهجة يتم نشرها في جنوب أفريقيا ،حيث يحاول افآسيويون األشرار

قتل حياتنا

()116

البرية،

وبالمثل على الجانب الصيني ،تأتى مشاركة الجمهور كرد فعل على التطورات
والخيارات الحكومية وليست تفاعالت مجدولة سلفا ،على سبيل المثال ،بالتزامن مع
تزايد تدويل الشركات الصينية كانت هناك زيادة عدد العمال الصينيين الذين ينتقلون
إلى الخارج ،وفي عام  ،2011تم إجالء  35000عامل من ليبيا مع بدء الصراع في
)*( المترجم :استخدمت الباحثة وصفا صينيا "فو مانشو" وهو إسم شخصية أسطورية ،ويستخدم اللفظ عناية عن
ذوى الشر المستطير ،أو عباقرة الشر.
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()117

التصاعد ،وفي عام  ،2012اختطف  25عامال صينيا في السودان،

ونتيجة

لذلك ،ثار نقاش داخلي مستمر بين الحكومة وجماعات الضغط على اإلنترنت (الذي
يؤكد أن الصين ليست قوية حتى افآن بما فيه الكفاية لحماية جميع مواطنيها) بسبب
تصرف القيادة (يظل انتقاد الصين ضعيفا مقارنة بالواليات المتحدة ،وكذلك الدعوة
إلى تغيير في سياسة عدم التدخل التي تنتهجها) ،ويتمثل التحدي بعد ذلك في زيادة
الوعي بالعالقة الثنائية واالهتمام بها ،بما يتجاوز المساحات التقليدية ،والقوالب
النمطية ،واالهتمام السطحى بعناوين األخبار.
ويستجد أيضا في الوقت الراهن تطورات سوف تتطلب معالجة الثغرات القائمة
العالقات عاجال أو آجال  -وال سيما الحركة البشرية المتزايدة نتيجة للعالقات
االقتصادية المتنامية بين الصين وأفريقيا ،وبحسب "يون بارك" هناك ما يقرب من
()118

مليون مهاجر صينى فى أفريقيا يقيم نصفهم تقريبا فى جنوب أفريقيا،

وتشير

اتجاهات الهجرة هذه إلى أن التفاعل المباشر بين الصينيين واألفارقة سوف يزداد
بمرور الوقت ،ومن ثم فمن الضروري فهم ومعالجة العوامل التي تؤثر في إدماج
مواطني البلدين في العالقة ،وهناك بالفعل عدد من الجهود غير الحكومية لجمع
()119

الباحثين والصحفيين والطالب الصينيين واألفارقة،

ويساعد ذلك على رفع

مستوى التواصل والتفاعل على كال الجانبين ،هذه المساحات من التواصل ال تزال
جديدة ،وبالتالي تميل مواضيع المناقشة إلى التركيز على التعرف على بعضهم
البعض ،وتبديد المفاهيم المتبادلة التي ال تزال تشكل خطوطا عامة للرأى.
وعلى الرغم من أن الهجرة الدولية تزيد من تقارب المجتمعات المختلفة ،فيبدو أن
المفاهيم تتغير بمعدل أبطأ ،فهناك مشاعر معادية لألجانب في جنوب أفريقيا ،وهو ما
تؤكده أعمال العنف الناشئة عن رهاب األجانب ،والتي اجتاحت الضواحى الصغيرة
في عام  ، 2008والتي ال تزال تظهر بصورة متفرقة ،وبالمثل عندما أعلنت الشرطة
في الصين أنها ستقوم بترحيل المهاجرين الذين يقيمون أو يعملون في البالد بشكل غير
قانوني ،كان الشعور العام من خالل  114ألف عينة من التعليقات على األخبار يدعم
الحملة ويحمل أيضا لهجة معادية لألجانب،

()120

وقد تُرجمت هذه المشاعر فى
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العالقات الصينية األفريقية ،ففي عام  ،2012قتل مشرف تنقيب صيني في منجم
"كولوم" للفحم في زامبيا ،فيم تعرض مواطن كاميروني للضرب في مقاطعة
"شاندونج" ،وتوفي في وقت الحق في المستشفى ،وقد اتخذت المواقف السلبية أيضا
سبيال إلى اإلعالم االجتماعى ،ففي يونيه  ،2012حدثت احتجاج في أوساط
المهاجرين األفارقة في الصين عقب وفاة مواطن نيجيري في مركز شرطة في
"قوانجتشو" ،وكرد فعل على ذلك ،كانت المشاعر عبر اإلعالم االجتماعى الصينى
()121

تتعاطف مع الشرطة وتنتقد ما يقدر بمائتي ألف أفريقي يعيشون فى "قوانجتشو".

وبدون المشاركة واالهتمام بين مواطني البلدين ،يبدو أن العالقة بين الصين وأفريقيا
الكبرى ستظل في الغالب  -إن لم يكن بأغلبية ساحقة  -تحددها القيادة ،والمصالح
التجارية ،والجمهور المتفاعل الذي سيظل فهمه للجانب افآخر سطحيا ،وعلى الرغم
من أن الدبلوماسية العامة قد استخدمت تقليديا لتقديم الدعم للقرارات الحكومة ،إال أن
المشاعر العامة يمكن أن تقلب اتجاه ذلك التأثير ،لدرجة أن تتأثر عالقة كعالقة الصين
وأفريقيا.
 .5استنتاج :هل يمكن للقيادة أن تشكل المستقبل؟
إن عملية صنع السياسات في القرن الحادي والعشرين عملية معقدة .وهناك اعتراف
متزايد بأن تكنولوجيات االتصال ،وال سيما اإلعالم االجتماعي ،تؤثر فى المدى
الطويل على ممارسة الدبلوماسية العامة ،فلم يعد في مكنة الحكومات ممارسة أشكال
التواصل أحادية االتجاه فقط ،بل بات األمر يتطلب بصورة متزايدة التفاعل مع
الجماهير ،ومع ذلك ،فإن تأثير المشاعر عبر اإلنترنت يختلف بين البلدان ،وتظهر
تجربة الصين أن تأثيرها فى عملية السياسة الخارجية معقد ومتنوع ،وبالرغم من أن
عملية صنع القرار ال تزال غير شفافة ،فإن التغييرات الداخلية تُنتج عملية تفاوض
نشطة ،تشمل تغييرا ً في القيادة ،وزيادة دور المشاعر العامة عبر اإلنترنت ،ويقترن
ذلك بتطورات ذات نزعة مستقبلية مستقبلية يمكنها أن تؤثر فى طبيعة المشاعر
العامة ،وتشمل هذه التطورات التكنولوجيا ،والديموغرافيا الشبابية ،والوطنية
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المتزايدة ،ومن ناحية أخرى ،هناك قفزة أفريقية نحو تكنولوجيا االتصاالت ،وعلى
الرغم من ذلك االتجاه ،أظهرت حالة جنوب أفريقيا محدودية تأثير اإلعالم االجتماعي
على صنع القرار ،ففي هذا المجتمع المنقسم بطبيعته ،ال ينظر إلى وسائل التواصل
االجتماعي كأداة للتفاوض في مجال السياسات ،بل كوسيلة للمعلومات والتفاعل
االجتماعي.
وبالرغم من صعوبة قياس الرأي العام على اإلنترنت ،فإن المشاعر (وعدم وجودها)
قادرة على تقديم مؤشر عن االتجاه المستقبلي للعالقات بين الصين وأفريقيا ،وتظل
غالبية الجماهير في كال البلدين غير مهتمين بالعالقة ما لم يؤثر ذلك فى بيئتها
المباشرة (التي تؤكد على المخاوف االقتصادية) ،فيم تعتمد العالقات الصينية األفريقية
المستقبلية على الدبلوماسية العامة من الجانبين ،وإللهام الجمهور ،تحتاج القيادة إلى
تحقيق التوازن بين الوصول إلى القلوب والعقول (التأثير األكثر ليونة) في ظل
()122

صعوبة الواقع والتطلعات ،ما تصفه "هيالري كلينتون" بـ "السلطة الذكية".

ويرجع ذلك إلى أن عوامل مثل التفاعل المباشر بين الناس ،ومحاوالت البث
(*)

اإلعالمى ،تتفاعل مع الجمهور بشكل مؤقت،

حيث تصطدم بالتصورات الراسخة،

وبالتفاعالت اليومية بين الناس ،ربما يمكن بناء العالقة من المساحات الموجودة
بالفعل ،ويبدو أن مركز البث األفريقي للتلفزيون المركزي الصيني في نيروبي يبذل
جهدا لتغيير المفاهيم ،من خالل الوقائع اإلخبارية التي يبثونها والتي تركز على العمال
الصينيين واألفارقة الذين يتعلمون بشكل متزايد عن بعضهم البعض أثناء تفاوضهم
على بيئة العمل المشتركة ،وفي مثل هذه الشراكات ،كال من الجانبين مطالب بالتعرف
على افآخر  -في بعض األحيان – بسبب أن سبل عيشهم تعتمد علي ذلك ببساطة ،ومع
ذلك ،ال يزال السؤال األكثر إلحاحا حول ما إذا كانت الصين وأفريقيا على استعداد
لرؤية بعضهما البعض من منظور مختلف ،يحتاج إلى إجابة.

)*( المترجم :المقصود أنها ضعيفة التأثير.
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اعداد:
أ .رشا جليس
استاذة بالجامعة األردنية
مؤتمر القدس في األدب العالمي الحديث
محاضرة غير متفرغة في الجامعة األردنية \ مركز اللغات
هذه الورقة قدمت ضمن أعمال المؤتمر الدولي "القدس في األدب العالمي"  -محور القدس واإلعالم -الذي أقيم
في الجامعة األردنية \ األردن  -عمان في  21مارس

الملخص:
تناقش هذه الورقة الخطاب اإلعالمي األمريكي حول تغطية أحداث ثورة السكاكين
وموجة العنف التي اندلعت في مدينة القدس عام  2015ثم اتسعت رقعتها في كل
أرجاء الضفة الغربية.
وتقدم الورقة عرضا ألسباب ودوافع التحيز األمريكي في قلب وتغيير الواقعة
اإلعالمية وتشويه المعلومات .وستعرض الدراسة المواقف األمريكية المتحيزة في
اإلعالم المقروء والمتلّفز للجانب اإلسرائيلي ،وكيف برزت هذه المواقف والمساندات
في الحضور اإلعالمي في وسائل اإلعالم األكثر تأثيرا على األمريكيين مثل:
النيويورك تايمز وواشنطن بوست و شبكة ان بي سي.
الكلمات المفتاحية :القدس -اإلعالم -اإلنتفاضة -الصحف – العولمة  -األيديولوجيا –
السياسة.
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Abstract:
This paper analyses the American Media discourse
“Revolution of Knives” the most recent wave of violence and
riots witnessed Jerusalem in 2015.
It also reviews the role of American media and its support
of attitudes regarding these political events .
The study presents an overview of the motives of this bias
through looking at to the deformation of information in the
most influential media outlets, such as: The New York
Times, Washington Post and NBC.
Keywords: Jerusalem- Media- Resistance- NewspapersGlobalization-Ideology- Politics.
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مقدمة
تقوم هذه الدراسة على تتبع انعكاسات األحداث السياسبية واالنتفاضبة الثالثبة التبي
انبثقت في القدس ومن ثم انتشرت في باقي انحاء فلسطين عام  2015وقد تميزت هبذه
األحبداث يتسبارع حبدتها ووتيرتهبا فاشبتعل فتيببل االنتفاضبة فبي كبل منطقبة مبن منبباطق
الضفة الغربية وكما تميزت بأن معظم الشباب الفلسطيني شرعوا باالسبتعانة بالسبكاكين
والسواطير ض ّد االحتالل االسرائيلي آنذاك .وكما كان الحجر ومبا زال سبالح المقاومبة
للفلسببطيني ،فإنببه لببم يمنببع الفلسببطينيين للبحببث عببن سببالح مقبباوم وجديببد للوقببوف بوجببه
االحتالل االسرائيلي وظلمبه منبذ االنتفاضبة األولبى التبي انطلقبت فبي  1987واتسبمت
بقيببببام شببببباب فلسببببطينيين برمببببي القببببوات اإلسببببرائيلية بالحجببببارة ،ورد اإلسببببرائيليون
بالرصاص.1
لقد ش ّكلت ثورة السكاكين التي اجتاحت ارجاء مدن الضبفة صبدمة هامبة للمجتمبع
صب والقبدرة علبى التحبدي
الدولي ألنها استطاعت أن تثبت دوما الحق الفلسطيني المغت َ
والمقاومة وانتزاع الحق بشتى الطرق التي يؤمن بها الفلسطينيون ولذلك كان الحضبور
اإلعالمي بارزا جدا في نقل صورة االنتفاضة وشرعيتها كما كان بارزا فبي نقبل تحيبز
بعببض اتجاهاتببه وتزييببف الصببورة ومببن هنببا جبباء اهتمببام الباحثببة فببي هببذا الموضببوع
ومناقشببته فببي أعمببال مببؤتمر القببدس فببي األدب العببالمي فببي الجامعببة االردنيببة 2017
ليتزامن مع اثبات حق المقاومة وهوية المدينة المقدسة وأبجديتها للعرب والمسلمين.
لقد حاولت الباحثة في هذه الورقة النقاشية تحليل الصورة اإلعالمية حبول الكيفيبة
التببي تعبباطى بهببا اإلعببالم األمريكببي قضبببية االنتفاضببة الثالثببة أو فيمببا عببرف بثبببورة
السبببكاكين مبببن خبببالل رصبببد أهبببم المحطبببات األمريكيبببة المتلفبببزة المبببؤثرة والصبببحف
اإلعالميببة علببى الببوعي العببام األمريكببي التببي تحركببه باتجبباه أيببديولوجيا التعبباطف مببع
اإلسرائيليين ض ّد الفلسطينيين .وقد اشتملت الدراسة علبى مقدمبة تفصبيلية تنباقش سبؤال
الحيادية والتحيز في اإلعالم بشكل عام ثم أدلجة اإلعالم األمريكي وأسببابه وارتباطاتبه
بالتوجهات السياسية والصراعات الثقافية.
http://www.aljazeera.net/news/presstour/20
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ثببم تضببمنت الدراسببة محبباور االنحيبباز اإلعالمببي للجانببب االسببرائيلي مببن خببالل
معاينة الواقع اإلعالمبي االمريكبي ألهبم الصبحف والمحطبات المتلفبزة األمريكيبة وهبي
النيويورك تايمز وواشنطن بوست وشبكة ان بي سي ثم وقفت الدراسة على تحليبل أهبم
األحبببداث والوقبببائع السياسبببية التبببي صببباحب االنتفاضبببة الثالثبببة حيبببث قبببدمها اإلعبببالم
األمريكي للجمهبور والبرأي العبام علبى غيبر حقيقيتهبا مبن مثبل حادثبة حبرق قببر النببي
يوسف عليه السالم وحادثة مقتل الطفل الفلسطيني علبوان وحبول خريطبة رسبم الحبدود
الفلسطينية واالسبرائيلية .وقبد حاولبت الباحثبة العبودة إلبى جميبع األخببار الصبادرة عبن
هذه الصحف وإعادة قرأتها من مصادرها األجنبيبة وتحليلهبا وفبق السبياق البذي نشبرت
فيببه ومقارنتهببا بببالواقع السياسببي وأحببداث االنتفاضببة مببن أجببل نقببل المحتببوى اإلعالمببي
األمريكي بالشكل الحقيقي الذي قدم فيه.
وأما بخصوص منهجية الدراسة فقد اعتمدت الباحثة علبى تقسبيم محباور الدراسبة
بنبباء علببى متطلبببات الدراسببة ومقتضببياتها فقببد ارتببأت الباحثببة اختيببار مجموعببة مببن
المصادر االخبارية التبي تعتببر مبن أببرز المنبابع االخباريبة بالنسببة لإلعبالم األمريكبي
والمببؤثر علببى الجمهببور ومببن ثببم القيببام بعببرض المحتببوى و التحليببل النقببدي لببه بشببكل
تفصيلي ،فجاء هذا التقسيم يحتوى على مطالب وأهداف الدراسبة ليحمبل أكببر قبدر مبن
محتبببوى اإلعبببالم األمريكبببي وموضبببوعاته ،وقبببد تتطلبببب ذلبببك العبببودة إلبببى المصبببادر
اإلعالميبببة األمريكيبببة وقرأتهبببا بشبببمولية وتحليلهبببا تحلبببيال نقبببديا وعرضبببها ومناقشبببة
ثناياها ،كما تتطلبت الدراسة التركيبز علبى البعبد اإلعالمبي األمريكبي لببعض الحبوادث
التببي انببدلعت فببي الضببفة الغربيببة خببالل االنتفاضببة وتحليببل الجانببب النقببدي ي تناولهببا
كحادثة إحراق قبر النبي يوسف أو حادثة مقتل الشاب فادي علوان.
من الجدير بالذكر أن الباحثة اعتمدت على عدد من المصادر البحثيبة االلكترونيبة
مببن أبرزهببا مواقببع الصببحف األمريكيببة نفسببها والمواقببع اإلخباريببة العربيببة كببالجزيرة
والعربية كما أود أن أذكبر بشبكل خباص أن الدراسبة اسبتفادت كثيبرا مبن تقريبر خباص
أعدّه مركز الدراسات السياسية و التنموية في فلسطين بعنوان :تعاطي اإلعالم الغربي
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مع االنتفاضة الثالثبة 22 ،اكتبوبر  2015حيبث نباقش التقريبر انحيباز اإلعبالم الغرببي
إلسرائيل بصورة مفصلة .

100

اإلعالم األمريكي بين التحيز والموضوعية
أحداث ثورة السكاكين
في ظبل هبذا االنتشبار المتسبارع فبي وسبائل االتصباالت ،ببات اإلعبالم مبن أببرز
الطرق المؤثرة على المفباهيم واألحبداث مبن حولنبا فبي البوعي الفبردي والجمعبي؛ ألن
إعالم الصورة تحديدا يشكل المصدر األول لنقل الخببر ببين النباس ،وذلبك لقدرتبه علبى
التأثير في المجتمع عبر الشاشة المتلفزة أو منصات التواصل االجتماعي ،التبي أخبذت
افآن دورا فعاال في نقل الخبر أو تحويره.
إننببا اليببوم فببي ظببل هببذا التمببدد واالتسبباع فببي مصببادر الخبببر اإلعالمببي ،نشببهد
ولألسف اغتيال الحيادية مطلقا في اإلعالم؛ ألننا في معركة شرسة مع اإلعالم الموجبه
والمسبيس واإلعبالم الطبائفي و المبؤدلج ،حيبث أصببحت الحقيقبة أولبى ضبحايا اإلعبالم
واألمر أش ّد سوءا عند غياب المصداقية والشفافية وتنافسية وكاالت األخبار ،فضال عن
غيباب المشبباهد الببواعي الببذي يتببابع الخبببر ويقببرأ مببا وراء الخبببر ويتببابع األحببداث ،مببن
مصادر عدة عبر وسائل مختلفة.
إن الجدل حول مصطلح الموضوعية في اإلعالم بشكل عام ،ليس مبدأ ً متغيبرا أو
مرنببا ،بببل إنببه قيمببة راسببخة وثابتببة مببن مببباديء اإلعببالم النزيببه والصببادق .بيببد أن
المصطلح ومنذ نشبأة اإلعبالم إلبى اليبوم اسبتخدم لغبرض الدعايبة واستحضبار الصبورة
المثالية المفقبودة علبى الواقبع المهنبي" ،فالموضبوعية هبو مصبطلح تمبت اسبتعارته مبن
العلم ،وإن هذا الواقع يجعلنا نتساءل .هل باتت الموضوعية اليوم أقرب مما كانت عليبه
باألمس؟ ذلك أن التساؤل يظل قائما .هل هناك حقيقة مطلقة؟ وهل الموضبوعية كقيمبة
مطلقة ممكنة"؟

1

فببي ظببل األحببداث والمتغيببرات المفاجئببة التببي عصببفت بشببرقنا األوسببط ،وتحديببدا
تحببوالت مببا أطلقببه الغربيببون "الربيببع العربببي" فالسببؤال عببن موضببوعية اإلعببالم ينفببي

1صالح أبو أصبع ،الموضوعية و وسائل اإلعالم ،جريدة البيان،عدد 29أغسطس2016 ،
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إمكانية وجود إعالم محايد وموضوعي أصال كما يثير جدال حول سؤال المصداقية فبي
نقل الخبر.
وفيما يخص موضوعية اإلعالم األمريكي الذي هو محور حديثنا ،فإن المصبطلح
ينعدم عن الظهور؛ كما تنعدم شفافيته ،ألننا نتحدث حول تأثير أكبر قوة سياسبية مبؤثرة
تتحببرك علببى المسببرح الببدولي وتببتحكم بمببا يقببارب ب  %80مببن وكبباالت األخبببار،
ومحطات التلفزة ،واألفالم السينمائية ذات األهداف الموجهة .ومن هذا المنطلق نجد أن
اإلعببالم األمريكببي يتركببز علببى النظريببة السياسببية األمريكيببة .بمعنببى آخببر المببباديء
الميكافيليببة كتبريببرات ال بدعم واالنحيبباز اإلعالمببي إلسببرائيل .وبالتببالي ُجعلببت وظيفببة
اإلعالم األمريكي وأجهزته تقوم على خدمة القبادة ،والسياسبيين ،وصبناع القبرار ،وهبو
ببببدوره أوجبببد هبببوة هائلبببة ببببين أفبببراد الشبببعب األمريكبببي والسبببلطة األمريكيبببة نفسبببها،
فببباألمريكي مغيبببب عبببن أن يفهبببم األحبببداث كمبببا هبببي عليبببه ،ال كمبببا تعرضبببها الشاشبببة
األمريكية .ومن ناحية أخرى يمتد تأثير هذا االنحياز فبي قدرتبه علبى التبأثير فبي العقبل
االمريكي نفسبه ،ووعبي الفبرد؛ حيبث "يترببى الطفبل األمريكبي علبى المفباهيم الخاطئبة
والصور النمطية عن العرب والمسلمين بوصفهم أنهم همج وغير إنسانيين".1
إن بقبباء أمريكببا كقطببب أحببادي بعببد انهيببار االتحبباد السببوفيتي ،وتغيببرات النظببام
العالمي الجديد ،والخوف الغرببي مبن وجبود ثقافبة تقليديبة تشبكل تهديبدا للثقافبة الغربيبة
الحالية ،وكذلك اسبتثمار مفهبوم اإلرهباب ونشباط الجماعبات الضباغطة ،جبرت أخطباء
أعظم في تحوير وظيفة اإلعالم األمريكي وأدلجته.
ومببن الجببدير بالببذكر أن مصببطلح العولمببة شببمل اتس باع الحركببة الديناميكيببة لكببل
وسائل االتصال المرئي والمسموع والمطبوع ،عبر انتقال األفكبار ببين البدول والحبدود
اإلقليمية من أجل فرض الهيمنة .وبالتالي فإن نظام وسائل اإلعالم لم يحقق التوازنبات
الدولية؛ ألن كل مصادر الدخل تأتي من الشمال (أمريكا) وجميع المخرجات تشبير إلبى
كسر الثقافة والحواجز االجتماعية من الشمال إلى الجنوب.
Davis D.K and Baran , S. j. 1981, Mass Communication and Everyday Life A

1

Perspective on Theory and Effects, Wadsworth Publishing.co
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في هذا السياق يتحدث ديفيد جريجيوري في مقابلة مع اإلعالمبي جبون سبتيوارت
 وهما من أبرز دعاة السالم في أمريكا -إن من أهم األسباب التي تجعلنبا نعبرف لمباذايتجببه األمريكيببون إلبى دعببم إسببرائيل؟ ،هببو أن إسببرائيل معروفببة فببي الواليببات المتحببدة
أكثر من فلسطين؛ ولذلك فإن نقد الفلسطنيين أسهل وأقبل خطبورة مبن نقبد اإلسبرائليين.
وفي المضمار نفسه نضيف إن غياب اإلعبالم العرببي عبن السباحة اإلعالميبة وضبعف
إعالم اإلقليات المسلمة فبي أمريكبا ،سباهم فبي تشبويه صبورة اإلسبالم والعبرب عمومبا
والقضية الفلسطينية خصوصا.
لقد بدأت االنتفاضة الثالثة في أكتوبر عام الفين وخمسبة عشبر ببدافع دينبي تمثّبل
في الدفاع عن القدس والمسجد األقصى وهو ذات السبب في اندالع االنتفاضة األولبى
والثانية في القدس الشرقية .في حين اتسمت اإلنتفاضة الثالثة بمميزات مختلفة كالعمل
الفببردي تحديببدا ،حببين أقببدم الشببباب الفلسببطنيون علببى اسببتعمال السببكاكين والسببواطير
المتوفرة في كل بيت ،أو من خالل عمليات الدهس بالسيارات.
وقد شهدت مدن الضبفة الغربيبة وقطباع غبزة موجبة مبن العنبف ببدأت شبرارتها
بمحببيط القببدس الشببرقية منببذ الرابببع مببن اكتببوبر  2015وأعمببال طعببن إسببرائيليين
وفلسبببطينين مبببن كبببال الطبببرفين ومبببن الواضبببح أن العالقبببة ببببين الصبببورة اإلعالميبببة
االمريكية لتناول أحداث انتفاضة السكاكين بكل وقائعهبا وأحبداثها ،ألنهبا تحباول دائمبا
تبرءة الجانب اإلسرائيلي من أي جرائم وانتهاكات يقوم وإلقاء اللوم على الفلسبطينين،
ونعببت تصببرفاتهم بالهمجيببة والممارسببات اإلجراميببة لصببالح إسببرائيل .وبببرغم هببذه
السياسببيات المنحببازة إلسببرائيل فببإن اإلعببالم الفلسببطيني مببا زال يناضببل مببن أجببل أن
يكبببون اعالمبببا مقاومبببا يسببباند الحجبببر والسبببكين فبببي وجبببه االحبببتالل وكشبببف التعتبببيم
اإلعالمي الذي تمارسه الصبحف األمريكيبة الرسبمية لبدعم إسبرائيل بصبورة متكبررة
في الوعي الجمعي األمريكي.
وتركز هذه الورقة على التغطية األمريكية في صحيفتين أمبريكيتين ببارزتين همبا
الواشنطن بوست والنيويورك تايمز وقناتين تلفزيونيتين :هما  NBCو CNN
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-1الواشنطن بوست
تُعتببببر تغطيبببة الواشبببنطن بوسبببطت األكثبببر تحيبببزا علبببى اإلطبببالق علبببى السببباحة
اإلعالميببة ،وتظهببر التقببارير واألخبببار والفيببديوهات الالحقببة حجببم االنحيبباز اإلعالمببي
التام السرائيل؛ إذ أفردت الصحيفة عددا مبن المقباالت و التقبارير للبدفاع عبن الضبحايا
األبريباء البذين يعيشببون الخبوف والرعبب فببي إسبرائيل ،نتيجبة اإلرهبباب البذي يقبوم بببه
أطفال مراهقون تقودهم حماس.
وردا على سؤال أثارته الصحيفة ،حول األسباب التي تبدفع الفلسبطنيين السبتخدام
سكاكين المطبخ لقتل اإلسرائليين؟

What drives the Palestinians who attack Jews with kitchen
?knives
سببخرت الصببحيفة مببن مبببررات فلسببطنية رأتهببا متناقضببة "كبباذالل االحببتالل" أو
للدفاع عن المسجد األقصى حيث قالت :إن المهاجم الفلسبطيني البذي يبدعي البدفاع عبن
المسجد األقصى ،وهبو لبيس متبدينا أصبال ،كمبا علقبت الصبحيفة سباخرة مبن احتفباالت
الفلسطينيين بسقوط شهدائهم ونعتهم باألبطال.
وترى الصحيفة أن المهباجمين هبم أتبباع منظمبة حمباس اإلرهابيبة البذين يجنبدون
االطفببال لقتببل اليهببود ،دون أن تعببرض الصببحيفة أي حببق مشببروع لمفهببوم المقاومببة
والنضال الذي تقوده حماس وغيرها من الفصائل الفلسبطينية ،وتعلبق الصبحيفة بقولهبا:
"هناك قائمة من الدوافع المحتملبة  -السياسبية والدينيبة والشخصبية  -مبن قببل مهباجمين
يتراوحون ببين مقباتلي حمباس إلبى فنبي هباتف فلسبطيني ،اسبتخدم سبيارته ككشبك ضبد
يهودي مسن إلى فلسطيني يبلغ مبن العمبر  13عامبا هباجم مبواطن اسبرائيلي فبي محبل
حلويات".
There is a list of possible motivations — political,
religious, personal — by assailants who range from Hamas
militants to a Palestinian telephone technician who used his
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car as a battering ram against an elderly Jew to a 13-yearold Palestinian who attacked an Israeli kid with a knife at a
candy store.
قدمت الصحيفة صورة إعالمية مزيفة ومستوحاة من عنوان الخبر ،حيث تفيبد أن
الفلسطينين هم إرهابيون يحملون سكاكين المطبخ ومكفات البراغي واألدوات ،من أجل
طعن وقتل المستوطنين اإلسرائيلين .كما هم الوحيدون المسبؤولون عبن أعمبال العنبف
التي انبدلعت فبي القبدس الشبرقية ،وأدت إلبى تفباقم الوضبع وفبي نفبس السبياق تعبرض
الصببحيفة صببورا وفيببديوهات لضببحايا إسببرائليين الثبببات حجببم اإلرهبباب الفلسببطيني،
واستقطاب أكبر كمية من التعاطف الشعبي في الجمهور األمريكي تجاه اسبرائيل .وهنبا
تكمن الوظيفة المحورية التي يقبوم عليهبا تنباول الخببر المتحيبز فبي الصبحيفة دون أي
محاولة لعرض الصورة الحقيقة على أرض الواقع.
ورغم أن الصحيفة أفردت صفحة للحديث عبن عبائالت الشبباب وأوليباء أمبورهم
ودوافعهم لطعبن اليهبود ،بطريقبة تبدل علبى ارجباع جبزء مبن الحبق المسبلوب لبألرض
الفلسببطينية ،إال أن الصببحيفة تنتقببد حمبباس وتعتبرهببا مسببؤولة عببن العنببف الببدائر ،كمببا
تعتبر الصحيفة أن "دوافع القتل متعددة ما بين الشخصي الذي يخضبع ألفكبار افآخبرين
لقتل اليهود وبين الدافع السياسي رغم أن هؤالء الشباب هم متعلمون ومثقفون ويلبسبون
أفضل المالبس وفي رأيها أنهم من الممكن أنهم منقادون".1
-2نيورك تايميز وقناة سي ان ان في حادثة الشاب فادي علوان:

يُظهبببر تسبببجيل فيبببديو ُرفِبببع علبببى موقبببع يوتيبببوب والعديبببد مبببن شببببكات األخببببار
والمنظمات الناشطة مقتل أحد المهاجمين المزعومين ،فادي علوان 19 ،عاماً ،المشبتبه
بطعنببه مببدنيا ً إسببرائيليا ً فببي القببدس .ويبببدو أن تسببجيل الفيببديو يعببرض لحظببة تعرضببه

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/what-drives-the-

1

palestinians-who-attack-jews-with-kitchen-knives/2015/10/20/de9570b4-72f311e5-ba14-318f8e87a2fc_story.html
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إلطالق للنيران عندما كان يبتعد عن المنطقة ،بينما ينادي حشد من المارة اإلسبرائيليين
على قوات األمن إلطالق النار عليه.1
لم يكن ذلك الشاب المقدسي يش ّكل أي خطر على أحد كما انه كان متجردا من
السالح ،وأن عملية قتله جاء بناء على طلب المستطونين اإلسرائيليين الذين كانوا
يتجمعون في الطريق طالبين من الشرطة اطالق النار عليه ،ويهتفون الموت الموت
وهذا الفيديو يظهر زيف ادعاءات االحتالل أن الشاب المقدسي كان يريد طعن أحد
المستوطنين.2
ركزت النيويورك تايمز وقناة سي ان ان خالل التغطية اإلعالمية حول الوضع
في القدس ،على اظهار إسرائيل بمظهر الضحية ،وإلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني
االرهابي ،الذي يستبيح األمن ويرهب المستوطنين بعمليات الطعن .وقد اعتمدت على
لوم الفلسطينيين وحدهم؛ ألنهم ال يريدون االعتراف بوجود إسرائيل .وفيما يتعلق
بحادثة الطفل فادي علوان تجاهلت وسائل اإلعالم األمريكية إطالق النار على الطفل
الفلسطيني ،كذلك فإن الشرطة االسرائلية لم تقدم أي دليل يؤكد أن الطفل الفلسطيني قد
طعن إسرائيليا ،في حين تبنت وسائل اإلعالم األمريكية هذه القصة الذي ذكرها
الجانب اإلسرائيلي .ونشرت النيويورك تايمز جانبا واحدا من الحادث ،وتبنت القصة
اإلسرائيلية كلها ،وركزت على ابراز صورة الطفل علوان مسلحا.3
منظمة الصوت اليهودي والتايمز:
وبالمقابل كشف تقرير لمنظمة الصوت اليهودي للسالم ،أن النيويورك تايمز
خالل التغطية الكاملة ألحداث االنتفاضة الثالثة فشلت في االرتقاء إلى سمعتها
للمستوى المتوازن المطلوب إعالميا إلظهار الحقائق و كثيرا ما قامت صحيفة
"التايمز" بتجريد الفلسطينيين من اإلنسانية ،وتجاهلت األسباب الجذرية للظروف
الراهنة.
1 https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/08/282016
https://www.youtube.com/watch?v=mRqxRgXmLSc
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كما طالبت الصحيفة من المحرر العام لصحيفة النيويورك تايمز ،إعادة تقييم
علني لتغطية صحيفة تايمز إلسرائيل وفلسطين ،وإخضاع محرري نيويورك للمساءلة
عن التوصيات القوية التي قدمتها األخبار خالل االنتفاضة ،ألنها كانت تقدر بوضوح
حياة اإلسرائيليين على حساب حياة الفلسطينيين.1
وقد عرضت المنظمة احصاءات تشير إلى حجم تحيز النيويورك التايمز إلى
الجانب اإلسرائيلي حين استخدمت مصطلح "هجوم"  110مرات لالشارة إلى
الفلسطينيين ،بينما استخدمته سبع عشرة مرة فقط لإلشارة إلى اإلسرائليين ،وكذلك إن
مصطلح " االرهابي" استخدمته  42اثني وأربعين مرة لإلشارة إلى الفلسطنيين ،في
حين استخدمت مصطلح العنف مرة واحدة لإلشارة إلى إسرائيل .كما تحدثت
النيويورك تايمز عن العنف بالنسبة للفلسطينين حوال  36مرة ،بينما تحدّثت عن هذه
الكلمة مرتين فقط لألشارة إلى إسرائيل وهو ما جعل الصحيفة غير عادلة في نقل
األخبار والوقائع.2
وأشار التقرير الذي رصد التغطية اإلعالمية لفترة ما بين  10من أوكتوبر إلى
الرابع عشر من نفس الشهر لعام  2015حيث كانت فترة انندالع االنتفاضة بقوة بين
الجانبين إلى أن العنوانين الرئيسة لألخبار كانت تستهدف اظهار العنف الفلسطيني
دوما في حين كانت العنواين األخبارية اإلسرائيلية تظهر المعتدى عليه دوما .
وقد أوردت المنظمة مقارنة احصائية بعدد الجرحى والمصابين منذ بداية أكتوبر
بين الجانبين وكان مصدر هذا العدد قناة الجزيرة ،فكان عدد الجرحى اإلسرائيلين 83
مصابا في حين بلغ عدد الجرحى الفلسطينين حوالي  2000مصاب وهذا يدل على
حجم العنف اإلسرائيلي وعلى فقدان الموضوعية والمصداقية في النيويورك تايمز.
وقد كان على الصحيفة أن تعترف أن سياسات إسرائيل المستمرة في القمع وبناء
االستيطان هي السبب الرئيسي الندالع االنتفاضة.3
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-3في حادثة حرق قبر النبي يوسف -عليه السالم: -
بحسب تقرير أعده مركز الدراسات التنموية ،حول التغطية األمريكية ألحداث
االنتفاضة الثالثة ،نشرت النيويورك تايمز خبرا صحيفيا في رأس الصفحة ،يتناول
حادثة حرق قبر النبي يوسف -عليه السالم -في مدينة نابلس ،بعنوان" فلسطنيون
يحرقون موقعا دينيا يهوديا في الضفة الغربية عشية قتل أربعة في اشتباكات".
Palestinians Burn Jewish Holy Site in West Bank as Clashes Kill 4

ركزت الصحيفة في نقلها الخبر على تأكيد الحق الديني للحجاج اليهود في زيبارة
القبببببر المقببببدس ،فيمببببا أبببببرزت الصببببحيفة صببببورة المقاومببببة الفلسببببطينية لالقتحامببببات
االسرائيلية بالتصرفات اإلسالمية المتطرفة التي نشهدها في أفغانستان وليبيا.1
مع العلم أنه لم تكن هذه المرة األولى التي يشتبك فيها الطرفان عنبد محبيط القببر،
حين اندلعت اشبتباكات عنيفبة فبي االنتفاضبة الثانيبة نتيجبة االقتحامبات المتكبررة للقببر
بحجة األرث الديني اليهودي ،بينما ال يمتلك الفلسطينيون أي حق ديني ببدخول المسبجد
األقصى ألداء الصالة فيه .وحينما "تحدثت الصحيفة عن مقتل أربع فلسطنيين لم تُشبر
إلى القاتل ،ولم تأت على ذكر أسماء الفلسطنيين".2
وتتعبباطف الصببحيفة بشببكل متحيببز للجانببب اإلسببرائيلي ،وتعاطببت مببع هببذا الخبببر
على أن الفلسطينين هم المسؤولون عن زيبادة حبدة التبوتر البديني مبن خبالل حبرق قببر
النبببي يوسببف -عليببه السببالم ،-وأظهببرت الجانببب اإلسببرائيلي بريئببا وأنببه ضببحية العنببف
واالرهبباب الفلسببطيني .وقببد عببززت هببذه الفكببرة باقتببباس جببزء م بن كببالم دوري جولببد
المدير العام لوزارة الخارجية االسرائيلي بقوله ":إن الهجوم الفسطيني على قبر يوسف
يذكرنا بأعمبال العناصبر اإلسبالمية المتطرفبة مبن أفغانسبتان إلبى ليبيبا" وذلبك لمحاولبة
تشويه صورة الفلسطيني والمسلم على أنه إرهابي.
Dore Gold, the director general of the Israeli Ministry of
Foreign Affairs, said in a statement, “The Palestinian attack
1http://www.nytimes.com/2015/10/17/world/middleeast/palestinians-israel-west-

bank-violence.html?ref=middleeast&_r=0
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on Joseph’s Tomb reminds us of the actions of the most
extreme Islamist elements, from Afghanistan to Libya ”1.
لقد حاولت الصبحيفة مبرارا وتكبرارا اثببات الحبق واإلرث اليهبودي فبي فلسبطين
من خالل تعاطيها مع خبر احراق موقع أثري تزعم إسرائيل أنه قبر النبي يوسف عليه
السالم ،وأن الممارسات الفلسطينية هي ممارسات قمعية تهدف البى تبدنيس هبذا الموقبع
وطعن األبرياء االسرائليين.
من الالفت القول إن هذا القبر يعود تارخيه إلى العصر العثماني ،وإن تاريخه ال
يتجاوز بضعة قرون ،وأنه في األصل ضريح لشيخ مسلم اسمه يوسف دويكات ،ولبيس
قبرا للنبي يوسف كما تدعي إسرائيل .كذلك من المنطقي تاريخيا أن يكبون وجبود القببر
في مصر وليس فلسطين .وفي هذا المضمار يؤكد المؤرخ الفرنسي هنري لورنس أن"
قصة القبر هي قصبة مفبركبة ومصبطنعة ،وأن التباريخ التبوراتي يببرر االسبتيالء علبى
األراضي.2
وبرغم ذلك فان الصحيفة تفرد جزءا من الخبر هول أهمية هذا الموقع فبي نبابلس
بالنسبببة لليهببود وتتقببدم معلومببات تاريخيببة مسببتوحاة مببن التببوارة وتجببذر الموقببع لصببالح
اسرائيل حيث تروي" :ولكن بالنسببة لكثيبر مبن اليهبود ،نبابلس ،التبي يبلبغ عبدد سبكانها
أكثببر مببن  120.000هببو موقببع مدينببة شيشببيم القديمببة وجببزء مببن الحببق فببي الكتبباب
المقدس .وهم يعتقدون أن القبر جزء من األرض التي اشتراها يعقوب بمائبة قطعبة مبن
الفضة ،وفقا لسفر يشوع  ،24:32وهو ميراث من أبناء يوسف".
But to many Jews, Nablus, which has a population of
more than 120,000, is the site of the ancient city of
Shechem and part of their biblical birthright. The tomb, they
believe, sits on the parcel of ground that Jacob bought for a
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hundred pieces of silver, according to Joshua 24:32, an
inheritance of the children of Joseph.
-4جدل حول الخريطة الفلسطينية:
عرضت قناة ان بي سي خريطة لفلسطين تظهر فيها حجم خسارة مساحة
األراضي الفلسطينية الخاسرة منذ 1946حتى اليوم لصالح إسرائيل الجزء المهم الذي
هدفت إلى إظهاره معظم األراضي الفلسطينية الخضراء" وما يترتب على ذلك هو أن
فلسطين قبل عام  1948كانت بلدا عربيا بالكامل ليس لليهود ،أي حق بملكية أي جزء
فيها وتذكر القناة أن هذه الراضي أخذت قسرا من الفلسطينين عام  1946أي قبل
عامين من تأسيس دولة إسرائيل ورافق ذلك طرد أكثر من مليون و 750ألف
فلسطسني من البالد إلفساح المجال أمام الدولة الصهيونية.1
واعت رفت القناة أنه خالل تأسيس دولة إسرائيل صادرت إسرائيل ما يقرب من
 4,244,776فدانا من األراضي الفلسطينية  ،ودمرت القوات االسرائيلية أكثر من
 400قرية بشكل منهجي ،إلعادة توطين اليهود بما في ذلك المنازل واألعمال
التجارية ودور العبادة والمراكز الحضرية النابضة بالحياة ،لمنع عودة أصحابها ،وهم
افآن الجئون خارج حدود إسرائيل قبل عام  1967أو نزحوا داخليا داخلها.
ويوجد اليوم ما يقرب من  650 000مستوطن يهودي يعيشون بصورة غير
شرعية على أراضي فلسطينية محتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية ،ويغطي
مشروع المستوطنات اإلسرائيلية حوالي  42في المائة من الضفة الغربية.
وطرحت القناة سؤاال مصيريا هاما حول الحق الفلسطيني المغتصب الذي أثبته
الخريطة ورغم أن الصحيفة تنفي السيادة السياسية عن فلسطين خالل فترة االنتداب
البريطاني عليها إال أن الخريطة تثبت ملكية االراضي التامة للفلسطينين وتقول:
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"أن فلسطين لم تكن دولة ذات سيادة ومستقلة قبل عام  ،1948ألنها كانت تحت
اإلنتداب البريطاني قبل تاسيس إسرائيل وأن الخريطة المزعومة تظهر "خسارة
الفلسطينيين في األرض  1946إلى الوقت الحاضر" ،وقد فعلت ذلك بدقة .والعودة
إلى العصور القديمة عندما كانت مقاطعة من اإلمبراطورية الرومانية حتى وقت قريب
عندما كانت فلسطين تحت االنتداب البريطاني ،قبل إنشاء إسرائيل مباشرة".1

لقد تسببت الخريطة بغضب اإلسرائليين ودفعت عددا من القوى الضاغطة
اإلسرائيلية في أمريكا إلى توجيه انتقادات حادة للقناة اإلخبارية ،مما دفعت القناة
إلعالن نيتها تصحيح الخارطة وإعادة عرضها بصورة مضللة .ومع ذلك فإن خبر
سحب القناة للخريطة وإعادة تصحيحه بما ينسجم مع الفكر الصهيوني سرعان ما
انتشر على واقع التواصل االجتماعي التي تناولت الخبر على نطاق واسع.
كعادته ،انحاز اإلعالم الغربي لصالح االحتالل االسرائيلي في تناوله أحداث
االنتفاضة الفلسطينية الثالثة واالنحياز الذي بدا جليا في اإلعالم الغربي جزء من
المنظومة الثقافية واالقتصادية التي توفر األرضية الالزمة لرواج مثل هكذا خطاب،
وال يمكن له أن ينفك عنها" .ووجود هذا الكم الهائل من الخطاب المعادي للفلسطينيين
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يتطلب وجود إعالم فلسطيني مضاد يملك القدرات والكفاءات لتحدي الروايات السائدة
في وسائل اإلعالم الغربية".1
من الواضح أن اإلعالم األمريكي يتنافى مع معايير الحياد في تعامله مع القضية
الفلسطينية وقبل كل شيء يواجه معركة شرسة مع المصداقية التي هي من أبسط أسس
الخطاب اإلع المي وهذا ما يجعل الوعي األمريكي محصورا بذاته ال يرى في العالم
إال أمريكا نفسها كقوة سياسية وإعالمية وينسحب األمر نفسه على اإلعالم المحلي
الداخلي لها فلكل والية إعالمها الخاص بها .وفي هذا السياق أختم حديثي بعبارة هامة
أشارت إليها الكاتبة ليلى أبو زيد في كتابها الذي يحمل عنوان" أمريكا الوجه افآخر"
إن الحدث في أمريكا ال يكون حدثا إال هو حبر على ورق .وفي ذات السياق تستحضر
الكاتبة كاريكاتيرا لطفل أمريكي يسأل والده" :إذا سقطت شجرة في الغابة ولم يكن
اإلعالم حاضرا أتكون الشجرة قد سقطت فعال".2
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اعداد
وليد اتباتو

طالب دكتوراه باحث في اإلعالم وقضايا الهجرة واللجوء
جامعة ابن زهر أكادير – المملكة المغربية
tbatou.oualid@gmail.com :البريد اإللكتروني

ملخص الدراسة
إن الهدف من الدعاية هو التأثير على الرأي العام وترويض السلوك االجتماعي
 لصناعة رأي عام جديد تتبع خالله هذه الجماهير السلوك الذي،للجماهير وتطويعه
 مستعمال في هدف تحقيق ذلك مختلف األساليب التي تم ابتداعها،رسمه وحدده الداعية
.وابتكارها لهذ الغرض
وبعد أن كانت تقتصر على كونها أداة ووسيلة سياسية أو عسكرية تستخدم زمن
 واتخذت أبعادا أخرى اقتصادية، أضحت افآن تستخدم في أوقات السلم أيضا،الحرب
.واجتماعية وثقافية وغيرها
Abstract
the aim of propaganda is to influence the public opinion and
training social behaviour of the masses in order to create a
new public opinion which these masses can follow the
behaviour that the publisher defined , using various of
Methods that contributing for that purpose .
after it was limited of being device and a political or military
tool, which used in time of war. now it used in peacetime
.although it takes a different dimensions ,political , economic
,social, cultural and so forth.
Keywords: Propaganda, public opinion
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إشكالية الدراسة
ارتبط تطور مفهوم الرأي العام ،بتطور األنظمة السياسية عبر تاريخ البشرية .حيث
إن شرعية هذه األنظمة منبثقة من تأييد وموافقة الرأي العام .وقوتها مستمدة من قوة
الجماهير .حتى أضحى لزاما على الحكومات األخذ بعين االعتبار مواقف وآراء
المواطنين تجاه كل القضايا األساسية.
من هذا المنطلق ،حاولت األنظمة والحكومات ،على اختالف تياراتها واتجاهاتها،
ابتداع مجموعة من الطرق واألساليب ،الغاية منها ،تشكيل وتوجيه والسيطرة على
الرأي العام ،وصناعة رأي عام جديد يتماشى وأجنداتها ،ويسهل تحقيق أهدافها.
وإذا كانت الجماعات المتطرفة قد اتخذت من الدعاية آلية الستقطاب المتطرفين وتغذية
تطرفهم وجعلهم متعطشين للقتل ،فقد أصبحت األنظمة والحكومات تتخذ من الدعاية
هي االخرى وصفتها الدائمة لصناعة الذرائع وتطويع الشعوب وااللتفاف على مطالبها
من خالل فزاعة اإلرهاب.
و يمكن اعتبار الدعاية (البروباغاندا) ،إحدى أبرز النشاطات االتصالية في تاريخ
عصرنا الحديث ،التي أثرت وتؤثر في حياة األفراد والمجتمعات ،والتي تمارس بشكل
دائم ومستمر من طرف مختلف األنظمة والحكومات والهيئات ،نظرا لما تتميز به من
قدرة كبيرة على توجيه وتشكيل وصناعة الرأي العام.
وقد وصفت الحرب العالمية الثانية ،بالحرب الدعائية ،نظرا للكم الدعائي الهائل الذي
استخدمته الدول المتحاربة ،ومدى تأثيرها الفعال على الرأي العام العالمي ،وتدخلها
الكبير في تعاقب وسيرورة ألحداث ،مستعينة بالتطور الكبير الذي عرفته وسائل
اإلعالم ،مما سهل مأمورية اإلبالغ واإليصال والتأثير.
أهمية الدراسة
تنطلق أهمية الدراسة من أهمية موضوع الدعاية ،باعتبارها نشاطا إنسانيا يهدف إلى
التأثير في سلوكيات افآخرين والعمل على تعديل األفكار وافآراء والمعتقدات ،ومن
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هذا المنطلق ،وجب تسليط الضوء على مختلف الوسائل واألساليب التي يعتمدها
مصدر الدعاية للوصول إلى أهدافه.
أهــداف الدراسة
نسعى من خالل إنجاز هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 التعرف على ماهية الدعاية؛
 التعرف على أنواع الدعاية وأصنافها؛
 التعرف على وظائف الدعاية وأهدافها؛
 التعرف على األساليب الدعائية المعتمدة في صناعة الرأي العام؛
 التعرف على العالقة بين اإلعالم والدعاية.
مـنـهـج البــحــــث
المنهج االستقرائي -الوصفي :سوف نعتمد خالل إنجاز هذا البحث على المنهج
االستقرائي-الوصفي ،لما يتيحه من إمكانية لتحليل الظاهرة وتحديد شكلها العام
تشخيصا ً وتفسيرا ً واستخالصا ً للنتائج .حيث سنقوم بالوقوف عند مفهوم الدعاية وكل
ما يتعلق بها ،من أنواع ومظاهر ووظائف وأساليب.
المفاهيم اإلجرائية للدراسة
 الدعاية :هي تلك المحاولة المقصودة التي يقوم بها فرد أو جماعة من أجل
تشكيل اتجاهات جماعات أخرى أو التحكم فيها أو تغييرها ،وجعلها تتبنى
أفكارا تتوافق مع أفكار المصدر.
 الرأي العام :هو تلك الفكرة السائدة بين جمهور من الناس تربطهم مصلحة
مشتركة إزاء موقف من المواقف أو تصرف من التصرفات ،أو مسألة من
المسائل العامة التي تثير اهتمامهم أو تتعلق بمصالحهم المشتركة ،فالرأي العام
يمثل محصلة افآراء واألحكام السائدة في المجتمع.
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المبحث األول :ماهية الدعاية
إن جوهر الدعاية ،قديم قدم التاريخ .إال أن أساليبها تطورت بتطور الوسائل
التكنولوجية التي سهلت من مأمورية األنظمة في تمرير ما تريد تمريره ،ومهدت لها
الطريق لصناعة رأي عام يتوافق وأهدافها.
المطلب األول :نشأة الدعاية وتطورها
لو أردنا البحث في تاريخ الدعاية لوجدنا أنفسنا نبحث في تاريخ البشرية نفسه ،فمنذ أن
أخذ اإلنسان يعبر عن نفسه من خالل الكلمات ،الكتابة ،الرموز ،فإنه لم ينفك يبحث
بشتى الوسائل ،من خالل اإليهام ،المبالغة ،تحريف الحقائق ،إعادة صياغة األخبار،
من أجل الوصول إلى هدف

.1

إن أوجه النشاط الدعائي قائمة منذ األزل .والدعاية بوصفها سالحا من أسلحة الحرب
النفسية موجودة في أقدم دليل عمل لالستراتيجيات العسكرية ،إذ يؤكد المفكر
الصيني(صن تزو) في القرن الخامس قبل الميالد في كتابه (الحرب) أهمية تدمير
إر ادة العدة و تجنب الصراع حتى النهاية المريرة ،و العمل على تحقيق النصر بأقل
تكلفة و لذلك أوصى في حالة القتال ليال باستعمال األبواق و الطبول ،أما في حالة
القتال نهارا فيجب رفع عدد كبير من الالفتات واألعالم كي تبهر عيون العدو
ومسمعه ،وأشار إلى استعمال ما بات يسمى اليوم استراتيجية الرعب ،بنشر قصص
الخداع والتحدث عن القوى الطاغية لتحقيق نفس الهدف .وعلى الرغم من أن الوسائل
الدعائية في الماضي كانت بسيطة وبدائية ،إال أنها مع ذلك كانت تؤدي فعلها بنجاح.2
وكانت تنحصر الدعاية عند االغريق في السياسة الداخلية بإقناع الخصوم السياسيين
والمفكرين ،بينما كانت في السياسة الخارجية تعني خلق (صورة للعدو) من اجل
توحيد الصف الشعبي من خاللها واالستفادة في تأجيل الكثير من المطالب الملحة
 1محمد صاحب سلطان( ،)2014الدعاية و حروب اإلعالم ،دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ،الطبعة
األولى ،ص .78بتصرف
 2حميدة سميسم ،الحرب النفسية ،الدار الثقافية للنشر .ص85
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للشعب ،ومن أجل منح الشرعية للحروب ولتحقيق االطماع التوسعية واقامة
االمبراطوريات ،فالهيمنة واالحتالل واالنقالبات السياسية جميعها تبحث عن الشرعية
وعن التمويل وال يمكن ذلك بدون الدعاية ،كما يؤكد برهان شاوي.1
لقد أدت التغييرات التي عرفتها أوروبا على كافة المستويات ،وكذا اندالع الحرب
العالمية األولى إلى التغيير في األساليب الدعائية التي كانت سائدة قديما ،وقد شمل هذا
التحول ،األدوات والمناهج واألساليب المعتمدة في فعل الدعاية.
يؤرخ العالم األمريكي "ناعوم تشومسكي" ألول عملية دعاية حكومية حديثة إذ يقول "
كان ذلك في عهد إدارة الرئيس األمريكي وودور ويلسون ،الذي انتخب رئيسا سنة
 1917تحت شعار ( سالم بدون انتصار ) ،إذ كان الشعب األمريكي نزاعا جدا إلى
الهدوء ،و كان ال يرى سببا في التورط في حرب أوروبية .في حين أن إدارة ويلسون
كانت قد التزمت فعال بالحرب ،وكان البد لها أن تفعل شيئا تجاهها ،فأسست لجنة
دعاية حكومية أطلق عليها اسم لجنة (كريل) التي نجحت في غضون سنة أشهر أن
تقلب الشعب ذات النزعة إلى الهدوء و الالعنف إلى شعب هستيري يتاجر بالحرب
ويروج لها ويريد تدمير كل شيء ألماني و تمزيق ألمانيا إربا إربا ،ويطالبون بدخول
الحرب إلنقاذ العالم .كان ذلك إنجازا عظيما ،و قاد إلى إنجاز اخر ،ففي ذلك الوقت
تماما ،وبعد الحرب ،استخدمت التقنيات ذاتها إلثارة ( الرعب األحمر) الهيستيري،
كما كان يسمى ،والذي نجح إلى حد كبير في تدمير االتحادات والنقابات ،ووضع حدا
إلشكاالت خطيرة كحرية الصحافة ،وحرية التفكير السياسي .خالصة القول أن دعاية
الدولة عندما تدعمها الطبقات المثقفة ،وعندما ال يسمح باالنحراف عنها ،تستطيع
تحقيق نتائج كبيرة .تعلم هتلر ،وسواه ذلك الدرس ،ومازال يتبع حتى يومنا هذا".2
فهم أحسن لتطور التضليل اإلعالمي الحالي المتحكم فيه من طرف الساسة،
ومن أجل ٍ
يجب التعرف على األب الروحي للبروباغاندا" ،إدوارد برنيز" الذي أثر على القرن
1

أحمد بدر ،دراسة" :الرأي العام والدعاية" ،جامعة القاهرة 1978 ،م  ،ص .25

 2ناعوم تشومسكي( ،)2003السيطرة على اإلعالم ،دار الفكر ،الطبعة األولى بتصرف
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العشرين بشك ٍل يضاهي تأثير عمه سيجموند فرويد" .برنيز أطلق فكرة سيكولوجية
الحشود متبنيا فكر عمه التحليل النفسي ،في إطار ما سيصبح النموذج السياسي المثالي
حول الطريقة المثلى للتحكم في الجماهير .وقد كان برنييز هو من قاد عمالقة الصناعة
إلى مناهج سيكولوجية الحشود كوسيلة لإلقناع ،بحيث دنس التقنيات للسيطرة عل
المجتمع وأقنع السكان بتقنية توليد االندفاع لديهم لشراء منتجات ليسوا في حاج ٍة إليها
عن طريق ربطها برغبتهم الالواعية .إذ ألزمته صناعة التبغ بإقناع النساء بالتدخين،
ومن ثم تولدت ثقافة االستهالك ،فتنبهت الحكومة الفدرالية التي ستستقطبه فيما بعد،
لكي تتبنى تقنياته في إنتاج األخطار وادعائها بهدف الحفاظ على حالة الخوف،
وبعدها يكون ألصحاب السلطة سيطرة أكبر".1
ونظرا ألهمية مفهوم الدعاية ،وبعدما حاولنا أن نقدم لمحة عن نشأته وتطوره ،وجب
علينا افآن وضع تعريف له .فماذا نقصد بالدعاية؟
المطلب الثاني :تعريف الدعاية Propaganda
اشتقت كلمة "دعاية" من "فعل دعا ،يدعو ،دعاية .وهي الدعوة إلى مذهب أو رأي
بالكتابة أو اإلعالن أو الخطابة" .2وعند المحدثين يقصد بها "نشر الدعوة لشخص ما،
ضرب ما ،أو مبدأ ما" .3ويقابلها في اللغة الفرنسية مصطلح  ،propagandeوفي
اإلنجليزية  ،propagandaوهو المصطلح الذي يكاد يكون في جميع اللغات ،وهي
كلمة مشتقة من فعل  propagerبالفرنسية القريب من نفس الفعل الالتيني ،والذي
يعني عملية نشر الشئ ،وتعميمه وإشاعته.
وقد تضمن كتاب( الحرب النفسية) مجموعة من التعاريف التي حاولت اإلحاطة
بمفهوم الدعاية ،حيث تم تعريفها بأنها " ذلك النشاط والفن الذي يحمل االخرين على

 1نزار الصباغ ،حول سيكولوجية الحشد أو الجمهور ،موقع "خارج الشرب"http://kharej- .
 .alserb.com/archives/851بتصرف
 2قاموس المعاني www.almaany.com
 3محمد صاحب سلطان ،الدعاية و حروب اإلعالم ،مرجع سابق .ص80
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سلوك مسلك معين ،ما كانوا يتخذونه لوال ذلك النشاط .أو نشر معلومات بين الناس،
الهدف منها التأثير في الرأي العام وفق اتجاه معين .وهي بصيغة أخرى محاولة
الـتأثير في شخصيات األفراد والسيطرة على سلوكهم وعقولهم ألغراض مشكوك فيها
بإثارة غرائزهم وتحريك شهواتهم ونشر األكاذيب والفضائح والتهويل في األخبار.
وهي أيضا االستعمال المخطط ألي نوع من وسائل اإلعالم يقصد التأثير في عقول
وعواطف جماعة معينة ،أو جماعة صديقة لغرض استراتيجي تكتيكي .كما يمكن
تعريفها بأنها وظيفة اتصالية تهدف من خالل استعمال الرمز إلى إحداث نمط او أنماط
سلوكية لدى االخرين .وفي تعريف اخر ،فتعتبر محاولة للتأثير على رأي المجتمع
وسلوكه بشكل يجعل الناس يتقبلون بعض افآراء والتصرفات".1
ويستهل إدوارد برنيز( )1928في كتابه " "The Propagandaفي الفصل األول
منه "تنظيم الفوضى" لتوضح أن "التحكم الواعي والذكي في العادات وافآراء المنظمة
للحشود يكون خافتاً .ويشكل ظل الحكومات االمر والناهي لها .وهو أحد العناصر
الهامة داخل المجتمعات الديمقراطية .وأولئك المتحكمون في هذه افآلية يشكلون
حكومة ظل والتي تعتبر القوة الحقيقية المسيرة لبلدنا."2
وفي تحديد اخر ،يعرف " فيليب تايلور" في كتابه " قصف العقول" الدعاية على أنها
"المحاولة العامدة إلقناع الناس بكل الوسائل المتاحة ،بأن يفكروا أو يسلكوا بأسلوب
يرغبه المصدر".3
ويعرف " ،"Calterالدعاية بأنها "المحاولة المقصودة التي يقوم بها فرد أو جماعة
من أجل تشكيل اتجاهات جماعات أخرى أو التحكم فيها أو تغييرها ،وذلك عن طريق

 1حميدة سميسم ،الحرب النفسية ،مرجع سابق .ص99-98-97
The Propaganda. By Edward Bernays1928, Chapter one : Organizing Chaos.
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 3فيليب تايلور( ،)2000قصف العقول :الدعاية للحرب من العالم القديم حتى العصر النووي ،ترجمة سامي خشبة،
سلسة عالم المعرفة العدد  ،256الكويت ،ص25
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وسائل االتصال ،الهدف من ذلك أن يكون رد فعل الناس المتعرضين لتأثير الدعاية في
أي موقف من المواقف ،هو نفسه رد الفعل الذي يرغبه الداعية".1
وتستخدم الدعاية كل االدوات المتاحة' ،وتتوغل في جميع مظاهر الحياة وتغزو كل
مظاهر الفكر ،وتنسج حول االفراد والشعوب شباكا ً من الضغط النفسي واالجتماعي
بأشكالها المختلفة ،فأذن هم ضحايا أو فرائس دون وعي أو إدراك لكيفية الوقوع في
الفخ .فقد تظهر الدعاية على غالف صندوق سكائر او علبة كبريت ،او كالم يكتب
على الجدران ،وقد تكمن في رحلة طيران او سباق لغزو الفضاء ،او في محاكمة
علنية ،او في حلقة تتويج او في خطبة زعيم سياسي تخرج اخراجا ً فنيا ً بالموسيقى
واالضواء وصياح الجماهير ،او في اعمدة الصحف ومنها عمود (حضك هذا اليوم )
اذ يدس الداعية توجيهاته من خالل هذه االسطر البريئة المظهر التي يقرأها جمهور
غفير من البسطاء".2
وعلى الرغم من أنه ليس هناك تعريف واحد للدعاية ،إال أنها جميعا تتفق إجماال حول
الهدف النهائي الذي تسعى إلى تحقيقه ،وهو التأثير في الرأي العام وترويض السلوك
االجتماعي للجماهير وتطويعه ،وأن تتبع هذه الجماهير السلوك الذي رسمه وحدده
الداعية ،باستعمال مختلف األشكال والرموز التي تمر غالبا من خالل وسائل االتصال
الجماهيرية.
المبحث الثاني :الدعاية :عناصرها ،أنواعها وتقسيماتها
بعد أن تطرقنا في المبحث األول لنشأة وتطور مفهوم الدعاية ،وقمنا بتحديد تعريف
لها ،ولبعض االصطالحات التي تتقاطع مع مضمونها وأهدافها .سنحاول من خالل هذا
المبحث أن نحدد عناصر العملية الدعائية ،ومختلف أنواعها وتقسيماتها.
المطلب األول :عناصر الدعاية
1

فايز عبد هللا مكيد العساف ،أساليب اإلدارة المتقدمة للدعاية اإلعالمية الدولية ،جامعة الحسن الثاني الدار
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 2ابراهيم إمام (،)1987اإلعالم واالتصال بالجماهير ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،ص.10
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وتتضمن الدعاية العناصر التالية:1
 .1مصدر الدعاية:
ان تحديد مكونات الدعاية أو عناصرها مرتبط أساسا برجل الدعاية نفسه ،فإن أمكن
تحديد رجل الدعاية .أمكن تحديد الدعاية.
ومما الشك فيه أن المرسل أو المصدر المباشر للدعاية ،يؤثر تأثرا كبيرا في مدى
تقبل الناس للرسالة الدعائية ،ومدى تصديقهم لها ،فعندما تنسب المعلومات إلى مصدر
ثقة أو شخصية تؤمن بها الجماهير ،يصبح جو التقبل مهيأ ،وتكون فرصة اإلقناع
سانحة .لكن االدعاء بأن الدعاية أو مصدر الدعاية هو قيمة مطلقة في حد ذاته يدفعنا
إلى القول بأنه حيث يوجد الداعية توجد الدعاية .وهو قول يؤدي إلى اإلخفاق في
التحليل السياسي ،وإلى الوقوع ضحية للدعاية.
وقد يكون مصدر الدعاية دولة أو منظمة دولية رسيمة أو غير رسمية أو جزب
سياسي ،أو حتى شخص معين يطمح لتولي منصب معين أيا كان ذلك المنصب.
 .2الجهود المنظمة:
وهذا يعني حضور التخطيط في العمل الدعائي ليرسم له الطريق المؤدي إلى الهدف،
ويلزم التخطيط جميع المعلومات والبيانات لمضمون النشاط الدعائي ،وإمكانية رسم
استراتيجية دعائية سليمة ،وألن الدعاية تلجأ إلى الكذب أحيانا كثيرة .فإنها يجب أن
تخضع لعملية إعداد دقيقة ومسبقة .وهي بهذا المعنى ليست إال صورا من صور
التخطيط السياسي ،ونجاحها يتوقف على احترام ومسايرة القواعد التي تقترحها عملية
التخطيط السياسي.
 .3القصد والتعمد
وهو يعني وجود اهداف معينة ومحددة مسبقا في ذهن الخبير الدعائي ،يعمل على
تحقيقها من خالل التأثير على الجمهور المستهدف ،وفضال عن التخطيط ،فإن الدعاية
1
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يجب أن يكون لها هدف معلوم ،فكثيرا ما تعمل الدعاية على تعبئة الكراهية ضد
العدو ،والسعي إلى تحطيم روحه المعنوية .والحصول على تعاون المحايدين ،والحفاظ
على صداقة الصديق ،وهذا في حد ذاته يتوقف على أبعاد التخطيط الدعائي وارتباطه
بالتخطيط السياسي والوسائل واألساليب الفنية والمتبعة في العمل الدعائي.
 .4وجود جماعة مستهدفة (الجمهور):
من عناصر ال دعاية وجود عناصر يراد التأثير في اتجاهها ومعتقداتها شعوريا ،بحيث
أن الفرد المستقبل ليس المتأثر بوسائل اإلعالم ،وما تبثه من مواد إعالمية مختلفة
بوصفه شخصية مستقلة ،أو فرد له كيانه الذاتي فحسب ،بل إن ذلك التأثير يكون على
أساس عضوية الفرد المستقل في الجماعات التي ينتمي إليها ويتصل بها .بمعنى أن
المستقبل يتعرض للعملية الدعائية من خالل المواد المختلفة التي يتلقاها في إطار
اجتماعي ،ومن ثم يتأثر في اختياره ومدى اقتناعه بمادة دعائية بعينها سلبا أو إيجابا،
وبالجماعات المرجعية التي ينتمي إليها ،لذا يجب األخذ بعين االعتبار القيم الحضارية
والحياة الثقافية واالجتماعية والبيئية ،التي تتواجد فيها الجماعة المستهدفة ،فضال عن
المعرفة التامة بميولها وحاجاتها وآمالها ،ثم دفعها باالتجاه الذي يخدم األهداف التي
ترمي إليها الدعاية.
 .5وسيلة الدعاية
ينبغي أن تكون الوسيلة المستخدمة في الدعاية أكثر تأثيرا من بين وسائل االتصال
بالجماهير .وتأتي في مقدمتها اإلذاعة والتلفاز ثم الوسائل األخرى المعروفة .غير أن
وسائل أخرى في االتصال بالجماهير كاستخدام االجتماعات على صعيد وطني كما في
ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية ،والتي مازالت مالمحها مطبقة في بعض األقطار ،أو
على صعيد دولي كما هو الحال في المهرجانات الدولية.
 .6اعتماد أساليب علمية وفنية:
يجب أن تتميز هذه األساليب بقدرتها اإلقناعية وبمنطقها ،أو بقدرتها على االحتيال
باستعمال اإليحاء أو بقدرتها القهرية بالتحكم

بالدوافع السلوكية ،أو اللجوء إلى
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استعما ل الوسائل المادية .والداعية الحقيقي هو الشخص الذي يريد أن يقنع الغير،
ويستعمل كل مايراه من وصفات تبعا لطبيعة الفكر وطبيعة الجمهور .والدعاية ليس
لها طريقة بل لها هدف واحد يتمثل غي غزو الجماهير والسيطرة عليها .وكل وسيلة
تقدم هذا الهدف تعد مقبولة.
 .7رموز دعائية مشحونة عاطفيا:
تنتقل هذه الرموز إلى الجمهور المستهدف باستعمال وسائل االتصال الجماهيري
(مسموعة ،مرئية ،اتصال فردي أو جماعي) ،وينبغي اإلشارة هنا إلى أن الدعاية ال
تحدث فقط على الصعيد اللفظي ،بل إن الدعاية كما تؤدي إلى أفعال ،فإنها تتضمن
نفسها فعال ،وهذا ما اصطلح عليه تسميته "بدعاية الفعل" كتقديم بعض الدول معونات
اقتصادية إلى دولة أخرى .والدافع وراء ذلك ليس الرغبة اإلنسانية الصادقة ،بقدر ما
هو تأثير في اراء الناس في الدولة التي تتلقى المعونة.
 .8اتباع الفرد المستهدف أو الجماعة:
ويقصد بها اتباع الفرد للسلوك الذي ترغبه الدعاية ،أو االمتناع عن اتباع سلوك
يعاديها ويضر بها ،وذلك بخلق حالة من التشتت الذهني والغموض الفكري ،تسمح
بتسهيل عملية االقتناع بالفكرة المطروحة.
 .9المادة الدعائية:
تختلف المادة الدعائية باختالف الهدف من الدعاية أوال ،وباختالف طبيعة الجمهور
الذي تتوجه إليه في جميع األحوال .إن المادة الدعائية تنطوي على رمز ذات شحنات
انفعالية لغرض التأثير أو اإليحاء ،أو إحداث االضطراب والتشويش في تفكير من
توجه إليهم ،أو بعث وتحريك االتجاهات الراهنة وصيها في قوالب واضحة تخدم
هدف الداعية ،مع أن األداة الرئيسية للدعاية هي الكلمات المنطوقة أو المكتوبة ،إال
أنها تقع دائما باإلشارات والصور والعناصر الرمزية األخرى.
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المطلب الثاني :أنواع وتقسيمات الدعاية
قسم العلماء والباحثون في مجال (البروباغاندا) الدعاية وفق مجموعة من المعايير
والمحددات ،واختلفت باختالف كل معيار على حدة.
الفرع األول :الدعاية وفق الموضوع
ويشمل هذا التقسيم ثالثة أنواع من الدعاية:

1

 الدعاية السياسية:
وتعنى الدعاية السياسية بالقضايا الخاصة بالسياسة الداخلية والخارجية لدولة ما،
وترتبط موضوعات الدعاية السياسية بالحياة الشخصية لرؤساء الدول أو قادة
األحزاب .كما تتعلق بالموضوعات والقضايا السياسية كالتفاوض أو الدخول في
معاهدات و اتفاقيات.
وتنقسم الدعاية السياسية بدورها إلى نوعين ،دعاية خارجية ،وتعتبر هذه الدعاية إحدى
أهم وسائل السياسية الخارجية ،نظرا للتطور الهائل في وسائل اإلعالم ،وتعدد تقنياتها
المستخدمة في سبيل اختراق حاجز اإليديولوجية المحيط بالدولة الموجهة إليها الدعاية.
أما الدعاية الداخلية ،فهو الشكل الذي نشاهده داخل أي بلد من البلدان في صراع
المعارضة والمواالة ،ولعبة الحكم وتنافس األحزاب والجمعيات والتنظيمات ،لكسب
تأييد الرأي العام والوصول إلى مقاعد السلطة ،إنها بشكل عام الطابع السياسي لعالقة
المجموعات البشرية داخل الوطن الواحد.
 الدعاية االجتماعية
يتناول هذا النوع كل القضايا والموضوعات الخاصة بأوضاع المجتمع والعالقات بين
طبقاته وفئاته المختلفة ،إضافة إلى الظواهر االجتماعية والثقافية التي تشكل اهتمام
أفراد الجمهور.
 الدعاية االقتصادية أو التجارية
 1منال هالل مزاهرة ،الدعاية أساليبها ومدارسها ،مرجع سابق ،ص106-105
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وتتمثل في الموضوعات والقضايا االقتصادية التي تؤثر في اإلنتاج واالستهالك
وأسعار السلع والخدمات ،عالوة على كل أنشطة الشركات والهيئات الحكومية
والخاصة ،وكل ما يؤثر في أوضاعها االقتصادية وحركة االستثمار األجنبي
والبورصة.
الفرع الثاني :الدعاية وفق وظيفتها وأهدافها
ويتضمن هذا التقسيم ثالثة أنواع من الدعاية:

1

 دعاية االستقطاب
وتهدف إلى التعريف بآراء األحزاب السياسية والمرشحين ،وذلك بهدف التأثير على
المتلقي ودفع األشخاص غير المهتمين والمتمردين إلى تبني قضية هذا الحزب
السياسي ،أو برنامج هذا المرشح بهدف إيصالهم إلى السلطة أو البرلمان ،وتقوم هذه
الدعاية على أسس عملية دقيقة ومضبوطة ،حيث يتطلب األمر التعرف على اللغة
المستعملة من السكان واهتماماتهم ومعتقداتهم واهتماماتهم ومعتقداتهم وتخوفاتهم
وتطلعاتهم ومطالبهم ،كما يتطلب تحديد الصورة التي كونها الناس عن مختلف
الزعماء والمترشحين.
 الدعاية االحتجاجية
وتستخدم هذه الدعاية االحتجاجية ،بالخصوص ،من طرف المجموعات المهمشة
واألقليات السياسية واإلثنية ،وترتكز باألساس على اإلحباطات الجماعية ،وعلى
استغالل األحداث الطارئة.
 الدعاية االندماجية
وتهدف هذه الدعاية إلى استالب المتلقي ،وضبط آراء وتوجهات وسلوكات وتطلعات
بعض الفئات المشكلة للرأي العام ،بهدف خلق نوع من اإلجماع حول آراء مترشح أو
حزب ،وبرنامجه.
 1محمد صاحب سلطان ،الدعاية وحروب اإلعالم ،مرجع سابق ،ص98-97
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الفرع الثالث :الدعاية وفق المضمون
ويتفرع هذا التقسيم إلى ثالث أنواع من الدعاية
 الدعاية البيضاء
و"تسمى أيضا الدعاية المكشوفة ،وهي الدعاية معروفة المصدر ،تطلقها دولة أو جهة
معروفة ومعلنة ،للتأثير على شعب أو جيش دولة خصم أو عدو .وتستند في نشر
أخبارها إلى مصدر صحيح ومعروف وواضح .إذ تعتمد على الحجة والبرهان
والمنطق في تسويق أخبارها .بحيث تظهر بشكل مقنه أكثر من أية جهة .ومثال هذا
النوع من الدعاية ،اإلذاعات الموجهة التي تصدر عن دولة ما ،تعلن عن نفسها
بوضوح ،لكنها تستخدم لغة الدولة الخصم ،وتستخدم األساليب التي تجذب شعبا
كاألغاني والمواضيع المفضلة لهم .بحيث تدس بين هذا أو ذاك بعض األخبار التي قد
تكون صحيحة أو الـ لترم تأثير خاص في الشعوب أو الجيوش ،ولكي تنجح الدعاية
البيضاء البد أن تستند إلى شيء من الحقائق التي يدركها الشعب أو جيش الخصم حتى
ال يفقد الثقة بها .خاصة وأنها تصدر من مصدر معروف بعدائه وخصومته".1
 الدعاية السوداء
وهي "الدعاية التي تقترب من اإلذاعات المجهولة المصدر ،والتي ال تكشف عن
مصادرها الحقيقية ،وتسعى دائما إلى التنكر والتخفي ،وإلى الحيل والكذب والخداع،
وتنمو بطرف سرية سوداء داخل أرض العدو أو على مقربة منه ،وتستهدف إشاعة
البلبلة ،وتشمل حرب األعصاب والتشكيك والتحريض على العصيان ،وتلحق أبلغ
الضرر بالرأي العام الذي تمده بأخبار زائفة".2
 الدعاية الرمادية
وهو " اصطالح يطلق على عملية نشر حقائق ممزوجة ببعض األكاذيب ،ووسيلتها
نشر معلومات وحقائق أو أنصاف حقائق أو حتى أكاذيب في محاولة منظمة للتأثير
 1منال هالل مزاهرة ،الدعاية أساليبها ومدارسها ،مرجع سابق ،ص103
 2منال هالل مزاهرة ،الدعاية وأساليبها ومدارسها ،مرجع سابق ،ص ،105بتصرف
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ي عنق الحقيقة ،ثم
على الرأي العام ،من خالل التدليس باستخدام بعض المعطيات ول ّ
القف ز إلى استنتاجات خاطئة لتشويه الحقيقة ،وتفسيرها بشكل يشوهها ،بغرض التأثير
في اتجاهات الناس وآرائهم وسلوكهم ،أو التالعب بالعواطف والمشاعر ،بقصد
الوصول لتشكيل حالة من حاالت التوتر الفكري والشحن العاطفي ،وفق مهارة ودقة
عاليتين.
فالدعاية الرمادية ال يهمها أن يعرف الناس مصادرها الحقيقية ،ولكنها تختفي وراء
هدف من األهداف ،ويمكن أن تسعى بالدعاية غير المباشرة ألنها ظاهريا تخاطب
العواطف ،ولكنها سريا لها هدف معين تسعى لتحقيقه".1
والدعاية الرمادية هي خليط ببن الدعاية البيضاء والدعاية السوداء ،فهي بين الصدق
والوضوح في كفة ،والكذب والتشويه في كفة ثانية.
الفرع الرابع :الدعاية وفق المصدر
ويتضمن هذا التقسيم نوعين من الدعاية:

2

 الدعاية العمودية
وهي تلك الدعاية التي تصدر من اعلي الهرم (السياسي –االجتماعي  -الديني )أي من
اعلي هرم السلطة ويسعي للتأثير على الجماهير التي تشكل القاعدة  ،فتكون الدعاية
من اعلي الهرم إلي قاعدته ولذلك سميت دعاية عمودية .
 الدعاية األفقية
وهي تلك الدعاية التي تنطلق من عضو في جماعة معينة  ،وال تنطلق من ذي سلطة
أو رئيس لجماعة إنما عضو فيها وتنتشر هذه الدعاية بين الجماعة أفقيا وربما تكون
إحدى نتائجها أو أهدافها تولي زعامة الجماعة وغالبا ما تطبق في انتخابات األحزاب.
 1الدعاية الرمادية ،موقع "أخبار اليوم" اإللكتروني204-03-29 ،
http://akhbarelyoum.dz/ar/200243/200254/102433 -2014-03-29-233322
2

نبيل إبراهيم الزركوشي ،الدعاية السياسية تاريخها وأنواعها ،مجلة "الحوار المتمدن" اإللكترونية ،العدد3849 :

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=324105 .22:44 - 13 / 9 / 2012 -
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المبحث الثالث :أساليب الدعاية المعتمدة في صناعة الرأي العام
إن الهدف من الدعاية هو التأثير على الرأي العام وترويض السلوك االجتماعي
للجماهير وتطويعه ،لصناعة رأي عام جديد تتبع خالله هذه الجماهير السلوك الذي
رسمه وحدده الداعية ،مستعمال في هدف تحقيق ذلك مختلف األساليب التي تم ابتداعها
وابتكارها لهذ الغرض.
المطلب األول :أساليب الدعاية
 الفوز بثقة السامعين:
يجب "على الدعائيين قبل كل شيء أن يظهروا كأنهم صادقون ،وأن يعتبرهم
جمهورهم مصدرا وثيقا ،ويمكن أن تبنى ثقة السامعين عن طريق تقديم أخبار غير
سارة ،ولكن ،من المؤكد أن السامعين يعرفونها ،أو يمكن أن يسمعوها من مصادر
أخرى ،وخالل الحرب العالمية الثانية ،كانت هيئة اإلذاعة البريطانية راديو لندن تبث
دعاية سياسية إلى أوروبا ،وكان راديو لندن يبدأ أخباره بهزائم بريطانيا وخسائرها،
وعن طريق بث هذه األخبار حققت إذاعة لندن سمعة عالمية كبيرة في صدق انبائها.
أما الطريقة األخرى لكسب ثقة السامعين ،فهي عن طريق التوافق مع ما يحملونه من
اراء .فأبحاث العلماء أثبتت أن الناس تثق فيمن يتحدث إليهم أو يكتب اراء تتفق مع
اراء المتلقين ،ولهذا فإن الدعاية تنجح إذا ما توافقت مع ما يؤمن به السامعون وإن
زادت عليه قليال".1
 البساطة والتكرار
ويقصد بهذا أن "تتصف الدعاية بأقدر قدر من البساطة في صياغة الرسالة الدعائية
وفي الهدف المطلوب ،ألن التعقيد في صياغة المادة الدعائية من بين عوامل الملل
والعزوف ،بل وقد تؤدي بذلك إلى آثار سلبية .وقد تتخذ الدعاية في سبيل البساطة
صيغة البيان أو الميثاق أو العهد .كما قد تقدم على شكل شعارات مختصرة يسهل

 1محمد صاحب سلطان ،الدعاية و حروب اإلعالم ،مرجع سابق .ص .99-98بتصرف
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حفظها وترديدها ،وقد تغني هذه الشعارات أو العبارات المختصرة عن الدحول في
مجاالت سياسية واقتصادية أو فلسفية للدفاع عن نظام معين ضد نظام اخر".1
وبصيغة أخرى "يجب أن تكون الدعاية بسيطة في الفهم وسهلة التذكر ،وبقدر اإلمكان
فإن صانعي الدعاية يركزون على أن تكون دعايتهم بسيطة وذات شعارات يسهل
حفظها ،ويقومون بتكرارها مرات عديدة ،ويقول أدولف هتلر في هذا الصدد" :ذكاء
الجماهير ضئي ل ،ولكن نسيانهم كبير ،ولذلك البد لنا من تكرار نفس الشيء لهم ألف
مرة".2
"إن مجرد تكرار فقرات أو جمل معنية يؤدي إلى تصديقها ،حتى األكاذيب يمكن
بتكرارها أن يصدقها الناس .ولعل اكثر األمثلة المألوفة التي تستخدم أسلوب التكرار
هي الدعاية التجارية ،حيث يحرص الداعية على شراء أكبر وقت من الزمن اإلذاعي
أو التلفزيوني ،كما يهدف الداعية التجاري ،فضال عن إقناع المستهلكين بالشراء إلى
التأكيد على اسم بضاعته في أذهان الناس ،على أنه ال يتطلب التكرار الممل
لإلعالنات والدعايات التجارية ،ألن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية".3
يعتمد هذا التكتيك إذن ،على تكرار عرض الفكرة أو المبدأ في سياقات مختلفة.
فالموضوع واحد دائما ،لكن يتم تكراره وترسيخه وعرضه من خالل أشكال مختلفة
ومتنوعة عبر وسائل اإلعالم.
 استخدام الشعارات
ويتم ذلك عن طريق استخدام الشعارات والرسوم التي تؤثر بشكل واضح على مشاعر
الن اس .فاألفراد ال يتجاوبون فقط مع معاني الكلمات ومحتوى الصور فحسب ،لكنهم
أيضا يتأثرون باألحاسيس التي تثيرها الشعارات .فعلى سبيل المثال ،تتجاوب جميع
الثقافات مع صورة األم والطفل ،وكذلك مع كلمات عاطفية مثل الوطن والعدل،
 1فايز عبد هللا مكيد العساف ،أساليب اإلدارة المتقدمة للدعاية اإلعالمية الدولية ،مرجع سابق ،ص182
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ويحاول صانعو الدعاية الربط في أذهان المتلقين بين هذه الشعارات وبين الرسالة التي
يوجهونها .وهناك من يستخدم صورا سيئة قوية لزيادة العنصرية والكره والبغضاء
لدى المستهدفين من تلك الدعاية.
 اإلخفاء وقلب الحقائق:
يعمد صانعو الدعاية إلى تعظيم بعض الحقائق وقلب معاني بعض الحقائق األخرى.
ويحاولون إخفاء بعض الحقائق ،التي تؤثر في بعض األحيان ،على استجابة متلقيهم
كما يحاولون أن يقفزوا فوق بعض الحقائق المخجلة التي ال يمكن إخفاؤها.
و"يقل استخدام الكذب المتعمد من قبل صانعي الدعاية ،ويعود هذا األمر إلى خشية أن
يكتشف ذلك ويقود إلى فقدان المصداقية من قبل متلقيهم .وغالبا ما تحوي الدعاية
بعض المعلومات الدقيقة ،ولكن الدعائيين سرعان ما يكذبون إذا شعروا بأن في
مقدورهم إخفاء الحقيقة عن المتلقين .ويمكن للدعائيين اإليمان بأهدافهم ،ولكن هدفهم
األساسي يبقى التأثير والسيطرة على مفاهيم الناس وأصنافهم".1
و"البد من تزوير كامل للتاريخ ،فتلك وسيلة أخرى للتغلب على المشاعر المرضية،
لتجعلنا نبدو كأننا نهاجم وندمر شخصا نحمي أنفسنا منه .وندافع عنها ضد معتدين
ووحوش كبار .ومازالت تبذل جهود ضخمة منذ الحرب الفيتنامية إلعادة بناء تاريخ
ذلك الحدث .إذ بدأ الكثير يفهم ما كان يجري فعال ،وذلك أمر سيء كان البد من إعادة
تنظيم تلك األفكار ،واستعادة شكل من أشكال الصحة العقلية ،أي االعتراف بأن كل ما
نفعله نبيل وحق ،فإن كنا نقصف فتنام الجنوبية ،فذلك ألننا ندافع عن فيتنام الجنوبية
ضد جهة ما ،أي ضد الفيتناميين الجنوبيين أنفسهم ،ألنه ال يوجد هناك أحد سواهم.
وهذا أطلق عليه المفكرون في عهد كيندي مصطلح (الدفاع ضد عدوان داخلي) ،في
جنوب الفيتنام".2

 1محمد صاحب سلطان ،الدعاية وحروب اإلعالم ،مرجع سابق ،ص99
 2ناعوم تشومسكي ،السيطرة على اإلعالم ،مرجع سابق ،ص ،35بتصرف
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تكثر أنواع الرقابة الحكومية في بعض الدول على الصحافة والتلفاز ووسائل اإلعالم
األخرى .ويزيد ذلك من فاعلية الدعاية ،حيث تسكت تلك الحكومات واألنظمة الناس
الذين يتفوهون بالرأي افآخر.
 اإلثارة العاطفية:
ويعتمد هذا األسلوب على إثارة واستمالة عواطف الجماهير ،ال على مخاطبة عقولهم
وهو من األساليب الدعائية التي تكثر خالل االزمات السياسية أو االجتماعية ،والتي
تؤثر بشكل أو بأخر على القدرة العقلية للفرد ،وتجعله أكثر عاطفية .وتضم أربعة
متغيرات:

1

أ -جرد الرغبات والمخاوف:
لنأخذ على سبيل المثال حملة انتخابية ولنتساءل كيف سيتصرف الداعية لدفع المنتخبين
إلى التصويت لمرشح معين ،سيلجأ الداعية إلى نهج اسلوب بسيط للغاية يقوم على
جرد قبلي لرغبات الجماعة ومخاوفها .ثم يؤكد الداعية للجماعة أن عليها أن تثق
بالمرشح الذي يؤيده وأن تخاف من المرشح الذي يحاربه
ب -أسطورة الصديق:
ولتوضيح ذلك سنورد نفس المثال السابق الخاص بالحملة انتخابية ،حيث سيقوم
الداعية بخلق نوع من األسطورة حول المرشح  ،إذ يقوم اسلوب األسطورة على
إدخال حاجات أقل تحديدا ً ،وأقل وعيا ً ايضا ً .كما ال يشدد الداعية على حاجاته المباشرة
،بل على طبيعة المرشح االستثنائية ،فيصوره كبطل.
وهنا ،وجب التأكيد على أهمية التصرفات الرمزية في مجال الدعاية مثل تدشين
مشروع أو طائرة أو تناول الطعام مع الجنود والالجئين .اذ توحي هذه التصرفات
للجماعة بأنه يشاركها في همومها االساسية.
ت -أسطورة العدو:

1
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إن بناء اسطورة العدو يتضمن مرحلتين  :تقوم المرحلة االولى على إقناع مختلف
فئات المجموعة السكانية أن لها عددا ً مشتركا ً في نفس مصالحها ،لدفعها إلى تقبل
برنامج مشترك ،وتقوم المرحلة االخرى على تقوية الكره ضد هذا العدو ،وذلك
باللجوء الى الية اإلسقاط ،مما يجعلهم يعتقدون أن هذا العدو ليس عدوهم فقط ،بل إنه
الشر المتجسد في حد ذاته.
ث -الحاجة إلى التفرد ،الحاجة إلى االنتماء إلى جماعة ،الحاجة إلى الذوبان في
الجموع
يشعر كثي ر من االفراد بحاجة الى االنفصال عن الجمهور لتشكيل كائن أصيل ومتميز
،لذلك يحاول الداعية ان يجعل كل فرد من األفراد المؤلفين للجمهور يعتقد أنه يتم
التوجه إليه شخصيا ً (هذا الثوب قد صمم خصيصا ً لك سيدتي).
باإلضافة الى الحاجة إلى التفرد ،يشعر كل واحد منا ،وبدرجات متفاوتة ،بحاجة الى
االنتماء لجماعة .ويمكن للداعية أن يستعمل حاجة االنتماء هذه عبر طريقتين:
 قد يخاطبا الداعية الفرد كعضو في هذه الجماعة أو تلك ،ويسعى إلى إقناعه بأن
جماعته قد اتخذت موقفا من قبل.
 عن طريق االتصال الشخصي داخل الجماعات التي يعتز الفرد باالنتماء إليها.
ذلك أن الفرد ال يحب تغيير رأيه إذا أحس أن الجماعة ال تسانده .كما يتولد لديه
شعور بأنه يخون الجماعة وبأنه ينفصل عنها.
وأخيرا ،إلى جانب الحاجة إلى التفرد وإلى االنتماء لجماعات محددة ،قد تبرز لدينا
رغبة أقل ثباتا ،أال وهي رغبة االتحاد بالجموع والذوبان فيها .مثلما كان يشعر
المشاركون في التجمعات والمهرجانات التي ينظمها هتلر ،حيث كانوا يخضعون
تقريبا ً الى النوم المغناطيسي بفعل عددهم الكبير والمؤثرات الفنية وكالم الزعيم.
 استخدام الصور الذهنية أو النمطية:
هناك اتجاه عام لتصنيف بعض الناس وإعطاء مسميات معينة لهم نلتصق بهم ،بما قد
تصبح معه هذه الصور تعبيرات ثابتة ال تتأثر بالممارسات أو الخبرة الفعلية .ومن هذه
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التعبيرات الثابتة التي أطلقت والزالت تطلق على بعض الناس ،وتردد على االلسن:
النازية ،الرأسمالية ،االشتراكية ،والغريب أن النظر إلى كل شخص له معية (عضو
في جمعية اشتراكية مثال) ال تستند إلى حقيقة هذا الشخص ،وإنما تستند إلى الصور
الذهنية التي تكونت في أذهان الناس عن كنه وطبيعة المجموعة التي تنتمي أليها.
والصور الذهنية السائدة عن جماعة معينة تنطبق عن كل عضو فيها.1
وغالبا ما تدخل تلك الصور الذهنية في خانة أحكام القيمة التي ال تعكس الزجه الحقيقي
للفرد ،وإنما تعكس الوجه المراد أن يلتصق به وفق ما يخدم مصلحة وتوجه الداعية.
ومثال ذلك الصورة التي ألصقت بالعرب والمسلمين بعد حادثة الحادي عشر من
شتنبر ،والتي تربط مباشرة بين اإلرهاب والعروبة واإلسالم.
 افتعال األزمات
ويقصد بهذا األسلوب "استغالل بعض االحداث أو الظروف من أجل خلق أزمة تؤثر
في الرأي الع ام ،وتستفيد منها الدولة القائمة بالدعاية .فقد عرفت اإلنسانية في تاريخها
الطويل افتعاال شبه دائم ألزمات على مختلف األصعدة ،وتركت آثارها الخطيرة على
اإلنسان ومستقبله .والزال هذا األسلوب يعتمد ضمن األساليب الحديثة في الدعاية
وعمليات تغيير الرأي العام".2
ومثال ذلك ما تقوم به الجزائر من تصدير أزمتها الداخلية إلى المغرب ،وافتعال
صراعات ومشاكل ،الهدف منها التغطية على مشاكل الداخل ،وشغل الرأي العام
بقضية جديدة تنسيهم في المشكل األصلي.
 التحويل:
ويرتكز هذا األسلوب على أحداث سابقة "يتم توظيفها لخدمة غرضها الدعائي قصد
إقناع الجماهير .وتكون هذه األحداث راسخة في أذهان الجماهير ،كما يمكن أن تكون
1
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مجرد أفكار مسبقة .والتركيز عليها في العملية الدعائية يهدف أساس إلى إقناع الرأي
العام ،وذلك بتشبيه األحداث السابقة .فقد حاول أدول هتلر خالل الحرب العالمية الثانية
إيقاظ مشاعر الفرنسيين العدائية لبريطانيا منذ زمن جان دارك ونابليون بونابارت".1
المطلب الثاني :الدعاية واإلعالم
تعرف الدعاية بأنها تلك المحاولة المقصودة التي يقوم بها فرد أو جماعة من أجل
صناعة وتشكيل اتجاهات جماعات أخرى أو التحكم فيها أو تغييرها ،مستعينة بالفوة
التي تتمتع بها وسائل االتصال الجماهيري على اختالفها.
ويتأثر الرأي العام في تكوينه تأثيرا كبيرا بكل وسائل اإلعالم" .فاإلذاعة والتلفزيون
من وسائل اإلعالم الهامة والسريعة التأثير في األفراد ،وخاصة في أيام الحروب،
واألزمات ،والمشاكل التي تعترض المجتمع .والسبب في ذلك أن الكلمة اإلذاعية
تنتشر في كل مكان ،وتصل إلى الفرد وهو في بيته أو على سريره ،أوفي المستشفى
أو في المصنع ،أو في البحر ،او في الجو ،باإلضافة إلى أن البرامج اإلذاعية تالحق
الفرد منذ استيقاظه حتى ما بعد منتصف الليل .باإلخبار والتعليقات واألحاديث التي
يلقيها المفكرو ن والسياسيون واألدباء في مختلف الشؤون االجتماعية والسياسية
واالقتصادية والثقافية .ولقد فطن المسؤولون في الحكومات إلى أهمية أجهزة اإلذاعة
والتلفزيون في الـتأثير على الرأي العام فسيطرت عليها ،وأخضعتها لرقابتها .هذه
البرامج اإلذاعية هي في الواقع أداة للدعاية السياسية ،بل ق تكون أداة للدعاية لعبادة
الفرد الديكتاتور .إن الكلمة المذاعة لها تأثيرها الفعال على تكوين الرأي العام بين
أفراد المجتمع ،حاصة وأن هذا السالح يوجه بأسلوب علمي لتشكي الرأي العام
وتوجيهه في البالد المناوئة لألساليب االستعمارية ،لكي يضعف من قوة مقاومتها
ويميع مثلها وقيمها حنى يمكن عزو فكر األفراد ،بالمبادئ والقيم االستعمارية ،وهذه
الحرب اإلذاعية ،تعتبر من أشد وأخطر الحروب ألنها تؤثر في نفوس األفراد ،وقد
استغل غوبلز هذا السالح استغالل رهيبا في الحرب العالمية الثانية ،وقتلت معنويات
 1محمد صاحب سلطان ،الدعاية وحروب اإلعالم ،مرجع سابق ،ص102
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الشعوب ،وتمكن عن طريق هذه الحرب اإلذاعية من احتالل بلدان بأسرها دون إطالق
أي رصاصة.1
و"ال ريب في أن إمكانية التلفزيون في مزج الواقع بالخيال ،قد أتاحت في أيدي
المسيطرين عليه ،استخدامه ألغراض دعائية من خالل تشويه الحقائق أو التالعب
بالمنطق وتقديم صورة زائفة عن الواقع الحقيقي .ويمكن أن نطلق على هذه العملية
بخلق الواقع التلفزي المصنوع بدال من الواقع الحقيقي .وإن هذه القدرة الهائلة على
التمويه واإلبراز تحول دون (الموضوعية) ،فالحيز الذي تعكسه الشاشة الصغير
(الكاميرا) بتجزئته وبتشويهه أو إبرازه بطريقة متحيزة ،ونجد العيب نفسه فيما يتعلق
بزمن الحدث الذي يستغرق فترة طويلة ،فالتلفزيون ال يحتفظ إال بلحظات ينتقيها ،يقوم
بربطها بعد ذلك حسب ما يريد ،فالتقرير التلفزيوني ليس إال منتخبا من واقع الحدث ال
الحدث كله ،ويرى بعض علماء االجتماع عن حق ،ان تقطيع الفيلم التلفزيوني وتركيبه
(عملية المونتاج) التي تجعل الواقع أكثر جاذبية تؤدي بال شك إلى تشويهه".2
و"تعمد وسائل اإلعالم في طبيعتها إلى التغيير االجتماعي ،وهي العملية التي يحدث
التحول بواسطتها في بناء النسق ووظيفته ،وتتحدد عملية التغيير في ثالث خطوات
وهي االختراع واالنتشار والنتيجة ،فاالختراع هو عملية خلق أفكار جديدة أو
تطويرها ،بينما االنتشار هو العملية التي تنتقل بواسطتها هذه األفكار الجديدة خالل
نسق اجتماعي معين ،ويقصد بالنتيجة ذلك التغيير الذي يحدث داخل النسق بعد تبني
بعض التجديدات أو رفضها".3

 1فتحي األبياري ،اإلعالم والرأي العام و'القهيال" ،مرجع سابق ،ص ،56-55بتصرف
 2محمد صاحب سلطان ،الدعاية وحروب اإلعالم ،مرجع سابق ،ص ،115-114بتصرف
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خاتمة
تهدف الدعاية في مجملها إلى الـتأثير في الرأي العام وترويض السلوك االجتماعي
للجماهير وتطويعه ،وصناعة رأي عام جديد ،تتبع هذه الجماهير خالله السلوك الذي
رسمه وحدده الداعية ،باستعمال مختلف األشكال والرموز.
وقد تطورت الدعاية (البروباغاندا) بشكل كبير ،بعد نهاية الحرب العالمية الثانية،
حيث أصبحت علما قائما بذاته ،وقسما مستقال من أقسام اإلعالم ،يقوم على االستخدام
الممنهج والمدروس لألساليب اإلقناعية ،وذلك باالعتماد على أساليب وتقنيات حديثة
ودقيقة ،مبنية على نظريات علمية ،من شأنها أن تمهد لها الطريق في أفق تحقيق ما
تصبو إليه.
أصبح للدعاية ،بوسائلها وطرقها المختلفة ،الدور األبرز على المستوى الداخلي للدول
في إحداث تغيير فكري وإيديولوجي للجماهير أو تأثير في الرأي العام العالمي على
المستوى الخارجي .كما وأصبحت تلعب دورا ً أساسيا ً وواسعا ً في المجتمع الدولي
والعالقات الدولية التي تعد إحدى الوسائل الهامة التي تلجأ إليها الدول لتنفيذ سياستها
ومخططاتها الداخلية والخارجية.
وبعد أن كانت تقتصر على كونها أداة ووسيلة سياسية أو عسكرية تستخدم زمن
الحرب ،أضحت افآن تستخدم في أوقات السلم أيضا ،واتخذت أبعادا أخرى اقتصادية
واجتماعية وثقافية وغيرها.
وتلعب وسائل اإلعالم دورا مهما في عملية الدعاية الفكرية والفلسفية والسياسية لنظام
سياسي أو هيئة معينة ،بهدف التأثير على المتلقين المراد إيصال المعلومات والبيانات
إليهم ،وفق سياسية إعالمية مبرمجة.
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اعداد :
ابتسام المباركي
المخبر :مخبر "حوار الديانات و الحضارات في حوض البحر المتوسط"
جامعة -أبوبكر بلقايد بتلمسان  /كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية -قسم علم االجتماع –
الرتبة العلمية :طالبة سنة ثانية دكتوراه تخصص علم االجتماع االتصال

ملخص:
سنستهل مقالنا بالتعريف بنظرية "الحتمية القيمية في اإلعالم" لصاحبها البروفيسور
و المفكر الجزائري "عبد الرحمن عزي" ،كما سنتناول جوهر مفاهيم هذه النظرية
وكذا األسس و المبادئ و المرجعيات الخلفية التي توجهها و تؤطرها خاصة فيما
يخص مقاربتها للظاهرة االتصالية و اإلعالمية ،و بعد ذلك سنقدم قراءة تبسيطية ألهم
افتراضات نظرية الحتمية القيمية في كل من الدراسات القيمية التالية":الزمن اإلعالمي
و الزمن االجتماعي" :قراءة في تفكك بنية التحول الثقافي بالمنطقة العربية" ،وكذا في
دراسة "الرأسمال الرمزي الجديد" قراءة في هوية و سوسيولوجية الفضائيات بالمنطقة
العربية ،باإلضافة إلى قراءة أيضا في أهم افتراضات دراسة صاحب النظرية " عبد
الرحمن عزي " حول االنترنت و الشباب :بعض االفتراضات القيمية ،و عليه من
خالل هذه القراءات في أهم أفكار و افتراضات و دراسات نظرية الحتمية القيمية
سنحاول في أخر المقال إلقاء الضوء على أهمية االعتماد على هذه النظرية و أفكارها
و افتراضاتها القيمية في تفعيل اإلعالم الجزائري ليساهم في الحفاظ على القيم و
الهوية الوطنية .الكلمات المفتاحية :اإلعالم  ،القيم ،نظرية الحتمية القيمية
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Abstract :We will begin our article, by defining the theory of
"the inevitable value in the media" to its owner, the
professor and the Algerian thinker, "Abdel-Rahman Azzi";
as we shall see the essence of the concepts of this theory,
as well as the foundations and principles and basic
references that have guided and regulated especially with
regard

to

its

approach

to

the

phenomenon

of

communication and media, then we will read simplistic to
the most important assumptions of the theory of inevitable
value in each of the following value studies: "the time of the
media and social time": read in the disintegration of cultural
transformation in the structure of the Arab region "as well as
in the study of the "new symbolic capital," read the channels
of identity and sociological satellite in the presentation of the
region, in addition to also read the most important
hypotheses of the study of his theory, "Abdel-Rahman Azzi
"on the Internet and young people: some valuable
assumptions, and through these readings in the most
important ideas and assumptions and theory of inevitable
value studies that we will try in the end of this article to
highlight the importance of Relying on this theory and its
ideas and value propositions to activate the Algerian media
to contribute to the preservation of values and of national
identity.
Keywords: media, values, inevitable value theory
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مقدمــــــــــــــة :
تعد علوم اإلعالم واالتصال من العلوم الجديدة ،بحيث أن نشأتها كانت بعد تقاطع
عدة علوم كالعلوم السياسية وعلم االجتماع ،وعلم النفس والفلسفة وغيرها ،كما عرفت
عدة تنظيرات منها ما كان مستندا إلى الفكر االجتماعي بصفة عامة ومنها ما استند
إلى الممارسة اإلعالمية بشكل خاص،ومنها ما اشتغل أصحابها بالظاهرة االتصالية
على مستواها الكلي ومنها ما ّ
جزأ أصحابها نظرتهم إلى العملية االتصالية إلى
مستوياتها الضيقة ،وكما هو معروف أن جل التنظيرات اإلعالمية االتصالية جاءت
من مفكرين ومن بيئات غربية ،أما المساهمات اإلسالمية في مجال األبحاث اإلعالمية
اقتصرت على محاوالت إسقاط تلك النظريات الغربية على خصوصية المجتمع
المحلي،أو في إعادة قراءة التراث فيما يسمى "باإلعالم اإلسالمي" ،وفي ظل هذا
الواقع األكاديمي ،جاء المفكر الجزائري "عبد الرحمن عزي" بمجموعة من الدراسات
العلمية الرصينة واألصيلة والمترابطة ،حيث كان الرابط األساسي بينها هو أنها كانت
تستند إلى متغير رئيسي واحد هي القيم التي مصدرها الدين ،وهو األمر الذي أنتج
نظرية جديدة في علوم اإلعالم واالتصال هي" :نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم"
(عبد الرحمن عزي،2003،ص.)106
كما أن السياقات االجتماعية التي ظهرت فيها مختلف النظريات اإلعالمية هي سياقات
غربية و أمريكية بالتحديد ،هذه السياقات التي تتنافى مع سياقاتنا في كثير من األحيان
األمر الذي ولد حالة من االغتراب لدى النظريات الغربية عند تطبيقها في مجتمعاتنا
العربية و اإلسالمية.
حيث حاو لت "نظرية الحتمية القيمية" تخطي الخلل النظري في النظريات الغربية التي
تدرس فقط الجانب المحسوس ،وهذا ما ال يعبر عن الواقع كما هو بل عن جزء منه،
بالتالي تكون النتائج جزئية ،لذا فقد حاولت نظرية عزي عبد الرحمان تحديد األسس
النظرية لدراسة أثر وسائل اإلعالم عبر محدد واحد وهو الرسالة اإلعالمية وارتباطها
بالقيم ،ويذكر أيضا أن عزي عبد الرحمان في تأسيس نظريته استفاد من دراسة كل
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النظريات الغربية السابقة ومختلف المدارس الكبرى كالبنيوية والتفاعلية الرمزية
والمدرسة النقدية واقترح في نظريته بديال عن النظريات الغربية يخدم خصوصية
المجتمع اإلسالمي وهو التركيز على القيم كأساس في عملية البناء اإلعالمي وبالرغم
من معارضته للعديد من الطروحات الغربية إال انه استعان ببعض المفاهيم واألدوات
البحثية السابقة في استقرائه لواقع اإلعالم في العالم العربي.
و اعتبرت نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم ضمن األفكار الكبيرة في نشرة الجمعية
األمريكية

ألساتذة

الصحافة

و

االتصال

الجماهيري

(= ، )http://www.aejmc.com/?pومع ذلك وجهت لها بعض االنتقادات من
طرف باحثين في هذا المجال تمثلت في اعتبارهم أن هذه النظرية الحتمية القيمية)
تعاني من عدة نقائص كاللبس و الغموض في مفاهيمها و في افتراضاتها كما انتقدها
آخرين بكونها ال ترقى الن تكون نظرية.
لهذا هدفنا في هذا المقال إجراء دراسة حول هذه النظرية و تقديم قراءة تبسيطية
ألهم فروضها من اجل التأكيد على ضرورة أن تدمج نظرية الحتمية القيمية في
اإلعالم ضمن النظريات اإلعالمية واالتصالية كونها نظرية تتوفر على شروط تجعل
منها صالحة لتفسير الظواهر و المشكالت في مجال البحث اإلعالمي ،و هذا ما
سأحاول تبيانه في هذا المقال حيث سأرتكز على أهم شروط النظرية من خالل
التعريف بها وبصاحبها وبخلفيتها الفكرية ومنطلقاتها مع تحديد افتراضاتها وتقديم
قراءة تبسيطية ألهم افتراضاتها والتي تعد لب هذا المقال.
ولتحقيق هذا الهدف قمت بتقسيم هذه الدراسة – باإلضافة للمقدمة و الخاتمة  -إلى
أربع محاور أساسية فحواها كاألتي:
المحور األول :إشكالية و منهجية الدراسة
المحور الثاني :التعريف بنظرية الحتمية القيمية في اإلعالم
المحور الثالث :فروض نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم
المحور الرابع:قراءة ألهم افتراضات دراسة"الزمن اإلعالمي و الزمن االجتماعي"
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.I

منهجية الدراسة:
 -1اإلشكالية:

ذكرنا سالفا أن هذه النظرية لقيت مجموعة من االنتقادات حيث كانت حجة الباحثين
أن النظري ة تفتقد إلى توضيح افتراضاتها و منهجيتها ،لكن لم يغفل صاحبها -عزي
عبد الرحمن -عن ذلك وطرح لنا االفتراضات التي ننطلق منها في إطار النظرية،
باإلضافة إلى منهجية واضحة وهي الرؤية القيمية وأدوات صالحة للدراسة زمانا
ومكانا ومقياسا للقيم تمثل في مقياس (ع س ن) الذي من خالله يمكن للباحث في
الظاهرة اإلعالمية استخراج جملة قيم صنفها صاحب النظرية إلى عدة أبعاد(عزي
عبد الرحمن،2013،ص )32-29وكما انه لكل نظرية مفاهيمها الخاصة طرح عزي
مفاهيم متعددة تخدم وتربط أجزاء النظرية بعضها البعض وتحدد للباحثين منظومة
مفاهيمية ذات بعد حضاري.
وافترضنا في هذه الدراسة أن نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم قدمت البديل األمثل
على كل األدبيات الغربية التي تكاد تكون عقيمة إذا ما أردنا أن ندمجها مع المجتمعات
العربية اإلسالمية في إطار البحث ،دون أن ننكر كونها قدمت األرضية و المنهجية
للنظرية إال أ نها تفتقد إلى روح االنتماء الحضاري القيمي الذي يميز خصوصية كل
مجتمع عن آخر ،ولهذا فان نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم كمبادرة محلية عربية
تنطلق من أسس ومبادئ قيمية ال يجب النظر إليها كجهد بحثي وفقط و إنما حان
الوقت بعدما طرح لنا "عزي" األرض الجاهزة الصالحة للبحث فيها عن القيمة

مقياس (ع س ن) أو (  )A S Nهو أداة بحث انطالقا من نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم وتخص دراسة أثر
وسائل اإلعالم التقليدية و الجديدة على قيم المجتمع بأبعادها "اإليمانية ،الزمنية ،اللسانية ،النفسية ،االجتماعية،
االقتصادية ،السياسية ،التربوية ،الجمالية ،اإلنسانية"على مستوى المواقف و السلوكيات اعتمادا على أساليب دراسة
الجمهور و تحليل المضمون و المقابلة الحوارية و التأويلية ،و تعني تسمية هذا المقياس ( ع س ن) اختصار
ألسماء الباحثين الذين حكموا وطوروا هذه األداة ،ع =/عبد الرحمن عزي(جامعة الشارقة) ،س =/السعيد
بومعيزة(جامعة الجزائر) ،ن =/نصير بوعلي(جامعة األمير عبد القادر قسنطينة).
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وتجلياتها وأصبح البد لنا من االنطالق إلى الميدان لتطبيقها وإدراجها ضمن النظريات
الكبرى المفسرة للعملية اإلعالمية و االتصالية.
وعلى ضوء ما سبق طرحنا التساؤالت التالية :ما فحوى نظرية الحتمية القيمية في
اإلعالم ؟ و فيما تتجلى فروضها ؟ وكيف يمكن قراءة أهم افتراضاتها؟
 -2نوعية الدراسة:
من الناحية المنهجية يمكن اعتبار هذه الدراسة من حيث نوعيتها أو نمطها ضمن
الدراسات و البحوث النظرية التحليلية ،وتندرج ضمن الدراسات األساسية في
مدلولها العام وحقلها الشامل لكونها بحثا وصفيا للتعريف بهذه النظرية و خلفيتها
الفكرية و تحليليا لقراءة أهم افتراضات نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم.
 -3منهج الدراسة:
اعتمدنا على المنهج الوصفي(المسحي) المؤسس على وصف الظاهرة كما هي في
الواقع،وتحليلها كيفيا وكميا وبما أن هذه الدراسة ضمن الدراسات النظرية األساسية
فقد استعنت بهذا المنهج بطريقة كيفية لالطالع على مفهوم النظرية وخلفيتها
الفكرية وأهميتها وأهم فروضها وتوضيح أهم افتراضاتها من خالل قراءة تبسيطية.
.II

التعريف بنظرية الحتمية القيمية في اإلعالم:
 -1صاحب النظرية " عزي عبد الرحمن" :

عبد الرحمن عزي أكاديمي وباحث إعالمي جزائري ،من مواليد  1954بقرية بني
ورثيالن (الجزائر)هذه المنطقة التي عرفت بالثورة وعدم قبــــــــــول األنماط
والقوالــــــب الجاهزة وترسيــــــــخ كروموزمات الحرية في أبنائها لتكون بمثابة البيئة
الصغرى التي ترعرع فيها ،وكان لها النبع التصوري الالشعوري المستقبلي في نشأته
األولى ،لينتقل من مصدر رأسه إلى ثانوية عمر بن الخطاب بالبليدة ويتحصل بعدها
على شهادة الليسانس في الــــــــــصحافة عام  1977من جامعة الجزائر .و تأتي
مرحلة سفره إلى أمريكا فيما بين  1977إلى غاية  1985دارسا و أستاذا بإحدى
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جامعاتها بمثابة الحافز الذي سجل حضور نظريته الحتمية القيمية لإلعالم أو كما
يسميها

هو

مـــــــــجازيا

بالحـــــــــتمية

النظرية

القيميّة

(نصير

بوعلي،2005،ص ،) 05حيث أحدث هذا السفر صدمة استفاقة لديه للنهل من المنابع
الغربيّة و من مختلف مدارسها و خاصة االجتماعية منها التي تنبع من منابع الفكر
الف لسفي الغربي ،هذا النهل الذي كان له الواقع االبستيمولوجي في تكون نظرية
"الحتمية القيمية لإلعالم" لديــــــــــــه حيث بدأت رحـــــــلته إلى هذه النظرية
بقراءاته المتأنــــــــية لنظريات االتصال السائدة آنذاك أكاديمي وباحث إعالمي من
الجزائر ،و يعرف د .عبد الرحمن عزي أنه صاحب نظرية "الحتمية القيمية في
اإلعالم" ومن مؤلفاته :قراءات في نظرية االتصال من إصدار مركز دراسات الوحدة
العربية اإلعالم و تفكك البنيات القيمية في المنطقة العربية و اإلسالمية ،من إصدار
الدار المتوسطية للنشر و مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم حفريات في الفكر
اإلعالمي القيمي :مالك بن نبي ،الوثيالني ،النورسي ،صن تسو ،من إصدار الدار
المتوسطية للنشر ،منهجية الحتمية القيمية في اإلعالم و مقياس ع،س،ن لإلعالم و
القيم من إصدار الدار المتوسطية للنشر،كما صدرت ثالت كتب عن نظرية الحتمية
القيمية في اإلعالم من إسهام عدة أساتذة و طلبة دراسات عليا،وعقد أربع مؤتمرات
وطنية ودولية حول نظريته بجامعة األمير عبد القادر بقسنطينة و جامعة مستغانم.
 -2مفهوم نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم :
نقصد بنظرية الحتمية القيمية في اإلعالم تلك النظرية التي ترتبط بجهود الباحث
األستاذ الدكتور عزي عبد الرحمن "أهمية الرسالة التي تتضمن القيم التي مصدرها
الدين في إحداث التأثير وهو التأثير الذي يكون ايجابيا إذا كانت المحتويات وثيقة
الصلة بالقيم ،و يكون سلبيا إذا كانت المحتويات ال تتقيد بأي قيمة أو تتناقص مع
القيمة".
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 -3خلفية فكرية لنظرية الحتمية القيمية في اإلعالم
إن اهتمام الدكتور عزي عبد الرحمن بالمنظور االجتماعي "الفلسفي" في دراسة
االتصال كظاهرة ذات أبعاد متعددة يعود إلى اهتمامه بالفكر االجتماعي والفلسفي
المعاصر،وقد ساعده هذا الفكر على استيعاب ظاهرة االتصال بمختلف تجلياتها ،كما
أن احتكاكه بإتباع النظريات في أمريكا أزال عليه الغموض ،فكتب عن الظاهرة
االتصالية واإلعالمية انطالقا ً من بعده الحضاري و باالستناد إلى الفكر االجتماعي
المعاصر ،فقام بالبحث في التراث إلى أن جاء ميالد هذه النظرية االتصالية القيمية
التي تتميز ثقافيا ً وحضاريا ً عن النظريات األخرى من دون أن تلغيها بل بالعكس
تساعد على فهمها فهما ً صحيحا ً .
و إذا كان أصحاب نظريات االتصال السابقة اهتموا باألثر أو التأثير الذي تحدثه
وسائل اإلعالم و االتصال ،فإن نظرية عبد الرحمن عزي يصب جزءا ً منها في هذا
اإلطار ،و من هذا المنطلق فدراسة األثر ال يتم في منظوره من دون مرجعية تربط
محتويات وسائل اإلعالم بالقيمة  .و قد استخدم المفكر عزي عبد الرحمن أداة منهجية
من الفكر االجتماعي البنيوي في الكشف عن هذه التأثيرات اإليجابية و السلبية و هي
أداة التضاد الثنائي و التي ترى أن اإليجابي ال يفهم إالّ بمقابلته بالسلبي  .و األمر
الجدير بالذكر أن نظرية الحتمية القيمية اإلعالمية تتعايش مع النظريات اإلعالمية
األخرى على بعض المستويات الواقعية و المنطقية ،و لكنها تنفصل عنها على مستوى
القيمة ،و إذا كانت المرجعية االجتماعية مصدر قوة نظريات االتصال الغربية ،فإن
المرجعية القيمية تشكل ثقل نظرية العالمة الجزائري عبد الرحمن عزي (عبد الرحمن
عزي،نصير بوعلي،2010،ص.)46
 -4أهمية النظرية في حقل علوم اإلعالم و االتصال :
نظرية الحتمية القيمية ذات أهمية بالغة في األبحاث اإلعالمية حيث أنها حاولت
تخطي الخلل النظري في النظريات الغربية التي تدرس فقط الجانب المحسوس ،و هذا
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ال يعبّر عن الواقع كما هو بل يعبّر عن جزء من هذا الواقع و بالتالي تكون النتائج
جزئية ،كما أن نظرية الحتمية القيمية حاولت تحديد األسس النظرية لدراسة أثر وسائل
اإلعالم عبر محدد واحد وهو الرسالة اإلعالمية و ارتباطها بالقيم .
ويرى الباحث " السعيد بومعيزة " أن نظرية المفكر الجزائري عزي عبد الرحمن
على درجة كبيرة من األهمية ألنها تجعل من القيم متغيرا ً مستقالً و ليس تابعاً،
وبالتالي يقول الباحث  " :توضع هذه النظرية في مصاف تنظير المفكرين الكبار أمثال
ماكس فيبر الذي حاول شرح تطور الرأسمالية الغربية انطالقا ً من الدور الذي تلعبه
القيم الدينية البروتستانتية ......الخ ".
وفي سياق آخر ،يشير السعيد بومعيزة أن أهمية نظرية الحتمية القيمية تبرز في
قدرتها على مساعدتنا في فهم أزمة البنية القيمية في المجتمع اإلنساني ككل (السعيد
بومعيزة.)www.valuemediadeterminismyheory ،2016،
.III

فروض نظرية الحتمية القيمية :
 -1الرسالة هي القيمة :
إن القارئ والمتمعن في دراسات وأبحاث المفكر الجزائري عبد الرحمن عزي يجد

هذا الهاجس الجوهري والمركزي ] الرسالة هي القيم [ أي أن يكون االتصال دائما
حامالً للقيم الثقافية و الروحية التي تدفع باإلنسان و المجتمع إلى التقدم .
وإذا كان ماكلوهان في مقولته ~الوسيلة هي الرسالة~ يعني مجتمع الحاضر فإن عبد
ا لرحمن عزي من خالل مقولته ~الرسالة هي القيم~ _حسب ما توصل إليه الباحث
نصير بوعلي من خالل التمعن في أطروحات العالمة_ يرنو بها إلى المستقبل ،أي ما
ينبغي أن يكون عليه اإلعالم في كتلة المجتمع اإلسالمي وغير اإلسالمي ،و أن يكون
االتصال نابعا ً ومنبثقا ً من األبعاد الثقافية و الحضارية التي ينتمي إليها المجتمع
فالرسالة تكون هادفة نافعة إذا ما تمت في إطار أو تصور أو فكر أو انتماء .ويفهم مما
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سبق أن القيمة –حسب عزي -هي حتمية ضرورية عند دراسة اإلعالم وكلما اقترنت
القيمة باإلعالم كلما كان التأثير ايجابيا على المجتمع ،و كلما ابتعد اإلعالم عن القيمة
أو تناقض معها كلما كان التأثير سلبيا ً .
يقول عبد الرحمن عزي أن القيمة تؤسس اإلنسان و ال يكون هذا األخير مصدر القيمة
بل أداة لها { أي تجسد فيه القيمة } (نصير بوعلي،2005،ص.)45
 -2األثر اإلعالمي و نظام القيم :
إن الجديد في نظرية عزي عبد الرحمن هو تقسيمه للتأثير إلى تأثيرات ايجابية و
أخرى سلبية على غرار ما هو معروف في الدراسات االمبريقية من تأثيرات كامنة و
أخرى ظاهرة ،مباشرة ،غير مباشرة ،تأثيرات على المدى القصير و أخرى على
المدى البعيد ......الخ .
وتتضمن تأثيرات محتويات و سائل اإلعالم االيجابية في منظوره ما يلي  :تعزيز
القيم ،التنشئة االجتماعية ،توسيع االستفادة من الثقافة ،الوعي بالعالم الخارجي ،أو
توسيع المحيط ،النظر من زاوية خارجية ،معايشة عوالم متعددة ،تحمل اإلنسان عبر
الزمان و المكان ،اإلشباع ،الترفيه ،نقد الذات و تغييرها ،اإلعالم و التفسير و التحليل.
أما التأثيرات السلبية فهي :تبسيط وتشويه الثقافة ،تضييق المحيط ،تقليص المحلي
وتوسيع العالمي ،إضعاف نسيج االتصال االجتماعي ،إضعاف دور قادة الرأي و
الفكر ،تقمص أدوار النجوم.....الخ ،و هذا ما سنفصل فيه الحقا ً فيما يخص الفروض
القيمية التي تعتمد عليها دراستنا.
 -3نحو ربط ثقافة الحواس بالقيم:
إن التحليل الذي قدمه عبد الرحمن عزي في قراءته االبستمولوجية في تكنولوجيا
االتصال يحيل المتمعن الوقوف أمام معرفته الكاملة بالموضوع ،أي بوصفها نظرية
في علوم اإلعالم واالتصال مبنية على تكنولوجيا الحواس ،وهي في األصل معرفة
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إنسانية ولذلك يمكن فعالً فهم العالم الذي من حولنا من خالل الحواس ،و يمكن معرفة
تطور البشرية من خالل وظيفة الحواس في اإلنسان أيضا.
ويرى الباحث نصير بوعلي أن الغاية والمقصد من تفسير عزي عبد الرحمن لإلعالم
حواسيا ً هو أوال التنبيه إلى العالقة الترابطية بين العالم و المعلوم أي بين العارف و
غيره ،كما يقصد بها التنبيه إلى مخاطر تجزأ اإلنسان (نصير بوعلي ،2005،ص
.)48
.IV

قراءة في أهم افتراضات دراسة "الزمن اإلعالمي و الزمن االجتماعي :
 -1الزمن االجتماعي المعايش و الزمن اإلعالمي الرمزي :

يرى "عزي" انه إلى عهد قريب كان الزمن السائد في الجماعات السكانية العربية
تقليديا ً و "زراعياً" مع اندماجه بشكل خاص بالزمن الديني (الجزئي) كتوقف العمل
أثناء مواعيد الصالة و تغير زمن اإلنتاج والعالقات االجتماعية في رمضان و الخ .و
قد لعب االستعمار دورا ً في إحداث الشرخ في هذه البنية الزمنية ،وبخاصة في المنطقة
المغاربية ،وأدخل زمنا ً قائما ً على البنية الذهنية الرأسمالية.
وهكذا أصبح زمن العمل اإلداري ،مثالً ،منفصالً عن الزمن الديني المعايش .وبمعنى
آخر حدث فصل مصطنع بين الزمن الثقافي الذي ينتمي إليه الفرد و الزمن المعاصر
الذي ينغمس فيه الفرد كضرورة معيشية مفروضة .وينطبق ذلك على وتيرة األزمنة
االجتماعية الفرعية كالزمن العائلي والدراسي و الترفيهي .فزمن االستيقاظ وتناول
الطعام و االستراحة و النوم التمدرس رعاية األبناء و األجداد و زيارة األقارب
وغيرها قد تأثر بمعادلة الزمن الثقافي المحلي "المشوه" و الزمن المستورد الذي
أصبح يتسم بالعولمية بفعل سيادة الزمن اإلعالمي .وبعامة فإن الفترة االستعمارية "
تكون قد أعادت هيكلة زمن المجتمع و غيرت الذهنية و المواقف تجاه الزمن".
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وحديثاً ،فإن استيراد التكنولوجيا الجاهزة كان على حساب زمن اكتساب هذه
التكنولوجية أو تعلمها .وقد تحولت عملية شراء زمن التكنولوجيا إلى ما سماه مالك بن
نبي في سياق مماثل ،بعملية تكديس منتجات الحضارة .و ترتب على ذلك أن أصبحت
هذه الصناعة المستوردة تشكو نقصا ً في الفئات المتخصصة و الموارد المرتبطة
باستمرارها ،إضافة إلى متطلبات المتابعة والصيانة .كما يشير رشيد بوسعادة إلى أن
عنصر "الزمن" ظل عامل ثانويا في مختلف مخططات الدولة الحديثة ،فمعظم
المشاريع ال تنجز في وقتها أو في إطار الميزانية المخصصة لها ،وفي ذلك ضياع
لزمن األمة و مواردها .إن تبني مبدأ التنمية بشراء الزمن فقط (استيراد التكنولوجيا
المتاحة بشكل "سريع") ولّد تناقضات وأمراضا ً اجتماعية على عدة مستويات
:البيروقراطية ،سوء العالقة مع الجمهور ،الوساطة،التبذير،االختالس،الخ (عزي عبد
الرحمن،2005،ص.)5
إن التصنيع في الغرب أنتج زمنا ً خاصا ً مرتبطا ً بتطور الثقافة التي بدورها ولّدت
"تقدير" الزم ن الخاص بهذا النمط من الحضارة ،فتنظيم العملية الصناعية تطلب عقلنة
النظام االجتماعي ،بما في ذلك تثمين الزمن .وكلما تم تثمين الزمن ماديا تم التعبير
عنه كذلك ،فيصبح الزمن ماالً ( )Time is Moneyفي النظام الصناعي الرأسمالي.
والحاصل أن استيراد زمن التصنيع في المنطقة العربية و اإلسالمية لم يواكبه تطور
ثقافي يعيد تشكيل النظرة إلى الزمن  ،بحكم أن هذه الثقافة ذاتها ال تنظر إلى الزمن
نظرة مادية بحتة  .وترتب على هذا التناقض بين شراء الزمن والزمن المعايش حالة
من التوتر و القلق و "كره" العمل ذاته ،ومن ث َّم االرتكان إلى الكسل و الالمباالة و
التظاهر بالعمل من دون إتقانه ،كعامل ثقافي فاعل في الحياة االجتماعية  ،بل إن هناك
ي عمل .و شاع تعبير"اقتل الوقت"
مباهاة بأن الفرد يعمل في وظيفة ليس فيها جهد أ ّ
في هذا المحيط الثقافي .كما أن العمل اليدوي يُنظر إليه نظرة دونية في العديد من
المجتمعات العربية و اإلسالمية.أن عدم االكتراث بمرور الزمن القادم من هناك ،و
ذلك ما هز كيان الفرد و مؤسساته التقليدية  ،كالعائلة و األرض التي كانت توفر

151

اإلحساس بالحنان و االنتماء  .ويرى بوسعادة في هذا السياق أنه "يتم استهالك
التكنولوجيا لالستهالك و ليس لإلنتاج".
و يعتبر الزمن اإلعالمي (الزمن المرتبط بوتيرة و مضمون محتويات وسائل اإلعالم
) طرفا ً أساسيا ً في تطور أو تشكل الزمن االجتماعي على الرغم من أن الزمن
اإلعالمي بدوره يبتعد في عامته عن الزمن القيمي  .وبنيوياً ،فالزمن اإلعالمي زمن
رمزي و ليس حقيقيا  ،أي يعيشه اإلنسان بصفة رمزية كمشاهدة التلفزيون مثالً .ويبدو
للوهلة األولى أن العالقة بين الزمنين االجتماعي و اإلعالمي جدلية  ،أما الحاصل فإن
الزمن اإلعالمي بحكم نفوذه و امتداده إلى جل شرائح المجتمع كاإلذاعة و التلفزيون و
االنترنت واستغراق الفرد المعاصر وانهماكه مدة طويلة نسبيا ً في التعامل مع هذه
الوسائل الزمنية فإنه أصبح موجه الزمن االجتماعي(.عبد الرحمن عزي،2005،ص
)10
هنا يرى عزي عبد الرحمن ،أن السائد في عالمنا المعاصر مزيج من الزمنين
اإلعالمي واالجتماعي ،وكالهما محدود الصلة بالزمن القيمي .وترتب عن ذلك أن
أصبحت معظم مجتمعاتنا العربية و اإلسالمية كيانات الزمانية ،أي تعيش على هامش
الزمن و التاريخ  ،فالكيانات الالزمانية ذات الزمن المفكك ال تمتلك القدرة على التأثير
في الزمن ،ناهيك بتوجيهه في هذا االتجاه أو ذاك.
 -2الزمن اإلعالمي و إعادة تشكيل الزمن االجتماعي المعاصر:
يرى عزي في هذه الدراسة أن غلبة الزمن اإلعالمي وسيطرته يعودان إلى سيطرته
البنيوية على زمن األفراد و الجماعات ،وذلك ما يظهر في حجم الساعات التي يقضيها
الفرد مع الشاشة و الحاسب .وبمعنى آخر ،فقد تقلص زمن العالقات االجتماعية تقنيا ً و
عمليا ً مع ظهور أي وسيلة إعالمية جديدة .فظهور الصحف قلل زمن الحراك
االجتماعي وبخاصة في أوساط الفئات المثقفة  ،و أدى اكتشاف اإلذاعة إلى تحول
االستماع إلى افآلة اإلذاعية على حساب االستماع المباشر لآلخر .واستقطب ظهور
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التلفزيون جل األنظار  ،إذ أصبح الفرد يرى بعينه أكثر من الرؤية باإلدراك والوعي
الفردي أو الجماعي .وساهمت شبكة االنترنت ما تبقى من الزمن االجتماعي المفقود
المعايش بحجة أن هذا االتصال تفاعلي يعوض جزءا ً من الزمن االجتماعي المفقود في
الوسائل اإلعالمية األخرى.ولذا فإن العالقة بين الزمنين اإلعالمي واالجتماعي غير
متكافئة بنيويا.
و قد ارتبط هذا االختالل بمجموعة من العناصر األخرى التي توجزها نظرية الحتمية
القيمية فيما يلي :
 إن الزمن اإلعالمي "مفروض إلى حد كبير"بينما يتأثر الزمن االجتماعي
بالتطور التدريجي الحاصل محليا ًفي المجتمع على الرغم تشوه هذا األخير
بحكم ظروف تاريخية و ظرفية( .عزي عبد الرحمن،2005،ص)16
و يعني ذلك أن الزمن اإلعالمي في األصل صناعة غربية و قد أدَّى إدخالها
إلى المنطقة العربية و اإلسالمية إلى انتقال "الحالة" أو "الجو الذي يحكم هذا
الزمن" أو "الوتيرة" كحركة الممثلين في السينما والمسرح واألسبقية الزمنية
في تقديم الخبر الخ إلى هذه المنطقة،

ويعتبر الزمن االجتماعي بطبيعته

إنتاجا ً محليا ُ أقرب إلى واقع هذه المجتمعات من غيره من األزمنة ،فدخول
الزمن اإلعالمي كان إقحاماً ،أما الزمن االجتماعي فهو تطور ذاتي على الرغم
من تشوهه تاريخيا ً و أيديولوجيا ً و فقدان صلته األساسية بالقيمة.
 إنه على الرغم من أن الزمن اإلعالمي و االجتماعي المعايش حاليا ً ذو صلة
محدودة بالزمن القيمي إال أن الزمن االجتماعي أقرب إلى الواقع المحلي من
الزمن اإلعالمي.
 إن الزمن اإلعالمي زمن رمزي بينما يرتبط الزمن االجتماعي بالواقع
المعايش:
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إن الزمن اإلعالمي ظاهرة رمزية فالفرد يتعامل مع محتويات وسائل اإلعالم
من خالل رمزية النص و الصورة و الفيديو ،ويعني ذلك أنها ليست حقائق و
إنما تعبير عن تلك الحقائق .فالزمن اإلعالمي يوفر للفرد عالما ً رمزيا ً قد ال
يكون قائما ً في الواقع المعايش ،الشيء الذي يفتح له باب الخيال والتأمل و
معايشة عوالم متعددة غير حاضرة في زمنه االجتماعي .وقد يكون الفرد واعيا ً
معظم الوقت أن الزمن اإلعالمي ليس بالضرورة حقيقة (كأن يكون الزمن بين
الزواج و الطالق دقائق في فيلم بينما يستغرق ذلك شهورا ً أو سنوات في الزمن
االجتماعي) ،و قد يخلط بين العالمين و لكنه يبل ذلك شعوريا ً أو بصفة غير
شعورية بحكم أنه يلبي عددا ً من احتياجاته إلى حين.
 إن الزمن اإلعالمي يفرض شكليا ً وتيرة أسرع من تلك التي يقوم عليها التحول
االجتماعي ،الشيء الذي يجعل هذا األخير في حالة عدم توازن و عدم استقرار
على المستويين الفردي و االجتماعي(عزي،2005،ص)17
إن ما كان يتعرض له الفرد في عدد من السنوات اجتماعيا ً يواجهه الفرد في
لحظات معدودة في الزمن اإلعالمي .فبعض المفردات و السلوكيات و الصور
تقدم للفرد الناشئ في الزمن االجتماعي ،على مراحل ،مراعاة ً لدرجة نضج
الفرد نفسيا ً و روحيا ً و جسدياً .أما الزمن اإلعالمي فيخترق جل هذه الحدود و
يقفز فوق هذه المراحل .و بتعبير آخر فإن الزمن اإلعالمي "يدوس" في
لحظات ما تم استثماره سنوات في الزمن االجتماعي  ،الشيء الذي يجعل هذا
الخبر قليل الجدوى في التعامل مع هذا الزمن الذي ال تحكمه سنن أو ضوابط ،
وذلك ما يالحظ في ألفاظ بعض الفئات الشابة و ضعف حساسيتها للمحذورات
االجتماعية .
 إن كثرة التعامل مع الزمن اإلعالمي يبطئ حركة الزمن االجتماعي و العكس،
يسرع حراك الزمن االجتماعي:
أي أن قلة التعامل مع الزمن اإلعالمي ّ
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و يعني ذلك أن كثرة "االنغماس" في الزمن اإلعالمي (كمشاهدة التلفاز و
تصفح شبكة االنترنت) يكون بالضرورة على حساب الزمن االجتماعي (قلة
العالقات والروابط المباشرة) بين األفراد ،والحاصل أن التعلق "المفرط"
بالوسائل المسموعة و المرئية بخاصة يحدث الكسل و االسترخاء في أوساط
جمهور هذه األخيرة  ،فطبيعة هذه الوسائل ترفيهية تخاطب الجمهور و هو في
حالة استرخاء آخر النهار  .و تاريخيا ً فإن ظهور هذه الوسائل ارتبط جزئيا ً
بالحاجة إلى ملء وقت فراغ اإلنسان بعدما انخفض عدد ساعات العمل بفعل
التطور التكنولوجي ،وساهمت هذه الخلفية في تدعيم ميل الفرد المعاصر إلى
التعامل مع هذه الوسائل بنوع من "االستخفاف" كونها وسائل تسلية إضافية في
زخم الحياة المادية المعقدة .
 إن غلبة الزمن الفرعي المتأثر بالزمن اإلعالمي في األوساط األكثر حركية
يرتبط بالبحث عن الهوية و التمرد على الزمن االجتماعي للفت االنتباه أو تأكيد
الذات .
 إن الزمن اإلعالمي عزز الثقافة الفرعية للفئات األكثر حركية على حساب
حضور الزمن االجتماعي العام السائد.
 إن الزمن اإلعالمي في معظمه زمن المجتمعات المصنعة و عادة ما يدفع
الزمن المحلي إلى االنحصار واالضمحالل:
إن معظم مضامين الزمن اإلعالمي وبخاصة المسموعة و المرئي مرتبطة بالزمن
الغربي و حتى تلك المنتجة محليا ً فإنها كثيرا ً ما تعيد إنتاج وتيرة الزمن اإلعالمي
الغربي كما نالحظ ذلك في المسلسالت و األفالم و تقديم األخبار شكال و في معظم
المضمون ،و الحاصل أن هذا الزمن العولمي الوافد يكون على حساب الزمن المحلي
سواءا ً إلى كان اجتماعيا ً أو قيمياً .وقد يؤدي هذا الزمن العولمي إلى إضعاف الهوية
واإلحساس باالنتماء على الرغم من أن هذا الزمن رمزي كما سبق الذكر.
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 -3الزمن اإلعالمي و تفكك البنية الثقافية و القيمية :
يرى عزي في ذات الدراسة أن هذه التأثيرات السلبية تعود إلى سوء استخدام الزمن
اإلعالمي  ،و يقصد بسوء االستخدام أوال المبالغة في االستخدام إلى حد اإلدمان أي
_حجم االستخدام _ و ثانيا ُ االستخدام الذي يخل بقيم المجتمع كالتأثر غير المباشر
بالمضامين التي تحمل أنماطا ً و سلوكيات غير قيمية أو األثر المباشر الظاهر في
اإلعالنات المروجة للتدخين و الخمر  ،و كذا الدخول في عالقات رمزية غير
مشروعة مع الجنس افآخر و اإلطالع على المواقع اإلباحية أي نوع االستخدام ،
وعلى هذا األساس يقسم المنظور القيمي هذه التأثيرات السالبة إلى جزء يعود إلى
الزمن الكمي في حد ذاته بغض النظر عن المضمون  ،و جزء يعود إلى الزمن
النوعي  ،أي المضمون الذي يحيد عن القيم و الثقافة بعامة .
االفتراض  : 1عن الشباب أكثر ارتباطا من غيرهم بأية تكنولوجيا جديدة بحثا عن
اإلثارة و المغامرة و من ثم فإنهم أولى العناصر االجتماعية في تبني هذه التكنولوجيا
و التأثر بها:
إن السن حسب عزي يلعب دوره في سرعة تبني أية وسيلة مستحدثة  ،فالفرد الشاب
يميل إلى التقبل التلقائي للجديد بحكم أنه ليس مرتبطا ً بتجربة "طويلة" ال يود المساس
بها أو تعديلها ناهيك بتغييرها لما لذلك من كلفة و ألم يستتبعان أي تحول في العادات و
الممارسات المألوفة ن و لعل الفرد الشاب يجد إثارة و مغامرة في كل مستحدث وال
يستوعب فكر الكبار المتردد في العالقة مع الجديد .فالشباب بطبعه عنصره تجديد و
تغيير وعادة يكون أول من يتبنى هذه التكنولوجيا .و قد اعتبرت العديد من دراسات
تأثير وسائل االتصال أن فئة الشباب شأنها شأن العناصر النشطة في المجتمع أسرع
الفئات تقبالً للجديد و أكثرها تأثيرا ً على افآخرين  ،أي أنها التي من خاللها تنتقل
المستحدثات التقنية و غيرها إلى فئات المجتمع  ،وبخاصة المترددة أو الرافضة منها.
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االفتراض  : 2أن كثرة االستخدام يرتبط بالبحث عن الهوية و التمرد على المجتمع
للفت االنتباه أو تأكيد الذات (:عبد الرحمن عزي،2011،ص )4
يقول عزي أن مرحلة الفئات األكثر حركية و المراهقة تتميز بخاصة بالتحوالت
النفسية والجسدية التي تجعل الشباب غير متوازن نسبيا ً  ،و ث ّم عرضة للتقلبات التي قد
تكون مفاجئة  ،و يكون هذا األمر كافيا ً كي يجعل الفرد يحاول لفت انتباه افآخرين إلى
وضعه و تميزه  ،فهو يريد أن يقول إنه كيان مستقل و يختلف عن أوليائه و أترابه و
يملك من السمات و المهارات ما ال يمتلكه افآخرون ،و ذلك يتطلب في نظره اعتراف
افآخرين و تقديرهم له ،و قد تجاوز الفرد هذه المرحلة بأمان و قد تصاحبه متاعب
عدة  ،كما أن هذه المرحلة قد تكون قصيرة أو طويلة حسب األحوال و الظروف.
و تكون عالقة الفرد مع الجنس افآخر جزءا ً من هذه المعادلة  ،فهو يحاول جذب
االنتباه بالمخالفة على حد المثل القائل "خالف تعرف"  ،و تكون إحدى الوسائل في
أحداث هذه الجاذبية و التمرد بالمبالغة في االرتباط بمجال الزمن الفرعي الذي قد
يبرز في االرتباط بأي وسيلة تحقق هذه الحركية كاألغاني و التصفح السريع لالنترنت
و التباهي بأول من يقتني المبتكرات و هكذا  ،و ينعكس ذلك في سلوكيات اجتماعية
عدة كقيادة السيارات بسرعة  ،و تقليد نجوم الزمن اإلعالمي في الحركة و األصوات
و األزياء  ،و الميل إلى التطرف و معاداة الزمن االجتماعي و لو إلى حين.
االفتراض  : 3إن الشباب ينجذبون لالنترنت أكثر من وسائل اإلعالم األخرى التقليدية
لعنصر التفاعل المباشر الغائب نسبيا ً في الوسائل األخرى
االفتراض :4ان االنترنت تمثل عالما رمزيا يقترب أو يبتعد من الواقع المعايش ،ومن
ثم فإن تأثيرها قد يظل في هذا المستوى و ال ينتقل إلى الواقع تلقائيا ً و بنفس الشكل و
المضمون .
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االفتراض : 5أن العالقة بين عالم االنترنت و سلوك الشباب في الحياة اليومية أوضح
من تلك العالقة مع وسائل اإلعالم األخرى رغم صعوبة ضبطها لتدخل العوامل
االجتماعية الخارجية .
االفتراض  : 6أن االنترنت عززت الثقافة الفرعية للشباب على حساب حضور الثقافة
العامة السائدة
االفتراض  : 7أن ما يالحظ حاليا في سلوكيات الشباب و "مبالغته" في استخدام
االنترنت قد يكون ظاهرة مؤقتة ريثما تنتقل هذه الوسيلة من مرحلة "االنبهار بها" إلى
مرحلة التعامل معها "بصفة طبيعية"
االفتراض  : 8أن فئة الشباب و أن كانت تشترك في بعض سمات الفريق
المرجعي،إالّ أن هناك فروق فردية كالتنشئة العائلية و المجتمعية و طبيعة الشخصية و
التجربة و دوافع استخدام الشبكة و غيرها تجعل عملية التعميم صعبة
(عزي،2011،ص )9
االفتراض  : 9أن الشباب يتأثر بثقافة مجتمعية و التي تحمل نظرة ازدواجية تجاه
التعامل مع شبكة االنترنت و التكنولوجيا المستحدثة عامة :الرغبة و التخوف ،التبني و
الرفض ،الحب و الكراهية،اإلثارة و التخوف إلخ .و ذلك ما يجعل الشاب يندفع في
اتجاه استخدام هذه الوسائل من جهة و اإلحساس بالذنب أحيانا من جهة أخرى
االفتراض : 10إن دراسة تـأثير االنترنت على الشباب حسب "عزي" ال تتم من دون
مرجعية تربط المحتويات بالقيم  ،و نظريا ً  ،فإن كان استخدام الزمن اإلعالمي ذا صلة
قريبة أو غير متناقضة مع القيم ن كان التأثير إيجابيا ً و العكس  ،و على هذا األساس
فإن السؤال الذي يتعين طرحه ليس الزمن اإلعالمي(شبكة االنترنت) في حد ذاته  ،و
لكن و تيرته و مضمونه وحسن استخدامه أو سوئه .
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يعالج المنظور القيمي هذا الموضوع ،و يعني ذلك أن األساس في تحديد العالقة بين
الشباب و االنترنت هو طبيعة المحتويات التي يتصفحها و يتعرض لها ما إذا كانت
تنسجم أو تتعارض مع قيم المجتمع  .و القيمة كما سبق اإلشارة إلى ذلك تشمل كل ما
يسمو بالفرد ،و أصلها الدين و قد تتجسد في جل ما تحمله الثقافة من معايير و
ضوابط و سلوكيات .على هذا األساس تحدد العالقة مع الزمن اإلعالمي في النبض و
الحركة و الطريقة و الشكل و المضمون الخاص بهذا الزمن على الرغم من تداخل
هذه العناصر ،و عامة فإن الزمن اإلعالمي أثّر سلبا ً في الزمن القيمي في الشكل و
معظم المضمون.
فالتأثيرات السالبة البنيوية فيما يخص حجم االستخدام (الزمن الكمي) حسب عزي
تشمل  :التأثيرات السلبية
ثانيا :تأثيرات سوء استخدام اإلنترنت على الشباب
يقصد بسوء االستخدام أ ) المبالغة في االستخدام إلى حد اإلدمان  ،أي حجم االستخدام
– و ب ) االستخدام الذي يخل بقيم المجتمع كالتأثر باإلعالنات المروجة للتدخين و
الخمر وكذا الدخول في عالقات رمزية غير مشروعة مع الجنس افآخر و االطالع
على المواقع اإلباحية  ،أي نوع االستخدام  .وعلى هذا األساس يقسم صاحب نظرية
الحتمية القيمية هذه التأثيرات السالبة إلى جزء يعود إلى كثرة االستخدام في حد ذاته
بغض النظر عن المضمون و جزء يعود إلى المضمون الذي يحيد عن القيم و الثقافة
عامة( .عزي،2011،ص )13
.1التأثيرات السالبة
أ.التأثيرات البنيوية:

االفتراض  / 11أن كثرة استخدام االنترنت تحدث اإلحساس

بالعزلة:
يرى عزي أن كثرة االستخدام ينمي النزعة الفردية لدى الفرد و قد يجد الشاب المتعة
في االنفراد و التمركز حول الذات و يُكون ذلك حالة مرضية من نوع "األنانية"
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( ) Egoismالذي تحدث عنه كل من "ابن خلدون" و "دور كايم" في وصف طبيعة
اإلنسان الحضري أو المتمدن  .و في هذه الحالة يتعين إيجاد آليات تعيد الفرد إلى
االندماج في محيطه االجتماعي مرة أخرى .
االفتراض  :12أن كثرة استخدام االنترنت في حد ذاتها تؤثر سلبا على مهارات
االتصال الشخصي ومن ثم يضعف نسيج االتصال االجتماعي :أكدت دراسة "الكويت"
أن الشاب يجد تصفح االنترنت أكثر متعة من الجلسات االجتماعية التقليدية (الديوانية)
و أن االستخدام الفردي هو السائد في العالقة مع االنترنت  .أي أن التصفح تجربة
شخصية ليست اجتماعية ( %10فقط يتصفحون الشبكة مع عائالتهم ) يستتبع ذلك أن
يفقد الفرد تدريجيا كيفيات و إيتيكات التعامل مع افآخرين لغويا و سلوكيا على
المستوي الفردي و ذلك ما يضعف التواصل و الحراك االجتماعي في الواقع .
االفتراض  :13أن كثرة استخدام االنترنت في حد ذاتها يجعل الفرد يخصص وقتا
محدودا للتواصل العائلي و تكوين األصدقاء و ذلك ما يؤثر سلبا على العالقات و
الوظائف و المسؤوليات االجتماعية للشباب  ,أي أنها تعمل على تضييق المحيط :
يترتب عن االفتراض السابق أن كثرة استخدام الشبكة يكن على حساب العالقة مع
العائلة و األقارب  ،والفرق المرجعية األخرى مما يضعف االنتماء العائلي و
االجتماعي و ما يترتب عن ذلك من ابتعاد الفرد عن المسؤولية العائلية و االجتماعية
و األدوار  ،و قد بينت نظرية "الثقافة ذات السياق الواسع و الضيق " ( & High
 )low context culturesان وسائل اإلعالم تلعب دورا عكسيا في الثقافات
المختلفة فهي تلعب دورا سلبيا في الثقافة الغنية في محيطها بالمعاني و العالقات
االجتماعية (كالثقافة العربية مثال ) فهي تبعد األفراد عن بعضهم البعض و تحرمهم
من اكتساب هذه المعاني والعالقات والعكس بالنسبة للثقافة الفقيرة نسبيا في هذه
المعاني والعالقات .
ب.تأثيرات المضمون :
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االفتراض : 14أن سوء استخدام االنترنت (المضمون) يؤدي غلى إهدار القيم أو
تحييدها :
أظهرت دراسة "الكويت" أن  %30من الشباب يستخدمون االنترنت للقاء الجنس
افآخر  ،و يعني ذلك أن القيود القيمية الخاصة بعدم لقاء الجنس افآخر خارج االقارب
و الزواج تم تجازوها  .و يظهر في الدراسة المذكورة أن المواضيع التي تدفع اإلناث
الى االحتكاك بالجنس افآخر معرفة منظور الذكور و كيفية التعامل مع الصراع مع
األصدقاء و القلق من األولياء و الزوج المثالي  .كما اعتبر الجنسان أن التواصل مع
ا لجنس افآخر على الشبكة يوفر األمن الشخصي و جذابا في نفس الوقت  ،و البعض
من هذا التواصل يتحول إلى لقاءات حقيقية  ،و تشير الدراسة المذكورة أن  % 61من
هؤالء الشباب يرون أن االنترنت تؤثر سلبا ً على أخالقيات و سلوكيات الشباب .و مرة
أخرى  ،فإن هؤالء الشباب يرون ان عالقاتهم مع الجنس افآخر على االنترنت ليس
بغرض تكوين عالقات حقيقية كالزواج مثالً و إنما يرونه حالة مؤقتة غير جدية في
كل األحوال .
اإلفتراض: 15أن سوء استخدام االنترنت (المضمون) يؤدي إلى إضعاف الحساسية و
االستحياء تجاه الممنوعات الثقافية :
تبين الدراسات أن التعود على اللّفظ مقدمة لفعله بل هناك من اعتبر أن اللّفظ الذي
يكرره الفرد كذا مرة يؤدي على الفعل بالضرورة .وإذا كانت الثقافة قديما ال تستحل
التلفظ ببعض الكلمات و التعبيرات خوفا ً من انتقالها إلى الفعل ن فإن شبكة االنترنت
تقفز فوق هذه الحواجز و تستحل في لحظة ما منعته الثقافات لقرون .إن أي مشهد
سلبي له تأثير سلبي على الفرد و من ذلك أن ال يأخذ الفرد الحدود التي تسطرها ثقافته
على محمل الجد فيتخطى تلك معتقدا ً بحكم تعوده على ما يتعرض له على الشبكة بأن
ذلك أمرا ً عاديا أو من العاديات .وقد أظهرت دراسة "الكويت" أن الشابات اللّواتي
يستخدمون االنترنت للتواصل مع الجنس افآخر أصبحن ال يستحين في مقابلة هؤالء
وطرح المواضيع المقيدة ثقافيا ً بجرأة دون تردد.والحاصل أن إضعاف هذه الحساسية
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قد تجعل الفرد يتجاوز الممنوعات بسهولة دون وعي بذلك ،و ذلك على الرغم من
رمزية هذه العالقة .
االفتراض  : 16أن سوء استخدام االنترنت (المضمون) يؤدي إلى إضعاف دور قادة
الرأي والفكر وتقمص أدور (نجوم االنترنت)
إن شأن االنترنت في ذلك شأن التلفزيون و الوسائل المسموعة و المرئية إذ أن النماذج
التي يتم تسويقها افآن هي الممثلون و المطربون و عارضو األزياء و ما شابه ذلك  .و
الحاصل أن الصفات المرتبطة بهذه النماذج ترتبط بالشبابية و الزينة و األجسام ،
الشيء الذي يجذب الشاب في هذا السن بالذات إن لم تكن لديه حصانة قيمية كافية  ،و
قد يتبناهم الشاب كقدوة في حياته فينشغل بهم و بحياتهم و يمضي زمانه بدون زمان
خاص به و في إ هدار لذاته و مجتمعه  .أما حضور قادة الرأي و الفكر على الشبكة
فقليل نسبيا ً و قد ال يتضمن ذلك التشويق و التعليب و التغليف الموجود في حالة
اإلعالنات التسويقية األخرى ( .عزي عبد الرحمن،2011،ص)19
االفتراض: 17أن سوء استخدام االنترنت (المضمون) قد يكون وسيلة للتهرب و
اإلفالت من الواقع االجتماعي و يكون تعويضا غير حقيقي لعالقات اجتماعية مفقودة
و ذلك ما يالحظ في كثرة الدردشة على االنترنت  :و يعني ذلك أن التعلق باالنترنت
قد ال يكون نتيجة رغبة تلقائية وإنما هروبا من واقع اجتماعي يعتبره الفرد ال يلبي
احتياجاته و رغباته م هما كانت هذه األخيرة و تلك هي حالة مرضية من جانب أن
الفرد يعوض بواسطة هذه الوسيلة ما يفقده في واقعه خاصة ما تعلق األمر بالعالقات
االجتماعية .فالتعلق للحصول على عالقات اجتماعية مفقودة في الواقع قد يحدث
إحساسا وهميا ً بالتعويض مما يزيد الفرد عزلة و ابتعادا عن السياق االجتماعي
الحقيقي .و قد أظهرت كل من دراسة "الكويت" و "الرياض" أن الدردشة و االتصال
االلكتروني أهم نشاط يجذب الشباب إلى االنترنت في هذه المنطقة.
االفتراض  : 18إن سوء استخدام االنترنت (المضمون) يؤدي إلى تقليص المحلي
وتوسيع العالمي:
162

إن الكثير من المحت ويات التي يحتك بها الشاب على الشبكة ليس بالضرورة عن واقعه
المحلي بل عن ظواهر عالمية ترتبط بالمجتمعات األكثر حضورا ً و إنتاجية على
الشبكة

و ذلك رغم وجود ما يربطه بالواقع المحلي كالصحف و اإلذاعات و المواقع

المحلية...الخ .و الحاصل أن مثل هذا يقلل االحتكاك بالمحيط االجتماعي و كل ما هو
خاص و يجعل الفرد مرتبطا أكثر بما يجري في العالم الخارجي من أحداث أو
تطورات في شتى المجاالت .و إذا كانت بعض التأويالت تقول أن هذا التعرض
سيكون مع الزمن وعيا أو انتماءا ً عالميا ً لدى الفرد إال أن ذلك أمر مبالغ فيه على
اعتبار أن المحيط المحلي يفرض نفسه في نهاية المطاف.
االفتراض: 19ان سوء استخدام اإلنترنت (المضمون) يؤدي إلى تنمية النزعة
االستهالكية و تعزيزها :
تعج االنترنت باإلعالنات و الرسائل الفجائية ( )pubs-upالتي ال يكاد موقع أو حتى
صفحة أن تخلو منها .وإذا كان اإلعالن في حد ذاته ظاهرة تجارية عادية تربط
المستهلك بالسلعة و تدر بالفائدة للطرفين فإن كثرتها قد تجعل الشاب يستهلك ما ال
يحتاجه و بتكلفة قد ال يقدر عليها .كما أن الكثير من اإلعالنات تخل في شكلها أو
مضمونها أو االثنين بالقيم كالصور العارية مثالً .وتشير بعض الدراسات أن العديد من
المؤسسات التي تتاجر في مجال التدخين والكحوليات وغيرها تستهدف الشباب خاصة
على أنهم الفئات األكثر عددا و استخداما لالنترنت.
االفتراض  : 20إن سوء استخدام االنترنت (المضمون) قد يؤدي إلى المزج بين
الحقيقي و الرمزي :أظهرت الدراسات الخاصة بتأثير وسائل اإلعالم التقليدية
كالتلفزيون مثال أن األفراد الذين يشاهدون األخبار بكثرة و استمرار يعتقدون أن العالم
حولهم اقل أمنا مما هو عليه حقيقة .فكثرة التصفح في حد ذاتها قد تعطي الفرد
اإلحساس ثم االعتقاد بأن ما يقرأه و يشاهده هو الحقيقة في حد ذاتها .و إذا كان
األطفال يعا نون من هذا المزج في المراحل األولى من الطفولة فإن ذلك يعود للظهور
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مرة أخرى ليس بفعل قلة النضج الذهني و المعرفي و ليس بحكم كثرة االستخدام و
االنعزال عن المحيط االجتماعي و الثقافي الحقيقي (.عزي،2011،ص)21
ب .التأثيرات الموجبة  :يخص هذا الجانب حسن استخدام الشبكة و يقصد بذلك
االستفادة تعليميا و معرفيا و ما يرتبط بتنمية و تعزيز ثقافة الشاب و قيمه  .و يتضمن
ذلك بدوره مجموعة من االفتراضات:
االفتراض  : 21إن حسن استخدام الشبكة يساهم في توسيع دائرة االستفادة من
الثقافة و العلوم :
أصبحت الكثير من المحتويات و المراجع و الموروثات شائعة على االنترنت  ،و
سرعة الوصول إليها يشجع المبحوثين على االحتكاك بها و لو على شكل تصفح و
ليس قراءة متأنية .و الحاصل أن الشباب في الجامعات و المراكز التعليمية أكثر
استفادة في هذا الجانب إذ لم يعد " التشكي " من قلة المراجع قائما على النحو الذي
ساد في عهد ما قبل االنترنت .و يستخدم الشباب في المدارس و الجامعات االنترنت
في إعداد بحوثهم على نحو وساع على الرغم مما يؤخذ عن ذلك من سرقات علمية
و أدبية .و يمكن القول انه ارتفع كلما ارتفع المستوى التعليمي و الثقافي للشاب
ازدادت استفادته من الشبكة على أنه ينبغي األخذ بعين االعتبار أن عائق عدم التمكن
من االنجليزية يحد من هذه االستفادة على اعتبار أن أغلبية المعارف و العلوم على
الشبكة باللغة اإلنجليزية .
االفتراض : 22إن حسن استخدام الشبكة قد يعمل على تعزيز القيم و قد يولد أيضا ً
اإلحساس بالذنب إذا ساء الفرد استخدام تلك الشبكة :
تحتوي الشبكة العديد من المواقع ذات الطبيعة الثقافية و العلمية و الفنية و الدينية ذات
الطابع المحلي ،فهناك على سبيل المثال الكثير من المواقع المعرفية عن الرواد
المسلمين األوائل في الفكر و األدب و العلوم كما أن هناك العديد من المجامع الدينية
الرسمية و رجال الدين الذين يقدمون المعارف و االجتهادات و الفتاوى على الشبكة،
و يجد الشاب في هذه المواقع فرصة طرح أسئلة قد يصعب طرحها خارج هذا السياق.
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و قد أظهرت دراسة "الكويت" أن العديد من الشباب يحسون بالذنب عند مصادفة أو
تصفح المواقع المخلة بالقيم مما يعتبر مؤشرا على التأثير اإليجابي الجزئي للقيم على
هؤالء .و إذا كان هذا اإلحساس لم يمنعهم من هذا التعرض إال أنه و مع وجود المجال
الذي يعزز القيم في المجتمع كالعائلة و المسجد و وسائل اإلعالم ،فإن ذلك يدفع
الشاب إلى التخلي تلقائيا ً عن مثل هذا الغرض( .عزي عبد الرحمن،2011،ص.)29
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خاتمة :
وفي األخير يمكننا القول أن "نظرية الحتمية القيمة في اإلعالم" جمعت من
األفكار واالفتراضات القيمية والخصائص والركائز ما يجعلها نظرية إعالمية قائمة
بذاتها تصلح لكل زمان و مكان وتحمل بداخلها بذور االنتشار والتوسع عالميا
المتالكها األدوات والمنهجية التي تتيح لها ذلك ،فهي كما هو معلوم ليست خاصة
بالمجتمع اإلسالمي وحده كون هذه النظرية ترى بأن القيمة هي المحرك في التطور
الحضاري ألي مجتمع ،فهي تعد المخرج األمثل لمأزق اإلعالم العالمي وجمهوره،
الذي بات يتخبط في الفساد واالنحالل ،ويساهم بشكل كبير في تمييع أخالق المجتمعات
وهدم القيم الخيرة فيهم .فهذه النظرية القيمة تسعى إلى التعبير عن الذات والتميز
الثقافي ألي ثقافة عالمية ،كما تسعى إلى تأسيس إعالم قيمي هادف يرتقي
بالمجتمعات ،خالفا للواقع الذي يعيش فيه اإلعالم العربي بشكل عام وإعالمنا المحلي
بشكل خاص ،واشتمال مضامينه ومحتوياته ورسائله اإلعالمية على الكثير من
التجاوزات الغير األخالقية ،حيث يمارس هذا اإلعالم تأثيرا ً سلبيا على منظومة
األخالق العربية اإلسالمية ،ويساهم بشكل محسوس في تسطيح اهتمامات اإلنسان
العربي وإعاقة نموه الثقافي واالجتماعي والسياسي ،إضافة إلى تغييبه عن واقعه وهذا
ما أثبتته العديد من الدراسات في هذا الخصوص .و بالرغم من أن هذه النظرية
جاءت بأفكار جديرة باالحترام والدراسة ،ولكنها الزالت في حاجة إلى الكثير من
الدراسات األكاديمية االمبريقية التي تختبر افتراضاتها على الواقع ،وتأكد وتثبت أهمية
االعتماد على هذه النظرية وأفكارها وافتراضاتها القيمية لتأسيس إعالم قيمي على
المستوى المحلي يساهم في تفعيل اإلعالم حتى يتمكن من

الحفاظ على القيم و

الهوية الوطنية لمجتمعاتنا العربية المسلمة .
وعليه نوصي بعد هذه الدراسة أن ال يبقى الحديث عن النظرية نظريا فقط بل
البد اعتمادها كأساس للبحث في الظواهر اإلعالمية واالتصالية بمختلف أبعادها و
إدراجها كمحور أكاديمي هام للطرح و النقاش والبحث والتأصيل بعيدا عن كل
الخلفيات الذاتية ألنها بالفعل فكر إعالمي متميز.
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البريد االلكترونيtakiaferhi@gmail.com :

الملخص:
نظرا ً لما يتوفر لإلعالم من قدرات هائلة تتمثل في انتقاله بسرعة كبيرة،
واجتيازه للحدود ،وتخطيه العوائق بما يملكه من وسائل مقروءة ومسموعة ومرئية،فله
دور مهم في تعامله مع األزمات مهما كانت نوعها( سياسية ،اجتماعية ،طبيعية،أمنية)
 ،وهذه األخيرة –األزمات األمنية -تعتبر من اخطر األزمات تأثيرا ،وهذا ما رأيناه
أثناء االعتداء اإلرهابي على القاعدة النفطية بتقنتورين –عين أمناس،وكذا أزمة
غرداية التي شهدت مناوشات طائفية دامية أثرت على امن الدولة  ،وتعتمد المؤسسات
اإلعالمية والصحفية على

خطط إستراتيجية للتعامل مع هذه األزمات

األمنية

إعالميا ،ويعتبر التخطيط اإلعالمي إلدارة األزمة ركن مهم جدا ويتطلب إتباع
إجراءات معينة ،ليكون التخطيط ناجحا .
الكلمات المفتاحية  :التخطيط اإلعالمي ،األزمات األمنية.
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Abstract:
Considering what the information capacities had
available which consist; moving quickly, and passing the
border, and overcome obstacles including owned by the
read-audible and visual means, He play an important role in
dealing with crises Whatever it types (political - Natural and
social and security) , The latter –security crises- is one of
the most serious crises influence and a threat to the internal
security of the state and for the stability of the individual and
society, This is what we have seen at the time of the
terrorist attack on the oil-Qaida tegentourin -ain Amenas,
and also the crisis of ghardaia wich

witnessed bloody

sectarian clashes, affected the state security . Media and
press organizations relies on a strategy for dealing with this
security crises in the media plans, and media Planning for
crisis management

Considered

a Corner is very

important, And it requires follow specific procedures, to be
successful planning.
Key words : security crisis ,media planning
:مقدمة
تتسم األزمة األمنية بعنصر المفاجأة و المباغتة و السرعة الشديدة في أحداثها
وكذا بطابع العنف الذي يستدعي تدخل األجهزة األمنية في الوقت المناسب،وتداعياتها
أو فرض زمان و، لمنع مدبري األزمة من االستفادة من التأخير،والمكان المناسب
و يحد من فرص نجاح األجهزة األمنية،مكان المواجهة بما يدعم إمكاناتهم وقدراتهم
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في المواجهة ،وترتبط ارتباطا وثيقا بوسائل اإلعالم من منطلق اهتمام الجمهور
بمتابعة تلك األزمات وتتبع أحداثها و تطوراتها إلى جانب ما تقديم ما يهم الجمهور
وتحقيق الكفاءة اإلعالمية و القدرة على المنافسة في تقديم المعلومات والحقائق ،إلى
جانب أن بعض األزمات قد تكون وسيلة لإلعالنات و تحقيق عائد مادي مرتفع من
ارتفاع نسبة التوزيع في حالة األزمات ومن ثم فان الجمهور يرتبط بالوسيلة اإلعالمية
ويعتمد عليها وفق التزامها بالحقائق والموضوعية في تقديم المعلومات.
وتعد األزمات بكل أنواعها واألزمة األمنية على وجه الخصوص ،مادة خصبة وثرية
لوسائل اإلعالم وتحظى بتغطية على نطاق واسع وتسعى إليها إلرضاء جماهيرها،
حيث أن وسائل اإلعالم تركز في تقاريرها اإلخبارية على األخبار السيئة واألخطاء
والحوادث والفضائح التي تقع في المجتمع ،وتتعمد هذه الوسائل إثارة روح التساؤل
والبحث عند الجمهور و إمداده بالمعلومات عن األخطاء البشرية وفقا لما أظهرته
نتائج البحوث العلمية ،فان الناس يفضلون أن يسمعوا األخبار السيئة أكثر من غيرها
من األخبار ،ويرى الكثير من الدارسين أن األزمة مشكلة إدارية أساسا ال أنها سرعان
ما تتحول إلى حدث إعالمي ،حيث تهتم وسائل اإلعالم بنقل إخبارها وهو ما يعرف
بالرؤية الجماهيرية ألعمال المنظمة ،ويتوقف التعامل إعالميا مع األزمة على نوعية
وطبيعة وحجم هذه األزمة ،وموقف الدولة منها ،وطبيعة النظام السياسي السائد
والجمهور المستهدف خاصة عند مواجهة أزمة على مستوى الدولة ،وتعتبر وسائل
اإلعالم في حالة األزمات سالحا ذا حدين.
وللصحافة على وجه الخصوص ،دور قوي في إدارته لالزمات األمنية ،ويعتمد بذلك
عل خطط إعالمية تعتبر من أهم مقومات اإلدارة الناجحة لألزمات لما قبل وأثناء وما
بعد األزمات ،وعند حصول األزمة يجب أن نتحرك فورا إلدارتها ،السرعة في ردة
الفعل غالبا ما تكون مفيدة  ،وليس التسرع ،وخصوصا مع تعاملها مع أزمة تقنتورين
التي هددت األمن الداخلي للبالد ،ومن هنا نطرح اإلشكالية التالية:
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ما هي الخطط اإلعالمية التي اعتمدتها صحيفة الشعب في إدارتها ألزمتي تقنتورين
وغرداية ؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية نطرح التساؤالت التالية:
 هل تعتمد جريدة الشعب على إستراتيجية إعالمية لمواجهة كل من أزمةتقنتورينوغرداية ،ما قبل و أثناء وبعد األزمة؟
 هل هناك معوقات واجهت الصحفيين عند تغطية أزمتي تقنتورين وغرداية،مثل الضغوط السياسية التي تفرضها طبيعة األزمات ونوعها وامتداد تأثيرها
وقلة المعلومات المصاحبة لوقوع األزمات؟
 كيف هي العالقة بين المؤسسة األمنية و المؤسسة الصحفية؟ و مدى اهتمامالمؤسسة األمنية بإشراك الصحافة في رصد أخبارها و توضيح األنشطة التي
تمارسها؟
 هل تمارس صحيفة الشعب دورها في متابعة وتتبع أزمتي تقنتورين وغردايةوإلقاء الضوء على جوانب إدارتها من قبل األجهزة المعنية بها؟
 ماهو الموقف الذي تبنته صحيفة الشعب اتجاه االزمتين محل الدراسة؟منهج الدراسة :
موضوع الدراسة ينتمي إلى الدراسات المسحية الوصفية ،وهي كل استقصاء ينصب
على ظاهرة من الظاهر التعليمية أو النفسية كما هي قائمة في الحاصر بقصد
تشخيصها  ،وكشف جوانبها ،وتحديد العالقات بين عناصرها ،أو بينها وبين ظواهر
تعليمية أو نفسية أو اجتماعية أخرى ،أي البحث عن أوصاف دقيقة لألنشطة واألشياء
والعمليات واألشخاص  .ذوقان عبيدات  ،وآخرون ،1984 ،ص )22
وفيما يخص المنهج المتبع في الدراسة فاعتمدنا على منهج دراسة الحالة ،و يتميز
بكونه يهدف إلى التعرف على وضعية واحدة معينة و بطريقة تفصيلية دقيقة ،ذلك أن
الحالة التي يتعذر علينا أن نفهمها أو يصعب علينا إصدار حكم عليها نظرا لوضعيتها
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الفريدة من نوعها ،يمكننا أن نركز عليها بمفردها ونجمع جميع البيانات والمعلومات
المتعلقة بها ،و نقوم بتحليلها والتعرف على جوهر موضوعها ،ثم نتوصل إلى نتيجة
واضحة بشأنها( .عمار بوحوش ،2002،ص )217
دراسة الحالة هو بحث متعمق في العوامل المعقدة و المتعددة و التي تسهم في تشكل
وحدة اجتماعية ما ،وذلك باالستعانة بأدوات البحث الضرورية لتجميع البيانات ،ومن
أهم صفات منهج دراسة الحالة هو التعمق في بحث الحالة المدروسة ،سواء كانت
فردا أم أسرة أم تنظيما اجتماعيا و تتبع وضعيتها منذ نشوئها مرورا بمراحل تطورها
حتى زمن الدراسة( .ابراهيم ابراش ،2008 ،ص.)101
مجتمع البحث :
مجال بحثنا في هذه الدراسة هي المؤسسة الصحفية "الشعب الجزائرية " وقد تأسست
في  11ديسمبر  ،1962واخترناها نظرا ألقدميتها و تحتل الصدارة ومكانة مهمة جدا
من حيث المقروئية و كذا تعد من جرائد النخبة ( .موقع الكتروني) .
العينة:
اعتمدنا على العينة القصدية وهي العينة التي يختارها الباحث اختيارا مقصودا بين
وحدات المجتمع األصلي و كما يعرفها أستاذ بن مرسلي  '' :يقوم على التقدير
الشخصي للباحث في اختيار مفردات البحث ،وهذا انطالقا من دراسته الكاملة
والمفصلة لما يحتويه هذا المجتمع من مفردات ولطبيعة هذه األخيرة ،من حيث ما
تتضمنه من معلومات وبيانات ،وبالتالي اختيار تلك التي لها صلة بالبحث على
الصعيد المذكور لتشكيل عينة ابحث دون األخذ بعين االعتبار عامل االنتظام أو
الصدفة في ذلك ،بل فقط عامل التأكد الشخصي من فائدة االختيار المحقق للنتائج
النهائية للبحث ( ''.أحمد بن مرسلي،2003 ،ص .)180
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وكانت فترة الدراسة شهر جانفي  2013الزمة تقنتورين ،وشهر جانفي 2014
ألزمة غرداية ،وحصرنا العينة إلى  10أعداد في كل أزمة،أي  20عددا ،وهي
األعداد التي تناولت األزمتين .
أداة البحث :اعتمدنا على تحليل مضمون  :عرفه كابالن  kaplanبأنه المعنى
اإلحصائي لألحاديث والخطأ السياسية أما بيرلسون فقد عرفه":أسلوب بحثي يتضمن
الوصف الموضوعي النسق و الكمي للمحتوي الظاهر للرسالة"
ويعرفه سمير محمد حسين أن تحليل المضمون الذي هو أحد أدوات البحث المستخدمة
في البحوث اإلعالمية ،فقد استخدم ه البعض كمنهج مستقل ،أما الباحث نفسه –سمير
محمد حسين -فقد تناوله باعتباره أسلوبا وأداة بحثية تستخدم بالتكامل مع أدوات أخرى
في إطار منهج المسح( .ابراهيم أبراش،2008 ،ص  )39اعتمدنا على استمارة
مقابلة ،المقابلة هي "محادثة في حدود غرض البحث تستهدف جمع الحقائق ،لالستفادة
بها في التوجيه والتشخيص والعالج ،والى جانب أسلوب المحادثة فهناك نبرات
الصوت ،وتعبيرات الوجه ،ونظرات العين،واإليماءات..الخ( .محيي محمد
مسعد ،2000،ص)39
وعرفها بنجهام بأنها ":المحادثة الجادة الموجهة نحو هدف محدد غير مجرد الرغبة
في المحادثة لذاتها" ،بينما يعرفها أنجلش بأنها ":محادثة موجهة يقوم بها شخص مع
شخص آخر أو أشخاص آخرين،هدفها استثارة أنواع معينة من المعلومات الستغاللها
في بحث علمي أو لالستعانة بها في التوجيه والتشخيص و العالج"( .نبيل حميدشة
 ،2012،ص )98
وقمنا بتحليل مضمون جريدة الشعب الجزائرية في شهري جانفي  2013و2014م.
كما اعتمدنا على أداة المقابلة ،هي حوار يدور بين الباحث و الشخص الذي تتم مقابلته
يبدأ هذا الحوار بخلق عالقة وئام بينهما ،ليضمن الباحث الحد األدنى من تعاون
المستجيب ،ثم بشرح الباحث الغرض من المقابلة ،و بعد أن يشعر الباحث بأن
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المستجيب على استعداد للتعاون يبدأ بطرح األسئلة التي يحددها مسبقا ،ثم يسجل
اإلجابة بكلمات المستجيب ،و هكذا يالحظ أن المقابلة عبارة عن استبانه شفوية.
وهي عملية تتم بين الباحث وشخص آخر أو مجموعة أشخاص ،تطرح من خاللها
أسئلة ،ويتم تسجيل إجاباتهم على تلك األسئلة المطروحة.
وقد قمنا بمقابلة مع رئيس التحرير لجريدة الشعب الجزائرية  :نور الدين العراجي،
شارع الشهداء لجزائر العاصمة ،يوم  28نوفمبر .2016
تحديد مفاهيم الدراسة:
األزمة األمنية :قبل التعرض إلى مفهوم األزمة األمنية يجب أن نتطرق إلى مفهوم
األزمة بشكل عام.
األزمة:
في قاموس مختار الصحاح  :األزمة في اللغة تعني الشدة و القحط و الضيقة ،و تأزم
األمر إذا اشتد وصعب على أهله ،وفي القواميس العربية المتخصصة في مجاالت
العلوم السياسية و االقتصاد و االجتماع تُعرف األزمة بأنها " نقطة تحول وحالة
متوترة لالنتقال"( .عبد الرزاق محمد الدليمي،2012 ،ص .)90
واألزمة مصطلح قديم ترجع أصوله التاريخية إلى الطب اإلغريقي نقطة تحول بمعنى
أنها لحظة قرار حاسمة في حياة المريض  ( 10محمود جاد هللا ،2015 ،ص ،)8كما
عرف المؤرخ اإلغريقي (تيودوس) األزمة :بأنها المحك الدقيق لمعادن الرجال و
حقيقة األحداث.
في حين قال عنها وليام كوانت  ":أنها لحظات الحقيقة التي تسبق الموت مباشرة و
تتجلى فيها بصيرة اإلنسان ،لترى طبيعة األشياء ،و قد تجردت عن زخرفتها "( .عبد
الرزاق محمد الدليمي،2012 ،ص .)90
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وفي القاموس البريطاني  Websterأنها " نقطة تحول إلى األفضل أو األسوأ ،أو
أنه ا وقت حاسم أخطر كبير تعتمد نتائجه على قدر العواقب السلبية التي سفر عنها".
)(simon and schuster, 1997,p 275
وفي العام  1937عرفت دائرة معارف العلوم االجتماعية األزمة :بأنها حدوث خلل
خطير ومفاجئ في العالقة بين العرض والطلب في السلع والخدمات ورؤوس
األموال .ولق د استعمل المصطلح بعد ذلك في مختلف فروع العلوم اإلنسانية وبات
يعني مجموعة الظروف و األحداث المفاجئة التي تنطوي على تهديد واضح للوضع
الراهن المستقر في طبيعة األشياء ،وهي النقطة الحرجة واللحظة الحاسمة التي يتحدد
عندها مصير تطور ما ،إما إلى األفضل أو األسوأ مثل الحياة أو الموت ،إليجاد حل
لمشكلة ما أو إنفجارها( .محمود جاد هللا ،2001 ،ص )8
األزمة هي حالة من اإلدراك واالضطراب أو الشدة ،وهي نقطة تحول قد تكون إلى
األحسن أو األسوأ ،وبهذا فهي تحمل إمكانية الفرصة والخطر في أن واحد،و هي
وليدة ظروفها و وضعها الذي توجد فيه سواء كانت على مستوى الفرد أو المجتمع أو
المؤسسة أو الدولة فهي تعبير نسبي غير موضوعي بأخذ معناه من إدراك الموقف،أو
الوضع أو الحالة التي تعيشها الدولة في ظل ظروف معينة( .نواف قطيش،
،2009ص .)25
وعرفها (كومبس )1999،بأنها أحداث كبيرة غير متوقعة وال يمكن التنبؤ بها ،تهدد
ّ
بإلحاق األذى بالمنظمة و مالكيها( .حامد عبد المحمد الدليمي،2007 ،ص.)66
واألزمة كما يراها الخضيري ،تأخذ بعدين أساسيين هما:
البعد األول :بعد الرعب الناجم عن التهديد الخطير للمصالح و األهداف الجوهرية
الخاصة بالكيان اإلداري الحالية و المستقبلية وما يترتب عليه من هلع وخوف وتوتر
وقلق يفتح الباب لمزيد من الهواجس والشكوك واالحتماالت المتعارضة ،على نطاق
واسع نتيجة اتساع نطاق المجهول وتصاعد أحداث األزمة.
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البعد الثاني :بعد الزمن الناجم عن الوقت المحدد المتاح أمام مديري األزمات
التخاذ قرار سريع و صائب ،وال يتضمن أي خطأ ألنه لن يكون هناك وقت أو مجال
للتأخير أو إلصالح الخطأ لنشوء أزمات جديدة أشد و أصعب من األولى ،قد تقضي
على الكيان اإلداري ،ذاته و ال تبقي على أي أعمدة أو قواعد تكفل له االستمرار و
التجدد من جديد( .أحمد محسن الخضيري ،2003 ،ص)244
تعريف األزمة األمنية:
يمكن القول بأن األزمة األمنية  ":هي تلك الحالة التي يستفحل فيها الحدث األمني،
وتتصاعد فيها األعمال المكونة له إلى مستوى التأزم الذي تتشابك في األمور و يتعقد
فيه الوضع إلى الحد الذي يتطلب ضرورة تكاتف جهود العديد من الجهات األمنية
وغيرها ،ل مواجهة األضرار المترتبة عليه ،لتحقيق الهدف المنشود بأقل وقت وجهد،
وخسائر مادية وبشرية  ،وضبط الجناة ،لتتمكن من إدراك األبعاد للحقيقة لتلك األزمة
وللحد من انتشارها ومنعا لتكرارها".
وعرفها الشهراني :بأنها" موقف أو حدث يخل باألمن الوطني والسلم االجتماعي حيث
ت تسارع األحداث مما يهدد تزاد الخسائر المادية و المعنوية مما يستدعي استنفار كافة
األجهزة و السلطات و خصوصا األجهزة األمنية للسيطرة على الوضع بأسرع وقت
وبأقل تكاليف".
إذا فاألزمة األمنية تتسم بالعنف والشدة في أحداثها و تداعياتها في ضوء ما يترافق
معها من إشاعات مغرضة يطلقها الجناة بهدف إضفاء المزيد من اإلثارة التي تجتذب
الجماهير ،أو تثير الرعب بهدف خلق حالة من الفزع وإثارة المخاوف والشكوك في
قدرة األجهزة األمنية على المواجهة.
يمكن النظر إلى إدارة األزمات األمنية بأنها " :إدارة العمليات أثناء حدوث األزمة
الحقيقية مثل عمليات اإلخالء أثناء الحرائق ،وإغالق المحالت" .ويمكن تحديد الهدف
من مواجهة األزمات بأنه السعي باإلمكانيات البشرية أو المادية إلى إدارة المواقف
وذلك عن طريق:
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 وقف التدهور والخسائر. تأمين و حماية العناصر األخرى المكونة للكيان األزموي. السيطرة على حركة األزمة و القضاء عليها. االستفادة من المواقف الناتجة عن األزمة في اإلصالح والتطوير. دراسة األسباب والعوامل التي أدت إلى األزمة ،التخاذ إجراءات الوقايةلمنع تكرارها ،أو حدوث أزمات مشابهة لها (17.سليمان حميدي الحميدي
 ،2010،ص ص.)48 ،46
التخطيط اإلعالمي لمواجهة األزمة :
 -1مفهوم التخطيط اإلعالمي:
مفهوم التخطيط :في أبسط معانيه هو النشاط العقلي الذي يوجه الختيار أمثل
استخدام ممكن لمجموعة الطاقات المتاحة لتحقيق أغراض معينة لفترة زمنية
محددة

18

وهو النشاط المنتظم و المحدد جيدا من خالل اقتناع المجتمع بأحداث

التغيير فيه و الذي يعتمد على تطبيق المعارف العلمية في حل المشكالت وتحقيق
أهداف النسق االجتماعي( .سليمان حميدي الحميدي ،2010 ،ص )48
 -1-1التخطيط اإلعالمي :هو الجهود والنشاطات التي تمكن من صياغة
الخطط اإلعالمية الالزمة علميا وعلى أساس الخبرة المستمدة من
التجارب السابقة ،للعمل على توعية أفراد المجتمع بالطريقة الصحيحة
والمالئمة للتعامل مع األزمات وذلك بالحد من آثارها السلبية والعمل
على احتوائها قبل استفحالها وتقليل نسبة الخسائر الناتجة عنها .ويتمثل
التخطيط اإلعالمي بوضع ورسم الخطط والبرامج المختلفة والمنسجمة
مع كل وسيلة من وسائل اإلعالم والتي من شأنها تحقيق هدف أو غاية
محددة متوافقة مع السياسة المتبعة من قبل تلك الوسيلة ومن خالل هذه
البرامج وغالبا ما تترجم إلى رسائل إعالمية مختلفة موجهة إلى
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جمهور معين للتأثير في تكوين الرأي عنده لصالح الهدف الذي تنشده
الوسيلة اإلعالمية المرسلة( .علي عجوة ،2000 ،ص )119
 -2أهمية التخطيط اإلعالمي في مواجهة األزمات:
يمكن التخطيط اإلعالمي المعد والمدروس جيدا أن يعمل على تقسيم وتشتيت العناصر
المسببة لالزمة ،مما ينتج بعد ذلك ضعفا كبيرا في تجميعها ومن عدم االستفادة من هذا
التجمع فالعام له تأثير مباشر وفعال في نفس الوقت ،ومما يزيد من أهمية التخطيط
اإلعالمي لمواجهة األزمات والكوارث هو تأثيره المباشر على سلوكيات األفراد
واتجاهاتهم بهدف إنتاج سلوك مرغوب فيه.
والتخطيط اإلعالمي غير الجيد في مواجهة األزمات يعمل على زيادة استفحال
األزمات بدال من القضايا عليها ،والتخطيطي اإلعالمي الفاشل يتمثل في اإلدارة
العشوائية التي تعمل على تحطيم اإلمكانات والقدرات ويرجع ذلك إلى عدم احترام
الهيكل التنظيمي والقصور في التوجيه لألوامر والبيانات والمعلومات وعدم وجود
التنسيق وإشاعة الصراع الداخلي بين األفراد والكيان اإلداري للمؤسسة اإلعالمية
وبالتالي إحداث عالمة انفصام بين مصالح اإلدارة اإلعالمية وبين مصالح العاملين.
إن التخطيط اإلعالمي الجاد يعمل على تحقيق تفاعل بناء بين عناصر إدارة األزمة
مما يؤدي إلى المساعدة في تنفيذ الخطة الموضوعة لمقاومة األزمة خالل تفعيل
عمليات التنسيق والمتابعة والتخطيط اإلعالمي لمواجهة األزمات والكوارث ،يعني
الخطط اإلعالمية والتي يتم اإلعداد المسبق لها لغرض القيام بها أثناء وقوع األزمات،
من خالل تحديد الجهود اإلعالمية التي من المفترض أن يقام بها وتحديدا زمانها
ومكانها ،والغرض من التخطيط اإلعالمي لمواجهة األزمات هو توفير الدعم و
المساندة الالزمة إعالميا لفريق إدارة األزمة ( .عبد الرزاق محمد الدليمي،2012 ،
ص ،) 221فالتخطيط البد أن يكون نظام شامل ومتكامل لتحديد خطوات العمل به من
حيث السياسات والبرامج واإلجراءات ،إضافة إلى مسار المنظمة في منع حدوث
األزمة أو التخفيف من آثارها وتالقي عنصر المفاجأة المصاحب لها ،فالتدريب عن
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التخطيط لالزمات يعد من المسلمات األساسية في المنظمات الناجحة( 22 .علي فالح
الضالعين ،2015 ،ص ص .)126،127
 -3أسس وشروط التخطيط اإلعالمي إلدارة األزمات:
نظرا للطبيعة التي تميز األزمات عن سائر األحداث األخرى ،فإنها تتطلب نوعا
منفردا من التخطيط يشمل اإلعداد للتعامل مع الجهات واألطراف في إدارة األزمات
والتي منها وسائل اإلعالم ،ومن ثم فان التخطيط اإلعالمي يتطلب اإلعداد للتعامل مع
وسائل اإلعالم من جهة المؤسسات من ناحية،وإعداد وتدريب اإلعالميين على التعامل
مع األزمات من ناحية أخرى ،والتي تبدأ بالتعرف على أنواع األزمات والهدف من
إدارتها وفئات الجمهور المستهدفة والنتائج المتوقعة.
وهناك بعض الدراسات التي تحدد مجموعة من األسس الواجب أخذها في االعتبار
عند التخطيط اإلعالمي إلدارة األزمات منها:
 يجب أن تعد الخطط اإلعالمية في ضوء االستراتيجيات العامة إلدارة األزمة
وضمن التوجهات السياسية العامة.
 يجب أن تتناول ثالث مراحل "ما قبل وأثناء وبعد األزمة" بحث تكون لكل
خطة استراتيجياتها و منطلقاتها.
 أن تكون لخطط دقيقة وشاملة وواضح الوسائل و األهداف،وتكون من المرونة
حيث تستجيب لما قد يطرأ على مسار األزمة من تطورات.
 يجب أن تركز الخطط في الحفاظ على الصورة الذهنية االيجابية للمؤسسة أو
النظام ،وان تظهر اهتمامها بالجمهور وأسر الضحايا وجميع من له عالقة
باألزمة.
 الحرص على التعامل بمصداقية مع كافة وسائل اإلعالم وعدم التسرع \أوى
المبالغة أو التقليل من إعطاء المعلومات والحقائق مع ضرورة اختيار الوقت
المناسب لتزويد وسائل اإلعالم بالمعلومات واألخبار الجديدة وبشكل ال يؤثر
على مسار إدارة األزمة.
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 أن تشمل الخطط اإلعالمية حصرا لكافة المؤسسات اإلعالمية مع معلومات
كاملة للتعامل معها أثناء األزمة.
 االستع انة بالخبراء والمتخصصين في تصميم وتنفيذ ومتابعة الخطط اإلعالمية
باألزمات ،مع ضرورة أن تشمل الخطط اإلعالمية أساليب متابعة لتطورات
األزمة ،ورصد متابعتها بكل دقة والتعامل معها بكل دراية وحكمة مع رصد
ردود األفعال.
 ويفترض أن تشمل الخطة اإلعالمية مركزا إلعالم األزمة يصب فيه كافة
المعلومات المتعلقة باألزمة على أن يكون مجهزا بالتقنيات الحديثة( .علي فالح
الضالعين ،2015 ،ص.)128
 -4خطوات التخطيط اإلعالمي إلدارة األزمة:
تختلف الخطط اإلعالمية إلدارة األزمات والكوارث باختالف طبيعة نوع األزمة من
ناحية ،وطبيعة ومسؤوليات وإمكانيات الجهة أو الهيئة التي تواجه موقف األزمة من
ناحية أخرى ،وهذا يؤكد مقولة أنه ال يوجد خطة إعالمية سابقة التجهيز تصلح
للتطبيق على كافة األزمات .
وهناك عناصر أساسية مشتركة تقوم عليها أي خطة إعالمية إلدارة األزمات وتعتبر
هذه العناصر شروط أساسية شروطا عامة لنجاح وفعالية الخطط اإلعالمية لمواجهة
األزمات ومنها:
الخطوة األولى :تحديد المخاطر واألزمات المحتملة الوقوع :إن خطة إعالم األزمة
تكون متالزمة و متالحقة مع الخطة العامة إلدارة األزمة ،ويستدعي ذلك تحديد
المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الهيئة أو المنظمة ،ووضع قائمة ألولويات تلك
المخاطر واألزمات ومراجعتها دوريا و اختصارها في قائمة أولويات األزمات أو ما
يسمى بمصفوفة األزمات.
والقاعدة المتفق عليها هي رصد األخطار واألزمات المحتملة ثم حسابها على النحو
افآتي:
أ -قوة األخطار واألزمات المحتلمة.
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ب -تقدير القابلية للتعرض إلى األخطار.
ت -تقدير قدرة المجتمع ومؤسساته المختلفة على إدارة وامتصاص األزمة ،لتشكل
معادلة تقييم المخاطر.
المخاطرة =
وعادة ما يقوم فريق إدارة األزمة بالخطوة السابقة عبر جمع المعلومات والبيانات
وإعداد سيناريوهات باألزمات المتوقعة الحدوث ،والتي تسهل من عملية تحديد
اإلجراءات الالزمة ومرونة اتخاذ القرار أثناء المواجهة بعد تحديد التغيرات التي
طرأت على االفتراضات التي وضعت على أساسها السيناريوهات ثم إجراء التعديالت
الالزمة على السيناريوهات وإعادة تقييم البدائل لتكون صالحة لالستخدام الفعلي( .نجم
العزاوي ،2009ص )33
الخطوة الثانية :تحديد أهداف الخطة اإلعالمية :الخطة اإلعالمية لمواجهة األزمات
تدور في فلك الخطة العامة إلدارة األزمة ولكل خطة إعالمية أهداف عامة تنبثق من
خطة إدارة األزمة ،حيث تتسم األهداف العامة بدرجة عالية من الثبات وتعبر عن
إستراتيجية الهيئة أو المنظمة والوظائف التي تقدمها للمجتمع ،ويمكن تلخيص تلك
األهداف في الدفاع عن مصالح المجتمع وتنفيذ السياسة اإلعالمية،والحفاظ على
مصالح الهيئة أو المنظمة،وكسب ثقة الجمهور وتأييده،وتقديم صورة ايجابية عن
أنشطة الهيئة و المنظمة،وتزويد الجمهور باألخبار والمعلومات عن أنشطة الهيئة
والمنظمة ،وإقامة عالقات تعاون ايجابية مع وسائل اإلعالم،ومواجهة الحمالت
الدعائية لألعداء.
وتدور محاور األهداف الخاصة لخطة إعالم األزمة حول تحقيق عدد من األهداف
منها:التصدي لألزمة عند وقوعها ،وخاصة في ساعاتها األولى بأكبر قدر من الفاعلية
والتأثير ،وتفعيل قدرات االتصال والتعامل مع وسائل اإلعالم،و تخفيف افآثار السلبية
لألزمة أو الكارثة وإزالة رواسبها على مستوى كافة أنواع الجمهور وإبراز جهود
المنظمة في التعامل مع األزمة ودورها في حماية مصالح الجمهور والتعاطف مع
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ضحايا األز مة و ذويهم ،وان يكون اإلعالم موجها لمجتمع األزمة،بمعنى التأثير في
كل فرد من أفراد المجتمع وتحويله من مجرد متلقي للرسالة اإلعالمية إلى متفاعل
معها ومتجاوب مع عناصرها ومحقق ألهدافها،من خالل القيام بسلوك معين.
والخطة اإلعالمية لمواجهة األزمة ال تبدأ مع انفجار األزمة بل يجب أن تسبق هذه
المرحلة بحيث تعالج مرحلة ما قبل األزمة أو اكتشاف إشارات اإلنذار ثم مرحلة
األزمة وأخيرا مرحلة ما بعد األزمة ( .فهد أحمد الشعالن ،1999 ،ص ص ،189
. )190
الخطوة الثالثة :تحديد الجمهور المستهدف :إن الهدف من تحديد الجماهير المستهدفة
با لرسالة اإلعالمية هو ضمان تحقيق الرسالة ألهدافها وتوفير الجهد والنفقات من
خالل البناء الجيد للرسالة واختيار أساليب اإلقناع المناسبة لطبيعة المستهدفين
باالتصال ،فضال عن دوالها في اختيار وسيلة االتصال المالئمة.وعند أولويات
التخطيط للفئات الجماهيرية عند إدارة األزمات يجب وضع األولويات افآتية في
الحسبان :المتأثرون باألزمة مباشرة ،والذين يمكنهم التأثير باألزمة على المنظمة،
والمحتمل تأثرهم باألزمة الحقا،والذين يحتاجون إلى معلومات.
هذا باإلضافة إلى التقسيم التقليدي للجمهور إلى:
أ -الجمهور الداخلي وهم المنتمون إلى الهيئة أو المنظمة على اختالف
تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية ،مما يجعل هناك ضرورة لوجود نظام
اتصالي داخلي على درجة من الكفاءة وتنفيذ الخطة اإلعالمية سواء قبل أو
أثناء أو بعد األزمة.
ب -الجمهور الخارجي يفترض في كل هيئة أو وسيلة إعالمية أن تكون على
دراية بالجماهير الخارجية التي يمكن أن تتعامل معها وتوجه خطابها اإلعالمي
إليها.
متطلبات التنفيذ الفعال لخطة مواجهة األزمة :يحتاج التنفيذ الفعال والمؤثر ألي
خطة إلى إمكانات مادية وبشرية ،تتناسب مع طموحها وأهدافها ،ومن هنا فان
نجاح الخطة يعتمد على التقرير الدقيق لحجم األنشطة الطلبة والجماهير
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المستهدفة ،وتكلفة ذلك والموازنة بين اإلمكانيات المتاحة والمطلوبة ،والسعي لسد
النقص لإلمكانيات المادية والتجهيزات الفنية ،فضال عن االرتفاع المستمر
لمستوى أداء العناصر البشرية من خالل الدراسة والتدريب وتبادل الخبرات.
ولتحديد اإلمكانيات المادية و البشرية البد من األخذ في االعتبار عنصرين مهمين:
أ -األول  :كيفية توجيه اإلمكانيات المتاحة التي توفرها ثورة تكنولوجيا االتصال
والمعلومات إلى إعداد الرسالة للجمهور وفقا الحتياجاته ،حيث يتم االتصال
بالجمهور الداخلي عبر شبكة االتصاالت الداخلية أما الجمهور الخارجي
فيتوقف االتصال به عبر نوعية الوسائل اإلعالمية المتاحة والمناسبة لكل فئة
مستهدفة.
ب -الثاني :أنه في حاالت األزمات التي تستحوذ على اهتمامات قطاعات كبيرة من
الجمهور فالبد من تعاون فريق إدارة األزمة إعالميا مع وسائل اإلعالم
المختلفة بوضع صيغ مشتركة للعمل والتعاون لتحقيق مصلحة وأهداف كل من
المنظمة ووسائل اإلعالم لتحقيق رغبة الجمهور باإلطالع على حقيقة
األحداث( .محمد عبد الوهاب حسن العشماوي ،2008 ،ص،120ص )135
الخطوة الرابعة :إعداد الرسالة اإلعالمية  :الهدف الرئيسي للخطة اإلعالمية هو
أحدث التأثير المطلوب في المتلقي وذلك من خالل رسالة إعالمية جيدة ويكون لها
التأثير االيجابي على الجمهور المتلقي ،ويعتبر إعداد الرسالة المفيدة خطوة بالغة
األهمية في مواجهة األزمات إعالميا إذ إن ما تقوله أثناء األزمة قد يعد أكثر أهمية
عما تفعله خاصة في الساعات األولى لوقوع األزمة .وعلى هذا فمن األهمية أن تعمم
الرسالة اإلعالمية لتالءم اهتمامات واحتياجات كل قطاع من الجمهور المستهدف
وتؤسس على المصداقية وااللتزام والحقائق دون المبالغة ،سواء التهوين أو التهويل
مع مراعاة السرعة والدقة والوضوح.
الخطوة الخامسة :التدريب :يضيف بعض الباحثين إلى الخطوات األربع السابقة
للتخطيط اإلعالمي خطوة خامسة ذات أهمية بالغة هي التدريب على إدارة األزمات،
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باعتباره يمثل العنصر الفعال في إعداد الخطة ورسم السيناريوهات وتنفيذ الخطط،
وهذا ما يؤكد أن نصف النجاح في إدارة األزمة إعالميا يرتبط بالتدريب ،والذي ال
يهدف فقط إلى التعلم واكتساب مهارات جيدة ولكنه يهدف أيضا إلى اختبار تلك
المهارات ومدى كفاءة الجهات المعنية بإدارة األزمة واستعدادها لها.
وتهدف برامج التدريب إلى :مراجعة مدى توافر اإلمكانيات المادية المطلوبة إلدارة
األزمة إعالميا ،واختيار سرعة وكفاءة استدعاء المسؤولين عند مواجهة األزمة
إعالميا ،ومراجعة وتحديث المعلومات والبيانات الخاصة باألزمات ،وإنتاج وتطوير
بعض البرامج والمضامين التي يمكن استخدامها في إدارة أنواع معينة من األزمات.
وهناك من يرى أن برامج التدريب تثير إشكالية وافتراض أزمات تختلف عن الموقف
الحقيقي لالزمة وما يرتبط به من توترات عصبية كما أن استجابة أعضاء الفريق
باألزمات التدريبية قد تكون هادئة وربما روتينية لمعرفتهم المسبقة بأنها أزمات
بغرض التدريب ،والبديل عن ذلك خالل الجلسات التدريبية هو حضور خبراء
استشاريين من خارج المنظمة لتوريد أفكار وتصور احتماالت لتطور األزمات
المتوقعة ،وهو نوع من التفكير المستقبلي أو التمرين وتكون فوائده عديدة أهمها:
أ -إدراك بعض المشكالت التي يمكن منعها إذ تم إدخال بعض التعديالت على
برامج التدريب أو خطة إدارة األزمة إعالميا.
ب -التفكير في ردود األفعال الجماهيرية المختلفة تجاه األزمة وتجاه المعالجة
اإلعالمية لها و ذلك بأفضل سيناريو متوقع ,,واسوا سيناريو
ت -أن التفكير في الخطة و التدريب عليها واإلجراءات المطلوبة قد يكشف لنا أن
المنظمة التي معمل لها في طريقها لمواجهة أزمة ما وبالتالي نسعى إلى
تطويقها وعالجها واكتشاف إشارات اإلنذار باألزمة والقضاء عليها( .منذر
الضامن ،2006 ،ص )96
 -5لمحة عن أزمتي تقنتورين وغرداية:
أ -لمحة عن أزمة تقنتورين:
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فجر أربعاء السادس عشر جانفي هجوم إرهابي استهدف منشأة غازية تقع في أقصى
الجنوب الشرقي للصحراء الجزائرية بوالية اليزي من طرف جماعة مكونة من
أربعين شخص من  42جنسيات مختلفة ،تسمي نفسها" الموقعون بالدماء " في أقصى
الجنوب الشرقي للصحراء الجزائرية بوالية اليزي ،المنطقة تبعد 12كم من الحدود
الجزائرية الليبية وتفصلها عن العاصمة مساحة  4122كم تسمى تقنتورين ،إذ يعمل
بهذه المنشأة حوالي  122عامل ،من بينهم  422عامل أجنبي( .نعيمة نويوات،موقع
الكتروني
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هي عبارة عن عملية إرهابية قامت بها مجموعة من اإلرهابيين والتي استهدفت
مصنع دولي للغاز الطبيعي المعروف بقاعدة الحياة المتواجدة بمنطقة تقنتورين ،على
بعد  40كم من مدينة عين أمناس التابعة لوالي اليزي بالجزائر ،والتي أسفرت عن
مقتل  37شخص و المنشأة عبارة عن حقل بترولي –غاز-على امتداد  6700متر
طوال و 2500متر عرضا ،مصفاة حيوية وسط الصحراء قريبة من الحدود
الجزائرية-الليبية والنيجرية 7.جرحى وذلك بتاريخ  16جانفي 2013م.
وقد تم مهاجمة مصنع الغاز من قبل  32إرهابي وتم السيطرة على المنشأة خالل
ساعتين بعد تصفية حارس جزائري وموظفين فرنسي وبريطاني ،تم اإلعالن عن
وجود  41رهينة منهم  35رهينة من جنسيات أوروبية.
يوم  17جانفي  2013تم اإلعالن عن بدأ عملية عسكرية من قبل الجيش الجزائري
باستخدام القصف المروحي مع وفات  15إرهابي و 35رهينة أجنبي( .نعيمة
نويوات،موقع الكتروني).
ب -لمحة عن أزمة غرداية:
وتأتي أزمة غرداية الدامية من  2013إلى  ،2015لتتوج عقدا استثنائيا امتد من
 2004إلى  ،2015من االحتجاجات االجتماعي –السياسي في والية غرداية تحديدا،
وفي الجنوب والجزائر عموما ،سواء ضد الذات أو ضد افآخر المحلي ،أو ضد
السلطات العمومية بل والمركزية ،ومنه نخلص إلى أنه على خالف حالة '' االستقرار
االجتماعي'' النسبي الطويلة المدى التي عرفتها منطقة غرداية خالل الفترة من 1900
إلى  ، 2002تأتي حالة ''عدم االستقرار الكبير المعاصرة طوال الفترة من  2004إلى
 ،2015لتدل على بدايات صعود حركية تغير اجتماعي عنيفة مثيرة للجدل اإلعالمي
والسياسي و الثقافي والحقوقي واالستراتيجي ،ومنه الجدل حول التفسير األكاديمي
العلمي لدوافعها وحيثياتها ومستقبالتها.
إذا ،بدأ فعليا االشتباك العنيف بين عروش من سكان منطقة غرداية ،مع اندالع حوادث
مدينة القرارة في  24نوفمبر  ،2013اثر مباراة محلية في كرة القدم ،لتصل ذروتها
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مع مجزرة القرارة في  7جويلية  ،2015بعد أن اندلعت شرارة الحوادث في مدينة
القرار يوم  23نوفمبر  ،2013و أُريد لهذه األزمة أن تمتد خارج القرارة بُعيد تنظيم
مجموعة من المزابيين ،وهم ناشطون في حزب األفافاس ،لتجمع جماهيري تضامني
مع ضحايا حوادثها ،في بدايات ديسمبر .2013
حوادث أزمة غرداية يمتد إلى أربع مراحل  :المرحلة األولى هي مرحلة اندالع
األزمة يوم  23ديسمبر  2013إلى موعد االنتخابات الرئاسية يوم  17أفريل
 ،2014والمرحلة الثانية كانت مرحلة بداية العمل بالعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة
واحتدام الجلد بين السلطة والمعارضة حول مستقبل اإلصالحات السياسية والدستورية،
إلى اندالع االنتفاضة الوطنية غير المسبوقة منذ االستقالل ألعوان األمن الشطي
انطالقا من شوارع غرداية إلى المرادية ( 15-13أكتوبر  ،)2014المرحلة الثالثة
هي مرحلة ما بع د الصدمة األمنية الوطنية نتيجة انتفاضة رجال الشرطة واالستجابة
الفورية لمطالبهم ،إلى مرحلة اندالع انتفاضة الغاز الصخري ابتداءا من مدينة عين
صالح (الثالثي األول من سنة  ،)2015أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة خفوت
انتفاضة الغاز الصخري إلى حدوث مجزرة القرارة جويلية ( .2015قاسم حجاج،
 ،2006ص ص .)308 ،307،
نتائج الدراسة:
 أولت جريدة الشعب اهتماما كبيرا بأزمتي تقنتورين وغرداية حيث نشرتالمواضيع المخصصة لألزمتين على الصفحة األولى،وصفحات الوسط وأعطتها
اهتمام كبير بمعالة خلفيات وأسباب األزمتين.
 كما نشرت المواد الصحفية المتعلقة باألزمتين على صدر الصحيفة لذب اهتمامالقراء بأهمية األزمة وخطورتها على أمن الدولة.
 اهتمت جريدة الشعب باألزمتين وأولت االهتمام بتفاصيل االعتداء ومنفذيه وكذاالمناوشات بغرداية دون الرجوع إلى األسباب الحقيقة.
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 تنشر جريدة الشعب المواضيع المتعلقة بأزمتي تقنتورين وغرداية وفقا للمؤسساتالسيادية الجزائرية .
 تكون معالجة جريدة الشعب للمواضيع المتعلقة بأزمتي تقنتورين وغرداية بشكلحيادي وتتفادى للتهويل .
 اتجاه جريدة الشعب جاء سلبي اتجاه ما خلفته االزمتين من نتائج سلبية أثرت علىأمن الفرد والمجتمع والدولة.
 تعتمد جريدة الشعب على الصحفيين بالدرجة األولى في استقاء المعلومات األمنية. تعتمد جريدة الشعب الجزائرية على خطة عمل وقت األزمات األمنية وهي كالتالي: التأكد من الخبر عن طريق القنوات الرسمية للبلد.
 التوسط لسماع شهادات حية من عين المكان.
 اللجوء إلى خبير أني لتفسير أسباب وخلفيات األزمة.
 إرسال صحفي إلى عين المكان وتقصي األمر.
 االبتعاد عن اإلخبار المغرضة والغير مسؤولة والمغلوطة والتي
تثير المشاحنات أكثر ما تبحث عن حلول ممكنة
 متابعة األزمة بالتدقيق وبتقديم كل ما من شانه أن يضع لها حدا
ومعالجتها
 استضافة شخصية مسؤولة من عين المكان للحديث عن التوترات
الحاصلة والشرح بشكل اكثر.
 متابعة البيانات الصادرة من الجهات المسؤولة المعنية باألزمة "
األطراف "
 تقديم مقاربات أمنية إلسقاطها على العينة ..الهدف من وراءها
البحث عن حلول أنية وكشف المالبسات الممكنة
 هناك تنسيق بين المؤسسة الصحفية والمؤسسة األمنية ،والتعامل يكون وفقواجب التحفظ الذي تبديه المؤسسة األمنية إذا كانت أالزمة تتعلق بتهديدات
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أجنبية آو إرهابية يكون واجب التحفظ واجب والعمل الصحفي يكون أيضا
بمبدأ مهني واحترافية كبيرة حتى ال يساهم في إفشاء معلومات من شأنها أن
تعرقل مسار المجريات والمباحثات ،عادة ما يكون عن طريق بيانات من
الجهات األمنية المسؤولة ونقوم من خاللها بنشرها ومتابعتها .
 تغطية جريدة الشعب لالزمات األمنية تكون وفقا للسياسة التحريرية المتعبة،وبكل موضوعية وهذا ما لمسناه من خالل مقاالت الرأي والتحليل.
 المعوقات التي تواجه صحفيي جريدة الشعب أثناء تغطية األزمات األمنيةهي التستر االيجابي على حسب قول رئيس التحرير،وكذا نقص الخبرات
األمنية،وتدريب الصحفيين.
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خاتمة:
كانت تغطية ومعالجة جريدة الشعب ألزمتي تقنتورين وغرداية بكل موضوعية
وحيادية حسب ما يتوافق والسياسية التحريرية المتبعة وكذا المؤسسات الرسمية حيث
ال تنشر أي معلومة غير مسموح بها  ..وتقوم بإعداد خطة إعالمية تعتمد عليها أثناء
األزمات األمنية وبالرغم من صعوبة الوصل إلى المعلومة األمنية مهما كانت وكذا
ضعف تدريب الصحفيين مع التعامل مع األزمات ،إال أن جريدة الشعب تتعامل مع
األزمات األمنية بكل حذر وموضوعية لتنقلها إلى القراء بكل مصداقية وتتفادى أسلوب
اإلثارة والتهويل ،وهذا بحد ذاته استراتيجيه للحد من األزمات األمنية وتفاقمها وكذا
التخفيف من حدتها وتأثيرها.
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كلية اإلعالم واالتصال
جامعة الجزائر 3

استمارة المقابلة حول موضوع:

التخطيط اإلعالمي في مواجهة األزمات األمنية ،أزمتا تقنتورين وغرداية نموذجا.
دراسة ميدانية للصحف اليومية (الشعب -النصر -ايدوغ نيوز -الشروق)

من إعداد :تقية فرحي

السالم عليكم
أرجو منكم ملء االستمارة لالستفادة منها ألغراض البحث بعنوان :التخطيط اإلعالمي في

مواجهة األزمات األمنية ،أزمتي تقنتورين وغرداية أنموذجا .دراسة تحليلية لجريدة الشعب الجزائرية.
بهدف نشر مقال علمي  ،وأتعهد باستخدامها ألغراض البحث العلمي فقط.

وشك ار جزيال
ضع عالمة × أمام اإلجابة التي تراها مناسبة.

المحور األول :البيانات الشخصية.
الجنس :ذكر ( )

أنثى ( )

السن :أقل من  30سنة ( )
أكثر من  30سنة ( )
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المستوى التعليمي :
ثانوي ( ) جامعي ( ) دراسات عليا ( )
مدة العمل (الخبرة):
 5سنوات

()

من  5إلى 10

()

 10إلى 20

()

أكثر من 20

()

الوظيفة:
رئيس التحرير

()

مدير التحرير

()

رئيس المؤسسة الصحفية ( )
المحور الثاني :إلدارة أي أزمة هناك إستراتيجية إعالمية و إجراءات متبعة:
-1

هل تضعون خطة إستراتيجية إلدارة األزمة األمنية إعالميا ؟ نعم ( )

ال ( )

إذا كانت اإلجابة ب نعم  ،فيما تتمثل؟
...............................................................................................

............

هل تختلف اإلستراتيجية المتبعة وفقا لكل مرحلة من مراحل األزمة أي في بداية األزمة وأثناء األزمة وبعد
-2
ال ( )
()
األزمة؟ نعم

إذا كانت اإلجابة بنعم  ،كيف ذلك؟ مع ذكر إستراتيجية كل مرحلة .
...............................................................................................

...........

المحور الثالث :هل تتضمن خطة إدارة األزمة على :
-3
-4

إجراء التدريبات للصحفيين لمواجهة والتعامل مع أحداث األزمة ؟
ال ( )
نعم ( )
إعداد لقاءات صحفية بأعضاء األزمة الذين يلتقون بمندوبي اإلعالم في موقع الحدث؟
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ال ( )
نعم ( )
هل تحدد المؤسسة األمنية أو فريق إدارة األزمة المواد المكتوبة التي توزع في المؤتمرات؟
-5

نعم ( )
-6

ال ( )

هل يوجد مراكز إلدارة األزمات يتم الرجوع إليها في حالة مواجهة أزمة ما ؟

نعم ( )

ال ( )

المحور الرابع :العالقة بين المؤسسات األمنية و وسائل اإلعالم و الصحافة خاصة؟
-7

-8

هل هناك تنسيق بين المؤسسة الصحفية و األمنية؟ نعم ( )
كيف يكون تعامل المؤسسة األمنية مع الصحفيين والمراسلين؟

ال ( )

أحيانا ( )

........................................................................................... ....
............
-9

هل الحصول على المعلومة األمنية  :سهلة ( )

-10

ما هي اإلجراءات المتبعة للحصول على المعلومات األمنية إن وجدت ؟

صعبة ( )

..................................................................... ..........................
............
 -11هل يتم تحويل جميع المكالمات من ممثلي وسائل اإلعالم إلى مدير اإلعالم األمني و يرتبها حسب أهميتها؟
ال ( )
نعم ( )
 -12هل ينشر الصحفيين كل معلومة بأذن من مسؤولي األمن ؟

نعم ( )

ال ( )

المحور الخامس :أثناء األزمات تزداد رقابة الحكومات أو الجهات ذات العالقة على مصادر

األخبار و المعلومات و في خضم التسابق المحموم من مراسلي الصحف على السبق الصحفي :
 -13هل تكون تغطيتكم لالزمات و نقل للحقائق و المعلومات:
موضوعية ( )
ذاتية ( )
حيادية ( )
 -14هل تغطية األزمات تكون تبعا:
ضغوطات الدولة ( )
ممولي الجريدة ( )
لسياسة التحرير ( )
 -15لتغطية األزمة األمنية بكل دقة و موضوعية هل تعتمدون على :
المراسلين ( ) الوكاالت ( ) الجهاز األمني ( ) الصحفيين ( ) مصادر أخرى ( )
إذا يوجد مصادر أخرى  ،أذكرها:
...............................................................................................

المحور السابع :معوقات العمل الصحفي أثناء تغطية األزمات االمنية.
 -16ماهي المعوقات التي تواجهكم أثناء تغطيتكم لالزمات األمنية ؟
.........................................................................................................
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 -17هل للصحفي الحق في الحصول على المعلومة األمنية مهما كانت ؟
ال ( )
نعم ( )
 -18ما الذي تحتاجون إليهم لتسيير عملكم في تغطية األزمات األمنية؟
..........................................................................................................
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قائمة المراجع:
 -1إبراهيم ابراش ،)2008( ،المنهج العلمي و تطبيقاته في العلوم االجتماعية  ،دار
الشروق للنشر و التوزيع ،عمان األردن.
 -2أحمد بن مرسلي ،)2003(،مناهج البحث في علوم اإلعالم و االتصال ،ديوان
المطبوعات الجزائرية  ،الجزائر .
 -3أحمد محسن الخضيري ،)2003(،إدارة األزمات  ،ط ،1مجموعة النيل العربية.
 -4حامد عبد حمد الدليمي ،)2007( ،إدارة األزمات في بيئة العولمة ،دراسة إعمار
مدينة الفلوجة في جمهورية العراق،أطروحة دكتوراه ،جامعة (سنت كلي).
 -5ذوقان عبيدات ،وآخرون  ،)1984( ،البحث العلمي :مفهومه ،أدواته ،أساليبه ،
دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،األردن.
 -6سليمان حميدي الحميدي ، )2010( ،فاعلية االتصاالت في إدارة األزمة األمنية
بأجهزة وزارة الداخلية بالرياض ،رسالة مقدمة للحصول على الماجيستر في
العلوم اإلدارية ،الرياض.
 -7عمار بوحوش ،)2002( ،دليل الباحث في المنهجية و كتابة الرسائل الجامعية،
موفم للنشر و التوزيع ،الجزائر.
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الملخص
تؤدي التغطية اإلخبارية لألحداث دورا مهما في عمل المؤسسات الصحفية  ،وذلك
إلسهامها في تكوين األفكار وصناعة الرؤى لدى أفراد المجتمع ,ونظرا لما شكله
احتالل تنظيم "داعش" لمحافظة الموصل في  6يونيو/حزيران عام  ،2014وسقوط
المدينة بالكامل بيدالتنظيم ،ومن اجل بيان التغطية اإلخبارية لمعارك تحرير محافظة
الموصل من يد تنظيم داعش جاء بحثنا الموسوم" التغطية اإلخبارية لمعارك تحرير
الموصل في الصحافة العراقية" ،دراسة على عينة من اعداد صحيفة الصباح للمدة
" ، "2017/1/15- 2016/10/15وتألف من ثالثة فصول وهي ،الفصل األول:
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 والفصل الثالث،) أما الفصل الثاني (معارك التحرير في العراق، منهجية البحث
.(التغطية اإلخبارية لمعركة الموصل في صحيفة الصباح ) دراسة تحليلية
 واالستنتاجات ووضعت،خلصت الباحثة في النهاية إلى ذكر نتائج تحليل المضمون
.التوصيات الالزمة
The Abstract
The

news

coverage

for

events

in

the

mainstream

newspapers, plays important role in formation the ideas, the
public opinion at individuals in society ، Due to ISIS
occupation for Nineveh governorate in the sixth of June in
2014 and fallen of the entire city in the ISIS hand,. In order
of news coverage for the Nineveh liberation Battles from the
hand of ISIS, we tagged this research (News Coverage for
Mosul Liberation Battles in the Iraqi Press Study on a
sample of a newspaper Al-Sabah newspaper for the period).
Al Sabah newspaper as a sample from 10/15/2016 to
1/15/2017, it consists of three chapters, which they as
bellow:
The first chapter; the Methodology of research, The second
chapter (Battles of liberation in Iraq), The third chapter (The
news coverage for Nineveh battle in Al Sabah newspaper),
The researcher finally arrived into mentioned the results of
content

analytical,

recommendations.
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conclusions,

and

making

المقدمة
يؤدي اإلعالم دور مهم في اوقات الحروب ومن خالله يمكننا التواصل مع الحدث
ونقل الواقع الخبري بأسرع وقت ممكن بحيث يصلنا الحدث اول بأول ونكون على
دراية في كل مستجدات المعركة من تطورات او اعالن هدنه او وقائع الخسائر
باألرواح واالموال  ،فالتغطية الصحفية للحروب واألزمات تتطلب الدقة العالية من
قبل وسائل اإلعالم وضرورة التحقق من المعلومات التي ترد إلى الصحفية من
مصادرها الحكومية أو من قبل احد أطراف األزمة أو الصراع أو من مصادره السرية
الخاصة )1( .محمود شريف (" )2009تغطية الحروب والصراعات"  ،محاضرة.
ونظرا لما شكله احتالل تنظيم "داعش" لمحافظة الموصل في  6يونيو/حزيران عام
، 2014وسقوط المدينة بالكامل بيد التنظيم.علت الدعوات إلى إطالق حملة دولية
لمحاربته ،ودعت الواليات المتحدة إلى تأسيس تحالف دولي لمحاربة التنظيم ،كما
أعلنت المرجعية في النجف األشرف المتمثلة بالسيد علي الحسيني السيستاني المرجع
األعلى إلعالن (الجهاد الكفائي) ضد التنظيم .
ومن اجل بيان التغطية اإلخبارية لمعارك تحرير محافظة الموصل من يد تنظيم داعش
جاء بحثنا الموسوم " التغطية اإلخبارية لمعارك تحرير الموصل في الصحافة العراقية
" ،دراسة على عينة من صحيفة الصباح وللفترة من "- 2016/10/15
 ، "2017/1/15وتألف من ثالثة فصول وهي ،الفصل األول :منهجية البحث واشتمل
على ( مشكلة البحث ،أهمية البحث ،أهداف البحث ومجتمع البحث ،عينة البحث،
منهج البحث ،وتحديد المصطلحات ).
أما الفصل الثاني (التغطية اإلخبارية ومعارك التحرير في العراق ) ،فتألف من مفهوم
التغطية اإلخبارية التغطية االعالمية في الحرب ،التغطية اإلخبارية لمعارك التحرير
في العراق ،اإلعالم العراقي في معركة" قادمون يا نينوى".
وأخيرا الفصل الثالث (التغطية اإلخبارية لمعركة الموصل في صحيفة الصباح )
يتضمن هذا الفصل تحليل مضمون عينة البحث والتي كانت عبارة عن حصر شامل
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للصحيفة والتي تألفت من ( ) 58عدد من جريدة الصباح للمدة(-2016/10/15
)2017 /1/15
وفي نهاية البحث خلصت الباحثة إلى ذكر نتائج تحليل المضمون ،ووضعت
التوصيات الالزمة فيما يخص تقويم التغطية اإلخبارية ضمن مجال البحث.
الفصل األول  :اإلطار المنهجي
أوالً :مشكلة البحث :
تعرف المشكلة بأنها " :حالة أو موقف يتضمن خالً أو أزمة بحاجة إلى معالجة من
أجل الوصول إلى هدف معين أو هي الصعوبات التي تواجهنا عند االنتقال من مرحلة
إلى أخرى ،وهي إ ّما تمنع الوصول أو تؤخره وتؤثر في نوعيته" )2(.السيد أحمد
مصطفى عمر ( ، )2008البحث اإلعالمي ،ص  ، 109ومعارك" قادمون يا نينوى"
تعد من المعارك المهمة التي سبقتها العديد من اإلنكسارات والهزائم التي مست السيادة
السياسية والعسكرية للعراق متمثلة بالتدخالت الخارجية والصراعات الداخلية مما
يستلزم منا كباحثين البحث في هذه المشكلة من خالل متابعة التغطية اإلخبارية لمعارك
التحرير بشكل موضوعي وحيادي.عليه تكمن مشكلة البحث في التسأول التالي :ما
الكيفية التي تعامل بها االعالم العراقي ممثال بصحيفة الصباح في تغطيته لمعارك
تحرير الموصل؟.
ثانياً :أهمية البحث :
إن أهمية كل بحث تأتي من" أهمية المشكالت التي يثيرها والموضوعات التي يتناولها
والمجاالت التي يمتد اليها" ( )3غازي حسين عنابة (  ،)1986إعداد البحث العلمي،
ص ،4ومعارك تحرير الموصل تحتل األهمية األولى في العراق وعلى األصعدة
كافة ،ومن هنا نجد إن لبحثنا هذا أهمية كبيرة سيما وإنه سيوثق التغطية اإلعالمية لتلك
المعارك ،من خالل متابعة التغطية اإلعالمية لصحيفة الصباح العراقية وبيان أوجه
السياسة العراقية والرأي العام المحلي والعربي والعالمي من خالل تلك التغطية.
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ثالثاً:أهداف البحث:
تتلخص أهداف البحث في اإلجابة عن التالي:
 -1ما الموضوعات التي تناولتها صحيفة الصباح العراقية خالل تغطيتها
لمعارك تحرير الموصل ؟
 -2ما الفنون الصحفية التي اعتمدتها الصحيفة في تغطيتها اإلعالمية؟.
 -3ما مدى االهتمام الذي أولته الصحيفة لمعركة تحرير الموصل في صحيفة
الصباح العراقية (الرئيسية – داخلية -أخيرة – تخصيص صفحات خاصة
بالمعركة).
 -4ما القيم التي أكدت عليها صحيفة الصباح العراقية أثناء تغطية معركة "
قادمون يا نينوى"؟.
 -5ما العﻨاﺼر الﺘﺒوغرافﻴة الﻤﺴﺘﺨدﻤة في إﺒراز الﻤادة اإلعالﻤﻴة كإبراز
العناوين أو الصور أو اللون أو الكاريكاتير؟
 -6ما أبرز المصادر التي اعتمدتها التغطية اإلعالمية في صحيفة الصباح
العراقية؟.
رابعاً :مجتمع البحث:
تكون مجتمع االبحث من صحيفة الصباح العراقية ،وتم أختيار الموضوعات المتعلقة
بالتغطية اإلعالمية لمعركة" قادمون يا نينوى" في هذه الصحيفة بإستخدام أسلوب
الحصر

الشامل،

وأستمرت

المتابعة

ثالثة

أشهر

من

(-2016/10/15

 ،)2017/1/15بلغ مجموع اعداد الصحيفة ( )52عدد ،توزعت بالشكل التالي من
تاريخ ( ،) 2016/11/15-10/15بلغ مجموع االعداد ( )16عدد ثم توقفت
الصحيفة عن الصدور من تاريخ ( 11/15ولغاية  ،)2016/11/23بسبب الزيارة
األربعينية لألمام الحسين عليه السالم  ،لتبدأ عينة الشهر الثاني من (-2016/11/24
 ،)2016/12/15وبلغت مجموع الصحف الصادرة خالل هذه الفترة ( )16عدد ،اما
المرحلة الثالثة للحصر الشامل فكانت من تاريخ ( 2016/12/18ولغاية
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 ،)2017/1/15وبلغت اعداد الصحيفة الصادرة خالل هذه الفترة هي (  )20عدد،
أما مجموع المواد الصحفية المنشورة في الصحيفة خالل هذه الفترة فبلغ ( )317مادة
صحفية توزعت في مختلف الفنون الصحفية وسيتم التطرق اليها في الفصل الثالث "
تحليل المضمون" .
سادسا ً  :منهج البحث:
استخدمت الباحثة أداة تحليل المضمون بشقيها الكمي والكيفي ،بقصد الوصول إلى
نتائج رقمية تكون قاعدة التفسير لقضايا الدراسة من ناحية ،وتحقيق أهدافها من ناحية
أخرى وذلك من خالل متابعة صحيفة الصباح العراقية وإجراء تحليل للموضوعات
التي تناولتها في صفحاتها عن معركة " قادمون يا نينوى".والتي اشتملت على (الفنون
الصحفية ،ونمط التغطية للموضوعات ونوعها ومصادرها وموقعها من صفحات
الصحيفة .والقيم التي تحملها هذه الموضوعات ،والتوزيع الجغرافي ،ووسائل العرض
واإلبراز).
 -1وحدات التحليل :ولتحقيق أغراض الدراسة فقد لجأت الباحثة إلى استخدام
الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية ،والمتمثلة بكافة الفنون الصحفية “األخبار،
التقارير والمقاالت والمقابالت والحوار” .كما استخدمت الباحثة وحدة
الموضوع ،وهي عبارة عن جملة أو عبارة تتضمن الفكرة
التي يدور حولها موضوع التحليل ،وقد شملت الوحدة الثانية (الفكرة) .
 -2فئات التحليل :يتفق الباحثون على ضرورة أن تكون فئات التحليل المستخدمة
في تحليل المضمون مناسبة ودقيقة وشاملة بشكل ال يقبل التداخل فيما بينها،
وبعد قيام الباحثة باالطالع على كل ما نشر في صحيفة الصباح  ،قامت
بتصنيفها بما يخدم أهداف الدراسة ،وهو ما يعنى مسح جميع األشكال الصحفية
التي تناولت القضايا – محل الدراسة – هذا وقد جاءت الفئات على محاور عدة
هي:
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أ -فئات الشكل :وهى تلك الفئات التي تصنف المضمون من حيث الشكل وأسلوب
عرض المادة (كيف قيل؟) وتشمل موقع النصوص الصحفية  ،والقوالب الفنية
من عناصر اإلبراز المصاحبة لقضايا الدراسة  ،ونمط العناوين  ،وطبيعة
الصور والرسوم  ،واإلطارات  ،واألرضيات  ،واأللوان).
ب -فئات المضمون ( :ماذا قيل؟) وتشمل فئة (الموضوع ،الموقع الجغرافي،
الفنون الصحفية  ،المصادر).
ت -عينات التحليل :وتضم المواد اإلخبارية “ األخبار ،والتقارير ،التحقيق ،الحديث
الصحفي ”،ومواد الرأي “المقاالت .
سابعاً :تحديد المصطلحات:
 -1معارك تحرير الموصل :
معركة الموصل أو كما أسماها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي «قادمون يا
نينوى» :هو هجوم مشترك لقوات األمن العراقية مع الحشد الشعبي ،وقوات
البيشمركة في كردستان العراق ،والقوات الدولية الستعادة السيطرة على مدينة
الموصل من تنظيم الدولة اإلسالمية .بدأت الحرب البرية في  16أكتوبر .2016 ،وقد
أعلن عن بداية العملية الحربية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في  17أكتوبر
 2016الموافق  16محرم  1438هـ ،وتهدف العملية إلى إنهاء تنظيم الدولة
اإلسالمية ،وإعادة المدينة إلى اإلدارة العراقية  )4( .العبادي يطلق على عمليات
تحرير نينوى تسمية "قادمون يا نينوى"  2016 ،موقع السومرية نيوز.
 -2تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وبالد الشام " داعش"
تشكل تنظيم داعش أو ما يسمى بـ(الدولة اإلسالمية في العراق والشام) في نيسان
 2013وع رف نفسه في البدء على انه اندماج بين ما يسمى بـ(دولة العراق
اإلسالمية) التابع لتنظيم القاعدة الذي تشكل في تشرين األول  2006وجبهة النصرة
في سوريا إال إن هذا االندماج الذي أعلن عنه أبو بكر البغدادي ،رفضته النصرة على
الفور .وبعد هذا اإلعالن بشهرين أمر زعيم ما يعرف بـ (القاعدة) أيمن الظواهري
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بإلغاء االندماج ،غير إن البغدادي خالف هذا الرأي وأكمل العملية لتصبح داعش
(الدولة اإلسالمية في العراق والشام) واحدة من اكبر الجماعات المتطرفة المسلحة
التي تقوم بالقتل والدمار في العراق وسوريا )5(.بيرغيد سفانسون و ريم نجمي
( ، )2015حقائق مثيرة عن سقوط الموصل في يد "داعش" قبل عام ،موقع .DW
يتبنى هذا التنظيم الفكر السلفي الجهادي (التكفيري) ويهدف المنظمون إليه إلى إعادة
ما يسموه "الخالفة اإلسالمية وتطبيق الشريعة" .وأثار هذا التنظيم (اإلرهابي) جدال
طويال منذ ظهوره في سوريا ،حول نشأته ،ممارساته ،أهدافه وإرتباطاته ،األمر الذي
جعله محور حديث الصحف واإلعالم ،وما بين التحاليل والتقارير ،ضاعت هوية هذا
التنظيم المتطرف وضاعت أهدافه وارتباطاته بسبب تضارب المعلومات حوله)6(.
هاني فؤاد الفراش ، )2014( ،بالخرائط ..كيف سقطت الموصل؟ ومن المسؤول؟،
موقع قناة الحرة .
فئة تنظر إليه كأحد فروع القاعدة في سوريا ،وفئة أخرى تراه تنظيم مستقل يسعى
إلقامة دولة إسالمية ،وفئة ثالثة تراه صنيعة النظام السوري للفتك بالمعارضة
وفصائلها ،وهناك من يذهب إلى إن هذا التنظيم ما هو إال صناعة أمريكية وإسرائيلية،
وبين هذا وتلك وذاك ...من هي داعش؟ )6(.الموصل ..عام على السقوط
(انفوغرافيك) ، )2015( ،موقع قناة .RT
تعود أصول هذا التنظيم إلى العام  ،2004حين شكل اإلرهابي أبو مصعب الزرقاوي
تنظيما أسماه "جماعة التوحيد والجهاد" وأعلن مبايعته لتنظيم القاعدة اإلرهابي بزعامة
أسامة بن الدن في حينها ،ليصبح ممثل تنظيم القاعدة في المنطقة أو ما سمي "تنظيم
القاعدة في بالد الرافدين" .برز التنظيم على الساحة العراقية إبان التواجد األمريكي
في العراق ،على أنه تنظيم جهادي ضد القوات األمريكية ،األمر الذي جعله مركز
إستقطاب للشباب العراقي الذي يسعى لمواجهة اإلحتالل األمريكي لبالده ،وسرعان ما
توسع نفوذ التنظيم ،ليصبح من أقوى الميليشيات المنتشرة والمقاتلة على الساحة
العراقية )7(.هاني فؤاد الفراش ،مرجع سابق .
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وفي نهاية عام  2006تم تشكيل تنظيم عسكري يختصر كل تلك التنظيمات ويجمع
كل التشكيالت األصولية المنتشرة على األراضي العراقية ،إضافة إلى أنه يظهر
أهدافها عبر أسمه "الدولة اإلسالمية في العراق" بزعامة أبو عمر البغدادي)8(.
الموصل ..عام على السقوط (انفوغرافيك) ،مرجع سابق.
الفصل الثاني  :التغطية اإلخبارية ومعارك التحرير في العراق
أوال" :مفهوم التغطية اإلخبارية في الصحافة
التغطية اإلخبارية :هي العملية التي يحصل خاللها المحرر الصحفي على معلومات،
عن التفاصيل ،والتطورات ،والجوانب المختلفة لحدث ،أو واقعة ،أو تصريح ما ،أو
بمعنى آخر ،يجيب على كل األسئلة التي قد تتبادر إلى ذهن القارئ ،في شأن هذه
الواقعة ،أو الحدث ،أو التصريح ،ثم يق ِيّم هذه المعلومات ،ثم يحررها ،بأسلوب صحفي
مناسب ،وفي شكل صحفي مناسب .وهى عملية الحصول على الخبر بياناته ،تفاصيله،
وأماكن وقوعه ،وأسماء المشتركين فيه .وكافة المعلومات التي تجيب على استفهامات
القارئ )9(.أمال سعد المتولى ، )2011(،التغطية الصحفية وأنواعها ووظائف الخبر
واألشكال الفنية للخبر وكتابته
ولم نجد في اللغة العربية ما يعطي المعنى الذي يقصده اإلعالميين ،من عبارة
"التغطية اإلعالمية" ،أو ما يشبهها ويتعلق بها .بل وجدنا فيما راجعناه من قواميس
طى ،وغ ّ
غ َ
اللغة إن الفعل " َ
َطى" واالسم "غطاء وتغطية" تعطي معاني مغايرة بالكامل
لما نقصده .فقد أطبق القاموس المحيط ولسان العرب والصحاح في اللغة ومقاييس
اللغة والعباب الزاخر على القول بان هذه الكلمات تعطي معنى الستر ،فغطى على
الشيء تعني ستره وعاله .حتى الكفر فقد فسروه بالتغطية ،وقالوا :التغطية الكفر،
واصل الكفر تغطية الشيء تغطيةً ..تستهلكه كله .وكل ما غطى شيئا فقد كفره .وليس
لهذه المعاني عالقة بما نقصده اليوم حين نقول في عالم اإلعالم "غطى الحدث" ونحن
نقصد كتب عن الحدث ،أو صوره ،أو أذاع خبره ونشره في أية وسيلة إعالمية ،من
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اجل إشهار الحدث وجعله معلوما عند الناس )10( .محمد عبد الجبار الشبوط
 ، )2015(،التغطية اإلعالمية ،موقع جريدة الصباح .
يقابل الفعل "غطى" العربي الفعل ( )coverباللغة االنكليزية ،الذي ظهر منذ القرن
الثالث عشر .وهذا الفعل ثري بالمعاني واشتقاقاتها .وتقدم الموسوعة البريطانية معاني
هذا الفعل على وجبات .ففي الوجبة األولى يكون الفعل متعديا ،وهنا نعثر على 14
معنى له ،وفي الوجبة الثانية حين يكون الفعل الزما ،يكون له معنيان .وبحلول القرن
الرابع عشر ،يكون االسم ( )coverقد اكتسب  6معان .وكل هذه المعاني تدور حول
فكره الستر و"التغطية اإلعالمية" إذن ال عالقة لها بالمعاني القاموسية العربية لكلمة
"تغطية" أو الفعل "غطى" ،فإذا كان المعنى اللغوي لهذه الكلمات يدور حول مفهوم
الستر ،فان المفهوم اإلعالمي الحديث لهما يدور حول الكشف واإلشهار واإلذاعة .بل
إن أكاديميا إعالميا بريطانيا عرف الخبر بأنه المعلومة التي ال يريد افآخرون نشرها،
فيقوم اإلعالم برفع الستار عنها .وهذه هي وظيفة اإلعالم أن يكشف عن اإلخبار
والمعلومات التي تقع بحوزته ويحصل عليها .وحين تقع هذه المعلومات تحت يد
اإلعالمي فانه يبادر إلى تحقيقها ،ومن ثم نشرها ،إذا ثبت لديه إنها موثوقة وصحيحة.
يفتخر الصحافي حين يحقق "سبقا" صحافيا ،والسبق يعني أن المحرر المعني هو أول
من "كشف" معلومة عن أمر ما .أقول “كشف” وليس "ستر"! )11(.محمد عبد الجبار
الشبوط  ،المرجع السابق.
وفي التغطية اإلعالمية عادة ما يتم التركيز على المصادر الرسمية في نقل األحداث
خصوصا إذا ما تعلق األمر بالصراعات الدولية ،في حين أن افآراء التي تتناقض
ورأي السلطة نادرا ً ما يتم التعبير عنها ،وفي هذا يكتب ( ميلر )  :إن اإلعالم عاكس
دونما نقد للرأي الرسمي ،أما وصف الصراعات وأولئك المشتركين فيها فيعد سمة
أخرى مهمة للتغطية الصحفية ،ويستخدم اإلعالم في أوقات األزمات والحروب
تصنيفات معينة لوصف األشخاص واألحداث غالبا ً ما تقود إلى افآراء المقولبة
والجاهزة التي تنتج عن التكرار في المفردات ،مثل استخدام مصطلح (اإلرهابي)،
و(اإلرهاب) يوجدان عادة في أعلى قائمة تصنيفات الصحف والمجالت األميركية عند
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إشارتها لصراعات معينة وأشخاص معينين السيما إذا كانوا مسلمين )12(.ظمياء
حسني غضيب الربيعي ، )2012( ،التغطية الصحفية لالزمات  ،ص.156
وبحسب الدكتور محمود شريف فان أساليب الكتابة الصحفية عند تغطية الصراعات
واألزمات تتلخص في أهمية متابعة الحدث باستمرار واالعتماد على ثالثة أشخاص
في الصحفية وهم :المندوب والمراسل الخارجي المقيم أو المراسل الخارجي المتداول،
فالمراسل المقيم يعد أفضل من المتداول لما يتمتع به من عالقات واسعة يستطيع من
خاللها اقتناص الخبر ،وانجح الصحف في تغطية األزمات هي تلك التي يكون لديها
عدد كبير من المراسلين في البالد األجنبية والعربية )13( .محمود شريف  ،مرجع
سابق.
ثانيا ً :التغطية االعالمية في الحرب:
يعد اإلعالم احد العوامل الرئيسة والفاعلة ،وأداة من أدوات تجهيزات إدارة الحروب،
فاإلعالم احد أسلحة العصر الحديث وأشدها خطورة وفاعلية وحسما في الصراعات
الدولية ،وأداة لصنع األحداث والتأثير على مجرياتها واتجاهاتها كوسيلة لنقل أخبارها،
وذلك لما يتوفر لإلعالم من قدرات هائلة تساعد على انتقاله بسرعة كبيرة ،واجتيازه
للحدود ،ولما له من قدرة على التأثير النفسي على األفراد والسيطرة الفكرية على
المجتمعات ،وتوجيه السلوكيات ،ومن ثم استخدام اإلعالم بذكاء في إدارة الحروب
وتغطيتها )14( .ظمياء حسني غضيب الربيعي ،مرجع سابق ،ص154
ومن جوانب تأثير الحروب جانبين هما )15( :محسن احمد الخضيري (،)2003
إدارة األزمات  ،ص .227
الجانب األول( :االيجابي) :عن طريق استخدام الحمالت اإلعالمية المكثفة ونقل
كميات وجرعات متفاوتة ومتزايدة من األخبار والمعلومات إلى جمهور األزمة،
ورسمها بشكل معني بحيث تغطي انطباعا معينا مستهدفا لديهم.
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الجانب الثاني (السلبي) :عن طريق التعتيم اإلعالمي القائم على التجاهل التام لألخبار
والمعلومات وعدم إعالم جمهور األزمة بها ،بهدف عدم تكوين انطباع عنها ،ويتم هذا
التجاهل على شكلين أو صورتين هما:
أ -تجاهل وتعتيم إعالمي كلي وشامل :إذ يتم عزل جمهور الحروب والمهتمين بها
عن أحداثها عزال تاما وتجهيلهم بشكل تام عنها ،وعن تصوراتها ،ومن ثم عدم تمكنهم
من تكوين رأي أو انطباع عنها ،ومن ثم عدم حصول أي سلوك ايجابي لديهم بشأنها.
ب -تجاهل وتعتيم إعالمي جزئي :ويتم عن طريق االهتمام بأحد أطراف األزمة
وتجاهل الطرف افآخر أو التركيز على هذا الطرف وصياغة األخبار عنه بشكل معني
مع التعتيم والتمويه والتجاهل للطرف افآخر ،ويطلق على هذا النوع من التغطية
اإلخبارية لالزمة بالتشويه اإلعالمي.
ومن منظور إعالمي ،فان هناك اطر صحفية لضبط التغطية اإلخبارية في أوقات
األزمات والحروب ،تسمح للصحفيين العمل مع كم هائل من المعلومات بشكل سريع،
تحديد موضع المعلومات في مكانها المناسب في مخطط القصة وتجهيزها للجمهور في
شكل يمكن معرفة الموضوع المناسب للمعلومة في الموضوع )16( .محمد شومان
( ،)2002اإلعالم واألزمات :مدخل نظري وممارسة عملية ،ص.128
وعندما تحدث تغطية صحفية أو إعالمية شاملة ألحداث العنف السياسي يقوم االتصال
هنا بتأسيس تيار معقد من االتصال يشمل على تدفق أحادي االتجاه ،وثنائي االتجاه ،إذ
تنتقل المعلوم ات التي تبثها وسائل اإلعالم إلى كل جمهورها المستهدف من عامة
الشعب ،والجماعة التي كانت طرفا في أحداث العنف واألزمة ،والجماعات األخرى
المؤيدة لها أو المعارضة ،والى الحكومة المستهدفة والحكومات األخرى .كما تستقبل
وسائل اإلعالم معلومات من كافة هذه األطراف ،وتعيد بثها لكل األطراف مرة أخرى،
وهذا يعني أن وسائل اإلعالم تعمل كمضخة تحتل موقع القلب ،توزع المعلومات على
أجزائه ،وتتحكم في كم ونوع االتصال الذي يجري داخل كل جزء من أجزاء العملية.
( )17جيهان احمد رشتي ( ، )1978األسس العلمية لنظريات اإلعالم  ،ص.142
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وتجدر اإلش ارة إلى أن إحدى مسؤوليات وسائل اإلعالم نحو المجتمع يكمن في حماية
حق الجمهور بالحصول على المعلومات والعرض المتوازن فآراء األطراف المختلفة
كشرطين أساسيين في تغطية الحروب واألزمات )18( .سليمان صالح (، )2002
أخالقيات اإلعالم  ،ص ص . 153 – 150
ثالثاً :التغطية اإلخبارية لمعارك التحرير في العراق
واصلت الحكومة العراقية مدعومة بقوات التحالف الدولي الذي شكلته واشنطن غاراته
على أراضي العراق وسوريا .وتحدث المسؤولون األمريكيون وفي طليعتهم الرئيس
األمريكي السابق باراك أوباما عن إحراز نجاحات كبيرة تمثلت في استعادة سد
الموصل وصد الهجوم على اإليزيديين وعلى كوباني (عين العرب السورية)
واسترجاع تكريت .حيث إن "داعش" فقد نحو ربع المناطق المأهولة التي كان يسيطر
عليها في العراق قبل احتالل داعش ،وبعد كل هذه النجاحات جاء سقوط الرمادي
منتصف مايو/أيار الماضي مفاجأة بالنسبة للسلطة العراقية وحليفتها واشنطن ،على
الرغم من أن المعارك في مشارف المدينة استمرت ألكثر من شهر .ووصفت اإلدارة
األمريكية سقوط الرمادي بـ"انتكاسة" ،مصرة على أنه لن يؤثر على سير العملية ضد
اإلرهاب )19( .الموصل ..عام على السقوط (انفوغرافيك) ،مرجع سابق
أما أسباب هذه "االنتك اسة" فهي عديدة ،وفي مقدمتها النقص في التنسيق ،إذ تؤكد
التقارير والدراسات أن التحالف الدولي لم يوجه إال غارات جوية قليلة على مواقع
اإلرهابيين في محيط الرمادي قبل سقوطها .ويبدو أيضا أن اإلرهابيين تأقلموا مع
الظروف الجديدة بسرعة واستطاعوا تقليل خسائرهم جراء الغارات الجوية)20( .
سروه عبد الواحد قادر ،ما هي داعش؟ کيف جائوا للعراق ؟ ما هو مصدر تمويلهم؟
(دراسة مقتضبة عن تنظيم داعش) ،مرجع سابق .
أما الموقف األمريكي فجاء على لسان وزير لدفاع األمريكي آشتون كارتر  ،والذي
قال إن الجيش العراقي لم "يبد إرادة بالقتال" في الرمادي ،وقال" :لدينا مشكلة مع
إرادة العراقيين في قتال التنظيم وفي الدفاع عن أنفسهم" ،مضيفا أن "عدد الجنود
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العراقيين كان أكبر من مهاجميهم بكثير ،ومع ذلك فقد فشلوا في القتال ،وانسحبوا من
مواقعهم" ( )21هاني فؤاد الفراش ،بالخرائط ..كيف سقطت الموصل؟ ومن
المسؤول؟ ،مرجع سابق .وكان من المفترض أن تقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرا لها
حول الموضوع بعد مرور سنة ،لكن اجتماع اللجنة تأجل.
لم يلغ اجتماع لجنة تقصي الحقائق فقط ولكن أيضا تم إلغاء عملية عسكرية من أجل
استعادة الموصل .القيادة العسكرية في بغداد ومعها التحالف الدولي بقيادة أمريكا
رددت على مدى شهور أنه يجب "استعادة تكريت أوال ثم الموصل بعد ذلك" ،ومع
استمرار الهجمات العسكرية الجوية على مواقع التنظيم اإلرهابي منذ أغسطس/آب
ا ،2014كان من المفترض أن يحدث هجوم عسكري أكبر في أبريل/نيسان أو في
ماي /أيار ،2016وأن تشارك فيه القوات العراقية والقوات كردية ،لكن ما حدث هو
أن موظفا في القيادة المركزية للجيش األمريكي أفشى سر التفاصيل العسكرية لصحيفة
"نيويورك تايمز" ،وذكرت الصحيفة أن القوات األمريكية كانت "ستشارك في عملية
عسكرية برية ،حتى يتم تنسيق العمليات الجوية بشكل أفضل" .وقد أبدى وزير الدفاع
األمريكي غضبا شديدا من هذا التسريب غير المعتاد لمعلومات عسكرية قبل بدء
العملية الحربية .وقد تحدث رئيس البنتاغون أشتون كارتر عن ما وصفه ب" الكشف
الخاطئ ألسرار عسكرية" .وطبعا تم إلغاء هذه العملية إثر ذلك .ومن جهتها قررت
الحكومة العراقية تغيير إستراتيجيتها ،وإعطاء األولوية الستعادة محافظة األنبار غرب
بغداد .
رابعاً :اإلعالم العراقي في معركة" قادمون يا نينوى"
حرص اإلعالم العراقي في معركة " قادمون يا نينوى" أن يعكس الوجه اإليجابي
لإلعالم العراقي وللحكومة العراقية في تلبية متطلبات الشعب العراقي الطامح إلى
تحرير المناطق المحتلة من قبل داعش ،وتجلى هذا األمر من خالل إتباع التعليمات
الخاصة الصادرة من قبل قيادة العمليات المشتركة بتاريخ  ،2016/10/14التي
حرصت على إفتتاح مركزا صحفيا خاصا بتغطية العمليات العسكرية الخاصة
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بإستعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش ،ودعت خلية اإلعالم الحربي ،جميع
القنوات اإلعالمية والوكاالت اإلخبارية العراقية والعربية والعالمية والمراسلين
الحربيين الراغبين بتغطية معركة إستعادة الموصل إلى " إرسال أسماء الكوادر
اإلعالمية وأرقام العجالت الخاصة بهم لغرض تغطية معارك استعادة الموصل".
( )22عمليات القيادة المشتركة الخاصة بعمليات تحرير نينوى وأسماء المتحدثين،
( ، )2016موقع عراق برس
كما وحرصت قيادة العمليات المشتركة على تحديد أسماء المتحدثين من قوات الجيش
والشرطة والحشد الشعبي وقوات البيشمركة وجهاز مكافحة اإلرهاب ،وتحديد
التعليمات المتعلقة بنشر األخبار والتقارير المتعلقة بتحرير الموصل من خالل التأكيد
على "عدم نشر أي خبر يخص العمليات األمنية والعسكرية الخاصة بعمليات تحرير
نينوى إال من المصادر المخولة ،وهي خلية اإلعالم الحربي ،والمتحدث الرسمي لقيادة
العمليات المشتركة ،والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية ،والمتحدث الرسمي باسم هيئة
الحشد الشعبي ،والمتحدث باسم وزارة البيشمركه ،والمتحدث الرسمي باسم جهاز
مكافحة اإلرهاب" ،وأكدت على " التقيد التام بعد نشر األخبار التي تتعلق بالكشف عن
المسافات والزوايا واألماكن التي تتواجد فيها القطعات العراقية المسلحة ،والتقيد التام
بعدم الكشف عن القدرات العسكرية ( األسلحة الثقيلة ،المعدات العسكرية الخاصة)
أثناء التغطيات اإلعالمية لعملية تحرير نينوى )23( .افتتاح مركز صحفي لتغطية
عمليات إستعادة الموصل ( ، )2016موقع  NRTعربية.
كما حرص مركز العمليات المشتركة على أن يتم فتح مركزين إعالميين من قبل قيادة
العمليات المشتركة في" قاعدة القيارة  ،ومركز آخر في محافظة أربيل "من اجل
الحصول على المعلومات الدقيقة والمستجدات العسكرية  ،وللحصول على التخويل
الخاص بتغطية العمليات العسكرية الخاصة بعمليات تحرير نينوى )24( .عليمات
القيادة المشتركة الخاصة بعمليات تحرير نينوى وأسماء المتحدثين ،موقع عراق
برس ،مرجع سابق .
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الفصل الثالث  :التغطية اإلخبارية لمعركة الموصل في صحيفة الصباح للمدة
" – "2017/1/15- 2016/10/15دراسة تحليلية-
 -1صحيفة الصباح:
جريدة سياسية يومية عامة شبه رسمية ،تصدر عن شبكة اإلعالم العراقي في بغداد،
صدرت بعد نيسان  " . 2003تمول من قبل الدولة ،توجهاتها ليبرالية ،وال تتبع فئة أو
جهة سياسية معينة  ،أما حول عائدية جريدة الصباح فالجريدة تمول" من المال العام
للدولة العراقية ،وتابعة لشبكة اإلعالم العراقي ،مع الفضائية العراقية بأقسامها واإلذاعات
الرسمية ،ومجلة الشبكة العراقية ،والصحف الرسمية في المحافظات واإلذاعات .وهي
تعتبر الجريدة الرسمية في العراق" )25(.أسامة مهدي ( ، )2009رئيس تحرير
صحيفة الدولة يتهم مقربين للمالكي بعزله ،لندن ،موقع جريدة إيالف األلكترونية.
صدر العدد (صفر) من جريدة الصباح في  2003/5/١٧عن شبكة اإلعالم
العراقي التي أنشأتها سلطة االحتالل وهي السلطة الحاكمة في العراق – أنذاك  -وفق ما
نص عليه قرار األمم المتحدة في . 2003/5/22
ثانياً :تحليل مضامين صحيفة الصباح للمدة من ""2017/1/15- 2016/10/15
اعتمدت الباحثة الموضوع الكلي كوحدة تحليل يتم القياس على أساسها ،وبموجب هذه
الوحدة جرى التعامل مع التغطية  ،كما إن وحدات تحليل عناصر التغطية اإلخبارية
لمعركة تحرير الموصل في موقع الصحيفة االلكتروني أتاحت للباحثة القدرة على فرز
عناوين التغطية اإلخبارية وما يرتبط بها من عناصر صورية وسوى ذلك.
وفيما يأتي استعراض النتائج وتفسيرها التي حصلت عليها الفئات الفرعية والتي
جاءت ضمن الفئات الرئيسة للبحث وهي كالتالي:
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ثالثاً :فئة الموضوعات التي تناولتها صحيفة الصباح العراقية خالل تغطيتها لمعارك
تحرير الموصل  ،وقد ظهرت نتائج هذه الفئة كما يبينه جدول ( )1وكما يلي-:
جدول ( )1فئة الموضوعات التي تناولتها صحيفة الصباح العراقية

التكرار

النسبة

المرتبة

الفئات الفرعية

-1

سياسية

107

%33.7

األولى

-2

عسكرية و أمنية

69

%21.7

الثانية

-3

اقتصادية

58

%18.5

الثالثة

-4

إعالمية

46

%14.5

الرابعة

-5

دينية

37

%11.6

الخامسة

ت

المجموع

317

%100

تبين من الجدول( )1أعاله أن الفئة السياسية احتلت المرتبة األولى بعدد تكرار
107وبنسبة  ،%33.7تلتها الفئة العسكرية وأمنية احتلت المرتبة الثانية بعدد تكرار
 69وبنسبة  ،%21.7وتلتها الفئة االقتصادية حيث احتلت المرتبة الثالثة بعدد تكرار
 58وبنسبة  18.5وثم جاءت الفئة ااإلعالمية في المرتبة الرابعة بعدد تكرار 46
وبنسبة ، %14.5وتلتها الفئة الدينية في المرتبة الخامسة واألخيرة بعدد تكرار 37
وبنسبة .%11.6
هذا وأفرزت الفئات الرئيسية في جدول ( )1جملة من الفئات الفرعية لكل فئة وكما
سيتم توضيحه على النحو التالي :
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 -1فئة سياسية  :تبين من خالل التحليل إن هذه الفئة ركزت على مجموعة من
القيم  ،والمتعلقة بالموضوعات السياسية التي نشرت في الصحيفة خالل
تغطيتها االخبارية لمعارك تحرير الموصل وكما يبينه جدول ( )2وهي
كالتالي :
جدول ( )2الفئات الفرعية للفئة الرئيسية ( سياسية)
الفئات الفرعية

ت

 -1التأكيد على وحدة

التكرار

النسبة

المرتبة

38

%35.5

االولى

األطراف السياسية في
مواجهة " داعش"
وعلى األصعدة المحلية
كافة.
-2

التأكيد على الدعم

29

%27.1

الثانية

العربي واإلقليمي
والدولي للعراق في
حربه ضد داعش.
 -3التأكيد على نشر صور

24

%22.5

الثالثة

ضحايا التنظيم في
الصحيفة جراء القصف
العشوائي أو التفجيرات
وكشفها للرأي العام
المحلي والعربي
والعالمي.
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 -4الحرص على بيان قدرة

16

الرابعة

%14.9

العراق على مواجهة
اإلرهاب بأشكاله كافة .
المجموع

%100

107

تبين من جدول ( )2إن فئة التأكيد على وحدة األطراف السياسية في مواجهة "داعش"
وعلى األصعدة المحلية كافة  ،قد حلت في المرتبة االولى بعدد تكرارت  38وبنسبة
 ، %35.5تلتها فئة التأكيد على الدعم العربي واإلقليمي والدولي للعراق في حربه
ضد داعش في المرتبة الثانية بتكرار  29وبنسبة  ، %27.1لتأتي فئة التأكيد على
نشر صور ضحايا التنظيم في الصحيفة جراء القصف العشوائي أو التفجيرات وكشفها
للرأي العام المحلي والعربي والعالمي في المرتبة الثالثة بعدد تكرار  24وبنسبة
 ، %22.5وجاءت في المرتبة الرابعة واألخيرة فئة الحرص على بيان قدرة العراق
على مواجهة اإلرهاب بأشكاله كافة بتكرار  16وبنسبة .%14.9
 -2فئة عسكرية وأمنية  :وأشتملت هذه الفئة على مجموعة من الفئات الفرعية
والتي جاءت على النحو الذي سيبينه جدول ( )3وكالتالي:
جدول ( )3يوضح الفئات الفرعية لفئة عسكرية وأمنية
الفئات الفرعية

ت
-1

التكرار

التأكيد على مقدرة القوات العراقية 24

النسبة

المرتبة

%34.7

االولى

(الجيش –الحشد الشعبي -جهاز
مكافحة اإلرهاب ) في حسم المعركة
بالنصر.

215

-2

التأكيد على االستعانة بالخبراء في 19

%27.5

الثانية

تحليل وتفسير سير معركة تحرير
الموصل.
-3

الحرص على عدم ذكر الخطط األمنية 14

%20.5

الثالثة

أو الهجومية للقوات العراقية أو
اإلحداثيات التي تتواجد فيها القطعات
العسكرية.
-4

التركيز على كشف االطراف الداخلية 12

%17.3

الرابعة

والخارجية التي أسهمت في دخول
داعش وتوغله في المناطق المحتلة .
المجموع

69

%100

يظهر لنا جدول ( )3إن فئة التأكيد على مقدرة القوات العراقية (الجيش –الحشد
الشعبي -جهاز مكافحة اإلرهاب ) في حسم المعركة بالنصر جاءت في المرتبة االولى
بعدد تكرار  24وبنسبة  ، %34.7ومن ثم تلتها فئة التأكيد على االستعانة بالخبراء
في تحليل وتفسير سير معركة تحرير الموصل بعدد تكرار  ،19وبنسبة ، %27.5
لتحل فئة الحرص على عدم ذكر الخطط األمنية أو الهجومية للقوات العراقية أو
اإلحداثيات التي تتواجد فيها القطعات العسكرية في المرتبة الثالثة بعدد تكرار ،14
وبنسبة  ، %20.5لتحل فئة التركيز على كشف االطراف الداخلية والخارجية التي
أسهمت في دخول داعش وتوغله في المناطق المحتلة في المرتبة الرابعة بتكرار 12
وبنسبة . %17.3
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 -3فئة أقتصادية  :ونعني بها جملة القضايا األقتصادية التي تم ورودها ضمن
المضامين والموضوعات المنشورة في الصحيفة ،والتي جاءت على النحو
الذي سيبينه جدول ( )4وهي كالتالي:
جدول ( )4يوضح الفئات الفرعية للموضوعات االقتصادية
ت

التكرار

الفئات الفرعية

النسبة

المرتبة

 -1بيان تأثيرات احتالل داعش لمحافظات
العراق وسيطرتهم على ثروات العراق
ومنها مصافي النفط أو المصارف
-2

17

%29.3

االولى

التأكيد على مصادرة التنظيم لواردات
العراق من بيع النفط بمبالغ بخسة أو
فرضه للضرائب على البضائع الصادرة

15

%25.8

الثانية

والواردة
 -3تحديد حجم الخسائر األقتصادية لألليات
والمعدات العسكرية التي استولت عليها
داعش اثناء وبعد احتالل الموصل

14

%24.1

الثالثة

والمحافظات األخرى
 -4التركيز على ما تنفقه الدولة من مبالغ
طائلة لمحاربة التنظيم مما أثر سلبا
على ميزانية الدولة
المجموع

12

%20.8

58

%100

الرابعة
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يتضح من جدول ( )4إن الفئة الفرعية بيان تأثيرات احتالل داعش لمحافظات العراق
وسيطرتهم على ثروات العراق ومنها مصافي النفط أو المصارف قد جاءت في
المرتبة االولى بعدد تكرار  17وبنسبة  ، %29.3لتاتي بعدها فئة التأكيد على
مصادرة التنظيم لواردات العراق من بيع النفط بمبالغ بخسة أو فرضه للضرائب على
البضائع الصادرة والواردة في المرتبة الثانية بعدد تكرار  15وشكل نسبة ، %25.8
ومن ثم فئة تحديد حجم الخسائر األقتصادية لألليات والمعدات العسكرية التي استولت
عليها داعش اثناء وبعد احتالل الموصل والمحافظات األخرى بالمرتبة الثالثة بتكرار
 14وبنسبة  ، %24.1وحلت اخيرا فئة التركيز على ما تنفقه الدولة من مبالغ طائلة
لمحاربة التنظيم مما أثر سلبا على ميزانية الدولة بعدد تكرار بلغ  12وبنسبة %20.8
.
 -4فئة إعالمية  :ونقصد بها ابرز المضامين المنشورة في صحيفة الصباح
والتي عكست الوجه اإلعالمي للحرب ضد تنظيم داعش والتي يظهرها
جدول ( )5أدناه:
جدول( )5الفئات الفرعية للفئة الرئيسية االعالمية
ت

الفئات الفرعية

التكرار

 -1إبراز الصور المشرفة والتضحيات الكبيرة للجهات 16

النسبة

المرتبة

 %34.7األولى

التي تقوم بمواجهة تنظيم "داعش".
 -2التأكيد على أهمية توحيد الخطاب اإلعالمي في 11

 %23.9الثانية

المعركة ضد تنظيم " داعش" .
 -3التأكيد على كشف الجهات المشاركة في دعم 10

 %21.9الثالثة

وتمويل التنظيم في العراق للرأي العام.
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 -4التأكيد على إيجاد سبل مواجهة الوسائل الدعائية 9

 %19.5الرابعة

واإلعالمية التي ينتهجها تنظيم "داعش" اإلرهابي
.
46

المجموع

%100

يتضح من جدول ( )5إن فئة إبراز الصور المشرفة والتضحيات الكبيرة للجهات التي
تقوم بمواجهة تنظيم "داعش" قد حلت في المرتبة األولى بعدد تكرار  16وبنسبة
 ، %34.7وجاءت بعدها فئة التأكيد على أهمية توحيد الخطاب اإلعالمي في المعركة
ضد تنظيم " داعش"  .في المرتبة الثانية بتكرار  11وبنسبة ، %23.9وجاءت في
المرتبة الثالثة فئة التأكيد على كشف الجهات المشاركة في دعم وتمويل التنظيم في
العراق للرأي العام .بعدد تكرارات بلغ  10وبنسبة  ، %21.9لتحل اخيرا فئة التأكيد
على إيجاد سبل مواجهة الوسائل الدعائية واإلعالمية التي ينتهجها تنظيم "داعش"
اإلرهابي في المرتبة الرابعة بتكرار  9وبنسبة . %19.5
 -5فئة دينية  :وتشتمل هذه الفئة على المضامين الدينية التي تناولتها صحيفة
الصباح في تغطيتها االخبارية لمعارك تحرير الموصل والمناطق االخرى التي
احتلها تنظيم داعش  ،وقد جاءت الفئات الفرعية على النحو الذي يبينه جدول
( )6وكما هو مبين ادناه".
جدول ( )6الفئات الفرعية للفئة الرئيسية الدينية
ت

الفئات الفرعية

التكرار

 -1التأكيد على دور المرجعية الدينية في 15

النسبة

المرتبة

 %40.5األولى

توجيه القوات العراقية وقوات الحشد
الشعبي ودعمها المواجهة ضد تنظيم "
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داعش"
 -2التركيز على عرض القصص المأساوية 12

 %32.5الثانية

للمهجرين على يد تنظيم داعش اإلرهابي
وكشف محاوالته لتشويه صورة اإلسالم
والمسلمين.
 -3التأكيد على رفض العراق حكومة وشعبا ً 10
للمارسات

الطائفية

والعرقية

%27

الثالثة

أزاء

الديانات االخرى كالمسيحية واألزيدية من
سبي وهدم للمراقد الدينية المقدسة لتلك
الديانات.
المجموع

37

%100

يتبين من جدول ( )6إن الفئة الفرعية التأكيد على دور المرجعية الدينية في توجيه
القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي ودعمها المواجهة ضد تنظيم "داعش" قد حلت
في المرتبة االولى بعدد تكرار  15وبنسبة  ، %40.5لتحل بعدها فئة التركيز على
عرض القصص المأساوية للمهجرين على يد تنظيم داعش اإلرهابي وكشف محاوالته
لتشويه صورة اإلسالم والمسلمين.في المرتبة الثانية بتكرار  12وبنسبة ، %32.5
لتحل اخيرا فئة التأكيد على رفض العراق حكومة وشعبا ً للمارسات الطائفية والعرقية
أزاء الديانات االخرى كالمسيحية واألزيدية من سبي وهدم للمراقد الدينية المقدسة لتلك
الديانات .في المرتبة الثالثة بتكرار  10وبنسبة . %27
ثانياً :فئة الفنون الصحفية  :واشتملت على الفنون الصحفية التي أعتمدتها صحيفة
الصباح في تغطيتها لمعركة تحرير الموصل ،وقد ظهرت نتائج هذه الفئة على النحو
التالي ،الحظ جدول (:)7
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جدول ( )7فئة الفنون الصحفية المستخدمة في صحيفة الصباح
ت

الفنون الصحفية

التكرار

النسبة

المرتبة

-1

الخبر

%23.6 75

األولى

-2

التقرير

%18.9 60

الثانية

-3

المقابلة

13.5

-4

االهتمام باإلعالن على

43

%

الثالثة

%12.9 40

الرابعة

-5

التحقيق

%11.9 38

الخامسة

-6

المقاالت التحليلية

10.7

الصفحة األولى

لألحداث الرئيسة
-7

قصص إخبارية مطولة

المجموع

34

27
317

%
%8.5

السادسة

السابعة
%100

تبين في الجدول ( )7أعاله أن فن الخبر احتل المرتبة األولى بعدد تكرار  75وبنسبة
 ، %23.6وتالها فن التقرير حيث احتل المرتبة الثانية بعدد تكرار  60وبنسبة
 ،%18.9وتالها فن المقابلة حيث احتل المرتبة الثالثة بعدد تكرار  43وبنسبة
 ،%13.5وتالها فن االهتمام باإلعالن على الصفحة األولى بالمرتبة الرابعة بعدد
تكرار  40وبنسبة  ،%12.9وتالها فن التحقيق في المرتبة الخامسة بعدد تكرار 38
وبنسبة  ،%11.9وتالها فن المقاالت التحليلية لألحداث الرئيسية في الرتبة السادسة
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بعدد تكرار  34وبنسبة  ،%10.7وتالها فن قصص إخبارية مطولة في المرتبة
السابعة بعدد تكرار  27وبنسبة .%8.5
ثالثاً :فئة موقع نشر الموضوعات في الصحيفة :والمقصود بهذه الفئة مكان نشر
مواضيع التغطية الصحفية لموضوعات معركة تحرير الموصل  ،وقد جاءت نتائج
هذه الفئة على النحو الذي يبينه جدول ( )8وهي كالتالي :
جدول ( )8موقع نشر الموضوعات في صحيفة الصباح العراقية
ت

موقع التغطية في الصحيفة

-1

صفحات خاصة بتغطية
المعركة

التكرار

النسبة

%37.2 118

المرتبة
األولى

-2

داخلية

108

%34

الثانية

-3

أولى

91

%28.8

الثالثة

-4

أخيرة

-

-

/

المجموع

317

%100

تبين في الجدول ( )8أعاله أن صفحات خاصة بتغطية المعركة احتلت المرتبة األولى
بعدد تكرار  118وبنسبة  ،%37.2بمعدل صفحتين في العدد الواحد  ،وتلتها
الصفحة الداخلية في المرتبة الثانية بعدد تكرار 108وبنسبة  ،%34وتلتها صفحة
األولى في المرتبة الثالثة بعدد تكرار  91وبسبة  ،%28.8وجاءت في المرتبة
األخيرة فئة صفحة أخيرة ،لم يظهر أي تكرار في هذه الفئة لعدم وجود أي موضوع
متعلق بها.
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رابعاً :العﻨاﺼرالﺘﺒوغرافﻴة والبنائية الﻤﺴﺘﺨدﻤة في إﺒراز الﻤادة اإلعالﻤﻴة ،واشتملت
هذه الفئة على ثالثة فئات فرعية وهي " العنوان من حيث الشكل ،العنوان من حيث
المضمون ،العوامل البنائية المصاحبة للفنون الصحفية ) ،وقد تفرعت من كل فئة
فرعية جملة من الفئات التي تمثل هذه الفئة ،وسيتم تناولها كل على حدا للخروج بنتائج
تسهم في تحديد الكيفية التي تم التعامل بها مع التغطية اإلخبارية لمعركة الموصل ،
والتي ظهرت على النحو التالي :
أ -العنوان من حيث الشكل  :ونعني بها شكل العناوين الصحفية التي تم استخدامها
في صحيفة الصباح  ،وقد كانت النتائج بالشكل الذي سيبينه جدول( ، )9وهي
كالتالي :
جدول ( )9العﻨاﺼرالﺘﺒوغرافﻴة والبنائية الﻤﺴﺘﺨدﻤة في إﺒراز الﻤادة
اإلعالﻤﻴة
أ -العنوان من حيث الشكل
ت

شكل العنوان

التكرار

النسبة

المرتبة

-1

عنوان عريض

70

%22

األولى

-4

عنوان العمود

50

%15.7

الثانية

-5

عنوان ثانوي أو

45

%14.1

الثالثة

-6

عنوان فرعي

42

%13.2

الرابعة

-7

عنوان رئيسي

29

%9.1

الخامسة

-8

عنوان ثابت

29

%9.1

الخامسة

-9

عنوان ممتد

27

%8.5

السادسة

جانبي
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-10

عنوان تمهيدي
المجموع

25

%7.8

317

السابعة
%100

تبين في جدول( )9أن فئة العنوان العريض أحتلت المرتبة األولى بعدد تكرار70
وبنسبة  ،%22ثم جاءت بعدها فئة عنوان العمود بالمرتبة الثانية بعدد تكرار 50
وبنسبة  ،%15.7ثم جاء بعدها فئة عنوان ثانوي أو جانبي في المرتبة الثالثة بعدد
تكرار  45وبنسبة  ، %14.1تلتها فئة عنوان فرعي في المرتبة الرابعة بعدد تكرار
 42وبنسبة  ، %13.2ثم جاء بعدها فئة عنوان رئيسي والعنوان الثابت بالمرتبة
الخامسة بعدد تكرار  29وبنسبة  %9.1ثم جاء بعدها فئة عنوان ممتد بالمرتبة
السادسة بعدد تكرار  27وبنسبة  %8.5ثم جاء بعدها فئة عنوان تمهيدي بالمرتبة
السابعة بعدد تكرار  25وبنسبة .%7.8
ب -العنوان من حيث المضمون  :ونقصد بهذه الفئة صيغة العناوين التي تم نشرها
خالل مدة البحث  ،وكانت النتائج حسب ما يظهر في جدول( ،)10وهي كالتالي :
جدول ( )10العنوان من حيث المضمون
النسبة

المرتبة

ت

مضمون عنوان الخبر

التكرار

-1

اإلخباري

137

%43.2

األولى

-2

اإليضاحي

76

%23.9

الثانية

-3

االقتباسي

49

%15.4

الثالثة

-4

الوصفي

30

%9.4

الرابعة

-5

االستفهامي

25

%7.8

الخامسة
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المجموع

%100

317

تبين من الجدول ( )10أعاله أن فئة العنوان االخباري احتلت المرتبة األولى بعدد
تكرار  137وبنسبة  ،%%43.2وجاءت بعدها فئة اإليضاحي بالمرتبة الثانية بعدد
تكرار 76وبنسبة  ،%23.9ثم جاءت بعدها فئة االقتباسي بالمرتبة الثالثة بعدد تكرار
 49وبنسبة  ،%15.4ثم جاءت بعدها فئة الوصفي بالمرتبة الرابعة بعدد تكرار 30
وبنسبة  ،%9.4ثم جاءت بعدها فئة عنوان الخبر االستفهامي بالمرتبة االخيرة بتكرار
 25وبنسبة . %7.8
ث -العوامل البنائية المصاحبة للفنون الصحفية :والمقصود بها الطريقة التي يتم
بها اخراج المادة الصحفية والمصاحبة للعناوين من حيث الشكل والمضمون ،
ظهرت نتائج هذه الفئة على النحو الذي يظهره جدول ( ،)11وهي كالتالي
جدول ( )11العوامل البنائية المصاحبة للفنون الصحفية
التكرار

النسبة

المرتبة

ت

العوامل البنائية

-1

اللون

77

%24.2

األولى

-2

صور

70

%22

الثانية

-3

اإلطارات

47

%14.8

الثالثة

-4

أرضيات

34

%10.7

الرابعة

-5

الرسوم التعبيرية

32

%10

الخامسة

-6

الرسوم الساخرة

29

%9.5

السادسة

-7

الرسوم التوضيحية

28

%8.8

السابعة
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المجموع

%100

317

تبين من جدول( )11أعاله أن فئة اللون احتلت المرتبة األولى بعدد تكرار  77وبنسبة
 ،%24.2ثم جاء بعدها فئة الصور بالمرتبة الثانية بعدد تكرار  70وبنسبة ، %22
ثم جاء بعدها فئة إطارات بالمرتبة الثالثة بعدد تكرار 47وبنسبة  ،%14.8ثم جاء
بعدها فئة أرضيات بالمرتبة الرابعة بعد تكرار  34وبنسبة  ،%10.7ثم جاء بعدها
فئة الرسوم التعبيرية بالمرتبة الخامسة بعدد تكرار  32وبنسبة  ،%10ثم جاء بعدها
فئة الرسوم الساخرة في المرتبة السادسة بعدد تكرار  29وبنسبة  ، %9.5وحلت
بالمرتبة االخيرة فئة الرسوم التوضيحية بتكرار  28وبنسبة . %8.8
خامساً :المصادر التي اعتمدتها التغطية اإلعالمية في صحيفة الصباح  :ونعني بها
المصادر الصحفية التي اعتمدتها الصحيفة  ،وقد جاءت نتائج هذه الفئة على النحو
التالي  ،أنظر جدول (: )12
جدول ( )12مصادر التغطية اإلعالمية في الصحيفة.
ت

مصادر التغطية
الصحفية

-1

الصحف المحلية
والعربية واألجنبية

-2

المندوب الصحفي

-3

الناطق الرسمي في
الوزارات

-4

الوزارات والهيئات
الرسمية و غير الرسمية

التكرار

النسبة

المرتبة

76

%23.9

األولى

67

%21.1

الثانية

48

%15.1

الثالثة

35

%11

الرابعة
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-5

اإلذاعات المحلية

29

%9.1

الخامسة

-6

المؤتمر الصحفي

27

%8.5

السادسة

-7

وكاالت األنباء

23

%7.6

السابعة

-8

شبكةاالنترنت

12

%3.7

الثامنة

والعربية واألجنبية

المجموع

317

%100

تبين من الجدول ( )12أعاله أن فئة الصحف المحلية والعربية واألجنبية احتلت
المرتبة األولى بعدد تكرار  76وبنسبة  ،%23.9ثم جاء بعدها فئة المندوب الصحفي
بالمرتبة الثانية بعدد تكرار 67وبنسبة  ،%21.1ثم جاءت بعدها فئة الناطق الرسمي
في الوزارات المرتبة الثالثة بعدد تكرار  48وبنسبة  ،%15.1ثم تلتها فئة الوزارات
والهيئات الرسمية وغير الرسمية بالمرتبة الرابعة بعدد تكرار  35وبنسبة  ،%11ثم
تلتها اإلذاعات المحلية والعربية واألجنبية المرتبة الخامسة بعدد تكرار  29وبنسبة
 ،%9.1ثم جاءت بعدها فئة المؤتمر الصحفي بالمرتبة السادسة بعدد تكرار 27
وبنسبة  ،%8.5ثم جاء بعدها فئة وكاالت األنباء بالمرتبةالسابعة بعدد تكرار 23
وبنسبة  ، %7.6ثم جاء بعدها فئة شبكة االنترنت بالمرتبة الثامنة واألخيرة بتكرار
 12وبنسبة . %3.7
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اإلستنتاجات :
خلصت الباحثة في نهاية بحثها الى جملة من اإلستنتاجات ،يمكن أجمالها بالتالي :
 -1أن الفئة السياسية احتلت المرتبة األولى ضمن الموضوعات التي تناولتها
صحيفة الصباح العراقية خالل تغطيتها لمعارك تحرير الموصل وهذا يعني
إن الوضع السياسي واألمني فرض نفسه على المادة اإلعالمية خالل سير
عمليات المعارك لتحرير محافظة الموصل ،أكثر من القضايا األخرى
ضمن هذه الفئة على الرغم من ارتباط الفئات األخرى بموضوعات
المعركة إال إن الصحيفة حرصت على نقل المضمون السياسي واألمني
بشكل أكبر.
 -2جاءت فئة فن الخبر في المرتبة األولى ،وتالها فن التقرير حيث احتل المرتبة
الثانية هذه النتائج تدل على إن صحيفة الصباح حرصت على ان تكون
المادة الصحفية خبرية تفسيرية كمحاولة منها لتغطية شاملة لألحداث
وبشكل آني عن طريق تمييز الخبر والتقرير الصحفي.
 -3نالت الصفحات الخاصة بتغطية المعركة المرتبة األولى ،تلتها الصفحة الداخلية
في المرتبة الثانية ،وتلتها صفحة األولى في المرتبة الثالثة وجاءت في
المرتب ة األخيرة فئة صفحة أخيرة ،حيث لم يظهر أي تكرار في هذه الفئة
لعدم وجود أي موضوع متعلق بها .
ومعنى أن تنال الصفحات المتخصصة بتغطية المعركة المرتبة االولى،
فهذا إن دل على شيء فيدل على إدراك صحيفة ألهمية الحدث مما أستدعى
منها تخصيص صفحات لنقل الوقائع واالحداث بشكل موسع وهذا واضح
من خالل ما رصدته الباحثة خالل متابعتها لعينة البحث ،حيث إن المادة
الصحفية المتعلقة بتغطية معارك الموصل كان يصل إلى أكثر من ثالث
صفحات للعدد الواحد مشتمال على الفنون الصحفية كافة.
 -4حرصت الصحيفة على إبراز المواد اإلعالمية لتغطيتها الخبرية من خالل
العناوين العريضة وعنوان العامود لجذب انتباه القراء للمادة االعالمية
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المتعلقة بمعركة تحرير الموصل مما يسهم في دفع القراء الى قراءة المادة
المنشورة في الصفحات المتخصصة بهذا الموضوع.
 -5حازت فئة العنوان األخباري على المرتبة األولى وهذا يؤكد النتيجة التي
حصلنا عليها في الفقرة ( )2من النتائج وهي فئة الفنون الصحفية التي
كانت األخبار فيها في المرتبة األولى ،لتبرز لنا هذه النتيجة هنا أيضا من
حيث اهتمام الصحيفة على المادة الخبرية من خالل العنوان والمضمون
لتحقيق الغاية من النشر وهي تغطية االحداث بالخبر اوالً بأول.
 -6اعتمدت صحيفة الصباح على فئة اللون في عرض وإبراز مادتها الصحفية
المتعلقة بتحرير الموصل حيث احتلت هذه الفئة المرتبة األولى ،كما
وحرصت على نشر الصور المتعلقة بالمعركة ونشرها في الصحيفة لتاتي
هذه الفئة بالمرتبة الثانية ،ولم تلق الرسوم الساخرة والرسوم التوضيحية
بمرتبة بأي اهتمام من التغطية الصحفية وهذا ما جاءت به نتائج البحث فلم
تجد الباحثة أي مواضيع تم ارفاق تلك الرسوم اليها.
 -7حرصت الصحيفة على نقل المادة الخبرية التي تبثها الصحف المحلية والعربية
واألجنبية ألحداث معركة الموصل سيما تلك التي تتناول انتصارات الجيش
العراقي وذلك كنوع من التأكيد على دعم العالم العربي والدولي للعراق في
مكافحته لإلرهاب المتمثل بتنظيم داعش اإلرهابي ،ولم تغفل الصحيفة دور
المندوب الصحفي والوزارات ذات العالقة في تغطية أحداث المعارك ،
فضال عن اهتمامها بالمؤتمرات الصحفية التي يقيمها المركز االعالمي
الخاص بعمليات تحرير الموصل باعتباره الناطق الرسمي لسير المعارك.
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الـــتـــوصـــيـــات:
 -1لم تحرص الصحيفة على نقل افآراء والتوقعات لمحافظة الموصل
والمحافظات األخرى لمرحلة ما بعد التحرير من قبضة تنظيم داعش ،وهنا
توصي الباحثة بضرورة االهتمام بهذا القضية أيضا.
 -2لم تصدر الصحيفة خالل فترة معارك الموصل للفترة من ( 11/15ولغاية
 ،)2016/11/23وهذا شكل خلل أخر في التغطية اإلعالمية ،ولم تتالفى
الصحيفة عدم الصدور بسبب الزيارة األربعينية لألمام الحسين عليه السالم
بتحديث موقعها االلكتروني ،وهنا توصي الباحثة بضرورة االنتباه لهذه
المسألة واالهتمام بتحديث الموقع ونشر مواد التغطية اإلعالمية عبر الموقع
االلكتروني في أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية .
 -3لم تتطرق صحيفة الصباح العراقية إلى الخسائر أو االنكسارات التي
يتعرض لها الجيش العراقي ودول التحالف أثناء المعارك ،واكتفت بنقل
االنتصارات والتقدم في المناطق المغتصبة من تنظيم داعش ،وترى الباحثة
عن هذا الشيء قد يسهم في دعم الروح المعنوية للقراء من خالل التأكيد
على النصر ،إال إن الباحثة توصي بضرورة نقل تفاصيل المعارك بحيادية
ومصداقية تامة كي يتسنى للقراء الوقوف على مسافة واحدة مع الحدث،
كما إن نقل الوقائع سيسهم في مشاركة المواطنين في اخذ الحيطة والحذر
في حال استجدت أمور أثناء سير المعارك.
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الـــمـــصــــادر:
أوال ً :الكتب العربية:
 -1السيد أحمد مصطفى عمر( ، )2008البحث اإلعالمي ،ط ( ، 3القاهرة :مكتبة
الفالح) .
 -2جيهان احمد رشتي( ، )1978األسس العلمية لنظريات اإلعالم (،القاهرة :دار
الفكر العربي).
 -3سليمان صالح ( ، )2002أخالقيات اإلعالم ( ،الكويت واإلمارات العربية
المتحدة  :مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ) .
 -4غازي حسين عنابة (،)1986إعداد البحث العلمي(،اإلسكندرية  :مؤسسة شباب
الجامعة).
 -5فريد مصطفى ( ،)2010تكنولوجيا الفن الصحفي( ،عمان :دار أسامة للنشر
والتوزيع) .
 -6ليلى عبد المجيد ،محمود علم الدين ( ، )2004فن التحرير الصحفي للجرائد
والمجالت(،القاهرة:السحاب للنشر والتوزيع).
 -7محسن احمد الخضيري( ،)2003إدارة األزمات (،القاهرة  :مجموعة النيل
العربية ) .
 -8محمد

سلمان

الحتو

()2012

،

مناهج

كتابة

األخبار

اإلعالمية

وتحريرها(,عمان:دار أسامة للنشر والتوزيع).
 -9محمد شومان (،)2002اإلعالم واألزمات :مدخل نظري وممارسة عملية (،
القاهرة :دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع) .

رابعاً :الرسائل واألطاريح والبحوث:
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 -1أمال إدريس ( ،)2010التغطية اإلعالمية لحرب الخليج الثالثة قناة المنار
نموذجا،

رسالة ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال ،تخصص وسائل

اإلعالم والمجتمع ،جامعة الجزائر.
 -2سعد كاظم حسن ( ،)2007مصادر األخبار المحلية في الصحف العراقية،
دراسة تحليلية لمصادر األخبار المحلية في جريدة الزمان للمدة
من2006/1/1ولغاية  ،2006/6/30بحث منشور في مجلة الباحث
اإلعالمي ،العدد ،3حزيران .كلية اإلعالم -جامعة بغداد .
 -3ظمياء حسني غضيب الربيعي( ،)2012التغطية الصحفية لالزمات ،بحث
مستل من أطروحة دكتوراه ،مجلة الباحث إال عالمي ،العدد  17كلية اإلعالم-
جامعة بغداد .
 -4محمود شريف (" ،)2009تغطية الحروب والصراعات" ،محاضرة ألقاها في
دورة التي أقامها اتحاد الصحافة الخليجية بالتعاون مع جمعية الصحفيين
الكويتية ،جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
 -5نجاة كاظم سليم( ،)2007التغطية الصحفية لموضوعات اإلرهاب في جريدة
الصباح ( ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية اإلعالم  ،جامعة بغداد).

خامساً :المصادر االلكترونية العربية واألجنبية:
 -1أسامة مهدي( ،)2009رئيس تحرير صحيفة الدولة يتهم مقربين للمالكي
بعزله ،لندن ،موقع جريدة إيالف األلكترونية ،نشر بتاريخ /9اكتوبر ،أطلع
عليه بتاريخ  ،2016/12/17رابط الموقع:
http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/10/491577.htm
 -2العبادي يطلق على عمليات تحرير نينوى تسمية "قادمون يا نينوى"،
( ،)2016أطلع عليه بتاريخ  17أكتوبر ،السومرية نيوز ،أطلع عليه بتاريخ
2016/12/22

،

رابط

الموقع

:
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B
1%D9%83%D8%A
 -3الموصل ..عام على السقوط (انفوغرافيك) ( ،)2015موقع قناة  ،RTنشر
بتاريخ /10حزيران ،أطلع عليه بتاريخ  ،2016/11/25رابط الموقع:
https://arabic.rt.com/news/785454
 -4أمال سعد المتولى ( ، )2011التغطية الصحفية وأنواعها ووظائف الخبر
واألشكال الفنية للخبر وكتابته،نشر بتاريخ األحد /4ديسمبر  ،أطلع عليه بتاريخ
 ،2016/10/24رابط الموقع http://e3lamna.alafdal.net/t579- :
topic
 -5بيرغيد سفانسون و ريم نجمي ( ،)2015حقائق مثيرة عن سقوط الموصل في
يد "داعش" قبل عام ،موقع  ، DWنشر بتاريخ  /10حزيران ،أطلع عليه
بتاريخ  ،2016/11/23رابط الموقع /http://www.dw.com/ar :
 -6سروه عبد الواحد قادر ،ما هي داعش؟ كيف جاءو للعراق ؟ ما هو مصدر
تمويلهم؟ (دراسة مقتضبة عن تنظيم داعش) ( ، )2014نشر بتاريخ /11آيار
،

أطلع

عليه

بتاريخ،2016/11/27

رابط

الموقع

:

http://www.nrttv.com/ar/biruradetails.aspx?Jimare=2291
 -7عمليات القيادة المشتركة الخاصة بعمليات تحرير نينوى وأسماء
المتحدثين( ،)2016موقع عراق برس ،نشر بتاريخ  /14أكتوبر  ،أطلع عليه
بتاريخ

،2016/11/12

رابط

الموقع:

http://www.iraqpressagency.com/?p=218821&lang=ar
 -8محمد عبد الجبار الشبوط  ،التغطية اإلعالمية ( ، )2011موقع جريدة
الصباح ،نشر بتاريخ/30آيار ،أطلع عليه بتاريخ  ،2016/10/25رابط
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:

الموقع
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=8410

 -9موقع  NRTعربية ،افتتاح مركز صحفي لتغطية عمليات إستعادة
الموصل)2016(،

نشر

بتاريخ

/9

أكتوبر

،أطلع

عليه

بتاريخ

 ،2016/11/12رابط الموقع:
http://www.nrttv.com/ar/Details.aspx?Jimare=31596
-10

هاني فؤاد الفراش ،بالخرائط ..كيف سقطت الموصل؟ ومن المسؤول؟،

(، )2014موقع قناة الحرة  ،نشر بتاريخ  /20نوفمبر ،أطلع عليه بتاريخ
 ، 2016/11/22رابط الموقع http://www.alhurra.com/a/how- :
mosul-fell-iraq-isis/261101.html
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ملخص :
واجهت الجزائر احتالال استعماريا فرنسيا ترسخ بالجزائر لفترة زمنية طويلة،
استمر أكثر من  130عاما أراد من ورائه التغيير لغة بالغة وديانة بديانة وشعب
بشعب وثقافة بثقافة ،أراد أن تصبح الجزائر بأسرها فرنسية وربطها بالدولة الفرنسية
وتفكيرا ،إال ان الجزائر بشعبها ابت ورفضت شراسة ذلك وعزمت على قيام
فكرا
ً
ً
ثورة تحرير ية كبيرة بقيادة جبهة التحرير الوطني للتقرير مصيرها ،حيث استعملت
فيها شتى الطرق والوسائل سياسية كانت أو ثورية أو إعالمية ،في الوقت الذي بالغ
فيها االعالم االستعماري ودعاياته المضللة ذروته القصوى ضد الثورة كان فيها
الشعب الجزائري بحاجة ماسة لقيام اعالم ثوري،حيث اتسم الوضع اإلعالمي
الجزائري آنذاك بالضعف أمام اإلعالم االستعماري ،فكان البد من النهوض ووجود
إعالم ثوري قادر على تمثيل المرحلة الجديدة ومن خالل هذه الدراسة سوف نتطرق
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 بكل ما لديها،1954 الي البوادر االعالمية االولى التي اندلعت في بيان أول نوفمبر
مصوبة إلبالغ رسالة
،من وسائل بشرية ومعنوية ومادية ودعائية وإعالمية متواضعة
ّ
 وإلى الرأي العام، ثم إلى الشعب الفرنسي ثانيًا،ًالثورة إلى الشعب الجزائري أوال
. أخيرا
الدولي
ً
 بيان أول-االعالم – الثورة التحريرية – جبهة التحرير الوطني: الكلمات المفتاحية
نوفمبر
Abstract :
Algeria has faced a French colonial occupation that has
been entrenched in Algeria for a long period of time, which
lasted for more than 130 years and wanted to change the
language of a great religion and people with a people and a
culture of culture, wanted to become a whole Algeria French
and linked to the French state thought and thought, but
Algeria with its people, A great liberation revolution led the
National Liberation Front to decide its fate, where it was
used in various ways and means of political, revolutionary or
media, at a time when the colonial media and misleading
propaganda high peak against the revolution where the
Algerian people need It was necessary to promote the
existence of a revolutionary media capable of representing
the new stage and through this study we will touch on the
first media signs that broke out in the statement of the first
of November 1954, with all that it has A modest human,
moral, material, propaganda and media means to convey
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the message of the revolution to the Algerian people first,
then to the French people and, finally, to international public
opinion.
Keywords: Media - Liberation Revolution - National
Liberation Front - First November Statement.
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مقدمة:
لقد اندلعت ثورة أول نوفمبر  1954في وقت بلغ فيه االعالم االستعماري
ودعاياته المضللة ذروته القصوى ضد أي مظهر من مظاهر الوعي الثوري لجماهير
الشعب الجزائري لذلك وجدت الثورة نفسها خالل هذه الظروف ،بحاجة ماسة الى قيام
اعالم ثوري يؤدي المهام السياسية ،ألن الثورة التحريرية الجزائرية واجهت عدوا
يعتبر من الدول العظمى في تلك المرحلة ،إذ ترسخت بالجزائر لفترة طويلة أوجدت
خاللها الكثير من العمالء والمتعاملين معها ،إضافةً إلى استخدامها سياسة تغير ثقافة
الشعب الجزائري والتأثير على ديانته وقيمه اإلسالمية ،ومحاولة ربطه بالدولة
وتفكيرا ،حيث بلغ االعالم االستعماري ودعاياته المضللة ذروته
فكرا
ً
الفرنسية ً
القصوى  ،حينها احتاج الشعب الجزائري الى قيام اعالم ثوري ،ألن الوضع
اإلعالمي الذي ساد الجزائر قبيل الثورة المسلحة اتسم بالضعف أمام اإلعالم
االستعماري،وقد كان وضعا ً غير طبيعي،البد من وجود إعالم ثوري قادر على تمثيل
هذه المرحلة الجديدة،ومثل هذا اإلعالم يتطلب مبادئ أساسية تجسد طبيعة المرحلة
تجسيدا ً ثوريا ً صحيحا.
ومن خالل هذه الدراسة سوف نتطرق الى البوادر االعالمية االولي التي اندلعت في
بيان أول نوفمبر  ،1954بكل ما لديها من وسائل بشرية ومعنوية ومادية ودعائية
مصوبة إلبالغ رسالة الثورة
وإعالمية متواضعة( جهاد العزام،2012،ص ، )07
ّ
إلى الشعب الجزائري أوالً ،ثم إلى الشعب الفرنسي ثانيًا ،وإلى الرأي العام الدولي
أخيرا ،من أجل توضيح بوادر األولى لإلعالم التى كانت بدايتها مع الثورة التحريرية
ً
،والتعرف على اهم المبادئ واألهداف التي ارتكز عليها االعالم في بداياته األولى.
االشكالية:
لقد جاء بيان اول نوفمبر  1954بعد النقاش الطويل والمعمق والساخن بين أعضاء
اللجنة الستة اللذين كانوا مكلفين بمهمة كيفية االعالن عن الثورة التحريرية
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المسلحة المجيدة من طرف مجموعة " "22وهم علي التوالي" :محمد بوضياف"،
"مراد ديدوش"" ،مصطفي بن بولعيد"" ،العربي بن مهيدي"" ،رابح بيطاط"،
"بلقاسم كريم" ،اذ توصلوا الي اتفاق يقتضي بتكليف "محمد بوضياف" و"مراد
ديدوش" باإلشراف علي تحرير بيان أول نوفمبر ،وهذا باالعتماد علي الخطوط
العريضة التي وضعت في اجتماع العاشر اكتوبر ، 1954حيث اتصال هذين
االخيرين بالمناضل الصحفي "محمد العيشاوي" بهدف مساعدتهما في تحرير
البيان وتم اللقاء معه في محل المناضل الخياط "عيسي كشيدة" بممر" مالكوف
" في القصبة السفلي ،حيث أطلعا "محمد العيشاوي" ما تم االتفاق عليه من
محاور البيان في اللجنة الستة مستعنين في ذلك بمرجعية سياسية وإيديولوجية
محددة ،انطالقا من لوائح المؤتمر الثاني لحزب حركة االنتصارات للحريات
الديمقراطية "،المنعقدة بعاصمة الجزائر في شهر افريل من عام  (1953حسن
بومالي ،2011 ،ص )203
وبعد االنتهاء من صياغة البيان ومراجعته ثم تكليف "محمد العيشاوي"
بمواصلة المهمة المتمثلة في رقن البيان وسحبه ،حيث توجه الي قرية "الغول
ايموال" الواقعة بوالية تيزي وزو ،وكان ذلك تحت اشراف المنطقة الرابعة
والعاصمة وشمال وسط البالد ) بقيادة "رابح بيطاط" حيث قدم هذا االخير
"محمد العيشاوي" الي "عمروا اوعمران" نائب قائد المنطقة الثالثة ( القبائل )
 ،الذي قدمه بدوره الي المناضل "علي زعموم" ،الذي ساعد على انجاز مهمته
التاريخية في سرية تامة مع االشارة فان عملية الرقن والسحب كانت في الغالب
تنجز عند حلول الظالم مع العلم أن سحب بيان اول نوفمبر قد رافقته سحب نداء
 30اكتوبر السالف ذكره .
وبذلك يكون قادة الثورة قد تمكنوا من انجاز وثيقة اعالمية ذات بعد ثوري هي
وثيقة بيان أول نوفمبر ،التي تضمنت مجموعة من المبادئ واألفكار والطروحات
التي تخدم العمل الثوري ،بل تعتبر أول وثيقة إعالمية ثورية ذات بعد سياسي
مدروس ،صاغها صانعوا أول نوفمبر بأسلوب واضح وشامل لكل مبادئ الثورة
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وأهدافها على المستويين الداخلي والخارجي وعلي غرار نداء  30أكتوبر السالف
ذكره فقد توجه أول نوفمبر من خالل بيانه إلى :الشعب الجزائري عامة والمناضلين
خاصة ،والى االستعمار بجميع شرائحه ،وإلى الرأي العام الدولى للتعرف على
القضية الجزائرية ،وبناءا على ذلك تمحور سؤال اشكاليتنا كالتالى:
كيف اسهم بيان اول نوفمبر  1954في تجسيد البوادر االعالمية االولي ابان الثورة
التحريرية في الجزائر؟
استخدمنا في هذه الدراسة على المنهج التاريخي :الذي يعتمد على عملية استرداد ما
كان في الماضي للتحقق من مجرى األحداث ،ولتحليل القوى والمشكالت التي صاغت
معطيات الحاضر.
اوال مدخل مفاهيمي:
 .1بيان اول نوفمبر ":هو وثيقة تاريخية في شكل بيان لتنظيم العمل الثوري"
وتضمن مايلي:
" أيها الشعب الجزائري،
أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية،
أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا ـ نعني الشعب بصفة عامة ،والمناضلون بصفة
ب ال َعميقة
خاصة ـ نُعل ُمكم أن غرضنا من نشر هذا اإلعالن هو أن نوضح ل ُكم األسْبا َ َ
التي دفعتنا إلى العمل ،بأن نوضح لكم مشروعنا والهدف من عملنا ،ومقومات وجهة
نظرنا األساسية التي دفعتنا إلى االستقالل الوطني في إطار الشمال اإلفريقي ،ورغبتنا
أيضا هو أن نجنبكم االلتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه اإلمبريالية وعمالؤها
اإلداريون وبعض محترفي السياسة االنتهازية.
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فنحن نعتبر قبل كل شيء أن الحركة الوطنية ـ بعد مراحل من الكفاح ،قد
أدركت مرحلة التحقيق النهائية .فإذا كان هدف أي حركة ثورية في الواقع ـ هو خلق
جميع الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية ،فإننا نعتبر الشعب الجزائري في
أوضاعه الداخلية متحدا حول قضية االستقالل والعمل ،أما في األوضاع الخارجية
فإن االنفراج الدولي مناسب لتسوية بعض المشاكل الثانوية التي من بينها قضيتنا التي
تجد سندها الديبلوماسي وخاصة من طرف إخواننا العرب والمسلمين.
إن أحداث المغرب وتونس لها داللتها في هذا الصدد،فهي تمثل بعمق مراحل
الكفاح التحرري في شمال إفريقيا .ومما يالحظ في هذا الميدان أننا منذ مدة طويلة أول
الداعين إلى الوحدة في العمل .هذه الوحدة التي لم يتح لها مع األسف التحقيق أبدا بين
األقطار الثالثة.
إن كل واحد منها اندفع اليوم في هذا السبيل،أما نحن الذين بقينا في مؤخرة
الركب فإننا نتعرض إلى مصير من تجاوزته األحداث،وهكذا فإن حركتنا الوطنية قد
وجدت نفسها محطمة،نتيجة لسنوات طويلة من الجمود والروتين،توجيهها
سيئ،محرومة من سند الرأي العام الضروري،قد تجاوزتها األحداث،األمر الذي جعل
االستعمار يطير فرحا ظنا منه أنه قد أحرز أضخم انتصاراته في كفاحه ضد الطليعة
الجزائرية.
إن المرحلة خطيرة.
أمام هذه الوضعية التي يخشى أن يصبح عالجها مستحيال،رأت مجموعة من
الشباب المسؤولين المناضلين الواعين التي جمعت حولها أغلب العناصر التي ال تزال
سليمة ومصممة،أن الوقت قد حان إلخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها
فيه صراع األشخاص والتأثيرات لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثورية إلى جانب
إخواننا المغاربة والتونسيين.
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وبهذا الصدد،فإننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفين اللذين يتنازعان
السلطة،إن حركتنا قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل االعتبارات التافهة
والمغلوطة لقضية األشخاص والسمعة،ولذلك فهي موجهة فقط ضد االستعمار الذي هو
العدو الوحيد األعمى،الذي رفض أمام وسائل الكفاح السلمية أن يمنح أدنى حرية.
ونظن أن هذه أسباب كافية لجعل حركتنا التجديدية تظهر تحت اسم  :جبهة التحرير
الوطني.
وهكذا نستخلص من جميع التنازالت المحتملة ،ونتيح الفرصة لجميع المواطنين
الجزائريين من جميع الطبقات االجتماعية ،وجميع األحزاب والحركات الجزائرية أن
تنضم إلى الكفاح التحرري دون أدنى اعتبار آخر.
ولكي نبين بوضوح هدفنا فإننا نسطر فيما يلي الخطوط العريضة لبرنامجنا
السياسي.
الهدف :االستقالل الوطني بواسطة:
 1ـ إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمن إطار
المبادئ اإلسالمية.
 2ـ احترام جميع الحريات األساسية دون تمييز عرقي أو ديني.
األهداف الداخلية1 :
 -1التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى نهجها الحقيقي والقضاء على
جميع مخلفات الفساد وروح اإلصالح التي كانت عامال هاما في تخلفنا الحالي.
 -2تجميع وتنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام
االستعماري.
األهداف الخارجية:
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 -1تدويل القضية الجزائرية
 -2تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي واإلسالمي.
 -3في إطار ميثاق األمم المتحدة نؤكد عطفنا الفعال تجاه جميع األمم التي تساند
قضيتنا التحريرية.
وسائل الكفاح:
انسجاما مع المبادئ الثورية ،واعتبارا لألوضاع الداخلية والخارجية،فإننا
سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا .
إن جبهة التحرير الوطني،لكي تحقق هدفها يجب عليها أن تنجز مهمتين أساسيتين في
وقت واحد وهما :العمل الداخلي سواء في الميدان السياسي أو في ميدان العمل
المحض،والعمل في الخارج لجعل القضية الجزائرية حقيقة واقعة في العالم كله،وذلك
بمساندة كل حلفائنا الطبيعيين .
إن هذه مهمة شاقة ثقيلة العبء،وتتطلب كل القوى وتعبئة كل الموارد الوطنية،وحقيقة
إن الكفاح سيكون طويال ولكن النصر محقق.
وفي األخير،وتحاشيا للتأويالت الخاطئة وللتدليل على رغبتنا الحقيقة في السلم،وتحديدا
للخسائر البشرية و إراقة الدماء،فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشرفة
للمناقشة،إذا كانت هذه السلطات تحدوها النية الطيبة،وتعترف نهائيا للشعوب التي
تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها.
 - 1االعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنية ورسمية ،ملغية بذلك كل
األقاويل والقرارات والقوانين التي تجعل من الجزائر أرضا فرنسية رغم التاريخ
والجغرافيا واللغة والدين والعادات للشعب الجزائري.
 - 2فتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب الجزائري على أسس
االعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة ال تتجزأ.
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 - 3خلق جو من الثقة وذلك بإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين
ورفع اإلجراءات الخاصة بإيقاف كل مطاردة ضد القوات المكافحة.
وفي المقابل:
 - 1فإن المصالح الفرنسية ،ثقافية كانت أو اقتصادية والمحصل عليها
بنزاهة ،ستحترم كذلك األمر بالنسبة لألشخاص والعائالت.
 - 2جميع الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء بالجزائر يكون لهم االختيار
بين جنسيتهم األصلية و يعتبرون بذلك كأجانب تجاه القوانين السارية أو
يختارون الجنسية الجزائرية وفي هذه الحالة يعتبرون كجزائريين بما لهم
من حقوق و ما عليهم من واجبات.
 - 3تحدد الروابط بين فرنسا والجزائر وتكون موضوع اتفاق بين القوتين
االثنتين على أساس المساواة و االحترام المتبادل.
أيها الجزائري،إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة،وواجبك هو أن تنضم إلنقاذ بلدنا والعمل
على أن نسترجع له حريته ،إن جبهة التحرير الوطني هي جبهتك،وانتصارها هو
انتصارك.
أما نحن ،العازمون على مواصلة الكفاح،الواثقون من مشاعرك المناهضة
لإلمبريالية،فإننا نقدم للوطن أنفس ما نملك"
فاتح نوفمبر 1954
األمانة الوطنية.
.2

االعالم الثوري :

اذا كان االعالم كما يقول األستاذ "زهير إحدادن "كلمة اإلعالم مشتقة من العلم ،تقول
العرب استعلمه الخبر فأعلمه إياه يعني صار يعرف الخبر بعد أن طلب معرفته (زهير
احدادن ،1984 ،ص )10
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االعالم اساسا هو نقل الخبر ،ويحتل حيزا هاما في مناحي الحياة االجتماعية عامة
وفي العمل السياسي خاصة ،إذ أي تنظيم أو حركة سياسية تحتاج الي جانب البرنامج
السياسي  ،والمنحي االيديولوجي اعالما خاصا بها ليكون المعبر عن أهدافها
وأفكارها وآرائها كما يحاول اقناع وتوعية الجماهير اللتفاف حولها.
وإبان الثورة التحريرية الجزائرية كانت جبهة التحرير الوطني في حاجة إلى إعالم
ثوري يكمل أعمالها السياسية ،والعسكرية ،ويشرح أفكارها ،ويرد على دعايات العدو
( عزي عبد الرحمن ،2011 ،ص  ،)11إذ نتطرق إلى بوادر اإلعالم الثوري والتي
اعطت فيها التنظيمات السياسية ابان الثورة اهمية بالغة في خلق اعالم ثوري
للتصدي لالستعمار وتعتبر نشرة " الوطني " التي أصدرتها " اللجنة الثورية
للوحدة والعمل " سنة  1954اعطت امال حقيقيا من اجل تأسيس اعالم ثوري في
ظل غياب االمكانيات المادية والبشرية والكوادر في تلك الفترة  .يمكننا القول بان
المنشور الذي اصدره قادة الثورة من خالل بيان اول نوفمبر قد حقق منذ اللحظة
االولي قفزة نوعية عندما ساهم بقوة في دعم التحام الشعب الجزائري مع جبهة
التحرير الوطني منذ انطالق الرصاصة االولي كما واكب المسيرة المسلحة
بإيمان صادق ،وعزيمة قوية ،وحماس منقطع النظير .
إن ما تميز به االعالم في مطلع الثورة كونه اعالم شفوي واتصال مباشر بين
جبهة التحرير الوطني والجماهير الشعبية ،عالوة علي المنشورات التي كان يقوم
بتحريرها مناضلون  ،تخرجوا من مدرسة النضال  ،بهدف توعية الشعب وتجنيده
في المعركة ،وكشف نوايا العدو وتحركاته في جميع الميادين .
ومن جهة اخري ساهم االتصال المباشر في رفع معنويات المواطنين وجعلهم بمثابة
الدرع الواقي لجبهة وجيش التحرير الوطني  ،ومدها بكل الوسائل المادية والبشرية
 ،وتمكنت الجبهة نتيجة ذلك أن توحد شمل الجزائريين عبر التراب الوطني ،
وتجعلهم يتضامنون فيما بينهم في السراء والضراء .
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ثانيا :البوادر االعالمية البارزة في وثيقة بيان اول نوفمبر 1954
افتتح بيان اول نوفمبر بنداء تطرق فيه الي تحديد الفئة التي وجه اليها النداء ،
وهي فئة الشعب الجزائري من أجل توعيته وتعبئة وتجنيده لخوض غمار الكفاح
المسلح ضد االستعمار الفرنسي في اطار مهمة ووطنية جاء فيه:
" أيها الشعب الجزائري  .أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية "( .احمد حمدي،
 ،2007ص )43
وهكذا فإن أول نقطة تعرض لها البيان نجدها ذات مدلول اعالمي واضح  ،إذ
يقول " انتم

الذين ستصدرون حكمكم بشأننا – نعني الشعب بصفة

عامة

والمناضلين بصفة خاصة –نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا االعالن هو أن
نوضح لكم األسباب العميقة التي دفعتنا إلي العمل  ،بأن نوضح لكم

مشروعنا

والهدف من عملنا ومقومات وجهة نظرنا األساسية التي دفعتنا الي االستقالل
الوطني في اطار الشمال االفريقي  ،ورغبتنا ايضا هو أن نجنبكم االلتباس الذي
يمكن أن توقعكم فيه االمبريالية وعمالئها االداريون وبعض محترفي السياسة
االنتهازية "
يعتبر بيان نوفمبر مرآة للحركة الوطنية كما قال الزوبير سيف االسالم ،فقد اعطاه
مفجروا الثورة التحريرية المجيدة اهتماما خاصا ،فقد ضمنوه ما كانوا ينوون القيام به
بل حددوا له خطة وأهدافا يجب االحتفاظ بها سواء بقي الرواد أحياء أو استشهدوا،
فقد تمت صياغته وفق منهج محدد ،يمكن أن نستخرج منه المبادئ االعالمية التي
سارت عليها جبهة التحرير الوطني في الفترة االولى الممتدة بين نوفمبر  1954و
اوت  1956وهي كالتالي  :تحديد الجمهور المخاطب ( لمن )
 التوعية والتعبئة الجماهيرية ( محتوي )التحصين ضد محاوالت التزييف ( محتوي )
االلتزام بمبادئ الثورة والعمل علي توضيحها ( محتوي )
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يمكننا القول أن بيان أول نوفمبر عمل على توجيه رسالة للشعب الجزائري و توعيته
بالقضية الوطنية ،كما رفض للدعايات التي نصت على التزييف والتشويه ،وتوعية
الشعب بتقرير مصيره ،من خالل تنظيم وتسيير الثورة وفق نظام لتحقيق المبتغى.
كذلك عرج هذا اإلعالم في بيانه علة تتحميس الجماهير والعمل على تجنيد وتنظيم
والرقابة ،ونشر الثورة التحريرية وتغلغلها على الصعيد الوطني والدولي في المحافل
الدولية للبلوغ صداه ألقصى نقطة ممكنة .
كما ورد في البيان أيضا مساهمة الحركة الوطنية في التوجيه نحو الثورة المسلحة:
"أما نحن الذين بقينا في مؤخرة الركب فإننا نتعرض إلى مصير من تجاوزته
األحداث وهكذا فإن حركتنا الوطنية قد وجدت نفسها محطمة ،نتيجة لسنوات طويلة
من الجمود والروتين توجيهها سيئ ،محرومة من سند الرأي العام الضروري قد
تجاوزتها أألحداث األمر الذي جعل االستعمار يطير فرحا ظنا منه أنه قد أحرز أضخم
انتصاراته في كفاحه ضد الطليعة الجزائرية" ( احمد حمدب ،1991 ،ص )07
كما جاء في البيان كذلك التأكيدعلي ضرورة اكساب الرأي العام الوطني  ،وتوحيده
حول حركة التحرير الوطني وهذا من خالل دعوة جميع الجزائريين الي االنخراط
في الكفاح المسلح وضعت المصلحة الوطنية فوق كل االعتبارات التافهة والمغلوطة
لقضية األشخاص من خالل ماجاء في البيان كالتالي:
"نستخلص من جميع التنازالت المحتملة ،ونتيح الفرصة لجميع المواطنين
الجزائريين من جميع الطبقات أالجتماعية وجميع األحزاب والحركات الجزائرية أن
تنضم إلى الكفاح التحرري دون أدنى اعتبار آخره"
النقطة

الثانية  :التي تميز بها اول نوفمبر هي ان اعلنوا الثورة لم يحددوا

ايديولوجيتهم  ،ولكنهم طرحوا شعارات سياسية عبر اهداف حصروها فيمايلي :
الهدف :االستقالل الوطني بواسطة:
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 1ـ إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمن إطار
المبادئ اإلسالمية.
 2ـ احترام جميع الحريات األساسية دون تمييز عرقي أو ديني.
األهداف الداخلية:
 -1التطهير السياسي بإعادة الحركة الوطنية إلى نهجها الحقيقي والقضاء على
جميع مخلفات الفساد وروح اإلصالح التي كانت عامال هاما في تخلفنا الحالي.
 -2تجميع وتنظيم جميع الطاقات السليمة لدى الشعب الجزائري لتصفية النظام
االستعماري.
األهداف الخارجية:
 -1تدويل القضية الجزائرية
 -2ـتحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي و اإلسالمي.
 -3في إطار ميثاق األمم المتحدة نؤكد عطفنا الفعال تجاه جميع األمم التي تساند
قضيتنا التحريرية( .حسين بومالي ،2011 ،ص ص )205.206
كما جاء في البيان كذلك التعريف بجبهة التحرير الوطني من خالل:
أمام هذه الوضعية التي يخشى أن يصبح عالجها مستحيال ،رأت مجموعة من الشباب
المسؤولين المناضلين الواعين التي جمعت حولها أغلب العناصر التي ال تزال سليمة
ومصممة ،أن الوقت قد حان إلخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه
صراع األشخاص والتأثيرات لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثورية إلى جانب إخواننا
المغاربة والتونسيين.
كما تناول البيان ايضا الي ضرورة تصفية االستعمار بجميع الوسائل وعبر
اتجاهين :
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تناول بيان اول نوفمبر كذلك انسجاما مع المبادئ الثورية ،واعتبارا لألوضاع الداخلية
والخارجية ،فإننا سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا .
إن جبهة التحرير الوطني ،لكي تحقق هدفها يجب عليها أن تنجز مهمتين أساسيتين في
وقت واحد وهما:
 -1العمل الداخلي
سواء في الميدان السياسي أو في ميدان العمل المحض ،والعمل في الخارج لجعل
القضية الجزائرية حقيقة واقعة في العالم كله ،وذلك بمساندة كل حلفائنا الطبيعيين .
إن هذه مهمة شاقة ثقيلة العبء ،وتتطلب كل القوى وتعبئة كل الموارد الوطنية،
وحقيقة إن الكفاح سيكون طويال ولكن النصر محقق.
يفهم من خالل سياق النص أن الوسائل اإلعالمية ستكون في مقدمة الوسائل التي
ستوظف في معركة التحرير ،وبدون شك فإنها ستؤدي دور أساسيا في انجاز هذه
المهمة الوطنية،ن هذا السياق يمكننا حصر االهداف االساسية التي برزت وعلي
االعالم الثوري أن يعمل باستمرار علي تحقيقها بواسطة الشرح واإلقناع الجماهيري
من بينها :
تقديم رسالة هادفة للمتلقي مهم و هو الشعب الجزائري.النضال من احل مهمة سامية .اعالم يحمل رسالة صادقة وموضوعية وحقيقية وشاملة .وإعالم يحصن المواطن الجزائري.وقدم مجموعة من المهام من بينها االعالم والتوجيه والتكوين والتجنيدى والرقابة
إضافة الي النقد لإلعالم المضاد .
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وبذلك يمكن القول بأن قادة الثورة كانوا يهدفون من وراء حرصهم الشديد على اصدار
منشور بيان اول نوفمبر ،وتوزيعه في الداخل بواسطة المناضلين وفي الخارج عن
طريق البث االذاعي من دول شقيقة وصديقة  ،كما أدت دورا اعالميا في مطلع الثورة
 ،والمتمثل بالخصوص في توضيح الحقيقة للشعب الجزائري بان ميالد جبهة التحرير
الوطني المعلن عنها هي التي ستتولي قيادة العمل الثوري  ،وأن لها ابعادها راسخة
في اعماق الجزائريين عندما اعتبرت:
جبهة التحرير الوطني  ،منظمة وطنية  ،ألنها كانت موجهة لكل الشعب الجزائري
بدون استثناء إال من اقصي نفسه بما في ذلك االحزاب السياسية التي كانت في الساحة
السياسية الجزائرية قصد اكتمال الوحدة الوطنية سياسيا واجتماعيا جبهة التحرير
الوطني  ،منظمة وطنية ثورية النها اصرت علي محاربة الوجود االستعماري
الفرنسي في الجزائر بجيع اشكاله العسكرية والسياسية واالقتصادية والثقافية ساعية
الي التغيير الجذري في البالد
جبهة التحرير الوطني ،منظمة وطنية ديمقراطية اجتماعية  ،فهي ديمقراطية المبدا
عندما اقرت العمل الثوري في اطار جماعي ال فردي  ،وديمقراطية في تشكيلتها
لكونها تتشكل من جميع فئات الشعب الجزائري بما في ذلك االحزاب السياسية  ،التي
يشترط عليا التخلي عن انتماءاتها السياسية واالنخراط في الجبهة .
أما فيما يخص الرأي العام فقد ركز بيان اول نوفمبر على ضرورة كسبه وتوحيده
حول حرك ة التحرر الوطني وذلك بدعوة كل المواطنين بغض النظر عن اتجاهاتهم
السياسية إلى التوجه نحو الكفاح المسلح من خالل ما جاء في المنشور كالتالي:
" نتيح الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين من جميع الطبقات االجتماعية وجميع
االحزاب ...والحركات الجزائرية  ،أن تنظم الي الكفاح التحريري دون أدني اعتبار
آخر " ( نداء اول نوفمبر )1954
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 -2وسائل االعالم الخارجية و بيان اول نوفمبر
كذلك فإن اعالم الثورة قد تمكن من اسماع الراي العام الدولي والعربي بصفة
أخص صوت الثورة ،فأصبح صوتها يسمع على امواج االثير من بعض الدول
ا لشقيقة والصديقة كما سلف ذكره وكان لذلك االصوات صدي واسع علي الصعيدين
الداخلي والخارجي  ،من حيث دعوة الشعب وحثه علي الجهاد في سيبل الوطن،
وكذا التعريف بانتصارات جيش التحرير الوطني .
انطالقا مما سلف ذكره فان بيان اول نوفمبر يعد أول عمل اعالمي ثوري تمكن من
اختراق الترسانة االعالمية والدعائية االستعمارية بنجاح تام ،فقد أوصل صداه الى
الشعب الجزائري بلغة الثورة والتحرير وكان له دور رائد في جمع شمل الصفوف،
وتجنيد الطاقات الحية في البالد في اطار وحدة وطنية شاملة كانت بمثابة ارضية
صلبة اقيم عليها الصرح الثوري للمحاربة االستعمار ،والتخلص منه نهائيا .
وكان مما ساعد بيان اول نوفمبر على االنتشار والتأثير في الجماهير الجزائرية
والعربية بالخصوص ،اذاعته من خارج الجزائر عقب تنفيذ العمليات االولي المسلحة
عبر القطر الجزائري في ساعة الصفر من اول نوفمبر  1954وذلك من مختلف
االذاعات الدول الشقيقة والصديقة  ،حيث بث من اذاعة صوت العرب من القاهرة
 ،ومن اذاعة تونس وإذاعة ليبيا ،وإذاعة دمشق  ،وكذلك من اذاعة براغ وإذاعة
موسكو وإذاعة لوكسمبورغ  ،وإذاعة اوروبا رقم واحد وإذاعة مونتكارلو ( عبد هللا
شريط  ،2010 ،ص  ،)215كما علق البيان على جدران المدن الجزائرية والقرى ،
وإمام محالت المعمرين  (.حسين بومالي ،2011 ،ص)21
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خالصة
وخالصة القول ان مفجروا الثورة قد تنبهوا أثناء تحضيرهم للعمليات المسلحة
االولى الى حقيقة هامة مفادها ان الحركة المسلحة الذين هم بصدد االعالن عنها
ال تعتمد علي رصاصة تخرج من فوهة بندقية فحسب  ،ولكنها تعتمد كذلك
علي كلمة صادقة  ،وصورة معبرة قد تفعل بالعدو ما ال يفعله الرشاش والمدفع
والطائرة  ،وغيرها من الوسائل التي استعملتها فرنسا في حربها المدمرة في
الجزائر طيلة مئة وثالثون سنة بدون هوادة هكذا يبقي بيان أول نوفمبر أول عمل
إعالمي باسم جبهة التحرير الوطني ،اخترق اعالم االستعمار بنجاح تام ،واستطاع
أن يخاطب الجماهير بلغة الثورة والتحرير،كان اعالما هادفا حمل المبادئ التي
يتصف بها االعالم السامي بكل أهدافه إليصال صداه وبلوغ ممبتغاه ،كما لبى الشعب
الجزائري ذلك باعتباره متلقي ومستقبل تلك الرسالة بكل مبادئها وأهدافها فهم الرسالة
في ذلك الوضع مع تشفير كل رموزها للوصول الى تحقيق المصير .
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الملخص:
تعالج هذه الدراسة مجاال بحثيا إعالميا ارتبط بالتطورات التكنولوجية في االتصال
واالعالم ،اال وهو "الخبر الصحفي" والذي تأثر بالمزايا التي وفرها الويب  ،2.0وهو
ما م نحه انتشارا ومعاجلة أوسع من العالم الواقعي الى العالم االفتراضي او الفضاء
العام االفتراضي الذي يستقطب عددا معتبرا من الجماهير .ومن هذا التغير في
المعالجة نتج تغير جذري في نمط بناء الخبر ،فارتبط بالمجتمعات الشبكية المستهلكة
له من جهة وبالخبر في حد ذاته من خالل تغير بنيته التحريرية والصيغ التي ينشر
عبرها وأيضا مصدر الخبر .هذه التغيرات التي فرضها الويب  2.0أصبحت حتمية
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 هذه الصناعة فيThe
الضوء على
دراستنا2.0فجاءت
،الصحفي
 الخبرofصناعة
في
impactلتسلط
of Web
on the
structure
the Press
in وأيضا
social،االجتماعي
networks
 وهو،الخبر عبر الشبكات االجتماعيةrelease
التفاعل مع
شبكات التواصل
Analysis of the content of Al - Bilad on Facebook
ما يعزز لنا مفهوم "الخبر الصحفي اإللكتروني" ومفهوم "صحافة المواطن" بشكل
 ومنه هذه الدراسة هي،"أوسع في ظل الشبكات االجتماعية وخصوصا "الفيسبوك
 على الخبر الصحفي وبنيته2.0 محاولة للتعرف على ابرز تأثيرات تكنولوجيا الويب
.التحريرية
 الخبر، الخبر الصحفي، شبكات التواصل االجتماعي،2.0  الويب:الكلمات المفتاحية
.الصحفي االلكتروني
Abstract:
This study deals with an information research field related
to technological developments in communication and
information, The "Press release" that was impacted by the
benefits of Web 2.0, Which gave it a wider spread from the
real world to the virtual world or the virtual public space,
which attracts a large number of the masses, This change in
treatment resulted in a radical change in the pattern of news
building, Connected to the network communities consumed
on the one hand and the news itself by changing the
structure of the editorial and the formulas that spread
through them and also the source of news, These changes
imposed by Web 2.0 have become inevitable in the news
industry, Our study came to shed light on the industry in
social networks, And also interact with the news via social
networks, This reinforces the concept of "electronic press
news" and the concept of "citizen journalism", More broadly
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under the social
networks,
especially
The impact
of Web
2.0 on the "Facebook»,
structure of theThis
Press
release
socialprominent
networks effects of
study is an attempt to identify
theinmost
Analysis of the content of Al - Bilad on Facebook
Web 2.0 technology on the press and editorial structure.
Keywords : Web 2.0, Social networks, Press release,
Electronic Press News.
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قدمة:
م
The impact of Web 2.0 on the structure of the
Press
social networks
releaseكبيرة في مجال التكنولوجيا والتقنية
واالعالمinتطورات
عرفت وسائل االتصال
Analysis of the content of Al - Bilad on Facebook
ارتبطت أساسا بظهور االنترنيت الى ظهور الويب  ،1.0تباعا مع هذا ظهور ما
يعرف بالويب  2.0والذي ساهم أساسا في خلق وزيادة مجال التفاعلية في االنترنيت،
واصبح مجال نشر المعلومات واالخبار وتبادلها غير مقترن فقط بمفهوم الفضاء
العمومي الذي جاء به "يورغن هابرماس" وانما تعزز باالنتقال الى ما يعرف اليوم
بإسم "الفضاء العمومي االفتراضي" والذي بدوره اثر بشكل ملحوظ على الحوار
وعلى الخبر الموجه للجمهور ،وبالتالي ظهور ما يعرف باإلعالم الجديد.
ا ن احد أشكال االعالم الجديد تجسد بشكل واضح في الصحافة االلكترونية والتي
وضعت لها عديد األسماء من بينها الصحف التفاعلية ،الصحف الرقمية ،الصحف
االفتراضية...الخ(.خالد محمد غازي ،2016 ،ص )08جاء بالموازاة مع ظهورها
خلق نمط جديد للكتابة وأيضا نمط اكثر مرونة لنشر األخبار الصحفية عبر احد أشكال
الويب  2.0وهي "شبكات التواصل االجتماعي" ،فأثرت ميزاتها من سرعة ،سهولة،
تناسب ،كفاية ،انتشار أوسع وأيضا الحرية والتفاعلية ،في صناعة الخبر الصحفي
االلكتروني بشكل عام ،وأيضا في صيغ نشره وطرق معالجته ،وهو ما نحاول الوقوف
عنده من خالل هذه الدراسة.
االطار المنهجي للدراسة:
 .1إشكالية الدراسة :شهدت الثورة التكنولوجية لوسائل االعالم واالتصال اليوم
تطورا رهيبا مس بشكل مباشر وسائل االتصال واالعالم خاصة ،ما ساهم وأدى
الى التطور في األداء الفني والمهني عبر هذه الوسائل التي اقترنت بثورة
معلوماتية تمثلت في االنترنيت وتحديدا الجيل الثاني للويب  ،2.0الذي حمل معه
تطبيقات او باألحرى شبكات جديدة حاملة صفة التواصل والتفاعل المستمر.
ونعرج هنا على اهم هذه الشبكات وهي "شبكات التواصل االجتماعي" التي اتاحت
فضاء افتراضيا يتسم بالتواصل الغير محدود والتفاعل بين االفراد في بنية
اجتماعية افتراضية.
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وغزتها ،خصوصا فيما
وسائل االعالم
2.0جميع
طالت
structureالويب
الطفرة في عالم
The impact
of Web
on the
Pressهذهof the
release
in social
فضاء ينافس األداء اإلعالمي لوسائل
كينونة او
networksفأصبحت
يتعلق بالعمل الصحفي،
Analysis of the content of Al - Bilad on Facebook
االعالم ،ومعه بدأت مرحلة الصحافة االلكترونية ومرحلة األداء الصحفي عبر شبكات
التواصل االجتماعية التي فتحت أفاقا حديثة على مستوى نشر االخبار والمتابعة
والمقروئية .،هذه االفاق الجديدة تبنت كل خصائص الويب  2.0في كيفيات انتاج
ونشر الخبر الصحفي.
ان هذا التطور جعل من شبكات التواصل االجتماعي قناة جديدة الحتواء الخبر
ونشره ،خاصة على مستوى شبكة التواصل االجتماعي "فيسبوك" الذي احدث عالما
افتراضيا رهيبا من ناحية االستعمال والمتابعة في الوطن العربي وفي بلدان الشمال
االفريقي على وجه الخصوص ،هذا ما ألزم حتمية انتقال العمل الصحفي واستحداث
مؤسسات االعالم لصفحات تمثلها عبر "الفيسبوك" ،لتواكب التطور والسرعة وأيضا
لتشمل جماهير كبيرة عبر هذا الفضاء االلكتروني .ولخصائص الموقع ومميزاته األثر
البالغ في الممارسة اإلعالمية التي طالت الخبر الصحفي وشكلت واقعا إعالميا جديدا
والذي سيكون محور المعالجة في دراستنا هذه من خالل معالجة الخبر الصحفي
لجريدة البالد عبر شبكة التواصل االجتماعي "فيسبوك" وستكون المعالجة من خالل
طرح اإلشكالية التالية :إلى أي مدى أثر الويب  2.0في بنية الخبر الصحفي على
صفحة الفيسبوك لجريدة البالد؟
ومنه تفرعت التساؤالت التالية:
 هل أي مدى أثرت تكنولوجيا الوسائط المتعددة على القالب التحريري للخبر فيصفحة الفيسبوك لجريدة البالد؟
 الى أي مدى أثرت تكنولوجيا الروابط المتشعبة على البنية الخبرية لجريدة البالدفي صفحة الفيسبوك؟
 ما هو التأثير الذي أحدثته خصائص التشاركية على البنية التحريرية للخبرالصحفي في صفحة الفيسبوك لجريدة البالد؟
 .2أهداف و أهمية الدراسة:
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ابرز التغييرات التي
رصد
Webفيofمحاولة
الدراسة
تتجلى
 ofالدراسة:
أهمية
The
impact
أهمية 2.0
on the
structure
the 1.2
Press
release
in social
networks
الجريدة الى مواقع التواصل االجتماعي.
انتقل من
الصحفي الذي
حدثت في بناء الخبر
Analysis of the content of Al - Bilad on Facebook
إضافة الى هذا فإننا نحاول ان نبرز أثار تكنولوجيا الويب  2.0في نشر الخبر
باالعتماد على خصائص مثل التشاركية والروابط واالحاالت ...الخ.
 2.2أهداف الدراسة :تهدف الدراسة الى اإلحاطة الواقعية بتغير بنية الخبرفي مواقع
التواصل االجتماعي ،من كيفية الحصول على الخبر الى طريقة طرحه والسرعة في
طرحه وتغير البناء اللغوي له ،الذي أصبح يعتمد أساسا على نوع الكلمات واأللفاظ
ا لعامية ألفراد المجتمع ،ومنه تهدف الدراسة أيضا الى بيان تأثير الويب  2.0على
قالب الخبر الصحفي وأيضا الكشف عن اهم التغييرات التي مست الخبر في صفحة
الفيسبوك الخاصة بالجريدة .وبالتحديد نوضح األهداف في النقاط التالية:
 معالجة مفهوم الويب .2.0 التعرف على مجاالت استخدام الصحافة في شبكات التواصل االجتماعي. بيان أثر تكنولوجيا الويب  2.0على البنية التحريرية للخبر الصحفي. .3تحديد مفاهيم الدراسة :تحديد المفهوم اساس لرسم تصور ذهني اولي حول
الدراسة ،وسنقوم في دراستنا هذه بتحديد  4مفاهيم أساسية وهي :الويب ،2.0
الخبر الصحفي ،الخبر الصحفي االلكتروني ،شبكات التواصل االجتماعي.
 1.3الويب  :2.0قبل التطرق الى المفهوم يجب توضيح ان هذا المفهوم في تحديث
مستمر ،ولم يتوقف على مفهوم محدد وموحد ،وانما تغيرت صياغة مفاهيمه ومعها
التطبيقات والمواقع التي تدخل ضمن الويب  ،2.0وأولى بدايات الويب  2.0كانت مع
مؤتمر "مستقبل الويب" وجاء تعريف " "tim o’reillyللويب (andra filip & 2.0
) others, 2008, p 05ويشير مصطلح الويب  2.0لجيل ثان متصور من
المجتمعات المبنية على أساس الويب وخدمات االستضافة المرتبطة بها باإلضافة إلى
مواقع التشبيك االجتماعي( "networking social" ،حسين شفيق،2010 ،
ص )63ويعرف الويب  2.0تحديدا بأنه الجيل الثاني من المجتمعات االفتراضية
والخدمات المستضافة عبر االنترنيت ،ورغم غرابة التعريف اال انه ببساطة يتحدث
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impactعلى
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 Pressثورة
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The
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 releaseوذلك يعني موقع انترنيت واحد لعدد
)one toinmany
ب( :
الى متعدد) او ما يسمى
Analysis of the content of Al - Bilad on Facebook
كبير من المستخدمين وحول هذا المفهوم بنيت أغلب مواقع االنترنيت منذ تأسيسها ،اما
الويب  2.0فهو يسعى لخلق مفهوم جديد مبني على عالقة (متعدد نحو متعدد) او
( )many to manyوترتكز بنيته على خلق انترنيت جديد أكثر إنسانية وأكثر
تفاعال من االنترنيت(.محمد أمين عبوب ،2015 ،ص )22كما أنه يعتبر نسخة جديدة
من الويب يتم فيها تحويل شبكة اإلنترنت إلى منصة عمل بدال من كونها ناقال للواقع
فقط ،أي أنها تعمل التطبيقات من خالل المواقع بدال من أن يعمل عليها المستخدم من
خالل جهازه الشخصي(.عباس مصطفى صادق ،2008 ،ص )107باإلضافة إلى
هذا فإن الويب  2.0هو الجيل الثاني من المجتمعات االفتراضية والخدمات المستضافة
عبر اإلنترنت(.حسين شفيق ،مرجع سبق ذكره ،ص )188
 2.3شبكات التواصل االجتماعي :الشبكات االجتماعية هي مواقع على شبكة
ا النترنيت تمكن الماليين من الناس التي لها مصالح مشتركة في هذه الشبكات من
التواصل عن طريق الملفات والصور وأشرطة الفيديو ،إرسال الرسائل ،باإلضافة إلى
إجراء محادثات في الوقت الحقيقي بين األفراد(abdullah al daboubi, 2014, .
) p253ويعرفها الدكتور "عبد الرحمن بن إبراهيم" بأنها المواقع االلكترونية
المستخدمة لالتصال بالغير والتفاعل معهم وغالبا ما يتم ذلك بشكل غير رسمي
وباالستناد التام الى شبكة االنترنيت(.عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر،2015 ،
ص)19
 3.3الخبر الصحفي :الخبر هو تقرير يصف بدقة وموضوعية حادثة أو واقعة أو
فكرة صحيحة تمس مصالح أكبر عدد ممكن من القراء ويستخدم في كثير من الوسائل
مثل الصحف ،المجالت ،اإلذاعات ،المواقع اإللكترونية(.لؤي سعيد خليل،2010 ،
ص)101
ونوجز الخبر في التعريفات التالية:
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القراء(.إبراهيم
جديدة تهم
الهامة حول واقعة
Analysis of the content of Al - Bilad on Facebook
 كما يعرفه الدكتور خليل صابات بأنه :الحدث الصالح للنشر ويكون ذا أهميةبالنسبة للمجتمع.
 أما جالل الدين الحمامصي :كل ما يراه رئيس التحرير أو رئيس قسم األخبار فيجريدة ما أنه جدير بأن يجمع ويطبع وينشر على الناس لحكمة أساسية هي أن
الخبر في مضمونه يهم أكبر مجموعة من الناس ويرون في مادته ،ما فائدة ذاتية
أو توجيهها هاما ألداء عمل أساسي او تكليفا بواجب معين إلى أخر ما يراه الناس
واجبا يحتم على الصحافة كأداة من أدوات اإلعالم أن تؤديه نحوهم(.عبد الجواد
سعيد ربيع ،2005 ،ص)50
 4.3الخبر الصحفي االلكتروني :ويشير إلى األخبار التي يتم بثها على مواقع الصحف
اإللكترونية وصفحات الفيسبوك ،حيث تخضع هذه األخبار في غالبية المواقع إلى
عملية تحديث مستمرة ،وتزود شأنها شأن األخبار الصحفية والتلفزيونية بالصور
والخلفيات إلى جانب ربطها باألحداث المشابهة وقواعد البيانات والمعلومات(.عبد
العزيز خالد الشريف ،2014 ،ص )109فيما يعرفه "علي عبد الفتاح" على أنه يشير
الى االخبار التي يتم بثها على مواقع الصحف االلكترونية ،وتخضع هذه االخبار في
غالبية المواقع الى عملية تحديث مستمرة وتزود شأنها شأن االخبار الصحفية
والتلفزيونية بالصور والخلفيات الى جانب ربطها باألحداث المشابهة وقواعد البيانات
والمعلومات(.علي عبد الفتاح كنعان ،2014 ،ص)73
وكتعريف اجرائي فإن الخبر االلكتروني هو عبارة عن اعالم الناس بالوقائع
والمتغيرات واالحداث الجديدة ويكون هذا االعالم عبر األدوات االلكترونية سواء
كانت مواقع الكترونية او تقنيات الكترونية ينشر عبرها الخبر.
 .4منهج و أداة الدراسة:
 1.4المنهج العلمي :المنهج عبارة عن إخضاع الباحث لنشاطه البحثي إلى تنظيم
دقيق في شكل خطوات معلومة يحدد فيها مساره البحثي من حيث نقطة االنطالق وخط
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Analysis of the content of Al - Bilad on Facebook
تعطينا رسم صورة كلية لوحدة معينة في عالقاتها المتنوعة والمتعددة ،كما أنه الطريقة
التي يجمع بها الباحث المعلومات الخاصة بوحدة موضوع الدراسة ( فردا ،أسرة،
جماعة ،مؤسسة) وذلك بالتعمق في الدراسة(.رشيد زرواتي ،2007 ،ص)152
 2.4أداة الدراسة :بالنسبة لألداة المستعملة في هذه الدراسة هي "تحليل المحتوى":
ويرى "بيرسون" ان تحليل المحتوى هو أسلوب البحث الذي يهدف الى الوصف
الكمي والموضوعي والمنهجي للمحتوى الظاهر لالتصال( .محمد عبد الحميد،
 ،2014ص  )220-217واعتمدنا في التحليل على "فئة الشكل" والذي يحيلنا الى
السؤال :كيف كتب أو كيف قيل؟ وهذا من خالل االهتمام بالقوالب واألنماط التي قدمت
من خاللها المادة اإلعالمية.
كما اعتمدنا على "ف ئة المضمون" والتي تحيلنا الى السؤال :ماذا قيل؟ او ماذا كتب؟
وإجابة هذا السؤال تتناول مادة المحتوى واألفكار والمعاني التي يحتويها.
ومن هنا حددنا وحدات دراستنا والتي موجودة ضمن الفئات المحددة سلفا ،وهي التي
تم عليها العد والقياس مباشرة ،ونذكرها:
 وحدة مفردات النشر واإلذاعة :هي الوحدة التي يستخدمها المصدر في نقل المعانيواألفكار من خالل وسائل النشر واإلعالم المختلفة ،وتضم الموضوع أو المادة
موضع التحليل وتختلف باختالف الوسيلة اإلعالمية ومن أمثلتها القوالب الفنية التي
تستخدمها وسائل اإلعالم في تقديم المحتوى إلى جمهور القراء والمستمعين
والمشاهدين ،وبما أننا سندرس القالب الفني للخبر وبنيته التحريرية فأقرب وحدة
للدراسة هي وحدة مفردات النشر واإلذاعة(.محمد عبد الحميد ،2010 ،ص)147
 وحدة الموضوع :لتحليل المادة اإلعالمية الموضوع هو الوحيد الذي يمكن أنيكون فئة ووحدة في نفس الوقت انه يمكن استعماله كفئة عن طريق حساب
المواضيع التي قد يحملها المحتوى كما يمكن استعماله كوحدة تحليل لحساب
المواضيع المتضمنة في المضمون .وقد كان استخدامنا أداة تحليل المضمون بهدف
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Analysis of the content of Al - Bilad on Facebook
الصحف االلكترونية في موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك.
و قسمنا فئات التحليل الى:
 /1فئات طبيعة الموضوع ونوعية االخبار:
أ -فئات طبيعة الموضوع :وتمثل هذه الفئات مجموع طبيعة االخبار التي تنشر على
مستوى الصفحة وقمنا بتقسيمها الى:
فئة االخبار السياسية ،فئة االخبار االقتصادية ،فئة االخبار الرياضية ،فئة االخبار
االجتماعية ،فئة االخبار الثقافية ،فئة االخبار الدينية ،فئة االخبار الفنية.
ب -فئة نوعية الخبر :وتمثل أنواع االخبار التي تنشرها الصفحة وقسمت الى :فئة
االخبار الدولية ،فئة االخبار الوطنية ،فئة االخبار المحلية.
 /2فئات الوسائط المتعددة :وهي التي تتعلق بالوسائط المتعددة لجمع المعلومات ،كما
تعتبر مجموع أشكال الخبر الذي يعتمد عليه في الصفحة وقسمت الى:
أ -فئة النصوص :وهي االخبار التي تنشر على شكل نص كتابي وفقط.
ب -فئة الصور :وهي االخبار اتي تنشر على شكل صور او اخبار مصحوبة بصور.
ج -فئة الفيديوهات :وهي االخبار التي تنشر على شكل فيديوهات او نصوص
مصحوبة بفيديوهات وكل المقاطع السمعية المرئية.
 /3فئات الروابط المتشعبة :وهي التي تختص بالروابط ذات الصلة للتعرف على
مصادرها ،وأيضا لالطالع على مزيد من الموضوعات التي تشكل إضافة للخبر
الصحفي االلكتروني وقسمت إلى:
أ -فئات طبيعة الروابط :وتتعلق بـ:
 فئات الروابط الداخلية :التي تكون داخل الجريدة ،أو تقوم بأخذ القارئ مباشرة الىالموقع االلكتروني للجريدة.
 فئات الروابط الخارجية :هي الروابط االلكترونية التي تأخذ القارئ خارج صفحةوموقع الجريدة.
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 فئات الروابط ذاتAnalysis of the content of Al - Bilad on Facebook
مزيدا من الشرح للخبر.
 فئات الروابط بمواقع ذات صلة (مصدر الخبر) :وهي التي تحيل القارئ إلى مواقعاالنترنيت التي تعد مصدرا للخبر.
 /4فئات التشاركية :وهي الفئات التي تبين خاصية التشاركية داخل الصفحة وعلى
مستوى الخبر وقسمت الى:
أ -فئات نشر رسائل المشاركين :وهي األخبار التي يقوم المشارك بصفحتها على
الفيسبوك بإرسالها عبر رسائل خاصة.
ب -فئات مشاركة ما تنشره الصفحات األخرى :وتعني القيام بعمل مشاركة لألخبار
التي تنشرها صفحات أخرى.
ج -فئات الرد على تعليقات المستخدمين :وهي تتعلق برد القائم على الصفحة على ما
يكتبه ويعلق عليه المشاركون في الصفحة.
د -ف ئات مجال المشاركة :وهي االخبار التي يقوم المشارك بالصفحة بنشرها مباشرة
على المساحة االلكترونية المخصصة للنشر والتي خصصتها الصفحة للنشر المباشر
للمشاركين.
 .5مجتمع الدراسة وعينته:
يسمح لنا هذا االجراء المنهجي الخاص بتحديد مجتمع الدراسة والعينة من تأطير
الدراسة والتحكم فيها جيدا.
 1.5مجتمع الدراسة :ومجتمع الدراسة في بحوث تحليل المحتوى هو مجموع
المصادر التي نشرت أو أذيع عبرها المحتوى المراد دراسته خالل اإلطار الزمني
للبحث ،فيتضح لنا أن مجتمع البحث في دراستنا هو "الصحافة اإللكترونية
الجزائرية" ،وقد انتقينا منها صفحة "الفيسبوك لجريدة البالد اليومية".
 2.5عينة الدراسة :فمن المجتمع المستهدف نختار عينة البحث ،وهذا ما يؤكده
اإلجماع على أن محتوى اإلعالم عادة ما يكون من الضخامة واالتساع بحيث يصعب
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اإلحصائية وطبيعة مشكلة البحث ومصادر بياناته(.محمد عبد الحميد،مرجع سبق
ذكره ،ص)93
ويتم تحديد العينة وفق ثالثة مستويات(:رشدي طعمة ،1987 ،ص)242
أ .مستوى العينة الخا صة بالمصدر أو نوع الوسيط :وتم اختيار صفحة جريدة البالد
على موقع شبكات التواصل االجتماعي فيسبوك ،وهي من الصحف اليومية
الجزائرية ذات المتابعة على شبكات التواصل االجتماعي ،حيث بلغ عدد متابعيها
 7435491وهو عدد جيد مقارنة مع الصحف األخرى كالخبر بعدد متابعين بلغ
 ،3007253والشروق بعدد بلغ  5231796متابعا ،وبالتالي هي ذات متابعة
جيدة.
ب .مستوى العينة الخاصة باألعداد المختارة :وهنا يكون االختيار على المستوى
الزمني ،حيث حددنا األيام الخاصة بالتحليل بين الفترة الممتدة من  01ماي الى
 30جوان .2017
ت .مستوى العينة الخاصة بمادة التحليل :بالنسبة لمادة التحليل ستكون كافة األخبار
الصحفية المنشورة وأيضا الكيفيات التي نشرت بها والتي تدخل ضمن تكنولوجيا
الويب  2.0كالروابط واالحاالت وقياسات رجع الصدى ...الخ.
اإلطار النظري للدراسة:
 .1الخبر الصحفي وحتمية االندماج مع تقنيات االنترنيت " :"web 2.0هناك
عالقة واضحة وكبيرة لتكنولوجيات االتصال بالمجال الصحفي ،بسبب زيادة قيمة
المعلومات وسرعة جمعها وطرق معالجتها وطريقة توزيعها واستقبالها ،وهي من
مهام صميم العمل اإلعالمي والصحفي ،حيث زادت من تجديد روح وشباب العمل
لصحفي ،باإلضافة الى تطوير األداء الصحفي وخلق ممارسات صحفية
جديدة(.ياس خضير البياتي ،2015 ،ص)167

265

الويب

(تحليل محتوى صفحة جريدة البالد على الفيسبوك)
باألنترنيت وظهور ما يعرف
ارتبطتofخاصة
الجديدة
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التواصل االجتماعي ،والتي برزت فيها ممارسة مهمة تتعلق بانتقال الخبر الصحفي
من الجريدة الورقية او اإلذاعة والتلفزيون الى عالم االنترنيت والويب  2.0من خالل
مواقع التواصل االجتماعي.
هذا االندماج جاء تحت ضغوط ظهور اعالم جديد اصبح يمارس عبر المواقع
االلكترونية عموما والتواصل االجتماعي خصوصا ،بفعل انتقال الجماهير تحت مسمى
المتغير النفسي الذي يتعلق ب" :االنبهار بتكنولوجيا االتصال واالعالم" من عالم
وسائل االتصال الجماهيرية التقليدية الى وسائل اتصال جماهيرية حديثة واكثر انتشارا
وسرعة .وهو ما أعطى االخبار الصحفية اليوم خطوة إضافية ومتقدمة من نشرها عبر
وسائل االتصال الجماهيرية التقليدية.
الويب  2.0ساهم بشكل مدهش وكبير في تدفق االخبار وتوسع رقعة انتشارها
ووصوله الى جماهير واسعة وعريضة ومنه فإن قوالب الخبر الصحفي االلكتروني
في ظل الويب  2.0أصبحت على الشكل االتي:
 قالب الهرم المقلوب :االستعانة بالمقدمة الموجزة ،واالنتقال منها لقائمة العناوينأو المحاور الرئيسية داخل الموضوع ،وكل منها مكتوب بشكل مستقل مع وجود
عالقة ى خطية تربط كل هذه المحاور مع بعضها البعض ،ويتناسب قالب الهرم
المقلوب كتابة األخبار والقصص اإلخبارية ،ويبدأ قالب الهرم المقلوب بأهم
المعلومات ،ألن مستخدم اإلنترنت ال يقضي وقتا طويال في قراءة العديد من
الفقرات داخل الموضوع الواحد وإنما يتجه إلى المعلومات التي تهمه بسرعة.
-

قالب السرد المتسلسل :يعتمد على تقسيم المادة إلى مقاطع قصيرة لكنها تكتب
بطريقة خطية سردية بدون وصالت تتيح االنتقال غير الخطي ويراعى في هذا
ا لقالب وضع نهاية مشوقة لكل فقرة ويتناسب مع المواد ذات الطبيعة القصصية
والدرامية.
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بين الوحدات ،مثل التالي والسابق ،حيث تبدوا كل منها امتداد لما شبق وتمهيد
للتالي ولذا فليس لها نهاية محددة ،وقد توجد وصالت خارجية تنقل لصفحات
ومواقع أخرى على اإلنترنت ،ويتناسب هذا القالب مع القصص والموضوعات
التي تحتوي على عدة أحداث وكلها مترابطة بشكل منطقي.
 قالب النص الطويل :يقوم هذا القالب على عرض النص على شاشات متتالية بحيثيتصفحه المستخدم عن طريق أشرطة التصفح ،ويستخدم في حالة المضمون الذي
يتطلب عرض بشكل خطي ،ويالحظ أن هذا الشكل ال يختلف عن الشكل الخطي
التقليدي في المطبوعة.
إلى جانب القوالب سابقة الذكر هناك مجموعة أخرى من قوالب التحرير الصحفي
اإللكتروني ،يمكن الوقوف عليها على النحو افآتي:
أ) القالب غير الخطي :يقوم على وصالت متعددة تسمح للقراء باختيار الترتيب الذي
يريدون من خالله الوصول الى المعلومات التي يتضمنها الخبر ،ويبنى الخبر فيه في
صيغة مقاطع بحيث يكون عنوانه ومقدمته على الصفحة األولى من الموقع باإلضافة
إلى وصالت إلى جسمه وتفاصيله وخلفياته التي توضع على صفحات أخرى من
الموقع.
ب) قالب لوحة التصميم :يتميز باستخدام كافة اإلمكانات التي يتيحها بيئة العمل على
شبكة اإلنترنت خاصة الوسائط المتعددة (الصوت ،الصورة ،رجع الصدى).
ج) قالب المقاطع :تقسم الخبر إلى الخبر إلى مقاطع وكل خبر على أنه خبر مستقل.
د) نمط القائمة :وضع معلومات الخبر في شكل قوائم داخل الخبر أو في خاتمته،
ويمكن استخدامه في األخبار التي تتعلق بدراسات ونتائج بحوث وبرامج الحكومة
والتقارير االقتصادية.
ه) نمط الدائرة :تحرير الخبر في شكل دائرة يكون االستهالل فيها النقطة الرئيسية،
وكذا التقاط المساندة وكذا الخاتمة.
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و) قالب ول ستريت جورنال :استهالل خفيف حول الخبر أو المكان أو الشخص ،ثم
من الخاص إلى العام ،ويستخدم فيه نص أو حكاية طريفة تتعلق بالشخص أو المكان
أو الخبر الذي ذكر في االستهالل(.عبد العزيز خالد الشريف ،مرجع سبق ذكره،
ص)119
وما يجب االنتباه اليه هنا هو التغير الواضح في القائم باالتصال ،من الصحفي او
رئيس التحرير الى الصحفي المواطن الذي أصبح له شأن في نشر الخبر ،والذي
سمحت له المؤسسات الصحفية حتى بنشر االخبار مباشرة عبر الصفحات االلكترونية
للجرائد ،وهو ما يطرح إشكالية قدرة المواطن الصحفي وإلمامه بأخالقيات كتابة الخبر
الصحفي وأيضا المسؤولية القانونية التي تتعلق بالمسؤول عن الخبر بين المواطن او
الجريدة التي فتحت أبوابها للنشر عبر صفحاتها االلكترونية في مواقع التواصل
االجتماعي.
 .2أدوات تحرير الخبر الصحفي في ظل تكنولوجيا الويب :2.0
يتعلق االمر هنا بالروابط واالحاالت وأيضا بإمكانية قياس رجع الصدى وإمكانية
التعديل والتصحيح ونتعرض لها هنا العتبارات تتعلق بالترابط المباشر بين ظهور هذه
األدوات وعالقتها بالويب  2.0عموما ،وأيضا انها أصبحت مميزات لمواقع الصحف
في شبكات التواصل االجتماعي.
 1.2الروابط واإلحاالت :ان التواصل المعلوماتي في الصحافة اإللكترونية ال يكلف
سوى ا لضغط بالفأرة على الروابط ذات الصلة للتعرف على المصادر أو المزيد من
الموضوعات التي تشكل إضافة معلوماتية على مادة المقال المنشور ،وتأخذ هذه
الروابط أكثر من صورة:
 روابط ذات صلة (خارج الموضوع) :تكون هذه الروابط في نهاية الموضوع علىشكل (اقرأ أيضا) ومن مميزات هذه الطريقة أنها تترك القارئ مسترسال في
قراءته ومتابعته للموضع ،وبعد أن يفرغ من القراءة ،يمكنه أن يستزيد من
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 روابط ذات صلة داخل السياق :يتم وضع الموضوعات ذات الصلة داخل سياقالموضوع ،وهي بمثابة شرح للخبر.
 روابط بمواقع ذات صلة :تنسب هذه الطريقة إلى مواقع اإلنترنت التي تعد مصادرللخبر المقروء ،ويتم اإلحالة إلى مواقع متخصصة عن المجال الذي ينتمي إليه
الخبر ،وهي تضيف مزيدا من المعلومات في ذات المجال أو التخصص الذي
ينتمي إليه الموضوع المنشور.
 2.2قياس رجع الصدى(:المرجع نفسه ،ص )99وهي التعرف على ردود فعل القراء
والزوار حول المادة المنشورة وذلك من خالل عدة طرق .وتتضح جليا في مواقع
التواصل االجتماعي من خالل إمكانية التعليق والرد على التعليق ،وأيضا من خالل
ازرار التفاعل وأيضا زر المشاركة .وكل هذه يمكن من خاللها قياس مدى تأثير الخبر
وأيضا تقبله او رفضه.
 3.2إمكانية التعديل والتصحيح :حيث يصبح التعديل او التصحيح في الخبر اكثر
مرونة من خالل تجاوزه لخاصية النشر والزمن ،فيمكن تعديله في أي وقت وبأي
صيغة.
 4.2الوسائط المتعددة :وهي أهم مميزات الجيل الثاني من اإلنترنت ،ألنه إذا كان
الراديو يقدم الصوت والتلفاز الصورة و الصوت ،والصحافة المطبوعة النص فإن
الصحافة اإللكترونية هي الوسيلة الوحيدة التي بإمكانها تقديم الثالثة معا ،بشكل مترابط
وفي قمة االنسجام واإلفادة:
 النص :بالرغم من احتواء اإلنترنت على عناصر بنائية جديدة إال أن النص مازالفي المركز األول ،كما أضيف له وصالت تشعبية التي تعتبر أساس اإلنترنت،
وهي الخيوط التي تؤلف حلقات الوصل بين المواضيع والمواقع بمجرد النقر على
الوصل فواحدة تحمل ملفا وأخرى تشغل مقاطع موسيقية وثالثة تعرض صورا.
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 الصورة :إن الحديث عن أهمية الصورة من الناحية اإلخراجية تناولته أبحاثكثيرة سواء بصفة مستقلة أو مفردة ،عامة فإن الصور تكتسب أهميتها من
الوظائف التي تؤديها داخل البناء الشكلي للصحيفة ،وذلك وفقا الستخداماتها داخل
هذا البناء و تتحكم دقة الصورة و األلوان الموجودة بها في تحديد الصور
المعروضة على اإلنترنت ،وهناك عدد كبير من أنواع الصور منها
صور GIFJpeg ,PNG,وهي أكثر أنواع الصور وجودا على اإلنترنت.
 الفيديو :تنبع أهمية الفيديو بصفة عامة من كونها تجسيدا لألحداث جاعلة المشاهديتعايش مع الحدث وكأنه من مفرداته ،بيد أن ملفات الفيديو على اإلنترنت
محاصرة بقيود بطء االتصال التي تقلل من أهميتها ،وكبر حجم ملفات الفيديو من
ناحية أخرى إال أن هذه القيود انحصرت شيئا فشيئا ،وفقا للبنى التحتية لشبكات
اإلنترنت والطريق السريع للمعلومات لكي تقرب سرعة توصيل ملفات الفيديو إلى
سرعة البث التلفزيوني ،ومن أشهر أنواع ملفات الفيديو (( ،)Quick Times
(.) VFW ( ،)Vidéo for Windows( ،) MPEGعبد العزيز خالد
الشريف ،مرجع سبق ذكره ،ص)129
اإلطار التطبيقي للدراسة:
تم معالجة االطار التطبيقي من خالل االعتماد على جداول يمثل فيها كل جدول فئة
من الفئات التي قمنا بتصميمها.
 -1طبيعة المواضيع المعالجة في صفحة الفيسبوك لجريدة البالد
طبيعة اإلخبار

التكرار

النسبة المئوية

السياسية

183

%34,39

االقتصادية

84

%15,78

الرياضية

68

%13

االجتماعية

129

%24
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%3
18
الفنية
المجموع

532

%100

تبين لنا من خالل الجدول رقم  01أن األخبار السياسية في صفحة الفيسبوك
لجريدة البالد قد حازت على اكبر نسبة ب  183تكرار وبنسبة بلغت ،%34,39
تليها األخبار التي تهتم بالشؤون االجتماعية في المرتبة الثانية بـ  129تكرار و بنسبة
 ،%24والمرتبة الثالثة كانت لألخبار االقتصادية بـ  84تكرار وبنسبة  ،15,78أما
المرتبة الرابعة فكانت لألخبار الرياضية بـ  68تكرار وبنسبة  ،%13تأتي بعدها
األخبار الثقافية في المرتبة الخامسة بـ  37تكرار وبنسبة  ،%7أما األخبار الفنية
جاءت في المرتبة السادسة بـــ  18تكرار وبنسبة  ،%3والمرتبة األخيرة والسابعة
كان فيها التناول لألخبار الدينية بـ  13تكرار و بنسبة .% 2
ومن خالل هذا فإن ما يالحظ هو اكتساب االخبار السياسية لحجم نشر واسع
ومتابعة واسعة ،مقارنة باألخبار األخرى والتي لها من األهمية .وأيضا يمكن ان نقول
ان صفحة جريدة البالد على الفيسبوك ذات طابع سياسي اجتماعي ،الكتساب هاته
االخبار نسبة تساوي  %58.39وهي نسبة تعزز اتجاه الصفحة واالخبار المتناولة
عبرها .وما يعاب رغم ان الصفحة تطغى عليها االخبار االجتماعية ،هو ان االخبار
الثقافية والدينية ضعيفة من ناحية النشر ،فال يكون تناول دائم لهذه االخبار ،وهذا ال
ينفي تنوع الصفحة من ناحية االخبار المنشورة عبرها.
 -2تصنيف االخبار في صفحة الفيسبوك لجريدة البالد:
انواع االخبار

التكرار

النسبة المئوية

الدولية

175

%33

الوطنية

300

%56,39
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من خالل الجدول رقم  02نالحظ ان نسبة االخبار الوطنية اعتلت سلم اهتمامات
الصفحة من خالل تكرار  300خبر وطني ونسبة مئوية قدرت ب  ،%56.39ويليها
مباشرة االخبار الدولية بتكرار  175خبر ،ونسبة  ،%33وأخيرا االخبار المحلية
بتكرار  57ونسبة تقدر ب.%10.71 :
يتبين لنا ان اهتماما الصفحة بالدرجة األولى تتعلق باألخبار الوطنية وهو دليل على
االهتمام بما يجري داخل الجزائر على وجه التحديد وان الجمهور الموجه له هاته
االخبار هو الجمهور الجزائري بالدرجة األولى ،كما ان االخبار الدولية لها مكانة ال
بأس بها من ناحية االخبار المنشورة والمعالجة في الصفحة وهذا يرجع الى التزامات
ضرورية او نقول جبرية في ظل االعالم المنفتح وأيضا لتغطية الخبر الدولي والذي
هو أيضا من اهتمامات الجمهور الجزائري ،فيما احتلت ،واالخبار المحلية كانت
نسبتها ضئيلة ،وهذا يرجع الى طابع الصفحة وطابع القائمين او السياسة التحريرية
للصفحة التي تلتزم بما هو وطني ودولي اكثر مما هو محلي وان كانت تتناوله لكن
بدرجة اقل بكثير.
 -3الوسائط المتعددة في صفحة الفيسبوك لجريدة البالد:
الوسائط المتعددة

التكرار

النسبة المئوية

النصوص

22

4.13%

الصور

415

78%

الفيديوهات

95

17.85%

المجموع

532

%100
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جاء أخيرا بتكرار  22ونسبة .% 4.13
يظهر لنا في هذا الجدول أن األخبار التي تكون على شكل صور أخذت مساحة
كبيرة في الصفحة داللة على استخدام الصورة مع الخبر يزيد من مصداقيته وتوضيحه
أكثر وتناسقه مع موضوع الخبر ،خاصة وأن الصورة تكون جذابة وتزيد من جذب
المشارك لمعرفة المزيد حول هذه الصورة ،ومنه فإن التفاعل مع الصور يكون أكبر
وأيضا تكون الصورة أكثر فعالية في مواقع التواصل االجتماعي التي ال يستهوي فيه
المتصفحون القراءة بل يسايرون مواقع التواصل االجتماعي من حيث السرعة في
التصفح والبحث عن الخبر السهل دون الخوض في تفاصيله ،على عكس النصوص
التي هي ضئيلة جدا هنا ،وإن وجدت تكون على شكل عناوين تحتوي على الخبر
كامال في بضعة كلمات وذلك للكفاية والتناسب ،وخاصة أن النصوص الموجودة
معظمها بروابط تحيل إلى نص الخبر األصلي ،حيث أثرت هذه الوسائط على قالب
الخبر.
 -4الوسائط المتعددة و طبيعة الروابط المتشعبة في صفحة الفيسبوك لجريدة البالد.
طبيعة الروابط
الوسائط

الروابط الداخلية

الروابط الخارجية

النسبة

النسبة

التكرار

التكرار

المجموع
التكرار

النسبة

المتعددة
النصوص

10

%2.23

00

%00

10

%2.23

الصور

390

%87.24

16

%3.57

406

%90.82

الفيديوهات

28

%6.26

03

%0.67

31

%6.93

المجموع

428

%95.73

19

%4.24

447

%100
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جاءت بنسبة كبيرة بـ
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الخارجية بــ  16تكرار وبنسبة  ،%3.57في حين نجد أن الفيديوهات كانت بعدها في
استعمال الروابط الداخلية بـــ  28تكرار وبنسبة  %6.26أما استعمال الروابط
الخارجية فهي بــــ  03تكرار وبنسبة  ،%0.67وفي األخير نجد النصوص بـــ 10
تكرار وبنسبة  %2.23من خالل الروابط الداخلية أما الروابط الخارجية بــــ 00
تكرار وبنسبة .%00
يتبين لنا من خالل هذا الجدول أن النصوص بروابط جلها داخلية وتأخذنا إلى موقع
الجريدة الرسمي ويكون تحريرها على شكل مقدمة للخبر الموجود في الرابط والذي
بدوره يحتوي على األهم على أساس أن الخبر اإللكتروني في معظمه يعتمد على قالب
الهرم المقلوب من األهم إلى المهم ،كما نجد نصوص من دون روابط أصال وتأتي
على شكل عناوين وفقط لكن هذا العنوان يغني عن باقي تفاصيل الخبر ألن فيه كل ما
يريده المشارك وكذا تطبيقا لزمن السرعة ،وتكون معظمها أخبار عاجلة ال تنتظر
كتابتها على شكل أخبار كاملة وتكون حصرية لصفحة الفيسبوك ألن هذه من أهم
خصائصه و كذا تطبيق مبادئ التحرير اإللكتروني الكفاية والتناسب ،وميزة التحديث
المستمر ،أما من ناحية استخدام الروابط الداخلية مع الصور فهي مهمة لألخبار من
ناحية توضيح الخبر أكثر ،وكذا جذب المشارك لتجعله ينقر على الرابط لمعرفة فحوى
الصورة.
 -5اإلحاالت في صفحة الفيسبوك لجريدة البالد.
نوع اإلحالة

التكرار

النسبة المئوية

روابط ذات الصلة داخل

398

%89.03

السياق (شرح الخبر)
روابط بمواقع ذات صلة

49

%10.96

(مصدر الخبر)
المجموع

447

100%
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 398تكرار وبنسبة  ،%89.03أما الروابط بمواقع ذات صلة والتي تمثل مصدرا
للخبر بـ  49تكرار وبنسبة .%10.96
يظهر لنا في هذا الجدول أن الروابط ذات الصلة داخل السياق أي شرحا للخبر
تستحوذ على معظم األخبار أي أن الخبر بعدما كان مجرد نص يكتب به جل التفاصيل
أصبح الخبر مجرد عنوان والباقي إحاالت من خالل النقر على الرابط أو الفيديو
للوصول لكامل الخبر ومعرفة المزيد عليه ،ويعني أن الصفحة تعتمد على اإلحاالت
لشرح الخبر أكثر ،فالفيسبوك وسيلة للوصول لألخبار الكاملة .أما فيم يخص اإلحاالت
لمصادر الخبر بمواقع ذات صلة فهي قليلة جدا دليل على أنها تأخذنا إلى مواقع أخرى
التي بها أخبار لم تستطع الحصول عليها وهي مواقع معظمها قد قامت الصفحة
بالمشاركة بها ،ويمكن أن يكون هذا لمصداقية الخبر.
 -6الوسائط المتعددة و االحاالت في صفحة الفيسبوك لجريدة البالد.
أنواع اإلحاالت

روابط ذات صلة

روابط بمواقع ذات

داخل السياق (شرح

صلة (مصدر الخبر)

الوسائط

الخبر)

المجموع

المتعددة التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

10

%2.23

00

%00

10

%2.23

النصوص
الصور

%80.08 358

%10.73 48

%90.82 406

الفيديوهات

%6.71

%0.22

31

%6.93

%10.95 49

447

%100

المجموع

30

%89.02 398

01

من خالل استقراء الجدول نجد أن الوسائط المتعددة في عالقتها برابط الصلة داخل
السياق (شرح الخبر) جاءت بتكرار  398ونسبة  %89.02واحتلت فيها الصور
النسبة األعلى حيث بلغت  ،%80.08تالها استخدام الفيديوهات بنسبة %6.71
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الصورة بلغت  48تكرار من مجموع  49تكرار ونسبة بلغت  ،%10.73في حين أن
الفيديوهات جاءت بتكرار واحد بنسبة  ،%0.22والنصوص بصفر تكرار وهذا من
مجموع الوسائط المتعددة في عالقتها بالروابط ذات الصلة ب( :مصدر الخبر) والتي
بلغت  ،%10.95وجاء مجموع استخدام الصور لإلحاالت الخاصة ب( :روابط ذات
صلة داخل السياق "شرح الخبر" وروابط بمواقع ذات صلة "مصدر الخبر") أوال
بتكرار  406و نسبة بلغت  ،%90.82والفيديوهات وصلت الى  31تكرار بنسبة
 ،%6.93والنصوص بعشر تكرارات ونسبة .%2.23
نستنتج من هذا الجدول في قراءتنا الكيفية له ان الصور تستحوذ على نسبة كبيرة
في عالقتها باإلحاالت ،ما يفسر اعتماد الصفحة على الصور بنسبة كبيرة لنشر الخبر
وربطه بالمواقع ذات الصلة او المواقع التي تمثل مصدر الخبر ،كما ان اعتماد الصور
جاء ليبين لنا مدى استعمال الصفحة للصورة وبكثرة لشرح الخبر ،هذا ما يعطي
الصورة تلك األهمية والقوة في الشرح ويؤكد لنا ان الصورة ابلغ من الكلمة ،كما
يتعزز الخبر من خالل ارتباط الصورة بالنص ،وجاء االعتماد على الفيديوهات بنسبة
نقول انها غير معتبرة ،إضافة الى النصوص اإلخبارية التي يتم االعتماد عليها نادرا،
وكل هذا يفسر اتجاه الصفحة نحو االعتماد على الصور وربطها باإلحاالت ذات
الصلة داخل السياق لشرح الخبر وأيضا ربط الصور بالمواقع ذات الصلة بمصدر
الخبر.
 -7التحليل الكمي للتشاركية على صفحة الفيسبوك لجريدة البالد:
التشاركية

التكرار

النسبة المئوية

نشر رسائل المشاركين

8

%23.52

مشاركة ما تنشره الصفحات

0

%0

االخرى
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34

%100

بالنسبة للتشاركية في صفحة الفيسبوك لجريدة البالد نرى ان الصفحة شاركت
رسائل المشاركين ونشرتها كأخبار على صفحتها بنسبة %23.52وبالنسبة لمجال
المشاركة المفتوح الذي يعطي ألي فرد حق في النشر على الصفحة دون ارسال
المضمون الى الصفحة وتعيد هي نشره ،بل مباشرة يشاركه الفرد على الصفحة
وجاءت النسبة  %76.47وهو ما يوضح ان الصفحة فتحت مجاال وأعطت شكال
جديدا للخبر يتحكم فيه المشارك والذي ال يتقن أبجديات الخبر الصحفي وبالتالي يصبح
الخبر الصحفي غير محكم وال يخضع لقوالب التحرير الصحفي ،وبالنسبة لكل من
مشاركة ما تنشره الصفحات األخرى والرد على التعليقات جاءت النتائج ب  %0وهو
يوضح لنا اعتماد الصفحة على مصادرها وعلى ما يشاركه األفراد فقط دون االخذ بما
تنشره الصفحات األخرى ،أيضا نقص التفاعلية من ناحية الرد على التعليقات.
نتائج الدراسة:
 إن صفحة جريدة البالد على الفيسبوك هي صفحة متنوعة في نشر األخبار ،فتهتمباألخبار السياسية واالجتماعية أكثر ،لتركيزها على قضايا المجتمع وأيضا الشأن
السياسي ،ومنه فإن الصفحة اجتماعية سياسية بدرجة أولى أكثر من كونها دينية أو
فنية .إن هذا التنوع في المادة الخبرية راجع باألساس إلى أن صحيفة البالد
وصفحتها على الفايسبوك ليست

متخصصة ،بل هي عامة تحاول استهداف

جماهير متنوعة من خليل توسيع دائرة المواد الخبرية.
 تهتم الصفحة باألخبار الوطنية وهذا لطابعها الوطني واتجاهها لنشر كل ما يتعلقبالوطن ،وهذا األمر مرتبط ضمن تقاليد الصحافة بمعايير عديدة مثل الجمهور
المستهدف الذي يتحول بمنطق اقتصاديات اإلعالم إلى سوق مستهدف .مع ذلك،
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منافسة مؤسسات وصفحات عالمية في هذا الصدد.
 تعتمد الصفحة في التعبير عن مضمون العديد من األخبار أكثر من طريقة ،حيثيمكن أن تستخدم جميع الوسائط المتعددة في خبر واحد (نص ،صورة ،فيديو) .إن
هذه الميزة جد جوهرية بالنسبة لإلعالم الجديد ،فقد سمح هذا األخير باختفاء
الحدود التي كانت تقام بين الصوت ،الصورة والفيديو في اإلعالم التقليدي ،أي بين
الجريدة والتلفزيون مثال .نجد في هذا السياق مفهوم "االندماج" convergence
مثال ( ،)Henry Jenkins, 2006, p. 4والذي يطلقه هنري جينكينز على
حالة اختفاء هذه الحدود بما يسمح للجمهور بالقفز من شكل للمحتوى إلى آخر
بسهولة بالغة.
 تعتمد الصفحة على مجموعة من اإلحاالت للوصول للخبر ،فهي تعتمد علىاإلحاالت داخل السياق لشرح الخبر أكثر الهتمامها بالخبر بالدرجة األولى ،وكذا
الترويج لمواقعها الخاصة بها بالدرجة الثانية .لقد أثرت تقنية القفز بين الروابط
على طريقة كتابة الخبر ،بحيث لم يعد األهم هو قراءة الخبر بكامله بقدر تقديم
العناصر األكثر أهمية ،مثل العنوان ومقدمة الخبر ،فيما يترك للقارئ الفرصة
لإلطالع على بقية الخبر من خالل االنتقال إلى رابط آخر ،ويتم دعم العنوان من
خالل الصورة التي تختصر الكثير من التفاصيل المتعلقة بالخبر.
 قالب الخبر في صفحة الفيسبوك لجريدة البالد يعتمد في معظمه على قالب الهرمالمقلوب من األهم إلى المهم من خالل استخدام الجمل القصيرة في صياغة الخبر،
ألن القارئ يمر بسرعة على صفحة الفيسبوك وال يخصص وقتا لقراءة الجمل
الطويلة ،وكذا استعمال العديد من القوالب الجديدة الخاصة بالمواقع على اإلنترنت
فقط ،وذلك تلبية لمميزات الفيسبوك ( السهولة ،التناسب ،الكفاية ،السرعة ) وظهر
هذا بشكل كبير من خالل االعتماد على الصورة.
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 بالنسبة للوسائط المتعددة وتأثيرها على القالب التحريري للخبر الصحفي فإنالصفحة ربطت بين ثالث خصائص للوسائط المتعددة وهي النص والصورة
والفيديو ،حيث تعتمد الصفحة على عديد اشكال نشر الخبر وجاءت الصورة بنسبة
عالية وسيطرت على شكل نشر الخبر وهنا تتحدد مقولة "كونفوشيوس" وهي "أن
الصورة تغني عن ألف كلمة".
 بالنسبة لمدى تأثير تكنولوجيا الروابط المتشعبة على البنية التحريرية للخبر فإنالصفحة تعتمد في نشر أخبارها على الروابط المتشعبة بكل أنواعها إليصال الخبر
بكل تفاصيله ،والخبر في صفحة الفيسبوك من ناحية بنيته لم يعد ينقسم كما كان
قبال إلى عنوان-مقدمة-جسم الخبر ،وإنما أتاحت الروابط المتشعبة للخبر تقسيمه
الى قسمين هما( :العنوان -الرابط) ،وهذا يعطينا بناء جديدا للخبر الصحفي
اإللكتروني يختلف عن الخبر التقليدي.
 بالنسبة للتشاركية وتأثيرها على البنية التحريرية للخبر فإنها فتحت المجال لألفرادلمشاركة االخبار وهذا أثر على البنية التحريرية واستطاع المشارك أو المعجب
بالصفحة أن يكون هو أيضا صحفي وينشر خبره على حائط الصفحة للجريدة
بطريقة ليست منظمة تنظيما جيدا مع الخبر الصحفي المنظم الذي هو عبارة عن
(عنوان ،مقدمة ،الجسم) بعدما كان الخبر يكتب من خالل صحفيين متمكنين
ومحترفين ملمين بمبادئ كتابة الخبر ،وهو ما يؤثر على الخبر الصحفي رغم
تحقيقه لسرعة النشر ،ومن موقع الخبر وأيضا تحقيقه لمبدأ "المواطن الصحفي"،
وبالتالي فإن التشاركية أحدث تأثيرا في البنية التحريرية للخبر على صفحة جريدة
البالد .باإلضافة غلى ذلك ،فقد اختلفت مصادر الخبر في صفحة الفيسبوك ،فأصبح
المصدر عبارة عن مواقع وصفحات أخرى ،بل وحتى الزوار أصبحوا مصادر
للصفحة في بعض األخبار من خالل تواجدهم في مكان الخبر ونقلهم لصور
حصرية ...الخ.
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مختلف مستويات وسائل االتصال الجماهيرية ،بانتقالها من إلى عالم األنترنيت والويب
 ، 2.0فظهر البث الرقمي والنشر الرقمي أو االلكتروني ،من خالل انشاء المؤسسات
اإلعالمية لمواقع تخصها وتغطي تواجدها في العالم االفتراضي ،والذي ارتبط اليوم
بشكل واضح بشبكات التواصل االجتماعي نظرا للخصوصيات التي تملكها ،ولعل
أهمها ه و متابعتها وتغطيتها لحيز جماهيري كبير ،وتعديها الواضح لعنصر الزمان
والمكان فأصبح غير مهم ،ألن المتصفح اليوم يمكنه أن يتابع صفحة ما لمؤسسة
إعالمية او غير إعالمية في أي وقت وفي أي مكان خصوصا مع تطورات تقنيات
شبكات االتصال والهاتف (الهواتف والشرائح على حد سواء) ،حيث أصبح الفرد له
إمكانية كبيرة في المتابعة الحصرية للخبر ،خاصة على شبكة التواصل االجتماعي
"فيسبوك" ،والتي عمدت العديد من المؤسسات اإلعالمية إلى فتح صفحات خاصة بها
على هذه الشبكة ،وهو ما ساهم في انتقال الخبر الصحفي من عالم وسائل اإلعالم
التقليدية إلى نمط أكثر تطورا وحضورا لدى الجماهير ،وهذا التغير أبرز حتمية تغير
صيغة وبنية تحرير الخبر وتعدد منافذ شرح الخبر ،من خالل االستفادة من خصائص
الويب  ، 2.0فيكفي أن تقرأ العنوان وتضغط على رابط العنوان لينقلك إلى موقع الخبر
األصلي أو إلى مواقع تشرح الخبر وتتعمق فيه ،وهو أمر إيجابي يحسب لصالح عالم
األنترنيت وال يمكن تحقيقه في وسائل اإلعالم التقليدية رغم خلقها للتفاعلية لكن بدرجة
أقل مما نجدها في شبكات التواصل االجتماعي .لذا أصبح من المهم االهتمام وتقديم
دراسات معمقة فيما يخص المؤسسة اإلعالمية على هذه الشبكات والتطورات
الحصرية لمعالجة ومواكبة الخبر وأيضا معالجة لتغير البنية التحريرية له ،كما ال
نهمل دراسة الجمهور المتابع والمساهم في هذا اإلعالم اإللكتروني اليوم.
المراجع والمصادر:
 .1أحمد بن مرسلي ( ،)2005مناهج البحث العلمي وبحوث االعالم واالتصال،
ط ،02ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر.
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 .3حسن شفيق ( ،)2010اإلعالم الجديد ،اإلعالم البديل ،تكنولوجيا جديدة في عصر
ما بعد التفاعلية ،ط ،01دار فكر وفن للطباعة للنشر والتوزيع.
 .4رشيد زرواتي ( ،) 2007مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم اإلجتماعية ،دار
العلوم للنشر والهدى ،الجزائر.
 .5رشدي طعمة ( ،)1987تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية ،مفاهيمه أسسه
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اعداد:

أ .مداني إيمان
أستاذة مساعدة "أ"
كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية
جامعة البليدة  - ،2-الجزائر-

ملخص الدراسة:
تعد ظاهرة العربيزي من الظواهر اللغوية المستحدثة التي انتشرت مؤخرا مع
التوسع في استخدام وسائل االتصال الحديثة كالهواتف الذكية ،والحواسيب المحمولة،
وكذا ظهور مواقع التواصل االجتماعي كالفايس بوك والتويتر وغيرها .األمر الذي
دفع بثلة من الغيورين على اللغة العربية النتقاد هذه الظاهرة ،والتحذير من أخطارها
على الهوية اللغوية العربية في حين ذهب بعض الدارسين إلى القول بأن العربيزي يعد
نمطا من أنماط التواصل اللغوي الحديث له مقامه وأهدافه بوصفه لغة العصر
والسرعة.
ونحن في هذه الورقة البحثية سنحاول الوقوف على حد هذا المصطلح المستحدث -
العربيزي -وحيثيات ظهوره ،وكذا تبيان مسوغاته ،وتداعياته على اللغة العربية.
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وموقف الدارسين من هذه الظاهرة وعرض بعض نماذج من العربيزية في مواقع
. ونختم البحث بجملة من النتائج والتوصيات والمقترحات.التواصل االجتماعي
 الفرانكو، اللغة العربية، مواقع التواصل االجتماعي، العربيزي:الكلمات المفتاحية
.أراب
Study Summary:
The Arabizi phenomenon is a modern phenomena in
Arabic language that has spread recently with the
expansion of the use of modern means of communication
such as smart phones, computers, as well as the
emergence of social networking sites such as Facebook,
Twitter and others. Which prompted some harsh critic from
conservative by warning of its dangers on the Arabic
language identity, while some scholars went on to say that
Arabizi is a pattern of modern linguistic communication and
its objectives as the language of time and speed.
In this paper, we will attempt to identify this term and the
history of its appearance, as well as its implications for the
Arabic language. And the position of scholars of this
phenomenon, and the presentation of some models of
Arabizi in social networking sites. We conclude with a series
of recommendations and proposals.
Keywords:

Arabizi,

language, Franco Arab
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مقدمة:
سببا لببدى المتخصصببين فببي
لقببد شببكلت مواق بع التواصببل االجتمبباعي منببذ ظهورهببا هاج ً
اللغات عامة واللغة العربية خاصة؛ ألنهم أحسوا بأن اللغة المستخدمة فبي هبذه المواقبع
ال تتوافببق غالبًببا مببع القواعببد ،والسببنن اللغويببة المتعببارف عليهببا .وكببان النتشببار أجهببزة
الهاتف المحمول ،والحاسب المكتبي أو المحمول أثرا كبيرا على العرف اللغبوي السبليم
مما أدّى إلى تحوالت لغوية خطيرة؛ حيث إن أكثر هذه األجهبزة ال تحتبوي علبى لوحبة
مفاتيح عربية؛ بل كانت بعض أنظمة التشغيل منذ سنوات ال تبدعم اللغبة العربيبة أصبال
ممببا اضببطر بعببض المسببتخدمين إلببى االسببتعانة بببالحروف الالتينيببة ،وذلببك لجملببة مببن
األسببباب سببوا ًء أكانببت تقنيببة كمببا سبببق بيانببه أم نفسببية أم ثقافيببة حضببارية .مببثال :موقببع
تبويتر نظب ًبرا لمحدوديببة عببدد الحببروف التبي ينبغببي كتابتهببا فببي التغريببدة الواحببدة140 ،
حرفا فقط فيضطر لحذف أو دمبج الكلمبات أو اختصبار دون إخبالل فبي المعنبى ،وهبذه
التقنيات قد أسهمت بشكل مباشر في تشكيل نفسية المستخدم ،فأصبح يتساهل في بعبض
القواعد رغبة في التعليق السبريع أو اإلجاببة عفويًبا مبن غيبر تكلبف؛ ألن المقصبود هبو
إيصال الفكرة بشكل بسبيط مو ّجبه لفئبة الشبعب ،ولبيس مجالبه الفئبة النخبويبة أو المجبال
األكاديمي؛ إذ تطلعنا الرسائل التي نتلقاها عن طريق وسائط اإلعالم الجديد عن ظاهرة
باتت تستفحل بين فئة الشباب خاصة ،وهي مكتوبة بطريقة هجينبة ،ليسبت بالعربيبة وال
باإلنكليزيبببة؛ ببببل تجمبببع حبببروف اللغتبببين إلبببى جانبببب أرقبببام ،ورمبببوز ال يفهمهبببا إال
مسببتخدموها مببع أن هببذه الظبباهرة تُع ب ّد ظبباهرة غريبببة علببى مجتمعنببا ،وقببد يكببون لهببا
تأثيرات سلبية في لغبة الشبباب ،فبإن مبن الواجبب علينبا أن نعتببر هبذه اللغبة المسبتحدثة
عا مبن أنبواع الخطباب اللغبوي الحبديث البذي يسبتعمل فبي سبياقات معينبة ،وألهبداف
نو ً
محدّدة ،فهي وسيلة من وسائل التواصل اللغوي االجتماعي ،نشبأت فبي سبياقات معينبة،
وتسببتخدم فببي أجهببزة الهواتببف الذكيببة ،ومواقببع التواصببل االجتمبباعي؛ ألنهببا تختصببر
الوقت ،وتساعد على الكتاببة بسبرعة ،وال تتطلبب االلتبزام بمبا يقتضبيه العبرف اللغبوي
مضطرا إلى التفكير بالقاعدة أثناء الكتاببة والمراسبلة،
السليم ،ومن ثم فالمستخدم لم يعد
ً
كمببا ارتبببط ظهببور هببذا الهجببين اللغببوي بح ّجببة مواكبببة العصببر ،ومظهببرا مببن مظبباهر
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التبببرف اللغبببوي ،والموضبببة؛ حيبببث ينعبببت مبببن يسبببتخدم العربيبببة الفصبببحى ببببالتخلف،
والرجعية نتيجة انعكاس الموروث االستعماري الذي أفرز ذهنية تقدس توظيف اللغبات
األجنبيبببة ،والسبببيما الفرنسبببية واإلنكليزيبببة ،وذلبببك للتعبيبببر عبببن تبببرف ،ونمبببط معيشبببي
متحضر.
أهمية الموضوع وأهدافه:
ما سنتطرق إليه تحديدا في هذا البحث هو تحديد ماهية العربيزي ،والنظبر فبي أسبباب
تعاظم استخدام العربيزي من قبل الفئات الشبانية ،ودراسبتنا وصبفية آنيبة ،وذات منحبى
لغوي اجتماعي ،وهذه اإلشبكالية اللغويبة تتجلبى علبى أكثبر مبن صبعيد تواصبلي ،وهبي
في رأينا موضوع علمي جدير باالهتمام.
وكما هو معلوم أن العربيزي مثله مثل أي ظاهرة جديدة؛ إذ القت الكثير من ردات
الفعل التي تراوحت ما بين المعارض المنكر لها ،وما بين الموالي أو المشجع لها الذي
يألف كل ما هو عصري وجديد ،وحب التماشي مع صيحات الحداثة ومواكبة الموضة
بما في ذلك عالم التواصل واللغة.
يعد موضوع الدراسة جديد من ناحية الطرح ،ومجال البحث فيه ما زال خصبا،
وتكمن أهميته أيضا في التنويه ببروز لغات مستحدثة تمثلت في لغة التآنس والدردشة
على صفحات مواقع التواصل االجتماعي ،والتي أفرزتها تـأثير العولمة التقنية،
والتكنولوجيا .كما فتح المجال أمام المتخصصين للنهوض بهذا النوع من الدراسات،
والتشجيع على االقتداء بنمطها للوقوف على طبيعة هذه اللغة المستحدثة ودراستها
دراسة علمية موضوعية.
إشكالية الدراسة وتساؤالتها:
إن ظاهرة استخدام مواقع التواصل االجتماعي أضحت تحتل الصدارة في عمليات
التواصل اإلنساني؛ بل هي الوسيلة األهم التي يعتمدها الناس في اتصاالتهم ،والسيما
فئة الشباب ،وقد صاحب هذا االستخدام تنوعات لغوية ،وأداءات عدّة؛ إذ يميل أغلب
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نظرا
مرتادي هذه المواقع إلى كتابة اللغة العربية بحروف التينية – العربيزي -وهذا
ً
لسهولتها ومرونتها وطواعيتها مع الوسائل التكنولوجية الحديثة .وبنا ًء على ما سبق
وقر عزمنا في السعي لمعرفة إشكالية العربيزي ،ودواعي
جاء إحساسنا بالمشكلةّ ،
توظيفها وتداعياتها وآثارها ،ومحاولة الوصول إلى نتائج تصلح أن تكون تعميمات
علمية تتعلق بالمشكلة محل البحث والدراسة.
ومن طبيعة األسلوب البحثي األكاديمي تحويل المشكلة إلى جملة من التساؤالت التي
ترتب بشكل منطقي وتغطي األجزاء الفرعية للبحث ،وفك شفرة الموضوع محل
البحث ،وقد تمثلت أسئلة البحث فيما يلي:
 -1ما معنى العربيزي؟
 -2هل ما يطفو على سطح بيئتنا االتصالية من تجليات ورموز وهجين لغوي يعكس
تحوالت اجتماعية معينة؟
 -3ما الموقع الذي يحتله العربيزي في المنظومة التواصلية؟
 -4ما الذي يدعو مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي إلى توظيف العربيزي؟
هذه تساؤالت مبدئية ومنطقية نصوغها بغية مقاربة موضوع لغوي اجتماعي ،وهو
العربيزي.
الدراسات السابقة:
لقد تتبعنا الدراسات السابقة على ندرتها لمضاهتها بنتائج هذه الدراسة ،وكشف لنا
البحث واالستقصاء عن ندرة كبيرة في هذا النوع من البحوث إال أنه هناك بعض
الدراسات التجزيئية التي قاربت موضوع دراستنا من سبيل تزويدنا ببعض المفاهيم،
واالصطالحات ذات الصلة بموضوع البحث نذكر على سبيل المثال ال الحصر:
كتاب " لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة" الذي قام بنشره مركز الملك
عبد هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية؛ إذ اختصت هذه الدراسة الجادة
بتقييم واقع اللغة العربية واستخداماتها في مواقع التواصل االجتماعي وهذا ال ُمؤلَّف
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يحمل بين دفتيه أكث ر من عشرة بحوث تتناول مفهوم العربيزي وأسبابه وتداعياته
وآثاره على اللغة العربية ،ومحاولة تقديم بعض الحلول والتوصيات للحد من خطر
العربيزي.
كما ألفينا أيضا دراسة ال تقل أهمية عن األولى ،وهي دراسة قام بها الدكتور هاشم
صالح مناع والتي بينت مكانة اللغة العربية ومنزلتها ،كما تناولت أساليب االتصال
الحديثة من حيث أنواعها وأهميتها وآثارها .وما يميز هذه الدراسة أنها مسحية ميدانية
ركزت في مجملها على مدى توظيف الطلبة للحروف الالتينية أو ما يسمى بالعربيزي
على مواقع التواصل االجتماعي.
هذه هي أبرز الدراستين اللتين قاربتا موضوع بحثنا إال أنها في مجملها تدور حول
واقع اللغة العربية على الشابكة وظهور خطر العربيزي .أما دراستنا فقد اختصت
بدراسة ظاهرة العربيزي كنمط لغوي يسهم في التواصل اللغوي ،ويستعمل في سياقات
معينة ،وكذا طواعيتها مع الوسائط التواصلية الحديثة ،إضافة إلى كون العربيزي خرقا
صريحا للسنن والنواميس اللغوية وعدوال عن األعراف اللغوية.
ونحن في هذه الورقة البحثية سنحاول أن نستجلي هذه الظاهرة – العربيزي -والبحث
في أسبابها ،وآثارها ،وتداعياتها على اللغة العربية لسانا وهويّة ،لكن قبل الولوج في
صميم إشكالتنا نرى أنه يجمل بنا أن نحدد مفهوم العربيزي وداللته.
 -1مفهوم العربيزي:
هو أبجدية مستحدثة غير رسمية ،ظهرت في السنوات األخيرة ،تستخدم هذه األبجدية
في نطاق واسع بين فئة الشباب في الكتابة عبر الدردشة على الشابكة ،وتنطق هذه
اللغة مثل العربية تما ًما إال أن الحروف المستخدمة في الكتابة هي الحروف ،واألرقام
الالتينية 1.بمعنى أن العربيزي مصطلح جديد طفا على ساحة مواقع التواصل
 -1عيساني رحيمة ّ
الطيب " :اللغة العربنجليزية في وسائط اإلعالم الجديد أو تهجين اللغة العربية في وسائط
اإلعالم الجديد – اإلنترنيت وتطبيقاتها أنموذجا ،"-بحث مقدم في الندوة الدولية المنعقدة بدبي أيام  30-27جمادى
افآخر  1434ه 10-7 ،ماي  ،2013اإلمارات العربية المتحدة ،2013 .ص.20 :
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االجتماعي والمنتديات ،والرسائل النصية في الهواتف النقالة ،وجاء في تقرير المعرفة
العربي بدبي لعامي  ،2011/2010بأن هذه اللغة تتصف ب « :ركاكة الكلمات،
والجمل المستعملة التي يستخدمها الشباب على الشبكة في المدونات ومواقع التواصل
االجتماعي ،والتي يغلب فيها استخدام اللهجات العامية أو الكتابة بحروف التينية
تحولت معها اللغة العربية إلى لغة هجينة [ ]...كما أن الرسائل القصيرة على الهواتف
المحمولة تجمع بين الحروف الالتينية ،واألرقام للتعبير عن بعض حروف اللغة
العربية»

1

والعربيزي لغة مه ّجنة تكتب فيها مفردات عربية ،وفي الغالب تكتب بالعامية
وبحروف التينية وأرقام ورموز يقوم اختيار األرقام على أساس المشابهة ،وليس على
أساس ترتيب األبجدية ،وترتيب األرقام ،وهي لغة خاصة ال يفهمها إال من اعتادها،
وال يقرأها سوى من على دراية بدالالت الرموز الجديدة واألرقام.
وبنا ًء على ما سبق يمكننا القول بأن العربيزي هو أبجدية مستحدثة مبتذلة غير محددة
القواعد ظهرت في أواخر القرن 20؛ إذ استخدمت في الدردشات ،وفي التواصل
االجتماعي عبر الشابكة وقد أطلق على هذا الهجين اللغوي عدة أسامي واصطالحات
نذكر منها :الفرانكوأراب ،األرابيش ولغة الشات – اللغة اإلنترنتية -لغة الشباب ...كل
هذه المصطلحات تدور في فلك هذه اللغة المستحدثة – العربيزي -إذ تتعدد
المصطلحات حوله ،والمعنى واحد.
نعرج على أسباب انتشار العربيزي ودواعيه في مواقع التواصل االجتماعي
وقبل أن ّ
اقتضت علينا منهجية البحث عرض طريقة كتابة العربية بالعربيزي .في هذا الموضع
من البحث نحاول أن نستعرض هذه األبجدية الجديدة ،وما يقابلها بالحرف العربي؛ إذ
غالبا ما تستبدل األرقام باألحرف العربية التي ال مقابل لها في األحرف الالتينية،
ويبدو لنا أن اعتمادها قد جاء مقاربة لشكل الحرف مع شكل الرقم ،فحرف العين ( ع)
 -1األجيال الناشئة لمجتمع المعر فة ،تقرير المعرفة العربي ،صدر عن مؤسسة محمد بن راشد بالتعاون مع برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة .سنتي  ،2011/2010من ص 5 :إلى .6
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يقابله (  )3ويستخدم رقم (  )7بديالً عن حرف ( ح) وكذلك الرقم (  )5نيابة عن
الحرف ( خ) كما هو موضح في الجدول افآتي:

1

الحرف العربي

مقابله بالعربيزي

أ

2

ب

B

ت

T

ث

Th

ج

J

ح

7

خ

5

د

D

ذ

Th

ر

R

ز

Z

س

S

ش

Sh

ص

G

 -1العجمي سعد بن طفلة " :العربتيني الكتابة العربية باألحرف العربية باألحرف الالتينية" مقال ضمن مؤلف
جماعي ،لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة ،ط ،1.مركز الملك عبد هللا بن عبد العزيز الدولي،
الرياض ،السعودية ،2014 .ص.13 :
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ض

Dh

ط

6

ظ

6

’

ع

3

غ

'3

ف

F

ق

8

ك

K

ل

L

م

M

ن

N

ه

H

و

W

ي

Y

نالحظ من خالل هذا الجدول أن عدد أحرف العربيزي يسباوي عبدد حبروف األبجديبة،
والمقدرة ب  28حرفًا كما سبق ،وأن ذكرنا أنه يتم االستعانة باألرقام العربية ( ،3 ،2
 )9 ،8 ،7 ،6-5لألصوات التي ال توجد في نظام األبجديبة ،والكتاببة الالتينيبة ( أ ،ع،
خ ،ط ،ح ،ق ،ص) ويسببببتعان أيضببببا بالفاصببببلة المرفوعببببة ( )’6و( )'3للتعبيببببر عببببن
األصوات المتماثلة شكال في نظام الكتابة العربية ،وهذين الرقمين السابقين يقابلهمبا فبي
العربيبببة ( ظ) و( غ) علبببى التبببوالي « .وهنببباك بعبببض الحبببروف العربيبببة الصبببامتة (
 )Consonantsال نظيببر لهببا فببي الحببروف الرومانيببة مثببل :الثبباء والخبباء ،والببذال،
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والشين ،والغين ،مما يجبرنا على استخدام حرفين أجنبيبين فبي الداللبة علبى كبل حبرف
منها ،والعكس صحيح ،فهناك حروف أجنبية يعبّر عنها بحرف عربي واحبد مثبلB, :
ّ
والطيببان
 ]...[ Pتببؤدي إلببى التببباس اسببمي عببالء وآالء ،سببحر وسببهر ،أو لقبببي التيّببان
جرا»
وهلم ّ

1

 -2مسوغات الكتابة بالعربيزي على مواقع التواصل االجتماعي وآثارها وتداعياتها:
 إن الغالبية العظمى من مستعملي العربيزي هم جيل اإلنترنت أو الجيل الرقمي) )The digital generationوغالبيتهم من مواليد العقود الثالثة األخيرة ،وهم
ليسوا بالضرورة ممن تعلموا في مدارس أجنبية ،كما أنهم ليسوا من طبقة واحدة،
وليسوا من منطقة جغرافيا واحدة.

2

عا من التباهي العصري أو الموضة،
 لعل استخدام الجيل الرقمي للعربيزي يعد نو ًوقد ترتب عن هذا زيادة حادّة في رفضهم لجيل آبائهم ،وهذا األمر ع ّمق الهوة
والفجوة ،وقاد إلى التمرد الذي تتجلى صورته األولية في لغة تشبه اللغات السرية ،لغة
توضيح انغالق مجتمع الشباب على نفسه بعيدا عن سلطة افآباء والمؤسسات.

3

ومنه يتجلى لنا أن لجوء الشباب إلى لغة موازية بسبب وجود شعور باالغتراب لديهم
مما يدفعهم إلى التمرد على النظام االجتماعي ،وتكوين عالمهم الخاص بعيدًا عن قيود
عا لمواجهة افآخرين ،فيتوهم مستخدموها أنهم
افآباء ،وهذا جعلهم يؤلفون هذه اللغة قنا ً

 -1السواحلي مصطفى محمد رزق :مستقبل الكتابة العربية في ظل فوضى النقرحة وهجنة العربيزي ،د.ط ،جامعة
األزهر ،القاهرة .د.ت ،ص.16 :
Yaghan, Mohammad Ali: ″ Arabizi: A contemporary style of Arabic slang″,

2-

volume 24, Number 2, Massachusetts Institute of Technology, Design issues.
2008, p p: 44-48.
 -3قزع هدى :لغة شباب الجامعات بين الواقع والمأمول ،مجلة عود الند اإللكترونية ،العدد  ،67المكتبة البريطانية،
لندن .2012 .متاح على الرابط:
http://www.oudnad.net/spip.php ? article294
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من أهل الحداثة ،والمعاصرة أو ربما يريدون أن يبينوا أنهم يتحدثون لغة أجنبية
باستخدامهم األحرف الالتينية.
 يرى بعض الباحثين أن السبب الرئيس لظهور هذا النوع من األبجدية مقترن بظهورخدمة الهاتف المحمول في األقطار العربية؛ ألن خدمة الرسائل القصيرة كانت تتيح
لألبجدية الالتينية حروفًا أكثر في الرسالة الواحدة عنها في نظيرتها العربية مما دفع
بعض الذين ال يتقنون اإلنكليزية إلى الكتابة بالحروف الالتينية ،ولكن بصيغة عربية،
وسرعان ما انتشرت بين المستخدمين للهواتف المحمولة؛ ألنها توفر أكبر قدر ممكن
من الحروف ،كما يفضلها بعض المستخدمين الذين اعتادوا على استخدام األبجدية
الالتينية ،إ ضافة إلى ذلك ،فهي تحل مشكلة عدم دعم بعض األجهزة باألبجدية العربية،
وهناك من يرى أن العربيزية نشأت بسبب ظهور برامج الدردشة في التسعينيات عبر
أنظمة اليونكس (  )unixالحاسوبية التي كانت الكتابة فيها مقصورة على الحروف
الالتينية مما أجبر الكثير من العرب على استخدام الحروف الالتينية.

1

والشيء الملحوظ هنا أن أغلب المستخدمين استعاضوا عن العربية بالعربيزي؛ ألن
هواتفهم أو حواسبهم تفتقر إلى لوحة مفاتيح بالعربية ،وشيئا فشيئا بات استخدام هذه
اللغة أكثر سهولة ،وسرعة ،فاعتاد استعمالها.
 يلجأ مستخدمو العربيزي لهذا النظام من الكتابة؛ ألنه مليء باالختصارات منألشخاص،
اإلنكليزية ،التي تنتشر بين الجيل الرقمي ،فاإلنكليزية تختصر أسما ًء طويلة
ٍ
وأماكن ،ودول ،ومنظمات بحرف أو حرفين فقط مثال :األمم المتحدة  ،U.Nلوس
أنجلس  ،L.Aعالقات عامة  ،P.Rجامعة بوسطن  ،B.Uعصير برتقال O.J

2

 -1الشويرخ صالح :ظاهرة العربيزي ،مركز عبد هللا بن عبد العزيز الدولي ،الرياض ،السعودية ،2013 .ص:
.28
 -2العجمي سعد بن طفلة :مرجع سابق ،ص.15 :
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إلى ج انب كون هذه اللغة المستحدثة تمنح لمستخدميها القدرة على االختصار
واإليجاز ،فيتم التعبير بأقل عدد ممكن من الكلمات فهي مناسبة لالختزال ،وتوفير
الجهد والمال؛ حيث إن الكلفة تحسب بالحجم.
 وهناك أيضا سبب آخر ال يقل أهمية عما سبق ذكره ،وهو أن العربية تواجهأمرا واقعًا،
تحديات ،والعربيزي أحد هذه التحديات ،فانتشار اللغة اإلنكليزية أصبح ً
ولها أفضلية في الجامعات والبحث األكاديمي والمؤسسات وسوق العمل ،كما أنها لغة
التواصل المفضلة في المجتمعات المتعددة ،قس على ذلك أن جميع التقنيات الحديثة
تص ّمم حسب قواعد اللغة اإلنكليزية وحروفها ،وكل ذلك له تبعاته على العربية.

1

كما أن لغة الشباب قد تتأثر بالعواصف والزوابع التي تهبّ على المجتمع ،وت َ ْف َعل
الضغوط االجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية ،فِ ْعلها في تفاقم مشاعر القهر واإلحباط؛
ألن الشباب يعاني مشاكل البطالة والطوابير الطويلة في انتظار الوظيفة ،فكثير من
التخصصات قد تشبّع بها سوق العمل ،وكل هذه الضغوط االجتماعية تعكس سلبًا على
التمرد على الموروث اللغوي ،فتراه
عا من
الجانب اللغوي ،لذا نرى في لغة الشباب نو ً
ّ
ورموز،
يتحاور في مواقع التواصل االجتماعي بألفاظ أجنبية وبحروف التينيةُ ،
وأرقام تبدأ بألفاظ ،ثم تنمو وتتطور على شكل تراكيب ومسكوكات ال تمت بصلة إلى
اللغة العربية.
 تتسم هذه اللغة – العربيزي -بكونها لغة مطواعة مرنة ال تقيدها قواعد وال أحكاملغوية فباإلمكان كتابتها إما بأحرف عربية أو أجنبية جل ما ترتكز عليه هو التعبير
الحر عما يدور ف ي األذهان بدون تكلف أو حاجة إلى ترجمة األفكار إلى صيغ
ّ
فصيحة ،فهي األوفر واألسرع من حيث المساحة والحرية والخصوصية التي ال تتيح
للغير معرفة ما يدور من حوارات 2إلى جانب الشعور باالرتياح باستخدام األحرف
 -1المنصور وسمية بنت عبد المحسن :نظرات في اللغة المعاصرة ،جوانب متغيرة واستعماالت خاصة ،د.ط،
جامعة الملك سعود ،الرياض ،السعودية ،2013 .ص.155 :
 -2حجازي آندي محمد " :العربيزية لغة العصر أم ضياع هوية؟!" ،مجلة الوعي اإلسالمي ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،الكويت .العدد  ،2011 ،550ص.60 :
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الالتينية بدال من العربية ،فاستخدامها ال يخضع للرقابة اإلمالئية ،وال يخضع للصواب
والخطأ ،على عكس العربية التي تتطلب التهجئة ،والنحو ،واإلمالء وغيرها من
القيود ،واألحكام التي تقتضي العرف اللغوي السليم مما نفّر الشباب العربي عن الكتابة
بالعربية الفصحى ،واالستعانة بالعربيزي.
 ضعف الوعي اللغوي لدى الشباب ،فأغلبهم ال يعتزون بلغتهم وال يعيرونها اهتما ًما،وذلك نتيجة ضعف المؤسسات التعليمية والتكوينية ،وهشاشة الخطط التعليمية
والمناهج ،وضعف القدرة على النطق السليم بها تحدثا ،وقراءة إلى جانب ضعف
الكتابة السليمة .بسبب إلقاء قواعد ونظريات جافة ،واالكتفاء بالطرح النظري دون
تط بيق هذه القواعد ،مما يولد الشعور باالنهزامية واالنكسار أمام سيل اللغات األخرى
المتطورة ،كاإلنكليزية ،وهو ما يدفع الشباب إلى التملّق والتكلف في استخدام األلفاظ
األجنبية في كالمهم أو إدخالها في كتاباتهم أو استعمال الحروف األجنبية في كتابة
الكلمات العربية.
وم ا يالحظ أن المستخدم العربي في الغالب شبه أمي ال يتقن استعمال أي لغة ،وخاصة
على مستوى المكتوب؛ ألن العامية تبقى على مستوى المشافهة المخرج األكثر سهولة
وضمانا وعفوية أما الكتابة فتحتاج إلى الكثير من الجهد واإللمام ،لذا تجد المستخدم
يفضل العربيزي للتخلص من هذه العقبة ،فهي تتميز بسهولة االستحضار ،وتلقائية
الكتابة بواسطتها ،وقد تكون أيضا العربيزي وسيلة يتستّر من ورائها من ال يلم
بمفردات ،ومصطلحات اللغة األجنبية.

1

ويمكننا القول إن ظاهرة العربيزي من الظواهر اللغوية الحديثة التي استشرت مع
التوسع في استخدام الهواتف الذكية ،وخاصة في مواقع التواصل االجتماعي ،والسيما
شريحة الشباب مما حدا بثلة من المتخصصين في علوم العربية إلى دق ناقوس
الخطر ،والتحذير من مخاطر استعمال هذه اللغة المستحدثة ،وانعكاساتها السلبية على
 -1سراج نادر :العربيزي دراسة حالة من لبنان ،د.ط ،الجامعة اللبنانية ،لبنان ،2013 .من ص 148 :إلى ص:
.149
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اللسان العربي ،في حين هناك من يرى أنها نمطا لغويا يستعمل في سياقات معيّنة
وألهداف محددة ،لكن الرأي الوسط هو أن تكون أكثر واقعية وموضوعية ،وذلك
يجرنا إلى إشكال معرفي آخر أال وهو
برصد الظاهرة وفهم أسبابها ،وخلفياتها ،وهذا ّ
موقف الباحثين والدارسين إزاء هذه اللغة المستحدثة .ويظهر هذا في ظهور تيارين
ينظرون إلى هذه الظاهرة من وجهات نظر متفاوتة؛ إذ نجد علماء النفس من يدافع عن
الشباب؛ إذ يرون أنه ما دام أن اللغة والفكر وجهين لعملة واحدة ،وأن اللغة وسيلة
للتعبير عن التفكير ،وكلما كانت هذه الوسيلة مرنة مطواعة تمكن مستخدموها من
التحكم بها بشكل تلقائي ،ومن ث ّم التعبير بكل أريحية عما يختلج في نفسيته دون
ضغوط أو قيود؛ بل ذهب البعض بعيدًا؛ إذ يرون أن ابتكار ألفاظ وكلمات جديدة بين
األجيال الشابة هو ظاهرة عالمية ال ترتبط لغة دون غيرها 1أي أن استخدام هذه اللغة
المستحدثة – العربيزي -تعبيرا عن العصرنة ،ونوعا من أنواع الموضة ،وأنها
األس رع واألبسط واألوفر ،من حيث المساحة ،والحرية ،والخصوصية التي ال تتيح
للغير معرفة ما يدور من حوارات بين مستخدميها ،وطرف يعارضها بشدة ويعدّها
عا من أنواع الغزو الثقافي الذي يسعى إلى طمس اللغة العربية.
نو ً

2

والرأي المعادي للعربيزي يرى أن العربيزية لغة أفقدت العربية رونقها وأصالتها،
ولكنها عند البعض أسلوب يعبّر عن الحداثة والعصرنة ومواكبة الجديد ،وفي المقابل
هناك من يعترض على هذا النوع من التطور وال يقبل باستخدامه؛ ألنها تسيء إلى كل
ما هو متعلق بحضارتنا ولغتنا األم 3.كما يؤثر العربيزي سلبا في مهارات المتعلم
الكت ابية ويحرمه منها ،ومن تنميتها ،فالكتابة عملية متراكمة األطراف تتضمن
المهارات الالزمة لها ( كمهارة التهجي ،ومهارة الخط والرسم الكتابي ،ومهارة تنظيم
 -1الرميح منى بنت أحمد بن عامر :ثقافة تغيير اللغة العربية لدى شباب الوطن العربي وأثرها على الهوية الثقافية
– دراسة مقارنة ،-كلية التربية في الجبيل ،السعودية ،2014 .ص.245 :
 -2العربيزي بين العصرنة والغزو الثقافي :عويس فائق ،مقال منشور في صحيفة الدستور ،العدد ،16597
األردن .بتاريخ .2012
الرنتيسي سوسن :العربيزي – عولمة أم تباه-؟ ،-صحافة اليرموك ،جامعة اليرموك ،األردن ،العدد .576
ّ -3
األول  ،2011ص.5 :
 30تشرين ّ
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األفكار وترتيبها) 1وكل ذلك يضعف من المستوى اللغوي للمتعلم سلبا حتى على
تحصيله للمواد األخرى ،والكتابة تحديدا أكثر مهارات اللغة إيجابية ،فالمتعلم يفيد مما
استمع إليه ،وم ّما قرأه في الكتابة بلغة سليمة ،وبسرعة مناسبة معبّرا نفسه ومترج ًما
ألفكاره في فقرات .ومعنى ذلك أن المتعلم ،وهو يمارس عملية االتصال التحريري
يتدرب بشكل مقصود ،ومنظم على التفكير بجميع مستوياته ،ومنها التفكير اإلبداعي،
قادرا على القيام بالعمليات الموصلة إلى الناتج اللغوي البديع ،فكيف يتأتى
بما يجعله
ً
كل ذلك لمستخدمي ظاهرة العربيزي ،وهم يخلطون الحروف العربية باإلنكليزية،
ويكسرون كل قواعد الكتابة العربية القائمة على النظام والضبط ،ومن ث ّم يؤثر ذلك
سلبا في التفكير اإلبداعي لدى فئة الشباب الذين يستخدمون العربيزي.

2

 -4قراءة لبعض نماذج العربيزي في مواقع التواصل االجتماعي:
سنحاول في هذا الموضع عرض بعض الكتابات بالعربيزي على مواقع التواصل
االجتماعي وتحليلها.
 قول الزوج لزوجها :اشترينا بعض األشياء من الحانوت.Ishtarina ba3dh al2 ashya2 mina al hanut.
ع ّوض ب 3وحرف
نلحظ من المثال السابق أن حرف العين في كلمة ( بعض) ُ
ع ّ ِوض ب ،2ونلحظ غياب  Oفي كلمة ( حانوت) ( ( al
األلف في كلمة ( األشياء) ُ
 hanutواستبدالها ب.U
 -سالم ،عيد مبارك ،وكل عام وأنت بخير لك ولعائلتك.

 -1عصر حسني عبد الباري :االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية في المرحلتين اإلعدادية والثانوية ،د.ط،
مركز اإلسكندرية للكتاب ،اإلسكندرية ،2000 .ص.247 :
 -2فضل هللا محمد رجب " :تفعيل استخدام المنحى االتصالي لتدريس اللغة العربية في ضوء متطلبات التفكير
اإلبداعي" ،ورقة مقدمة لندوة التفكير اإلبداعي واستراتيجيات تعليم اللغة في القرن الحادي والعشرين :الواقع
وافآفاق ،اإلمارات العربية المتحدة ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،2001 .ص.224 :
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Salam, 3id mubarek wa kul 3am wa anta bikheir laka wa
li3ailatika.
 هللا ينجينا من األسوء.Allah ynajjina min al2 swa2.
 أعجبني الموضوع ،وح ّمسني ألتابع أبحاثي.A3jabani lmawdu3 wa 7ammasani li utabi3a ab7athi.
ومن خصائص هذا الترميز الكتابي الجديد أن مستعمله يقابل الحروف العربية بأخرى
أجنبية محاوال بذلك إعطاء كل صوت عربي حرفًا أعجميا ،لكن في الواقع تعذّر ذلك؛
إذ بعض الحروف مرتبطة بأصوات ال يوجد ما يقابلها في اللغة األجنبية ،ومن
خصائصه أيضا كما سبق ذكره أن استخدام بعض األرقام مكان الحروف ،وهذا يالحظ
بكثافة في الرسائل التواصلية ،وكذا التعليقات.
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خاتمة:
إن الجيل الرقمي في األقطار العربية يكتب باألحرف الالتينية بدال من العربية ،وهذه
الظاهرة اصطلح عليها مصطلح العربيزي ،كما الحظنا استشراء الظاهرة على مواقع
التواصل االجتماعي والسيما الفايس بوك والتويتر .وإن البعض يفضل الكتابة
بالعربيزي ،وهذا نظرا لسهولة االستخدام وسرعة الكتابة ،ومرونتها وطواعيتها مع
الوسائط االتصالية الحديثة وتطبيقاتها.
كما أن ظاهرة المختصرات التي أضحت مفضلة لدى كثير من مستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي باتت تهدد عرش اللغة العربية باختصارات ،واختزاالت،
ورموز ،وأرقام تضر أكثر مما تنفع .صحيح أننا نختصر الوقت في االتصال ،ونقتصد
المال ،ومساحة الكتابة ،لكن على المدى الطويل ستصبح لغة موازية لها انعكاساتها
على العربية.
وفي ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات
التالية:
 الدعوة إلى عقد ملتقيات ومؤتمرات تناقش فيها مفاهيم العربيزي ،وقضاياه بدراسةعلمية أكاديمية بعيدا عن تهويل القضية ،واإلنكار والتجريح لمن يكتب بهذه اللغة
المستحدثة أو إطالق العنان للكتابة بهذا النمط المستحدث.
 توعية األسر بضرورة تشجيع أبنائهم على إتقان اللغة العربية محادثة ،وكتابة،وإلزام األبناء بقراءة المجالت ،والكتب العربية ،والتراث العربي سواء أكان نثرا أم
شعرا ومحاورة األبناء بالفصحى.
 تأكيد أهمية دعم صناعة البرمجيات العربية ،وذلك للحفاظ على استخدامها فيالكتابات العربية االلكترونية لتفادي ظاهرة العربيزي التي تنخر كيان اللغة العربية.
 ضرورة إصدار قرار سياسي إلزامي ،وقوة تنفيذية تعمل على دعم اللغة العربية فيالمجاالت اإلعالمية ،واالتصالية ،والتكنولوجية.
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 استخدام استراتيجيات حديثة في تعليم اللغة العربية تعتمد على الجانب التطبيقيبحيث يمارس الطالب اللغة بصورة سليمة.
 العمل على تعريب مواقع التواصل االجتماعي التي أصبحت متنفسا لكثير من الشبانفي الوطن العربي؛ ألن في مثل هذه المواقع ال تراعى فيها المعايير الصوابية للغة،
واللجوء إلى خليط لغوي ورطانات مما يؤدي إلى هجين لغوي.
 التشجيع على دراسات علمية مستقبلية لدراسة واقع الشباب مع اللغة العربيزية،ومدى انتشارها فيها.
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اعداد:
د .فتيحة معتوق

باحثة

الملخص:
ال شك أن الثقافة والميديا يشكالن موضوعين مكمالن لبعضهما البعض ،اذ كالهما
يمثالن ظاهرة اجتماعية متطورة عبر العصور ،وبينهما عالقة تفاعلية جدلية قوية.
فإذا كانت الثقافة هي االبداع المستمر للذات والمجتمع ،فان الميديا تشير الى التداخل
واالندماج بين وسائل االعالم والتقنية الحديثة والى تنوع وظائفهما وتنافسهما وثراء
داللة ظواهرهما الجديدة .رغم ذلك ،عانى الفكر االجتماعي بشكل عام في مجال
الثقافة والميديا من سلبيات المعارضة الوهمية والخادعة الناتجة عن رفض الثقافة
الجماهيرية التي حققت الصيغة الكاملة للصناعات الثقافية بفضل منتوجاتها الثقافية
واالعالمية كمنتجات رمزية وتجارية تحولت من محيطها المعرفي والفني الى أفاق
المتعة والتسلية وفق ما يتناسب مع المجتمع االستهالكي الحديث.
ويعاني هذا الفكر أيضا من عدم تحكمه في تفسير البيئة السوسيو-ثقافية التي أفرزتها
تكنولوجيات االعالم و االتصال الحديثة

التي تميز واقعها بانخراط االفراد في

وسائطها.انها الممارسات الثقافة الجديدة القائمة أصال على االختراع واالبداع الذي
كشف أن التكنولوجية ليست مجرد آالت ومعدات بل هي مسار اجتماعي ثقافي يغير
باستمرار قيم الفردانية والعالقات والمؤانسة وبناء الذات واستخدامات الثقافة
والرأسمال االجتماعي والفعل والتملك والتفاعلية وغيرها من الظواهر التي نقلت-وفق
سياق تراكمي  -النقاش والتبادل الثقافي من المجال العام الى مجال ميديا الثقافات
كمجال جديد مشترك بين الميديا والثقافة بكل أبعادها الرقمية واالعالمية والجماهيرية.
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ثقافة – ميديا الثقافات- ميديا:الكلمات المفتاحية

Résume :
Les médias occupent aujourd’hui une place de plus en plus
prépondérante dans nos vies, et les nouvelles formes de
nos pratiques culturelles sont liées à la croissance de ces
médias et des technologies de communication. Ce territoire
commun entre la culture et les médias bouscule la division
bien établie entre culture et médias .Le dépassement de ce
clivage ainsi que les questionnements convenus sur les
différences entre les contenus et les contenants, les
messages et leurs supports montrent bien que tout est
média et que tout est culture à partir du moment où les
différentes modalités d’expression concourent à façonner
nos

imaginaires

Sociologiquement

et

nos

parlant,

pratiques
ces

nouvelles

culturelles.
cultures

médiatiques ou média culture sont aussi le support de
pratiques émergentes appelées à prendre une place dans
nos sociétés.
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المقدمة:
ال شك أن الثقافة والميديا يشكالن موضوعين مكمالن لبعضهما البعض ،اذ كالهما
ي مثالن ظاهرة اجتماعية متطورة عبر العصور وبينهما عالقة تفاعلية جدلية قوية .فإذا
كانت الثقافة هي االبداع المستمر للذات والمجتمع ،فان الميديا تشير الى التداخل
واالندماج بين وسائل االتصال والتقنية الحديثة والى تنوع وظائفهما وتنافسهما وثراء
داللة ظواهرهما الجديد ة .رغم ذلك ،عانى الفكر االجتماعي بشكل عام في مجال الثقافة
والميديا من سلبيات المعارضة الوهمية والخادعة الناتجة عن رفض الثقافة الجماهيرية
التي حققت الصيغة الكاملة للصناعات الثقافية بفضل منتوجاتها الثقافية واالعالمية
واالبداعية كمنتجات رمزية وتجارية تحولت من محيطها المعرفي والفني الى أفاق
المتعة والتسلية وفق ما يتناسب مع المجتمع االستهالكي الحديث .ويعاني هذا الفكر
أيضا من عدم تحكمه في تفسير البيئة السوسيو-ثقافية التي أفرزتها تكنولوجية االتصال
الحديثة والرقمية التي يتميز واقعها بانخراط المستخدمين وتفاعلهم مع وسائطها.
تقوم عالقة الميديا بالثقافة على االختراع واالبداع الذي كشف أن التكنولوجية ليست
مجرد آالت ومعدات ،بل هي مسار اجتماعي ثقافي يغير باستمرار طبيعة هذه العالقة
في حد ذاتها من خالل تغيير االسس التي تقوم عليها الممارسات الثقافية .وإذا كان
التفكير في موضوع الميديا والثقافة يتطلب تجاوز فكرة الحتميات االجتماعية ومبدأ
حرية الفاعل واستقالليته عن االطر الثقافية وبعض أطروحات النسبية المطلقة الخاصة
بالحقيقة الثقافية وغيرها من االفكار التي حصرت عالقة الميديا بالثقافة في حدود
ضيقة ،فذلك الن الثورة الرقمية وتكنولوجيا االتصال الرقمي قد جلبت تغييرات طالت
المجتمع والحياة الثقافية فيه ،اذ ظهرت فرص غير مسبوقة لتطوير الممارسات الثقافية
والتبادل الثقافي بين االفراد و المجتمعات بفضل االرسال التلفزيوني الفضائي والبريد
االلكتروني وشبكات التواصل االجتماعي وقواعد البيانات الضخمة وشبكات الهاتف
الخلوي.
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ان المسألة التي باتت مطروحة تتعلق بالحاجة الى امتالك تصورات فعالة وبناء قدرات
مفاهيمية ترتبط بالرقمية والسياق الحالي االفتراضي ،وتساعد في الوقت نفسه على
استيعاب االوضاع والممارسات الثقافية الجديدة والتالؤم مع معطياتها التي تعد امتدادا
جوهريا ،أثر على قيم الفردانية والعالقات والمؤانسة وبناء الذات واالستخدامات
والرأسمال االجتماعي والفعل والتملك والتفاعلية وغيرها من الحقائق التي نقلت –
ضمن سياق تراكمي  -النقاش العلمي حول عالقة الميديا بالثقافة من المجال العام الى
مجال ميديا الثقافات كمجال بحثي جديد ومشترك بين الميديا والثقافة بكل أبعادها
الرقمية واالعالمية والثقافية والجماهيرية  ...هذا ما نحاول توضيحه في هذه الورقة
التي نخصصها للبحث في سؤال العالقة بين الثقافة والميديا ـ
أوال :االشكالية:
إذا كانت الثقافة هي قيم وأساليب السلوك وتوجهات وعالقات وأدوار وتقنيات تشكل
نمط معيشة للفرد وللجماعة ،فان ما يسمى بالثقافة الجماهيرية عبارة عن مصطلح
ملتبس ومتعدد المعاني ،اذ يشير الى نمط ثقافي تنتجه وسائل االعالم الجماهيرية،
ويوجه الى جمهور اجتماعي يختلف في تركيبته عن البنى التقليدية للمجتمع كالطبقة
واالسرة 1.وتشير الثقافة الجماهيرية أيضا الى جميع المضامين النفسية الناتجة عن
االستعمال المكثف لوسائل االتصال الجماهيرية كالصحافة والجرائد والمجالت
واالذاعة والتلفزيون والسينما وغيرها من الروايات الشعبية والمواد المصنعة التي
تنتج بهدف تسويقها الى الجماهير الغفيرة وارضاءها وممارسة التأثير علىها.2

La culture de masse,definition et effets

1

https://docs.school/sciences-humaines-et-sociales/sociologie
Véronique Campa, Culture de masse, séminaire de communication

2

interculturelle et Internet, Institut national des langues et civilisations orientales
Semioweb.msh-paris.fr/escom/ressources-

2002-2003

I.N.A.L.C.O,Paris
enligne/enseignement
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ان الثقافة الجماهيرية هي نتاج فكري اجتماعي وهي األثر الناتج عن التعرض
لوسائل االعالم واالتصال الجماهيرية ،بل كثيرا ما يقال إنها وسائل االعالم
وانتاجاتها .1وأدى هذا االمر الى طرح موضوع دور هذه الوسائل في جمهرة الثقافة
وتسليعها ،بحيث اهتمت نخبة من المفكرين الغربيين في العلوم أالجتماعية ،وهذا منذ
منتصف االربعينات للقرن الماضي بتحليل العالقة بين الثقافة ووسائل اإلعالم
واالتصال ،مستحدثين مصطلح "الصناعات الثقافية " ضمن دراسة نقدية لإلنتاج
الصناعي للمواد الثقافية باعتبارها ظاهرة جديدة في المجتمعات الصناعية التي تحول
انتاجها الثقافي الى سلع .وكانت هذه بداية لسلسلة من الدراسات واالبحاث التي ناقشت
بشكل عام عالقة الثقافة بوسائل االعالم واالتصال الجماهيرية .في هذا اإلطار ،تم
التطرق الستبداد هذه الوسائل ولواقع تحشيد الثقافة ،فضال عن نقد الثقافة المحشدة التي
انحرفت وتنازلت حسب البعض عن دورها التعليمي واالخباري والتنويري والنخبوي.
لقد جاء في النظرية التكنولوجية لوسائل االعالم لمارشال مالكوهن والتي ربطت بين
الرسالة االعالمية والوسيلة ،أن الوسيط هو الرسالة المتجددة باستمرار .فحين تدخل
مجتمع ،تكون في البداية ظاهرة غريبة يتحدث الجميع عنها وهم بصدد تعلم استخدام
تلك الوسيلة الجديدة .بعد ذلك وفي مرحلة ثانية ،تصبح هذه التكنولوجية في متناول
الجميع وتبدو ظاهرة اعتيادية تختفي تدريجيا في خلفية عادات المجتمع .أما في
المرحلة الثالثة ،فتصبح جزء أساسي من تكوين المجتمع بفضل انخراط افراده تحت
االنماط البيئية التي يخلقها .2بهذا المعنى ،ال يمكن حسب مارك فدرمان فهم التغيرات
الثقافية التي تطرأ على المجتمعات دون فهم االسلوب الذي تعمل بمقتضاه وسائل

Ibid.

1

Marshall Mc Luhan,Pour comprendre les médias,

2

www.daphila.org/tube/pop6.html
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االتصال التي ال يمكن فصلها هي االخرى عما يحدث في المجتمع اجتماعيا وسياسيا
واقتصاديا الن لها دور اساسي في نشر وتمديد افرازات االحداث والتحوالت.1
وعليه ،كشف التقارب الذي حدث بين الثقافة ووسائل االتصال الجماهيرية عن الصلة
التاريخية الموجودة بين االتصال الحديث والتغيرات التي تحدث في المجتمع اجتماعيا
وثقافيا وتقنيا .فبعد ظهور تسمية الميديا الجديدة التي تسعى الى بناء عالقات أكثر
أهمية بالنسبة التساع متطلبات التحوالت الرقمية وغيرها من المسائل التي جلبت
اشكاليات ورهانات فكرية وأبستمولوجيا جديدة ،تبين حسب الباحث الصادق الحمامي
أنه ال يمكن اختزال الميديا الجديدة في عملية ادماج وادراج التقنية في العملية
التواصلية واالعالمية ،ألنها حركة واسعة تحكمها السياقات االجتماعية واالستخدامات
التواصلية والثقافية للتقنيات .2من جهته ،أكد الباحث نصر الدين لعياضي أن ميالد
الميديا الجديدة تشكل من محتويات الميديا القديمة ،غير أنها اتخذت في عالمنا المعولم
أبعادا تفاعلية هامة ،أضافت لها االفتراضية ،ليس فقط فرص وسبل التداخل بين
االعالم واالتصال ،بل أيضا التداخل بين مدلوالت االتصال والثقافة والتربية
والتسلية.3
ان التقارب بين الثقافة والميديا ناتج عن اتساع اهمية االتصال الذي أصبح قوة تميز
النشاطات االخباري ة وذات عالقة قوية بالتسويق السياسي واالعالن التجاري والتثقيف
والتوجيه والترفيه ،فضال عن دخول بيئة الرقمي عالم االفراد والمؤسسات .وكنتيجة
لذلك ،تغيرت العالقة بالواقع وبالثقافة ،بحيث أصبح التقني واالجتماعي مجاالن غير
منفصالن وفي تفاعل مستمر ،شكل محور التساؤالت المعرفية في العلوم االجتماعية،
» Federman, Quel est le sens de l’équation « le medium est le message

1Mark

https://qspace.library.queensu.ca
 2الصادق الحمامي ،الميديا الجديدة االبستيمولوجية واالشكاليات والسياقات ،المنشورات الجامعية ،االمارات،
الطبعة االولى ،2012 ،ص 21
3لعياضي نصر الدين ،اشكاليات االعالم في عصر العولمة،
www.com/articles/العولمة20%عصر20%االعالم20%
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وبالتحديد في السوسيولوجية التي عملت على تجاوز التناقضات التي نشأت بين علم
االجتماع الثقافي وسوسيولوجيا الثقافة الجماهيرية التي انتقلت وبفضل الدراسات
الثقافية الى االهتمام بواقع تلقي المنتوجات الثقافية واالعالمية ،مطورة تدريجيا ما
يسمى بسيسيولوجيا الممارسات الثقافية وسوسيولوجيا االستخدام.
ورغم أن المؤسسات الرسمية بشكل عام عاجزة عن التفكير معا في الثقافة والميديا،
إال أن هذه االخيرة فرضت حسب الباحث لعياضي منطق ال تقاس نتائجه بالقيمة
المضافة في المجال الثقافي والمعرفي والمنفعة االجتماعية .ان الجديد بالنسبة لهذه
الميديا يتمثل في تدخل أنماط جديدة من االتصال تعبر عن مرحلة الذكاء الجماعي
الذي يتطلب المزيد من المهارات .1وهكذا ،تفرض الميديا معادالت يحكمها منطق
التفاعلية الذي يضم االستهالك الفردي للمضامين الثقافية واالعالمية واالبداعية .كما
تتوجه الى جمهور عمودي ذات مستويات ثقافية متباينة ،وتعمل على تعزيز شكل
جديد من النمطية والتنوع في االنشطة الثقافية الخاضعة القتصاد السوق على أساس أن
الوسائط الجديدة الخاصة بالثورة الرقمية هي حركة للجمع والتوفيق والتجاوز
واالقصاء في أن واحد .2وطبعا ،تعد المعلومات الرقمية احدى أهم االليات المساندة
لبناء ثقافة الشبكات والوصالت االلكترونية ،و تتميز هذه الثقافة ببعدها الديناميكي في
عالقتها بالميديا.
لقد كشف التقارب بين الميديا والثقافة أن هذه االخيرة حسب برنار لهاير ليست
مرتبطة بنخبة أخذت لنفسها الشرعية المطلقة لتحديد ما يدخل تحت مسمى الثقافة،
وهي ليست مرتبطة بجماعة تقول دائما ما يجب وما ال يجب نشره ،وال تنحصر في
النقاشات داخل أوساط تقرر الموضوعات الثقافية المفيدة وغير المفيدة ،ولم تعد تشكل

1نفس المرجع السابق
2الصادق الحمامي ،المصدر ذكر سابقا
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خندقا للمقاومة وتجسيد الخصوصية واالختالف .1أما الميديا ،فإنها وبفضل تطور
وسائطها ومساراتها ومنابرها ومحتوياتها ،قد جعلت الجمهور يتسلل تدريجيا من دائرة
التلقي السلبي الى دائرة التلقي الفعال الذي يجعله قادر على انتاج رسائل ثقافية تعبر
عنه و يعبر عنها ،خاصة بعد انتشار االنترنت وتطور تطبيقاتها الغير مسبوقة
كالمدونات و شبكات التواصل االجتماعي ...
وبالتالي ،نستنتج أن الثقافة والميديا يشكالن مجال يرتبط بتصورات جديدة محكومة
بميكانزمات لها جذورها في الواقع االجتماعي الذي يوفر القوالب الجديدة للثقافة،
اعتمادا على أدوات جديدة ال يمكن اعتبارها العامل الوحيد في التغيير الثقافي الذي
يمس جزء من التصورات الخاصة بالحقائق والممارسات الثقافية .لذا ،يمثل االنتقال
الى مجال ميديا الثقافات كمجال بحثي يعبر عن امتداد صيرورة بناء الوقائع الثقافية
من منطلقات جديدة الى حد ما ،ويحكمها منطق فرضته تطورات التكنولوجيات الحديثة
والرقمية ومختلف التحوال ت التي مست الميديا القديمة ،خطوة أساسية نحو اعادة
صياغة التساؤالت التي تمكن من ترجمة الى الحاضر عالم الثقافة وظواهره ،مع االخذ
بعين االعتبار فوائد االنترنت والرقمية .انطالقا من هذه الخلفية ،نطرح السؤال التالي:
ما هي ميديا الثقافات كمبحث جديد يجمع بين وظائف الميديا وأدوار الثقافات ويدمج
الثقافات في الميديا؟
ثانيا :تحديد مشكلة الدراسة
تهتم هذه الدراسة باالرتباط والتجاذب بين الثقافة والميديا وحتمية العالقة القائمة
بينهما .وتتلخص المشكلة البحثية في االختالف وتباين مستويات التفكير حول مسألة
التفاعل الجدلي بين الثقافة والميديا التي تعتبر أساس الثقافة المعاصرة ،في هذا االطار

(10)Bernard Lahire,La culture des individus, Dissonances culturelles et

1

distinction de soi, La Découverte, Paris,2004, publié in Revue Sciences
Humaines,2013
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يبدو واضحا أنه ال يمكن الحديث عن ظاهرة استيعاب الثقافة للميديا ضمن ثنائية تجمع
بين الواقع المعاش والواقع الرمزي وكذلك طرح اشكاالتها دون اإلشارة الى النقاش
الصاخب بين المثقفين والمفكرين في العلوم االجتماعية بشكل عام وعلوم االعالم
واالتصال بشكل خاص ،حيث برزت اختالفات أساسية تبين ـان الثقافة بالنسبة للبعض
هي النفق الوحيد الذي الزال مفتوحا لمواجهة التنميط المتسارع في شتى المجاالت
سواء كان إيجابا أو سلبا ،بينما يحمل البعض االخر المؤسسات المنتجة للثقافة
مسؤولية التقيد واالنخراط وااللتزام بأشكال تنظيمية معينة سلبتها مقومات
خصوصياتها الثقافية ,في حين يعتقد فريق ثالث أن الثقافة تغيرت بسبب العولمة
والفعاليات الترفيهية والتحول على مستوى التفكير والرؤية للثقافة .وعليه ،فان العالقة
بين الثقافة والميديا ما زال يكتفيها الغموض عند البعض ،والرفض عند البعض االخر،
وربما التأييد عند الذين يؤمنون بفاعلية العالقة بين الثقافة والميديا ضمن ما بمكن
تسميته ميديا الثقافات،
ثالثا :أهداف الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة في ارتباطها المباشر والصريح بالتطورات التكنولوجية
وثورة االنترنت .ونسعى من خاللها الى التعرف على ميديا ا كنمط جديد للعالقة بين
الميديا والثقافة التي شهدت تحوالت اساسية ،اذ لم تعد مثلما كنا نعتقد في الستينات
والسبعينات من القرن الماضي بسبب تكاثر الوسائل اإلعالمية وتعددها وتنوعها،
والتي جلبت ثقافة تفكيكية .من جهة أخرى ،تهدف الدراسة الى اظهار تحوالت الميديا
والتعريف بمجال ميديا الثقافات التي تخضع الى قواعد جديدة تمثل التقاطعات بين
التقني والثقافي ،وهي التي ال تشكل حسب ميديا الثقافات تهديدا للثقافة.
رابعا :عالقة الثقافة بالميديا :ضرورة مطلقة في العلوم االجتماعية
تر ى العلوم االجتماعية أن موضوع العالقة بين الثقافة والميديا مهم الن الثقافة هي
مصدر أساسي ال يمكن االستغناء عنه ،توفر المادة الحيوية التي يعتمد عليها ويستمد
منها المعلومات الالزمة إلنجاز المهام االعالمية واالتصالية ،وهو ما جعل التداخل
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ميزة العالقة بين الثقاف ة والميديا .أن الميديا كحقل استفاد من كل التطورات التقنية
الميكانيكية والكهربائية وااللكترونية التي ظهرت منذ القرن التاسع عشر قد تجاوزت
حدود الوظيفة االعالمية واالتصالية والوساطة كما هو شائع لدى البعض ،وأصبحت
صانعة للثقافة ومن تم ناقلة لها عبر رسائلها االتصالية المتعددة ،خاصة بعد دخولها
حقول االعالم والتسلية واالعالن والتربية وغيرها .لقد انشغلت العلوم االجتماعية
بشكل عام وعلم االجتماع بشكل خاص بدراسة قضايا الثقافة في عالقتها بالميديا أي
بوسائل ووسائط االتصال منذ القرن الماضي.
تهتم العلوم االجتماعية بدراسة هذه العالقة التي تضم تأثيرات الميديا عن طريق
اندماج الكمبيوتر وشبكاته ووسائطه المتعددة التي تزاوجت مع الوسائل التقليدية
لإلعالم ،مطورة ما يسمى االعالم الرقمي والتفاعلية المتجسدة في توفر العطاء
واالستجابة بين المستخدمين لشبكة االنترنت التي نقلت تاريخ البشرية من عصر
الصناعة الى عصر المعلومات .في هذا اإلطار ،تهتم هذه العلوم بدراسة أنماط
الممارسات الثقافية التي تتأثر بأشكال االتصال المتفاعل والتفاعلي ،فتدرس إشكالية
العالقة بين الجمهور المستهلك واالبداع التقني ،اضافة الى اشكالية التطور الرقمي
وتحديات التكيف معها.
وتدرس أيضا اشكالية االنتقال الى االتصال الجماهيري المشخص وواقع القراءة
الرقمية والسياسة الثقافية الرقمية وسياسة االستخدامات الثقافية الرقمية وسياسة التربية
الثقافية الرقمية والفنية وغيرها من المواضع المتمركزة حول' الجديد' في مجال
الميديا ،والتي غيرت جذريا عالقة االفراد والمؤسسات بالواقع االتصالي والثقافي
والفني .في هذا اإلطار ،تشتهر العلوم االجتماعية بالدراسات التي أنجزت في
تخصصات عديدة منها سوسيولوجيات االتصال والميديا ،االنترنت ،الجماعات
االفتراضية ،الواب ،الشبكات االجتماعية ،العالقات االجتماعية عبر الشبكات ،اضافة
الى سوسيولوجيا الثقافة والممارسات الثقافية ...وقبل ظهور هذه التطورات الفكرية،
اشتهرت الفلسفة المعاصرة وعلم االجتماع الكالسيكي بنتائج بحوث الفكر النقدي
االجتماعي الذي درس العالقة بين الثقافة ووسائل االتصال الكالسيكية.
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خامسا :مدرسة فرانكفورت ونقد الثقافة الجماهيرية
انه لمن الصعب جدا على الباحثين االلمام بجميع التعاريف الموضوعة لمفهوم الثقافة
في العلوم االجتماعية بسبب تنوعها من حيث جذورها الفلسفية ودالالتها المعرفية ،في
الوقت الذي شاع فيه استعمال هذا المفهوم وتعددت التعاريف االصطالحية دون أن
يؤدي ذلك الى اختفاء االختالف في الوصول الى تعريف موحد .تمثل الثقافة في العلوم
االجتماعية بشكل عام القوة التي تحدد ألفراد المجتمع تصوراتهم عن أنفسهم كما
تراوحت معانيها بين السلوك المتعلم والمعرفة المتحصل عليها من احتكاك الفرد مع
المحيط ،أماالثقافة فهي القيم الواقعية أو المثالية التي يحملها فرد أو جماعة .1ان ما
ينبغي التأكيد عليه هو أن الحديث عن الثقافة أمرا شائعا في العلوم االجتماعية ،فاذا
كان المقصود بها هو القيم وأساليب السلوك والتوجهات والعالقات واألدوار والتقنيات
التي تشكل نمط معيشة الجماعة البشرية ،فان ما يسمى بالثقافة الجماهيرية عبارة عن
مصطلح ملتبس ومتعدد المعاني ،اذ يشير الى نمط ثقافي تنتجه وسائل االعالم
الجماهيرية ويوجه الى جمهور اجتماعي يختلف في تركيبته عن البنيات التقليدية
للمجتمع كالطبقة واالسرة 2...والسؤال المطروح كيف تطورت النظرة لعالقة الثقافة
بوسائل االتصال الجماهيرية في الفكر النقدي؟
ان الثقافة الجماهيرية هي نتاج فكري اجتماعي ،وهي األثر الناتج عن التعرض
لوسائل االعالم الجماهيرية ،لذلك كثيرا ما يقال إن الثقافة الجماهيرية هي وسائل
االعالم وانتاجاتها .وسميت كذلك نسبة الى مميزات القرن الماضي الذي شهد نمو
القراءة وانتشارها واتساع االتصال االلكتروني .انه عصر الجماهير ،اذ لم تعد الكتابة
والقراءة مقتصران على النخبة ،بل اصبحت االستفادة من الوسائل االعالمية
Approches sociologique de la notion de
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culturehttps://cultureetcommunication.files.wordpress.com/2012
(12)Dominique Kalifa,L’invention de culture de masse, publié in revueSciences

2

Humaines,2015
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واالتصالية ومنتوجاتها الثقافية جزءا ال يتجزأ من الحياة اليومية لكافة الناس ،بل
وجزء من العملية السياسية والحكومية والعمل االنتخابي .بهذا المعنى ،عبرت الثقافة
الجماهيرية عن عملية تطور اجتماعي – ثقافي له مضمون وأشكال ووسائل خاصة
تسمى وسائل االتصال الجماهيرية التي تشير الى الوسائل غير الشخصية لالتصال،
وتضم االدوات المستخدمة في االتصال مع الجماهير سواء كانت مقروءة أو مسموعة
أو مسموعة – مرئية.
عرفت مدرسة فرانكفورت في الثالثينات من القرن العشرين بنشاطها النقدي ضد
الثقافة الجماهيرية .ترى هذه المدرسة أن وسائل االعالم الجماهيرية قد فرضت على
الواقع ميزات التكرارية والتطابق مع الذاتية واالنتشار الكلي للثقافة الجماهيرية التي
جعلت ردود االفعال آلية ،فضال عن اضعاف قوى المقاومة الفردية .في هذا الشأن،
أكد المفكر االلماني تيودورأدورنو( )1969-1903أحد رواد هذه المدرسة والذي
اهتم بدراسة البنية الفوقية للمجتمع ،ان وسائل االعالم الجماهيرية قد أفسدت عقول
الجماهير التي تم استدراجها الى ثقافة االستهالك الى درجة انغماسها في المتع
السطحية التي تقدمها الثقافة الجماهيرية .1وبالتالي ،فان قوة الثقافة الجماهيرية الحديثة
االخذة في التزايد انما تدعم وتتعزز حسب ادورنو بفعل تغييرات تمت في البنية
االجتماعية لجمهور المتلقين ،ذلك الن رسالة الثقافة الجماهيرية هي رسالة خفية
للتماثل والتطابق مع الوضع القائم من أجل االحتفاظ بالسيطرة على كل المجاالت.2
وأضاف أدورنو أنه كنتيجة لذلك ،فقدت الجماهير ليس فقط القدرة على رؤية الواقع
كما هو ،بل أيضا القدرة على االحساس بالخبرة الحياتية ،حيث تعرض الناس الى قدر
كبير من التنميط وأصبحوا ضحايا يتذوقون أنواع هابطة من الثقافة.3

Enzo Traverso,Adorno et les antinomies de l’industrie culturelle, Université de

1

Picardie Jules Verne, https://www.cairn.into/revue-communication2012
Ibid.

2

Eliane Kaufhotz, La critique de l’industrie culturelle.

3
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ازدهرت الصناعات الثقافية حسب المدرسة النقدية بفضل االستخدام المكثف
للتكنولوجيات الحديثة ،اذ شكلت ظاهرة اقتصادية في القرن الثامن عشرو تضمنت
النشاطات االنتاجية والتبادلية الثقافية التي تخضع في تطورها المستمر الى منطق
التسليع ،معتمدة على تقنيات االنتاج الصناعي وأسلوب العمل الخاصة بالنظام
الرأسمالي الذي يفصل بين المنتج ومنتوجه وبين مهام االبداع والتنفيذ .ويتمثل هدفها
في التالعب بوعي الجماهير من خالل تسويق منتوجات ثقافية لها طبيعة ازدواجية
تجمع بين التجاري والرمزي ،بحيث تصب هذه العملية في صالح الفئات التي تملك
الثروة وتسيطر على المؤسسات االعالمية والثقافية المهيمنة .ان دراسة المدرسة
النقدية هي قراءة راديكالية لما حدث في المجتمعات الصناعية التي شهدت التداخل بين
االقتصاد والثقافة واتساع أهمية االختراع واالبداع والتجديد االبداعي ...
لهذه األسباب ،اعتبرت الثقافة الجماهيرية ثقافة ناقصة ،وظيفتها الترويج لنوع من
التسلية واالستهالك والمتعة الى حد االنزالق أحيانا الى مستوى اثارة الغرائز ونزعات
العنف وغيرها من السلوكات النمطية الدخيلة على الثقافة المثقفة االصيلة .في هذا
االتجاه التشاؤمي ،انتقدت المدرسة النقدية البنية الفوقية للمجتمع الرأسمالي ،وخاصة
فيما يتعلق بالجوانب الرمزية المتصلة بالظواهر التي أفرزتها تكنولوجيات االعالم
واالتصال الحديثة ،والتي تسببت أيضا في تحطم المقوالت المركزية التي كانت تميز
الثقافات الغربية البورجوازية بشكل عام .1وبمعنى آخر ،اعتبرت وسائل االتصال
الجماهيرية أدوات أساسية للهيمنة االيديولوجية والثقافية ،ألنها تقدم الى جمهور
المتلقين برامج اذاعية وتلفزيونية وسينمائية وموضوعات صحفية ومواد أخرى
مصنعة ،الهدف من تسويقها هو ارضاء المستمعين والمشاهدين والقراء الذين يتلقون
رسائل االتصال الجماهيري ،الى جانب ربط النشاطات االعالمية والثقافية بالواقع
اليومي المعاش من طرف الجماهير الشعبية.

Ibid.
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يبدو أن وسائل االتصال الجماهيرية قد تحملت مسؤولية تكوين ثقافة جوهرها
ممارسة السيطرة من طرف السلطة والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التي
تعمل على عزل االفراد عن بعضهم البعض اجتماعيا .لهذا ،كان منظور الجدل في
مدرسة فرانكفورت اتصالي ،اذ رأى أدورنو أن وسائل االتصال الحديثة تقيم التماثل
بين الناس .1بينما تحدث المفكر االلماني يورغن هابرماس ( )1929عن مسؤولية
التحول التجاري لوسائل االتصال في انتشار التدهور الثقافي في المجتمع ضمن
اشكالية سياسية حول الحداثة ،والتي سمحت باالنتقال من فلسفة الذات الى فلسفة
التواصل .2وتضمن مشروعه مفاهيم الثقافة والفاعلية التواصلية التي بإمكانها القضاء
على كل أشكال الهيمنة التي تمارسها عقالنية البيروقراطية ومعادلة الفعالية وفلسفة
الربح وتراكم المال والرأسمال في المجتمعات الصناعية.
وبشكل عام ،أكد ادورنو الصناعات الثقافية نموذجا ناجحا إلفالس الثقافة وسقوطها في
منطق التسليع ،مضيفا ان تحول الفعل الثقافي الى قيمة تجارية يقضي على قدرته
النقدية ،ذلك الن ما تقدمه وسائل االتصال الجماهيرية هو تشويه لألعمال الراقية،
والهدف منها هو ابعاد الناس عن التفكير السليم واالدراك البناء للحقيقة االجتماعية .ان
هذه الوسائل من خالل الثقافة الجماهيرية تشارك قي تحقيق اهداف االحتكار الرأسمالي
الذي يعتمد على الصناعات الثقافية التي ترسخ بدورها االفكار الخاصة بالطبقة المالكة
والمهيمنة في المجتمع .3انه الواقع الذي أدى بأدورنو الى مهاجمة الثقافة الجماهيرية
وبالتحديد الصناعات الثقافية التي تسببت في نمو أسواق الجملة في االذاعة والتلفزيون
والصحافة والكتب الورقية الى درجة انتشار التشاؤم بخصوص االنتاج المصنع
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Jurgen Habermas, De l’agir communicationnel à la politique délibérative
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لمختلف اشكال المواد االعالمية والثقافية التي فقدت قيمتها الجمالية تحت ضغط
النمطية.
هكذا ،ساهمت النظرية النقدية التي تعددت اتجاهاتها في تحليل طبيعة التقارب
والتداخل بين وسائل االتصال الحديثة والثقافة والقوى السياسية واالجتماعية وأشكال
الدالالت والظواهر المرتبطة بها .ففي الوقت الذي اكدت فيه على القوة الفكرية
والثقافية لوسائل االتصال الجماهيرية ،بينت اهمية رؤية الثقافة الجماهيرية من منظور
شامل يميز المجتمع الرأسمالي الذي انتهكت فيه الصناعات الثقافية ،والتي تأثرت
بمستوى االستثمارات في تكنولوجيات االتصال ومختلف االشكال الثقافية واالعالمية
تحت شعار الدفاع عن فن بال حدود وحرية االفراد وحرية التعبير ،اضافة الى تحطيم
قدرات االدراك الفعلي للحقيقة االجتماعية ،مقابل نشر المغالطات في المجتمع .ومن
هذا المنطلق ،تتجلى أهمية الربط بين تكنولوجيات االتصال والثقافة واالقتصاد
واالجتماع إلظهار الروابط التشابكية والمعقدة التي تميز مجال الميديا والثقافة.
سادسا :بيار بورديو ونقد وسائل االتصال الحديثة
يعد عالم االجتماع الفرنسي بيير بورديو( )2002-1930من أهم السوسيولوجيين
الفرنسيين الملتزمين في منتصف القرن العشرين ،له رؤية ماركسية نقدية جديدة
تكشف واقع الهيمنة والسلطة والتمركز الطبقي .لقد انصب اهتمامه كثيرا على العوامل
الثقافية والرمزية التي من خاللها يعيد المجتمع انتاج الطبقية وهذا على عكس ما جاء
في المقاربة الماركسية الكالسيكية التي أكدت على أهمية ودور العوامل االقتصادية.
وفي سياق دراسة واقع المجتمع الليبرالي المعاص ومحاولة فهم أسباب الظلم
والالمساواة وصراع الحقول والطبقات االجتماعية ،ميز بورديو بين نوعان من
العنف :عنف مادي وعنف رمزي يكون بواسطة اللغة وااليديولوجية واالفكار
المتداولة في المجتمع .وهي مجموع مظاهر العنف التي تنتشر عن طريق القذف
والشتم .لذلك يعرف بورديو العنف المعنوي على انه« :عنف لطيف ،غير محسوس،
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غير مرئي بالنسبة لضحاياه أنفسهم ،يمارس عبر الوسائل الرمزية أي عبر التواصل
وأساليب تلقين المعرفة.1
يرتبط العنف الرمزي بالسلطة والهيمنة والحقل المجتمعي الن الدولة تمارس عبر
مجموعة من مؤسساتها عنفا رمزيا .في هذا اإلطار ،يرى بورديو أن االعالم ووسائله
يفرض البديهيات والمسلمات على أفراد المجتمع بتلقائية وسهولة تجعل العنف الرمزي
الممارس يبدو بسيط وغير شعوري .وقد ركز على التلفزيون باعتباره وسيلة اعالمية
خطيرة تمارس العنف ضد المشاهدين ،اذ تقدم لهم ما تشتهيه السلطة المهيمنة التي
تستغل وسائل االعالم لتحقيق مصالحها وأهدافها.ان التلفزيون يتالعب بعقول الناس
وينشر بينهم ايديولوجية الدولة المهيمنة وأفكار الطبقة الحاكمة .هذا االمر يهدد فعال
الثقافة وقيم الديمقراطية والفن الحقيقي ،خاصة وأن الصحافة قد صارت حسب بورديو
من الوسائل الخطيرة التي تعتمد عليها الفئات الحاكمة بهدف ممارسة العنف الرمزي
ضد االخرين والتشويش على القيم الثقافية وأساليب الحياة وكل ما يملكه الناس من
رأسمال ثقافي.2
يقف التلفزيون حسب بورديو على رأس الوسائل االعالمية التي ينظر اليها بكثير من
الشك والمسائلة نظرا لطبيعة دوره في تسليع الثقافة والمشاركة في تشويه أذواق
المشاهدين الذين تخدعهم برامج الواقع والمنوعات التي تعتمد على االبهار البصري
وتقنيات جذب عالية التأثير .ان التلفزيون بالنسبة لبورديو يحسن شد المشاهدين أمام
الشاشة ويقوم بشل تفكيرهم والتالعب بأحاسيسهم ،وفي حالة ما إذا قدم برامج ثقافية
رفيعة المستوى ،فانه ينغمس من حيث المعالجة والتناول في السطحية بسبب انشغاله
باستهداف جمهور عريض ،فيتبع أساليب مثيرة ،خفيفة وجذابة .لهذا ،استنتج بورديو
(20)Jean Michel Landry, La violence symbolique chez Bourdieu

1

http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/aspectssociologiques/fichiers/la
ndry2006.
(21) Daniel Paul ,Pierre Bourdieu :ce que nous cache la télévision

2

http://www.perspectives-gorziennes.fr/index.php
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ان حقيقة المنافسة بين القنوات التلفزيونية لم تسمح بتحويله الى موقع فكري وثقافي
شامل الن كل ما يقدمه عبارة عن "سندويشات فكرية".1
أن دراسات بورديو تبين أن تأثيرات وسائل االتصال الحديثة على الثقافة ال تقف عند
المضامين التي تحملها هذه الوسائل بل تتعداها الى التأثيرات التي تحدثها التقنية في
حد ذاتها بفضل قدرتها على استحداث أنماط ثقافية جديدة مرتبطة بعملية التلقي وكيفية
حدوثها .2طبعا ،لقد تغير حسب بورديو فعل التلقي ،اذ لم يعد المشاهد بحاجة الى بذل
جهدا فكريا متواصال لتلقي المحتويات وفهمها وفك رموزها وتنشيط قدراته على النقد،
الن وسائل االعالم االلكترونية وعلى رأسها التلفزيون عملت على تسطيح تفكير
المتلقي وحيويته ومن تم تحويله الى متلق قلق ،كسول مشتت الذهن وعديم الصبر،...
وهذا كنتيجة حتمية لالعتماد المتواصل على حاسة البصر فضال عن طبيعة المواد
االعالمية وتأثيراتها التي أنتجت ما سماه الباحث لعياضي نصر الدين ب «المشاهدة
بالمواثبة".3
لقد تمكن بورديو من نزع القناع عن الدور الذي تقوم به وسائل االعالم المرئية التي
تتالعب بعقول المشاهدين من أجل تشكيل االفكار والرأي العام الذي يتناسب مع ما
تريده الفئات والمؤسسات المهيمنة على االعالم .كما تحدث عن الصحفيين الذين
يستعرضون أنفسهم في الشاشات مقابل تقديم التنازالت الى درجة التحول الى أداة
توظف طبقا للقيود الصارمة التي تضعها المؤسسات االعالمية والخاصة بالظهور
وتقديم البرامج حسب مجموعة من قواعد العمل التي يعاد فرضها على ضيوف
البرامج التلفزيونية .وقد يمتد هذا االمر الى حد ظهور الرقابة الذاتية والخضوع
لألعراف السياسية بشكل غير واعي .أن التلفزيون أصبح أداة هائلة للحفاظ على
(22)Jacques Bouveresse, Les médias, les intellectuels et Pierre Bourdieu,
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https://www.monde-diplomatique.fr/2004
Ibid.
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نصر الدين لعياضي ،المثقف ووسائل االعالم :رهانات االمتاع والمؤانسةwww.anfasse.org/2010-
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النظام الرمزي في المجتمع مهما كانت درجة استبداده بفضل منتوجاته االعالمية
والثقافية التي أصبحت في متناول الجميع .هذه أهم االطروحات التي قدمها بورديو
بخصوص العالقة بين التلفزيون كوسيلة اعالمية والثقافة ،والتي اشتهرت بها
السوسيولوجية الفرنسية رغم نقائصها في تفسير العالقة المستمرة والمتطورة بين
الميديا والثقافة.
سابعا :ضرورة تفكيك مصطلح الثقافة
ان التفكير في العالقة بين الميديا والثقافة الجماهيرية قد استمر خارج المدرسة النقدية،
خاصة بعدما برزت هذه الثقافة كحركة اجتماعية ،أساسها المعارف الفنية والثقافية
التي شكلت بدورها نوع من االعتراف االجتماعي الذي دعمه الخضوع لمقاييس
االنتاج واإلنتاجية ومعايير الرفاهية والنجومية ...في هذا السياق ،انضم في بداية
الستينات الى مفكري مدرسة فرانكفورت روالن بارث( )1980-1915الذي تحدث
عن الثقافة الجماهيرية وعن ما سماه الثقافة المثقفة ،بحيث قسم الثقافة الى ثقافة النخبة
و ثقافة الجماهير الهابطة التي أفسدت نوعيتها االبداعية وسائل النشر الدعائية التي
تعتمد عليها العمليات الصناعية والتجارية.1
أما ادغار موران( )1921فقد رأى في كتابه "روح العصر"( )1962أن الثقافة
الجماهيرية التي أنتجتها الصناعات الثقافية ليست يشكل ثقافي أدنى بعيد عن الفن
واالدب ،وهي ليست ثقافة خاصة بفئة اجتماعية معينة ،اذ ال تعبر عن شكل
حديث للثقافة الشعبية ،وانما هي بالمفهوم األنثروبولوجي مجموعة من التصورات
الخاصة بمرحلة لها مميزاتها االنتاجية الهادفة الى توجيه وتفعيل السلوكات الفردية
والجماعية الخيالية والواقعية حول الوجود االنساني بشكل عام .2ويضيف أنه مثلما
Morgan, Culture populaire et culture supérieure
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توجد ثقافة وطنية تنتجها المدرسة ثقافة دينية تنتجها الكنيسة ،وثقافة انسانية ينتجها
الفن والفلسفة  ،...فانه توجد ثقافة جماهيرية تنتجها الصناعات الثقافية التي يمكن
اضافتها الى االنواع االولى .وبالتالي يرى أنه إذا لم تكن الثقافة الجماهيرية هي الشكل
الوحيد المنتشر في القرن العشرين ،فإنها تمثل االتجاه الجماهيري الجديد والحقيقي
لهذا القرن الذي اجتمعت فيه ثالث عناصر خاصة بالمجتمعات الصناعية وهي
التقنيات االتصالية والسوق االستهالكية والديمقراطية الجماهيرية.1
ان الثورة االتصالية التي أدت الى عولمة الثقافة قد جلبت العديد من االشكاليات حول
مفهوم الحشود وحقيقة تباينها اجتماعيا ،لذلك تختفي صعوبة التفكير والبحث في الميديا
والثقافة كميديا الثقافات بمجرد ما نتخلص من الغموض الذي أحاط تاريخيا بمفهوم
الثقافة الجماهيرية الذي ظهر في منتصف القرن العشرين طبقا للمنطق الفكري السائد
في تلك المرحلة ،والذي ورث من القرن التاسع عشر قضية الفكر الهابط التي مرت
في حقيقة االمر بعدة مراحل تاريخية ،اذ كانت المرحلة االولى في منتصف القرن
التاسع عشر حيث أدى التصنيع والتحضر الى ظهور طبقة وسطى تميل الى أعمال
هابطة تقليدا للفن التقليدي.
وفي منتصف القرن العشرين أصبح هذا الفن هدفا مفضال لالنتقادات الموجهة لمفهوم
الثقافة الجماهيرية بحيث استخدم المثقفون اليساريون الفن الهابط إلدانة ثقافة المجتمع
االستهالكي المتنامي .في هذه المرحلة ،تعلق االمر بالمنتوجات الثقافية التي نشرتها
وسائل االعالم الجماهيرية والتي تم تحميلها بالمعاني التي تتناقض مع المعايير القيمية
والمعايير الجمالية .كما تأثر التفكير في موضوع الثقافة والميديا بافتراضات النظرية
األنثروبولوجي التطورية التي صنفت الثقافات الى راقية وهابطة انطالقا من مبدأ
التمركز حول الذات ،الى جانب النظرية األنثروبولوجية االنتشارية التي فسرت التباين

Edgar Morin, La culture de masse https://anthropohira.wordpress.com/2015
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بين الثقافات اسنادا الى مفهوم البؤرة الثقافية وديناميكية انتشار السمات الثقافية عبر
العالم.
أفرز انتشار التقنية واالنترنت عددا من االشكاليات والرهانات التي تختلف عما كان
سائدا تاريخيا بشأن انتاج المعنى والثقافة .ان ما يزعج في الثقافة الجماهيرية حسب
كوستاف لوبون هو مصطلح " الجمهور " الذي طرح على الثقافة أكثر من مشكلة ألنه
ال يدل على عملية ابداع ونشر الثقافة ،وانما يشير الى الحشود المتلقين والمرسل إليهم.
لقد تم حسبه االنزالق الى ثقافة الحشود ،بحيث وصف هذا المصطلح الذي ظهر كرد
فعل النشغاالت القرنين التاسع عشر والعشرين وانتشار النقد االجتماعي ضد
الليبرالية ،بالكثرة الالواعية والعنيفة والبربرية التي يتم على يدها االنحالل الذي يفقد
المجتمع قواه
االخالقية واالبداعية.1
وحسب هذه الرؤية ،الحشود هي التي ترسم الفوضى في المجتمع كنتيجة النطماس
شخصية الفرد وانخراطه فيها الى درجة دوبان وعيه في موجتها التي تجعله دائما في
حالة تلقي لألفكار بدال من انتاجها ،فتجذبه االنطباعات واالفكار السهلة والسطحية
وغير المنطقية .من جهة أخرى ،يبدو أنه ليست الوقائع ذاتها هي التي تؤثر على
مخيلة الحشود ،وانما الطريقة التي تعرض بها هذه الوقائع ،لذا يشكل االنزالق
التاريخي الى ثقافة الحشود المأزق الحقيقي.
يشير هذا الموضوع بشكل عام الى الفزع و الهلع االخالقي الذي صاحب ظهور
المجتمع الصناعي الذي شهد اختفاء تدريجيا العالقات االجتماعية التقليدية مقابل ظهور
كتل من االفراد يخضعون الى قوة الدعاية التي تمارسها الميديا .ان المجتمع الصناعي
قد اعتمد في عملية بناء نظمه على راس المال والمواد الخام والطاقة ،لكنه ونتيجة
للتحوالت التي وقعت في هيكلة وبنية ووظائف

تنظيماته

االجتماعية والثقافية

Alain Soral, Psychologie des foules de Gustave Le Bon http://www.agoravox.tv
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وغيرها ،تغيرت أنماط العالقات االجتماعية والقيم والمعايير التي أثرت في الناس
وحددت سلوكاتهم دا خل الجماعات التي ينتمون اليها ،وهذا ضمن التأثير الذي
تمارسه الميديا .في الحقيقة ،هذا الواقع لم يؤدي بالفرد الى فقدان اجتماعيته وانتماءاته
للجماعات ،رغم أنه ظل متمسكا بوسائل االتصال الحديثة التي استولت عليه وفق
ديناميكيته جديدة أثرت على المادة الثقافية وشكلها.
يرى الباحث لعياضي نصر الدين أن الثقافة وقعت منذ التسعينات ،بسبب االنتقال من
التماثل الى الرقمي واالفتراضية التي أدت الى التداخل بين االعالم واالتصال في
'التلعيب' كأسلوب تفاعلي يهدف الى تطبيق آليات عمل في سياقات مرتبطة باإلعالم
واالتصال لجلب المستخدمين وضمان مشاركتهم في تحقيق أهداف محددة ،وأيضا رفع
مستوى تفاعلهم ومساهماتهم ،ذلك الن هدف التلعيب هو توفير االليات التي تشجع
على المشاركة والتفاعل وربح الرهانات واالنجاز والمتعة...

1

ان تفكيك مفهوم الثقافة الجماهيرية في شكلها الحالي يظهر أنها غير خالية من الوعي
سواء تعلق االمر بالوعي الفردي أو الجماعي ،الن الحديث عن تغييب الوعي في
وسط المستخدمين تحت تأثير الميديا هو حديث عن تراجع قدراتهم العقلية التي من
خاللها يدركون الوقائع والحقائق التي تجري من حولهم .ان حقيقة هذا األمر هي انه
مع الميديا تم االنتقال من مستوى الوعي الجوهري الكامن في كل فرد الى مستوى
الوعي الكوكبي .2ويدل أيضا مصطلح الوعي الذي ظهر في مطلع القرن الماضي
بفضل أعمال الفيلسوف النمساوي هورسيل ( )1938-1859مؤسس الفينومينولوجية
على فكرة حديثة نشأت مع الفلسفة الكالسيكية لديكارت ولوك ،وحملت عدة معاني
لكنه ا تعرضت لالنتقادات الشديدة بسبب اختالطها مع وجهات النظر واالحكام المسبقة
التي ال تساعد الناس على الفهم واتخاذ القرارات التي تخص مختلف القضايا ...

1نصر الدين لعياضي ،المثقف ووسائل اإلعالم رهانات االمتاع والمؤانسة المرجع ذكر سابقا
Sylvie Octobre, La culture à l’ère numérique : réflexions sociologiques
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من جهة أخرى ،يرى السوسيولوجي أوليفيي دونات أنه رغم سقوط الثقافة في التنميط
وبالتحديد التنميط الدولي وتحولها الى وصفات جاهزة تبحث عن جماهير مستهلكة،
فان بقاء النقد االجتماعي الذي تغطيه وتغذيه الميديا دليل على أن هذه االخيرة هي
احدى عوامل تشكيل الثقافة وتشكيل الوعي بها سواء كان وعي صائب أو وعي
زائف .كما تساهم هذه الميديا في تدعيم مسألة التكامل في الثقافة على مستوى التعبير
عن الخصوصيات واالختالفات ،في حين تمكن من التحاور مع كل من يعتقد أن الثقافة
متجانسة .1وبالتالي ،ال يشكل مصطلح الحشود أي خطر على الميديا أو الثقافة ،الن
توسيع تعريف الثقافة في بعده التاريخي واألنثروبولوجي يبين أن االحكام المسبقة
حول شرعية المنتوجات الثقافية المختلفة تتطلب استحضار االساليب التي تم اتباعها
في عملية االنتاج ،والتي من خاللها تعبر الميديا عن المعاني التي تحملها تلك
المنتوجات الثقافية في عصرنا الحالي .لهذا ،تعتبر الثقافة تعبير عن فعل جماعي ينتج
المعنى حول العالقات االجتماعية والتحوالت التقنية واالقتصادية الكبرى في عالقتها
بالتجارب الفردية.
لقد كان المفكر ايدغار موران ( )1921سباق الى البحث في البعد األنثروبولوجي
للثقافة اذ قال بأنها تعبير فردي وجماعي رافق التحول من مجتمعات الصناعة الى ما
بعد الصناعة .اعتبر االنسان كائن ثقافي أنتج مجموعة من الوسائل واالدوات وطور
أشكال للتعبير والتواصل ،ومن مظاهرها اللغة والمؤسسات وأنماط العيش والتبادل.2
ان االهتمام بالبعد األنثروبولوجي للثقافة يعني حسبه دراسة السلوكات الثقافية والمعاني
التي تفرزها الثقافات االجتماعية وتعقيدات ظواهرها وواقعها .كما يفيد البحث في البعد
التاريخي والمتغيرات التاريخية للثقافة في العثور على االدلة التي تبين مدى نسبية
المعارضة التي فصلت بين المنتوجات الثقافية التي خضعت للتصنيع وتلك التي لم
(31) Olivier Donnât, Les pratiques culturelles à l’ère numérique
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تخضع له ،الن االساس في هذا الموضوع هو التأكيد على ان كل االبداعات الثقافية
تخضع لمقاييس عملية تقنية وفنية سواء في الثقافة التقليدية او الثقافة الجماهيرية.1
ثامنا :الثقافة في الميديا أو ميديا الثقافات.
تقودنا هذه المسألة الى التفكير في تسمية 'ميديا الثقافات ‘ :ميديا كوساطة وصناعات
ثقافية والثقافة كعالقة أنثروبولوجية تحكمها النسبية ،ونقصد بها العالقة بمنتوجات
الثقافات في ظل وساطة الميديا لإلشارة الى تنوع المنتوجات الثقافية وتعدد
االستخدامات .فمن خالل تفعيل المقاربة األنثروبولوجية المعاصرة لميديا الثقافات
واالستفادة من موضوعات سوسيولوجيا التلقي والدراسات الخاصة بالحركات
االجتماعية والفضاء العمومي ،وكذلك االنتباه الى عالقات السلطة في الثقافة...الخ،
نضطر الى اعتبار ميديا الثقافات مجال للبحث يساعد على تطوير نتائج التحول الثفافي
وعمليات بناء الهويات وتجديدها ،فضال عن تشكيل الممارسات والحركات الثقافية .ان
العمل بتسمية ميديا الثقافات يعني تنويع منهجية البحث من خالل اللجوء الى التحليل
السيميولوجي و السوسيولوجي و االتنوغرافي للمجتمعات االفتراضية بهدف التعرف
على خصوصيات مهنيي الميديا و طبيعة المهن و جماعات المستخدمين كفاعلين جدد،
والتعرف أيضا على معاييرهم الخاصة والمشتركة ورهاناتهم وخصوصيات التنظيمات
والشبكات والفضاء العمومي االفتراض والفضاء الخاص العمومي وغيرها من
الظواهر التي تبين أن ميديا الثقافات كمبحث ليست مجال بحثي جديد وليد قطيعة
جذرية مع ابستيمولوجية واقع ثقافي واتصالي قديم ومرشح لالندثار ،وانما هي مجال
قائم على التجديد االبستيمي والمفاهيمي ،وهذا استجابة للمتطلبات الفكرية التي
صاحبت تطور عالقة الميديا بالثقافة...
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وال نعتبر الثقافة ،في إطار ميديا الثقافات مجرد انعكاس للواقع ،بل هي التعبير
الحقيقي والواقعي عن التوترات والقلق والرغبات التي تظهر في سياق اجتماعي ثقافي
معين .فمن خالل متابعة الجدل والصراعات الموجودة داخل الفضاء العمومي
ومالحظة كيف يتم التعبير عنها ،نتمكن من التساؤل حول االحداث والتصورات التي
تشترك على سبيل المثال في بناءه وتجسيد الممارسات الثقافية وكيفة ظهور االقليات
وهويتها ،كما يمكن مالحظة أيضا كيف تساهم المشاركة الفنية الذاتية في مجال الثقافة
في تشكيل التجربة الثقافية االجتماعية للفرد وكيف تسمح بتسيير الهويات
والصراعات...

1

ان ميديا الثقافات هي مجال واسع للبحث العلمي في علوم االعالم واالتصال التي
تشهد حركة فكرية واسعة من أجل اعادة النظر في التوازنات التي أحدثتها الصناعات
الثقافية واالعالمية بهدف ربط عالقات جديدة بين المضامين التقنية واالتصالية
والثقافية وتقديم نماذج بديلة لإلنتاج والتوزيع واالستهالك الثقافي .كما يسمح مجال
ميديا الثقافات التفكير في المنتجين والمستهلكين الجدد االفتراضيين وتوضيح حدود
العالقة بين التسويق والميديا والصناعات الثقافية .ومن أجل تجديد معاني االبداع
الثقافي ،ينبغي تطوير المنتوجات الثقافية واالستخدامات االجتماعية طبقا لما يساهم في
تطوير خدمات الميديا خاصة في القطاع السمعي – البصري الرقمي والميديا
التفاعلية.
ان مقاربة ميديا الثقافات أو ما يسمى أيضا ثقافات الميديا كبراديقم جديد تهتم اذن
بمراجعة العالقات بين التطور التقني واالستخدام االجتماعي والميديا .انها واقع
متطور يتطلب دراسة كل الممارسات لوضع استراتيجيات مستقبلية تنمي دور الميديا
في االقتصاد االبداعي من خالل تحليل مستقبل االنتاج واالستخدامات بما فيها

(35) Eric Macé,Les médiacultures :un changement de paradigm

1

http://www.liberation.fr/cahier-special/2008

326

االستخدامات الرقمية والتملك من خالل إدراك حقيقة التحوالت والفرص والمخاطر.1
تتطلب ميديا الثقافات في هذه المرحلة وضع سياسة ثقافية رقمية تنظم الروابط الثقافية
االفتراضية وتنشئ مخابر إلبداع الفعل الثقافي والتجديد الثقافي في أجواء الميديا
والرقمية .ان الموضوع يتطلب أيضا تطوير السياسات العمومية لمحاصرة الفجوة
الرقمية وربح رهانات ارسال وانتقال المنتوجات الثقافية وفق إطار مرجعي واضح
ومتفتح على اللغات والتعددية اللغوية ،فضال عن تطوير مجال البحث في ميديا
الثقافات على مستوى التعليم العالي وفي كل التخصصات كاالقتصاد والقانون
واالجتماع والفن واالعالم واالتصال .الخ.2
يهتم مجال ميديا الثقافات بالثقافية واالستخدامات الرقمية وعالقتها بالممارسات الثقافية
التقليدية وتأثيراتها على وقت الفراغ .وتهدف ميديا الثقافات الى تطوير االبحاث الكيفية
القادرة على تحليل جوانب التغيير الذي تشهده الثقافة في عالقتها بالميديا حسب
خصوصيات وسائطها المتعددة من خالل االعتماد على المالحظة والمشاركة ومتابعة
المناقشات واإلحاطة بظروف التلقي والسياق العام .وترى افتراضات ميديا الثقافات
كمجال جديد للبحث أن المعارضة بين الثقافة القديمة والثقافة الحديثة ال تختفي،
وتضيف أن الوسائط الجديدة تتطلب مهارات وتستدعي توفير شروط للممارسات
الثقافية التي تبين أهمية التزاوج بين الفاعلين الثقافيين وفاعلي الميديا على أساس أنها
تشير الى التداخل بين وسائل االتصال والتقنية وتنوع الوظائف التي أدت الى ثراء
الظواهر الجديدة في مجالها.3
وعمليا ،تهدف ميديا الثقافات الى تجاوز االتجاه االمبريقي واالكتفاء باإلحصائيات،
وكذلك تجاوز االتجاه النقدي المتدمر من التأثير والدور السلبي للميديا واالغتراب
Molénat, Les médias, nouvelles formes de culture
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الثقافي مقابل العمل على تدعيم ااستقاللية الفاعلين وبناء قدراتهم على الفعل الثقافي
واالبداع ،ألنه بهذا المعنى تستخرج الجماهير من الممارسات الثقافية المتعددة
والمتنوعة اشباعات قد تكون غير متوقعة .ان أساس ميديا الثقافات هو منظور الفهم
الشامل للجمهور المستخدم من اجل تحليل مواقفه الفعلية ،اذ ال تهتم به وال تتعامل معه
باعتباره كتلة واحدة او حشد من الناس ،ولكن من خالل مفاهيم التمايز بين اعضائه
إلظهار خصائص العوامل التفاعلية التواصلية بين الثقافة والميديا وتطوير االهتمام
بالوساطة الى غير ذلك من المسائل التي تشكل االطار التحليلي الذي يكشف االليات
التي تتحكم في العالقة بين الثقافة والميديا ،علما بأن االطار التحليلي التفاعلي بين
ا لثقافة والميديا هو الذي يمكن من ضبط العناصر المنهجية التي تؤدي الى الوقوف
على االليات المتحكمة في ميديا الثقافات التي تهندس الثقافات .
أخيرا ،توجد بين الثقافة والميديا في كل المجتمعات عناصر االلتقاء والتكامل .فالثقافة
تعتمد على الميديا التي تضمن لها االنتشار بينما تظل الميديا بدون جدوى إذا لم تغذيها
الثقافة بالمعلومات والمعارف والمضامين .لذلك ،تخضع ميديا الثقافات الى قواعد
جديدة تبرز مختلف التقاطعات بين التقني والثقافي بهدف فهم التحديات التكنولوجية
الكبرى التي تظهر في االنتاج الثقافي وفي نظم المعلومات من كل نوع .ففي الوقت
الذي مازال البعض يعتقد أن التكنولوجيات الحديثة وخاصة منها الرقمية ورسائلها
االعالمية واالتصالية تشكل تهديدا أساسي للثقافة ،تسعى ميديا الثقافات وبعيدا عن
الحتمية التكنولوجية والتشاؤمية الثقافية الى توجيه الميديا في الثقافة وفق مبدأ المقاسمة
المشتركة والمقاسمة دون عوائق والمفاوضة الجماعية التي تبسط عملية التفاعل
والتبادل الثقافي في العالم االفتراضي.
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الخاتمة:
ال شك أن للتطور التكنولوجي ولظهور الميديا انعكاسات على الثقافة في كل
المجتمعات .في هذا االطار،يبدو أن التفكير والعمل في حقل ما يسمى ب "ميديا
الثقافات" هو فرصة معرفية لمناقشة موضوع الثقافة وتحوالت المشهد اإلعالمي
واالتصالي ،وكذلك رهانات التغيير من منظور جديد يركز على توصيف التحوالت
في مجال الثقافة والميديا من خالل االعتماد على أدوات جديدة لمقاربة نظرية ومنهجية
تتيح للباحث إمكانية فهم إشكالية وجدلية العالقة بين الثقافة والميديا بعيدا عن المنظور
التقليدي الذي بات هو االخر يتغير بفضل الوزن المتنامي للميديا في حقل الثقافة،
والتي كثيرا ما تقع في حالة انفصام نتيجة التناقض بين ما يجري في العالمين الواقعي
واالفتراضي الذي يرتبط بمتغيرات تنتمي الى سيادة جيل جديد من وسائل االعالم
واالتصال.
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ملخص
تهببدف هببذه الدراسببة المؤلفببة مببن شببق نظببري وآخببر تطبيقببي ،إلببى تسببليط الضببوء علببى
القيمببة النوعيببة التببي أصبببح يضببطلع بهببا اإلشببهار .ولتوضببيح هببذا المرمببى المضببمر،
اعتمببدت الدراسببة أوال ،علببى المقاربببة السببيمائية الفاعلببة فببي الحقببل الببداللي العالمبباتي
الموجه إلى تفكيك اإلرسال الخطابي بمكوناته اللغويبة والبصبرية والنسبقية .ثانيبا ،علبى
النتاج السوسيولوجي للمتغيرات االجتماعية المنفعلة.
وخلصببت الدراسببة إلببى أن الخطبباب اإلشببهاري التلفببزي فببي المغببرب ،يسببير علببى ذات
الببنمط العببالمي المببروج لقببيم معينببة تسببتقي ُمب ّ
شببراتها مببن عببوالم الحاضببر واالسببتهالك
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 ورغم بعض الفروقات الفنية والموضوعية والسوسيولوجية الماثلة ببين.والتملك والحلم
. إال أن نقط االتفاق ال ُمسوقة بين الموردين تبقى بادية للمعاينة،النسقين الثقافين
القنبوات-االستهالك-القيم-السوسيولوجيا-السيميائيات-اإلعالن/ اإلشهار:الكلمات المفاتيح
.المغربية
Abstract:
No one can doubt that the viewers of advertisements in
Morocco and others Arabic countries in general, are still
arguing about the importance which advertisements play in
regard to its artistry, technicality, and mediation to our daily
lives. Especially in the previous years, these advertisements
were characterized by a big movement in technology. This
movement helped to enrich the act of doing advertising, not
just by describing it as a tool for buying or persuading, but
for the role beyond the benefits it gives to the good and
services. Thus, the social and cultural values which result
from the semiotic coding and iconics are broadcast in the
ads.
This study concluded that, the Moroccan advertisements in
TV goes along the international ones which promote some
specific values. These values are derived from the modern
world, such as, consumption, possession, and fantasies
despite the cultural differences artistically, objectively, and
sociologically. Never the less shared interest that is
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promoted between suppliers stay clear and obvious for
inspections.
Key words: Advertising, semiotic, sociology, values,
consumption, signs,
(Al aoula, 2M, Medi 1 TV).

337

مقدمة:
شهدت الحقبة الزمنية الحديثة ،تطورات نسقية وبنيوية اتسمت بالسرعة والتحبول البدائم
في كافبة المجباالت االقتصبادية واالجتماعيبة والسياسبية والثقافيبة واالسبتهالكية ،وخيبر
برهبببان ،مبببا نلمحبببه حاليبببا مبببن الببببروز الفجبببائي والمتوثبببب لإلببببداعات الفنيبببة والتقنيبببة
المرتبطة بمجاالت اإلنتاج والتسويق والتواصل.
تسنُّم تكنولوجي في دأب ال يفتأ وال يخالجه فتور ،كيف ال ،والعبالم يشبهد اتسباعا زمنيبا
مبببا بعبببد حبببداثيا ،تماهبببت فيبببه مفببباهيم العولمبببة التجاريبببة والتببببادل البيقطبببري للبضبببائع
واألمببوال والعالمببات التجاريببة ،واكبهببا تخصببص فببي التصببنيع وضببخامة فببي اإلنتبباج
السببلعي ووفببرة فببي القاعببدة الخدميببة ،ممببا أسببفر عببن فببائض فببي اإلنتبباج وغببزارة فببي
العرض.
وترافبق هبذا ،مبع تطبورات مذهلبة فبي وسبائط اإلعبالم واالتصباالت ،نظبرا إلبى الببدور
الكبير الذي أنيط بهبا فبي تبرويج البضبائع والسبلع والخبدمات ،وببث األفكبار والمشباعر
العابرة للقارات.
وفي ضوء ذلك ،اكتسحت اإلعالنبات جبل الفضباءات االجتماعيبة التبي يتحبرك ضبمنها
اإلنسببان .فغببدونا نصببادفها فببي معظببم األمبباكن المتوقببع مببرور وجلببوس وتنببزه وتنقببل
العمالء فيها؛ فنجده علبى شاشبات التلفزيبون وأثيبر اإلذاعبات ،وعلبى صبفحات المواقبع
االلكترونية وجدران المحالت ،وعلى صبفحات الجرائبد والمجبالت ،وفبي وسبائل النقبل
والطرق ،وفي البريد االلكتروني والرسائل النصية...
مشكلة الدراسة
يقر المتتبع للمشهد المغربي والعرببي عمومبا ،أن دخبول اإلعبالم علبى خبط الصبيرورة
الحياتيببة ،كببان لببه أثببر حيبوي فببي تحببوير ط ْيببف مجببال االنفتبباح علببى مخرجببات السببوق
العالميبببة ،ومبببا اكتنزتبببه مبببن معروضبببات وأنمببباط عبببيش ،أفبببرزت بتحريرهبببا للتبببدفق
اإلعالمي اإلشهاري آثبارا علبى كافبة المسبتويات ،جبراء إفادتهبا مبن سببر أغبوار نفبس
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المسببتهلك ،والتغلغببل فببي حيثيببات سببيكولوجيته وأحالمببه ،مببع تطلعهببا المتواصببل إلببى
ترويج أكبر للسلع والخدمات .وبالتالي فتح المجبال لعقبد المقارنبة واالختيبار بينهبا عببر
مجبباراة ثقافتببه ومرجعياتببه التببي غببدت تُمثببل روح العصببرنة .وكببان مببن قطببوف هببذه
سببت الفببرد والمجتمببع وتعاقببدهما .وعلببى غببرار مببا ذكببر،
التفاعليببة الدالئليببة ،تغيببرات م ّ
ولتسليط الضوء على تلكم العالقة ،تمت صياغة اإلشكالية التالية :إلى أي مدى استطاع
اإلشهار التلفزي اإلفادة من الدوال السيميائية فبي التبأثير فبي المتغيبرات السوسبيولوجية
للمتلقي المغربي؟
ولتبسيط هذه اإلشكالية ت ّم تفكيكها إلى تساؤالت فرعية:
ما المقصود باإلشهار؟ وما هوية المعلنين على شاشات القنوات المغربية؟
كيببف أفبباد الخطبباب اإلشببهاري مببن المقاربببة السببيميائية؟ وإلببى أي درجببة عبّببأ دوالببه
اللسانية واأليقونية بالمحموالت الداللية بغية تحريك التأثير؟
إلبببى أي درجبببة حقّبببق الفعبببل اإلشبببهاري اسبببتهدافا للعناصبببر السوسبببيولوجية إن علبببى
المستويات األسرية والمرجعية؟ وما هي القيم التي يتشوفها من وراء ذلك؟
الفرضيات:
بنا ًء على المالحظات األولية للظاهرة المدروسة ،وعلبى استكشباف ميبدان الدراسبة ،تب ّم
اعتماد الفروض واالحتماالت التالية:
قوة اإلشهار تكمن فبي آلياتبه الرمزيبة والالشبعورية المودعبة فبي أيقوناتبه وألفاظبه ،أي
إرساله اللفظي التصويري؛
تختلف المخرجات المعنوية لإلشهار ،باعتبار الجنس والعمر والمستوى المهني ،وقدرة
البنية الثقافية الذهنية للمستهلك على االحتواء أو المقاومة؛
تتنببوع النتببائج السوسببيولوجية التببي تببنجم عببن تجربببة التعببرض الببواعي والغيببر الببواعي
للصورة اإلشهارية على مستويات األسرة والثقافة والمرجعيات؛
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ضببخامة التببدفق اإلعالنببي يسببهم بقببوة فببي ترسببيخ ونشببر قببيم وأنمبباط مختلفببة عمببا ألفببه
المجتمع.
أهمية الدراسة:
تتميز علوم اإلعالم واالتصال بكونها حقوال متعددة التخصصات ،بحكم تلفيقها لثلبة مبن
المجاالت الكمية والنوعيبة .ومنهبا ذلبك التبأثير العمبودي لوسبائل االتصبال ،ذات الفبرع
اإلشهاري المرتبط بسلوك المرسبل إليبه (المسبتهلك) .فبإذا كبان ينباط بعلبم البنفس مبثال،
الحببديث عببن الببوعي السببيكولوجي والقببدرة علببى تفكيببك إوالياتببه ،فببإن الببنهج السببيميائي
يروم تشظية الدوال المحمولة في ثنايبا وخبايبا المرسبالت المبراد عبرهبا االنسبياب إلبى
عمق الوعي وإحداث انقالب ضمنه .ومن ث ّم ،التحكم فبي المعرفبة العاطفيبة والوجدانيبة
وال ُح ْلمية ،التي تنتج لنا أنماطا وسلوكات وطرق اختيار تنمحي مبع صبيرورات األدوار
السوسيولوجية التقليدية والحديثة.
مببن هببذا المنطلببق ،تتشببوف هببذه الدراسببة إلببى تتبببع التجربببة واحتببذاء مببديات مواكبتهببا
للتطببور العلمببي واإلبببداعي الببذي تسببتمد منببه فعاليتهببا .كمببا تشببرئب إلببى فهببم إمكانببات
الخطاب اإلشهاري في ترسيخ قيم ومحددات جديدة للمجتمع المغرببي .وعمومبا ،تطمبح
الدراسة إلى:
إلقبباء الضببوء علببى اإلشببهارات وال سببيما التلفزيببة ،وأهميتهببا فببي سببوق الداللببة وإثببارة
المتلقي وابتكار أو ضعضعة متغيرات سوسيولوجية (الثقافة ،األسرة ،المرجعيات)؛
تعريبببة البببدور البببذي تلعببببه اإلشبببهارات فبببي إنجببباح التفاعبببل ببببين الجمهبببور المسبببتقبل
والمؤسسة المعلنة؛
االعتماد على الدراسبة الكميبة والنوعيبة عببر اسبتخدام المالحظبة لجمبع المبادة البحثيبة،
ومببلء أسببئلة االسببتمارة بُغيببة تفريغهببا فببي جببداول ورسببوم بيانيببة،تبرز نتببائج صببياغة
اإلرسال اإلشهاري.
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منهج الدراسة:
بما أنها دراسة استطالعية مستعرضة ،1فإن المبنهج البذي نتبوخى مبن خاللبه الوصبول
إلى النتائج المبحوث عنها ،يتمثل في مبنهج المسبح البذي يعتببر أكثبر المنباهج اسبتخداما
في البحوث الكشفية والوصفية والتحليلية.
أدوات الدراسة:
ارتأينا في دراستنا أن نوظف أدوات:
المالحظة :يسبتعمل النباس عبادة هبذه األداة بشبكل فعلبي فبي حيبواتهم اليوميبة العمليبة.2
وفي هذه الدراسة ،اخترنا المالحظة المنظمبة القصبدية ،بغيبة رصبد وتحليبل الوصبالت
اإلشهارية التي تم تسجيلها وجمعها على فترات بث معينة سلفا.
االستمارة :هي من األدوات األساسية في البحوث ،خاصة في علوم اإلعالم واالتصال،
حيث تستخدم للحصول علبى معلومبات تمبس حيباة المسبتجوبين بهبدف اسبتكناه آرائهبم
ومببواقفهم وتوقعبباتهم ومعببرفتهم ووعببيهم بالنسبببة لحببدث مببا أو أي مشببكلة أو نقطببة تهببم
الباحث.3
حدود الدراسة:
قصد الوصول إلى نتائج ومعطيات تقترب من وضع تعميم مناسب لموضبوع الدراسبة،
ت ّم تحديد:
المجال الجغرافبي :القنبوات المغربيبة األكثبر مشباهدة :القنباة األولبى والثانيبة وميبدي آن
تيفي.

 - 1أحمد بدر :أصول البحث العلمي ومناهجه ،الكويت :وكالة المطبوعات ،الطبعة  ،1982 ،6ص .299
2

 -معن خليل عمر :الموضوعية والتحليل في البحث االجتماعي ،بيروت :دار األفاق الجديدة ،الطبعة ،1983 ،1

ص .190
3

 -عبد هللا ابراهيم :البحث العلمي في العلوم االجتماعية ،الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،الطبعة ،2

 ،2011ص .225
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المجال الزماني :استغرق تسبجيل وجمبع الوصبالت الفيلميبة اإلشبهارية مبا ينهباز شبهرا
كامال ،وبالضبط من يوم  5ماي إلى مستهل شبهر  10يونيبو .أمبا الحبدود اليوميبة ،فقبد
أطرت العينبات المسبجلة ببالنظر لفتبرة البذروة المسبائية ،ببد ًءا مبن نهايبة نشبرة األخببار
الرئيسية لكل قناة إلى حدود بداية البرنامج الموالي .والجدول رقم  1يسلط الضوء على
زمن العينة واسم القناة.
فترات عينات اإلشهار من القنوات التلفزية الثالثة :شهر ماي وأوائبل يونيبو لسبنة
2014
القناة اإلعالمية

موعد بث نشرة األخبار الرئيسية

القناة األولى

21 : 00

القناة الثانية

21 : 15

ميدي آن تيفي

20 : 45

جدول رقم ( )1يبين فترة العينة اإلشهارية الخاصة بكل قناة
ضبط المفاهيم :تتساوق مفاهيم الدراسة مع:
اإلشبببهار :أو اإلعبببالن ،هبببو أحبببد عناصبببر المبببزيج التسبببويقي البببذي بواسبببطته تحببباول
الشركات أو المؤسسات أو الدول المعلنة الوصول إلى جمهورها ومبتغاها.
الرسببالة اإلشببهارية :مضببمون وشببكل اإلشببهار المببراد إرسبباله ،الحامببل لبيانببات خاصببة
بالخدمببة ،ومعلومببات عببن صببفات ووظببائف البضبباعة ،ومبباكن تواجببدها والعببروض
والتخفيضات الممنوحبة مبن الشبركة المعلنبة ،إضبافة إلبى ميزتهبا الفنيبة والتقنيبة وحتبى
قيمتها االجتماعية والرمزية.
المتغيببرات السوسببيولوجية :بمببا أن مجببال الدراسببة متسببع األطببراف ،ودر ًءا للتيببه فببي
محبببباوره ،فقببببد ُحصببببرت المحببببددات االجتماعيببببة فببببي أنسبببباق تتببببراوح بببببين األسببببرة
والمرجعيات الثقافية.
342

القنوات التلفزية الثالثة :أُطرت العينة البحثية في ثالث قنبوات تببث علبى طبول التبراب
المغربببي لمببدة عببرض تغطببي  24/24سبباعة ،وهببي القنببوات األكثببر متابعببة واسببتقطابا
للجماهير.
خطة الدراسة :اشتملت على مقدمة وإطار منهجي ومبحثين واستنتاج وخالصة وخاتمبة
وقائمة المراجع.
المبحث األول :اإلطار النظري
المطلب األول :المفهوم والكرونولوجيا
تعريف اإلشهار:
تشتق لفظة اإلشهار من مادة شهر والشبهرة ،أي ظهبور الشبيء فبي شبنعة حتبى يشبهره
النبباس ..والشببهرة وضببوح األمببر ..ورجببل شببهير ومشببهور :معببروف المكببان مببذكور.
والشهر :القمر ،سمي بذلك لشهرته وظهوره.1
أما اإلعبالن فمادتبه مبن ال ِعبالن والمعالنبة واإلعبالن :المجباهرة ،فيقبال ع ِلبن يعلبن علنبا
وعالنية ..إذا شاع وظهر ..واإلعالن في األصل :إظهار الشيء.2
وفبي االصبطالح يعرفبه معجبم  :Le Petit Robertبأنبه" عمليبة أو فبن خلبق تبأثير
نفسي في الجمهبور ألغبراض تجاريبة أو عمليبة التعريبف بمنبتج أو نبوع معبين والعمبل
على االستمالة والجذب" .3يركز هذا التعريف على عملية التأثير السيكولوجي ودورهبا
البنائي في صياغة االقتناع واالستمالة الواعية والال واعية.

 - 1ابن منظور :لسان العرب ،بيروت :دار صادر ،الطبعة  ،2008 ،8حرف الراء ،فصل الشي.
 - 2المرجع نفسه ،حرف النون ،فصل العين.
- Paul ROBERT, « Dictionnaire, Le nouveau Petit Robert », éd. Dictionnaire le

3

Robert, Paris, 1996, p.1818.
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وتصببفه الجمعيببة األمريكيببة للتسببويق بأنببه " :الوسببيلة الغيببر الشخصببية الهادفببة لتقببديم
األفكار عن السلع والخدمات بواسطة جهة معلومبة نظيبر أجبر مبدفوع القيمبة " .1ينحبو
هببذا التعريببف مفهببوم المقابببل المتمثببل فببي دفببع األجببر ،إضببافة إلببى تفاعليببة االتصببال
الشخصببي .ويُح ب ّد كببذلك بأنببه " كببل شببكل مببن أشببكال االتصببال التفبباعلي الببذي يسببتخدم
الحوامل المدفوعة الثمن لفائبدة مرسبل أو معلبن معلبوم" .2وعلبى نفبس منبوال التعريبف
السابق ،يؤكد على قضية األجر واالتصال التفاعلي المتبادل بين أطبراف العمليبة .كمبا
يوصف اإلشهار التفلزي بأنه " استعمال الوسائل السمعية البصبرية لنشبر مكثبف لفكبرة
معينة أو حدث أو طلب ".3
ما يثير االنتباه في تحديد الظاهرة اإلشهارية ،هو التنوع الهائل فبي االقتراحبات لدرجبة
قد تبدو متناقضة .ولهبذا السببب رام لبويس كيسبنال ) (Louis Quesnelفبي دراسبته
لتعريف اإلشهار تقرير سبعة تصورات تتجاذب االصبطالح وتهفبو ببه إلبى الجهبة التبي
تراها مناسبة لها ،وذكر أن:4
اإلشهار نسق تواصلي يجمع بين منتجين ومستهلكين بواسطة رسالة؛
اإلشهار نشاط فكري يجمع بين مبدعين أدبيين فنيين؛
اإلشهار عالم مليء بالعالمات وهو تقنية للداللة منبعث من أنساق سيميائية وبالغية؛
اإلشهار صناعة ثقافية الغاية منها إشاعة ثقافة جماهيرية في مقابل أخرى راقية؛
اإلشهار سالح للبيع وأداة للحث عليه في معترك تنافسي بين المنتجين؛
 - 1إيناس رأفت مأمون شومان ،استراتيجيات التسويق وفن اإلعالن ،العين-اإلمارات العربية المتحدة :دار الكتاب
الجامعي ،الطبعة  ،2011 ،1ص .116
- Philip KOTLER, Bernard DUBOIS: Marketing management, éd.8, Pearson,

2

Paris, 1994, p.590
- Pierre KENDE : la publicité et l’information du consommateur, In

3

communications, n° 17, Ed. Seuil, Paris, 1971, p. 43
- Louis QUESNEL: La publicité et sa philosophie, In Communications, n° 17,

4

Ed. Seuil, Paris, 1971, p. 58
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اإلشهار شكل من أشكال الرأسمالية واستغالل للمستهلكين وهدفه جني األرباح؛
اإلشببهار هببو مؤسسببة للمجتمببع البيروقراطببي لالسببتهالك الموجببه ،إنببه خطبباب مببؤدلج
ومستلب؛
وبقراءة التعاريف السابقة ،يلوح أن السبب في تفاوتها وتباينها يرجع إلى تنبوع الحقبول
المعرفية والمرجعيات الفلسفية الدارسة للموضوع .ورغم ذلك ،نزعم أنها كلها تتمحور
حول نقطتين أساسيتين هما:
أن اإلشهار يتكبئ علبى وسبائط االتصبال الجمباهيري كالجرائبد والمجبالت والملصبقات
واإلذاعببة والتلفزيببون والسببينما واإلنترنببت ،...مببن أجببل نشببر معلومببات معينببة وبيانببات
خاصة عن بضاعة ما أو خدمة أو فكرة؛
أن اإلشهار هو فن أو رسبالة أو خطباب مبؤدى عنبه وغيبر مباشبر ،يشبرئب منبه معلنبه
الواضببح عببباجال أم آجبببال اسببتمالة المخا َ
طبببب باإلرسبببال ،عبببر االسبببتفادة مبببن خبببدمات
الوسببائط الجماهيريببة المتنوعببة ،مببن خببالل اإلفببادة مببن قطاعببات معرفيببة تتقبباطع فيهببا
السيكولوجيا والسوسيولوجيا واللغة والرموز واألنثروبولوجيا واألساطير واألحالم...
وعالوة عليه ،بمقدورنا اقتبراح تعريبف إجرائبي لإلشبهار ينحبو إلبى وصبفه بأنبه" ،كبل
ذاك النشاط االتصبالي الغيبر الشخصبي والمبدفوع األجبر ،البذي تنشبره وسبائط اإلعبالم
المختلفة لفائدة معلن يكون معلوم الشخصبية ،وهدفبه تحقيبق غايبات ترمبي إلبى اسبتمالة
المخاطب به فردا كان أم مؤسسة".

اإلشهار واإلعالن:
بالرجوع إلى تعريفات اببن منظبور السبابقة ،نستشبف أن الكلمتبين لهمبا لبه نفبس الداللبة
والحمولبببة مبببن حيبببث اإلظهبببار والوضبببوح والتشبببهير ،إذ يقصبببد بهمبببا مبببا تعنيبببه كلمبببة
) (Publicitéالفرنسبببببببية أو ) (Advertisingاإلنجليزيبببببببة .بينمبببببببا هنببببببباك كلمبببببببة
) (Publicityاإلنجليزيبببة ،التبببي تسبببتعمل بمعنبببى ضبببيق يشببببه ضبببروب الدعايبببة فبببي
العالقات العامة ) ،(Relations publiquesوهي نشر مقاالت فبي وسبائط اإلعبالم
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المختلفة ،ألجل تغطية منتج أو خدمة وتعريف الناس المعنيين بها ووضعهم فبي صبورة
واعيبببة حولهبببا ،وهبببو مبببا يقابلبببه فبببي الفرنسبببية اإلشبببهار التحريبببري

(Publicité

).rédactionnelle
وفببي هببذا الصببدد ،يتحبببتم علينببا أن ننببوه إلببى نقطتبببين مهمتببين؛ األولببى ،لهببا وشبببيجة
بخصوص االصطالح جغرافيًا؛ فدول المشرق العربي تتحدث عن إعالن ،فبي حبين أن
دول المغرب العربي 1تصطلح عليه إشبهار .الثانيبة ،وهبي أن هنباك ميبزا متواريبا ببين
اإلشببهار واإلعببالن؛ فكلمببة اإلشببهار تعبببر عببن معنببى اإلعببالن بمفهومببه التسببويقي لببدى
دول المشرق ،في حين أن كلمة اإلعالن تبدل علبى مصبطلح ) (Annonceالفرنسبي،
التبببي يقابلهبببا ) (Announcementباإلنجليزيبببة ،ويقصبببد بهبببا مبببا تنشبببره اإلدارات
والحكومببات واألفببراد فببي الصببحف مببن إعالنببات مصببغرة ومبوبببة .زيببادة علببى أننببا ال
نسبببببتخدم كلمبببببة اإلشبببببهار فبببببي وزن فاعبببببل ( ُمشبببببهر) ،ببببببل نسبببببتبدلها ببببببـ معلبببببن
) ،2(Annonceurوهو ما يشكل مفارقة عجيببة .ويببدو أن التقاببل ببين فعبل الترجمبة
الحرفببي وشببدو كلمببة عربيببة سببليقة تببوازي المعنببى التسببويقي الالتينببي ،قببد فعببل فعلببه
ووضعنا في إشكالية االختيار األنسب.
نشأة وتطور اإلشهار:
لو أردنا البحث بعمق في تاريخ اإلشهار ،لَ َوجب علينا استطالع تباريخ البشبرية نفسبها؛
فمنذ أن كان اإلنسان مفصحا عن نفسه بالكلمات والرموز واإلشارات ،...كانبت رغبتبه
تتمثل في تبليغها بشتى الوسائل للمتلقي ومشاركتها إياه.
وعلى مبر التباريخ ظهبر اإلشبهار/اإلعالن فبي صبور مختلفبة وألغبراض متنوعبة .فقبد
عثبر نمبوذج يعبود إلبى حبوالي  3000سبنة ق.م علبى ورق الببردي ) (Papyrusفبي

 - 1منى الحديدي :اإلعالن ،القاهرة :الدار المصرية اللبنانية ،الطبعة  ،2002 ،2ص .15
2

 -ميلودي العزوزي :االتصال اإلعالني ،الرياض :فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية ،الطبعة  ،1425 ،1ص

.147-146
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مصبببر ،يقبببدم مكافبببأة ماليبببة لمبببن يعثبببر علبببى عببببد آببببق .1ووجبببد إشبببهار فبببي حضبببارة
السببومريين فببي بببالد الرافببدين ،يوضببح بعببض التشببريعات والقببوانين .كمببا عثببر علببى
إشهارات تمجد االنتصارات ومواعيد المناسبات والمباريات األولمبية والعقود التجاريبة
لدى الرومان واليونان ،2وخصيصبا فبي مدينبة ببومبي ) ،(Pompéiحيبث كبان سبكان
اإلغريق بحكم تعـاملهـم بالتجبارة ،يشهبـرون بيعهبـم بطريقبـة شفهيبـة حيبث يعلبن الببائع
عن منتجاتـه بصوت مرتفـع فوق خشبة تصبلح كمسبـرح لبذلك ،أو عببر نقبش تعريفبات
للقوانين على ألواح خشبية أو حجرية.3
من جانبها ،شهدت الحضبارة العربيبة اإلشبهار فبي مجبال الشبعر والنثبر بأسبواق عكباظ
بمكببة والمربببد بالبصببرة .4ولمببا جبباء اإلسببالم وانتشببر فببي األرض ظهببر دور المنببادي
سمي بلك الشبتقاقه مبن ببرح ،بمعنبى كشبف،
الدالل أو البراح (كما يسمى في المغربُ ،
أي يكشببف السببلع والخببدمات للنبباس ،)5الببذي يجببوب الشببوارع والممببرات معلنببا بببأعلى
صوته ،ورافعبا عقيرتبه بضبرب طبلبه ،مؤذنبا ببأمر سبلطاني أو وصبول قافلبة تجاريبة.
ولعل مبا نقلبه لنبا صباحب العقبد الفريبد 6حبول قصبة التباجر العراقبي والبدرامي العاببد،
يبرز بجالء كيف أن جمال الكلمة ووزن الشعر يسلب عاطفة وعقل المستهلك.
 - 1منى الحديدي ،مرجع سابق ،ص 64
 - 2محمد جودت ناصر :الدعاية واإلعالن والعالقات العامة ،عمان :دار مجدالوي ،الطبعة  ،1998 ،1ص
.105
 - 3فيليب بروتون وسيرج برو :ثورة االتصال-نشأة أيديولوجية جديدة ،ترجمة هالة عبد الرؤوف مراد ،القاهرة:
دار المستقبل العربي ،1993 ،ص .37
 - 4المرجع نفسه ،ص .17
 - 5سعيد بنكراد :الصورة اإلشهارية ،آليات اإلقناع والداللة ،الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،الطبعة ،1
.2009ص .47
 - 6ا بن عبد ربه :العقد الفريد :تحقيق عبد المجيد الترحيني ،بيروت :دار الكتب العلمية ،الطبعة  ،1983 ،1ج،7
ص .17
قلللللللل للمليحلللللللة فللللللللي الخملللللللار األسللللللللود
قلللللللللد كللللللللللان شلللللللللمر للصللللللللللالة ثيابلللللللللله
ردي عليللللللللللللللله صلللللللللللللللالته وصللللللللللللللليامه

مللللللللللللللاذا فعلللللللللللللللت بزاهللللللللللللللد متعبللللللللللللللد
حتللللللللى خطللللللللرت للللللللله ببللللللللاب المسللللللللجد
ال تقتليللللللللللللله بحلللللللللللللق ديلللللللللللللن محملللللللللللللد
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وبالموازاة مع هذا المسبار ،ظبل اإلشبهار يحثبو الخطبى مبن مرحلبة الشبفاهة إلبى طبور
الببنقش والكتابببة ،حببين انببدمج مببع جنببوح تحقيببق بغببض األغببراض الخاصببة ب ِعليببة القببوم
وترف حيواتهم (كاإلعالن عن المناسبات العامة والكتب).
ومنذ ذلك الحين ،التحمت الصناعة والتجارة بالصحافة ،وغدا اإلشهبـار مبوردا أساسيبـا
يسهـم في تزايـد أعداد الصحف وتوسيع نطاق انتشـارهـا .كما ارتهن طرديا بالميل إلى
تغطيببة أكبببر قببدر ممكبن مببن الجمبباهير بببدل شببريحة نخبويببة كمببا كببان شببأنه فببي العقببود
السابقة .1وحينها ،انفلت من عقاله التقني ،وانساح في فضاء الوسبائط الحديثبة كبالراديو
التلفاز والمجلة واالنترنت والهاتف...
المطلب الثاني :البنية السيميائية للخطاب اإلشهاري
البنية الداللية:
إن أبببرز مببا يوشببح التواصببل فببي الخطبباب اإلشببهاري ،هببو تميببزه الفريببد بتمثيببل الواقببع
وتجريبببده مبببن سبببيرورته الطبيعيبببة ،وإحالتبببه إلبببى رمبببوز وقبببيم جديبببدة تسبببتلهم اإليقببباع
والحركيببة واالنببدماج مببن تضببافر األيقببون واللسببان ،حيببث ال ينفببك عببن الموضببوعات
والمرجعيات الثقافية المرتبطة باإلنتاجات اإلنسانية ،ونمط إجرائها كما هو شأن الحيبز
التواصبببلي ) (Proxémiqueالبببذي أثببباره هبببال ) (Hallأثنببباء حديثبببه عبببن المسبببافة
الفاصببلة بببين المتكلمببين ،ومببا يببنجم عنببه مببن عالقببة حميميببة تتجلببى فببي نبببرة الصببوت
وهمسة النغمة.2
وهكببذا ،تسببتقطب الصببورة اإلشببهارية زخمببا هببائال مببن التفسببيرات واإلسببقاطات ،مببن
خببالل تطيببف اللببون والشببكل التصببويري والحببرف الطببباعي ،3مشببيدة بكببل تقاطعاتهببا
 - 1دافيد فيكتروف :اإلشهار والصورة-صورة اإلشهار ،ترجمة سعيد بنكراد ،دار األمان (الرباط) ،مشورات
ضفاف (بيروت) ،منشورات االختالف (الجزائر) ،الطبعة  ،2015 ،1ص .23
 - 2سعيد بنكراد ،مرجع سابق ،ص .39-38
- Jean Michel ADAM et Marc BONHOMME: L'Argumentation publicitaire,

3

rhétorique de l’éloge et de la persuasion, éd. Armand Colin, Paris. 2006. pp.
196, 206.
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اللونية والتشكيلية واللغوية واأليقونية ...قوة أخباذة ورمزيبة ميتافيزيقيبة ،جعلتهبا تتفبوق
على وتيرة اإلشهار في صوره الخطابية واللسبانية ،بحكبم أن غزارتهبا العالماتيبة تغبدو
جميعها دواال.1
إن التفكير في الخطباب اإلشبهاري والسبيما صبورته الفنيبة ،ال يمكبن أن يبتم بعيبدا عبن
أنمبباط بنبباء قواعببد وعالمببات التببدليل البصببري القصببدي ،المنبببجس مببن الموضببوعات
الثقافية للمجموعات اإلنسبانية ،وبالبذات إذا علمنبا أن الخطباب اإلشبهاري أمسبى سبلطة
آنية ،تثيرنا قِيمنا وتستهوي أذواقنا .وهنبا مكمبن خطورتبه ،حيبث تتشبابك مبع تشبكيالت
اللغة واللسان واللون واإليقاع واإلطبار ...لغايبة أعمبق تتخطبى التبأثير البوظيفي ،وإنمبا
تصبو ترسيخ سبلوكات اختياريبة أمبام انفعباالت مسبتهجنة ،انطالقبا مبن التبرويج ألبديبة
المنتوج المعلن وإطرائه فبي عبوالم الخيبال واالسبتيهام .وفبي مقبام كهبذا ،يتوجبب علينبا
صياغة مرافعة تخص الصورة وتفكيك تسنيناتها ومساءلتها عبن حزمهبا الشبيفرية ،مبن
خببالل المقاربببة السببيميائية التببي تسببترعي لببيس جببرد الببدوال التقريريببة فحسببب ،وإنمببا
استقصاء تلك المخبوءة في عالمبات خطاببه التواصبلي؛ ألنبه سبنن بصبري مركبب مبن
دالئل رمزية وأنساق لسانية ترتكبز علبى أسباليب اشبتغال اللغبة الطبيعيبة والبالغيبة فبي
مستوياتها الصوتية والمعجمية والداللية.
المستوى األيقوني
سنن نمطبي فبي
الصورة سواء كانت فوتوغرافية أم تشكيال أم نحتا ،تنتظم ضمن مساق َ
التدليل يشبه –جدال -كل النصوص اللسبانية ذات الفصبائل اللغويبة الطبيعيبة ،فهبي ذات
دالالت مسببتقاة مببن أشببياء أو سببلوكات أو موضببوعات أو أشببباح فببي أوضبباع متنوعببة،
تتولد عندما تتفاعل عوالم مخيالية وأجناس ثقافية منبثقة من نسيج حضاري معين .غيبر
أن هببذه الببدالالت المضببمنة بالصببورة ،تجعلنببا نتسبباءل عببن الكيفيببة التببي تشببكلت بهببا
وتحولببت إلببى عالمببات سببيميائية؟ وكيببف غببدت شببعرنا أم لببم نشببعر ،سببننا تأويليببا قببابال
- Olivier BURGELIN: « Sémiologie et publicité », In Les Cahiers de la

1

publicité. N° 15, 1965, p. 99
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لبببإلدراك واإلحالبببة علبببى مراجبببع وسبببياقات ،قبببد تببببدو عجائبيبببة إذا مبببا اطلعنبببا علبببى
امتداداتها؟.
الصورة التقريرية:
تتببراءى الصببورة فببي هببذا الطببور البببدئي التببأويلي ،وكأنهببا أ َ ْه َملببت حمولتهببا األيقونيببة
المببأَّرة فببي الرمبوز والثقافببة والبنفس واألنثروبولوجيببا والتعبيبرات الجماعيببة ...وغببدت
بِ ْكببرا عببن كببل مواضببعة دالليببة ،خاصببة فببي اإلشببهار ،حيببث يبببرز لنببا الشببكل البسببيط
كحصببيلة للرؤيببة المسببقطة علببى الصببورة ،فببي غيبباب تطبيقببات ثقافيببة علببى الرسببالة،
لكونها قد عملت على صهر التسنينات الثقافية وقولبتها فبي معنبى طبيعبي آدمبي ،1خبا ٍل
من كل تحوير أو تغيير للفطرة.
إنهببا تحبباكي فببي داللتهببا الطوريببة ،تعريببف العالمببات المزدحمببة بببين أطببر القبباموس
المعجمي الذي يلغي السياق ويمسح التداولية مبن مقامبه .وحينهبا ،يظبل المبدلول بمثابتبه
قيدا يحاصر نبض النص ويخنقه .2فتغدو الكلمبة بنيبة مسبتقلة ال تجبد معنبى إال بتقاربهبا
ومحاذاتها مع كلمة أو إشارة أخرى ،وهذا ما يحيل على تشبع بارث ببنيويته المتأصلة.
إن التقرير فبي الخطباب المرئبي الصبوري يكتسبي ضبرورة قصبوى ،ويتمتبع بحضبور
يتببرنح بببين القببوة والضببعف ،بببين البببروز والخفببوت .وهببو أمببر يسببتحيل ترائببي خطبباب
إشببهاري دونببه ،ألنببه لببيس إال تركيبببا تعبيريببا جماليببا ،يجمببع عناصببر تتخللهببا عوامببل
التضببمين المنفصببلة ،المشببكلة رمببوزا تعبيريببة دالئليببة وعالمببات قويببة ش باردة ومجمببدة
ومتدفقببة ،تطبعهببا الصببورة التقريريببة فببي قالببب صببوري معجمببي خبباص بكببل جماعببة.
لكنها ،ببالرغم مبن عوزهبا للنظبام وشبرودها وتسبمر تبدليلها النيبئ ،ترنبو بوضبوح إلبى
إثببارة التعبيببر العبباطفي وبلببورة إجابببة موحببدة مببن لببدن جماهير/مسببتهلكين عببالميين ال
تجمعهببم ثقافببة أو لغببة ،وذلببك إذا مببا ُ
طببرح علببيهم سببؤال مفبباده :إلببى مبباذا تشببير هببذه
- Roland BARTHES, Rhétorique de l’image, In communications, n° 4, Ed.

1

Seuil, Paris, 1964. p.46
 - 2عبد هللا محمد الغذامي :تشريح النص ،الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،ط .2006 ،1ص .111
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الصورة؟ أو ماذا تعني؟ .سيكون جوابهم دون غضاضة أو تلكبؤ أنهبا تشبير إلبى المنبتج
الفالني أو الخدمبة العالنيبة الظباهرة فبي الوصبلة التصبويرية ،بحكبم مباشبرية الصبورة
وبروز شعار الشبركة وجبالء ماركتهبا ورقميبة مبدلولها .فبالجمهور المسبتهدف يتعبرف
بسالسببة وسببهولة كبيببرتين علببى محتببوى الرسببالة االتصببالية ،جببراء قصببدية الهبببدف
وتعيينية األيقون لموضوعه ،المستفز لكوامن النفس المبثوثبة فيمبا وراء اللبون واإلطبار
والبببدوال .هنبببا ،يزحبببف عنصبببر آخبببر مبببن تكبببوين الصبببورة اإلشبببهارية ليخلبببق المتعبببة
والهيجان السيكو الثقافي.
الصورة التضمينية:
إذا نعتنببا الصببورة التقريريببة بأنهببا ذات منحببى داللببي رقمببي ،فببإن الداللببة فببي التضببمين
تبدو أكثر تناسبا مع مبدأ التناظرية ُحيال تشعب الدوال وتقابل العالمات وتنوعهبا ،التبي
تتفتق عنها الصورة التضمينية تبعا لإلشارات اإليديولوجية المضمرة.
فببي الطببور الخلفببي مببن بنيببة الفببيلم التسببجيلي اإلشببهاري ،الباعببث علببى االقتنبباع بهببذا
المسحوق المنظف واالنخراط في تلك الخدمة االتصالية ...تنساب العالمات باضطراد
كثيف ،فتهيل مجازات تشكيلية حاملة في كنهها دالئل رمزية وثقافية منفتحة على العبين
المبصرة وموجهة إلى الذات المستقبلة ،المصنفة هوياتيا واقتصاديا ضمن نوعية معينبة
من الطبقات السوسيو ثقافية.
إنهبببا تتبببيح لكبببل متلقي/مشببباهد الفرصبببة المواتيبببة ،ألن يضبببع عليهبببا بصبببمته وطابعبببه
الشخصببي ،ويجببد فيهببا حاجاتببه المراكمببة لتمببثالت واسببتيهامات وسببياقات منقوشببة فببي
غيابات الزمان والتاريخ .إنها ممتعة لدرجة استجابتها لكل معطى وألي حلم.
ورغببم ذلببك ،فهببي ال تَسببقط فببي التقريببر الفبج؛ فبباألفالم اإلشببهارية تختلببف عببن السببينما
الروائية ،حيث ال يسمح بكبل شبيء وال قبول كبل مبا يبراد ،ببل التصبوير والبتلفظ مبنظم
ومخطببببط لببببه .فتحظببببر مببببثال أشببببكال القبببببح والبشبببباعة والعنببببف الممببببنهج والجببببنس
البورنوغرافي ،وتنزاح دوما عن العمق الصريح ،وتكتفي  -عن علم  -باإلبحبار حبول
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الغواية والحومان حول اإليحاء ،حيث الشهوانية الناعمة واإلغبراء االسبتيهامي .1فتبدنو
من دهباليز اللبذة وتخطبو فبي اتجباه المنفعبة دون أن تلمسبها حسبيا .وتعمبل علبى إماطبة
اللثببام عببن الجببزء والطببرف ،لتتببرك للمتلقببي تكملببة الخاتمببة وإضببافة الخالصببة وانتقبباء
النهاية التي يريدها وتتماشى مع طبيعته وسيكولوجيته العارمة.
إن قبببوة اإليحببباء المضبببمرة تكمبببن فبببي سبببرعته ومباغتتبببه الفجائيبببة لبببإلدراك النفسبببي
الالشعوري .يصرح عبالم البنفس الروسبي فالديميبر بيختيريبف ،2أن اإليحباء يبؤثر فبي
كل مكان ال عن طريق اإلقناع المنطقبي ،ببل يبؤثر فبي المجبال النفسبي علبى نحبو غيبر
مباشر ومن غير معالجة مناسبة ،فيركز على االنفعاالت والمشاعر ويلتبف حبول العقبل
ويخمد فعالية الوعي وينوم الحارس.
وموضوعه ارتقاء ليشمل ليس القبول أو الرفض فحسب ،وإنما تحسين وتقببيح مبا يبراد
له .وبذا ،تمسي "فرمتة" تامبة؛ فالمعلن/الوسبيط ينتقبي مبن الكلمبات والصبور تلبك التبي
تنماز بالمناورة والمخاتلة الدالئلية ،لدرجة أنها تتسرب وتدب في كيان المتلقبي دون أن
توقظ أيًا من متاريسه الرقابية.
وهنا ،تتكفل الصورة الغمرة والكلمة الساحرة بتوليد تمبثالت وجبوانح وجدانيبة للمشباهد
تصيّره واثقا بما يقال له ،األمر الذي يعزز سترها بالنفعية فينزلق فيها دون وعبي منبه،
مما يضعه في مرتع التأويل الالمحبدود ويجعبل المبؤ ِول يجبد مبا يبحبث عنبه فبي البنص
والصورة (الفيلم) ،أي يجد ما يرغب في أن يجده بحسب بول ريكور.3
وبالتبع ،تغدو عوالم الصورة ال ُمسوقة دالة على الكونية والشمولية اإلنسانية ،باعتبارهبا
حاضبرة فبي كبل المجتمعبات ،فبال تخلبو منهبا دولبة وال تنفبك عنهبا ثقافبة وال تشبذ عنهببا
 - 1جيل ليبوفيتسكي وجان سيرو :شاشة العالم-ثقافة وسائل إعالم وسينما في عصر الحداثة الفائقة ،ترجمة راوية
صادق ،القاهرة :المركز القومي للترجمة ،ط  .2012 ،1ص .260
 - 2سيرجي قره مورزا :التالعب بالوعي ،ترجمة عياد عيد ،دمشق :الهيئة العامة السورية للكتاب .2012 ،ص
.129-128
 - 3مصطفى صفوان :الكالم أو الموت-اللغة بما هي نظام اجتماعي ،ترجمة مصطفى حجازي ،بيروت :المنظمة
العربية للترجمة ،الطبعة  ،2008 ،1ص .54
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نفس حداثية ،ألنها مكرسة وجوديا بين الدوال وضبمن التضبمينات المسبتترة .وفبي هبذا
المضمار ،تتجلى جمالية الصورة الرمزية-العالماتية المحملة بانسبيابية الداللبة وتبداعي
الكوامن التي تنتظر من يفجرها ويوجدها من القوة إلى الفعل.1
الداللة في الصورة اإلشهارية بين التقرير والتضمين:
إن الكشف عن األواصر التي تنسج الداللة الناتجبة عبن التبداخل ببين البعبدين التقريبري
(الصورة فبي عنوانيتهبا) والتضبميني (الصبورة فبي إيحائهبا) يتطلبب معرفبة بالتجبارب
الثقافيبة واألدوار االجتماعيبة والتحبف الجماليبة للجماعبة اإلنسبانية التبي أنبتج فيهبا هبذا
التجاور الداللي .فهو يتجلى بسيطا وسباذجا عنبد اسبتقباله ،لكنبه يحمبل عنفبا وقبوة قمينبا
بأن يبدفع إلبى القولببة والتغباير والتفباوت علبى مسبتوى بنيبات التلقبي .بنيبات توليديبة ال
ساحل لها ،تسفر عن تأويالت وتحويرات تفضي بها إلى صياغة قالب تفكيكي ،في كبل
لفة من لفاته تستخرج قيمة داللية ،تتماهى مع مبدأ اإلحالة أو لنقل مع لعبة اإلحالة التي
ال قرار لها وال استقرار.
ومنه ،تكمن قبوة المبدلوالت وتبزداد سبطوتها وحبذاقتها فبي انفصبامها عبن رتبق البدوال
الجامدة؛ فكل إشارة سيميائية دالة ترجع إلى إشارة لغوية أو بصرية .وهكذا دواليك فبي
سيرورة انسيابية ،2تحرر المعنى من أصفاد المعجم وتبعثه مبن رونبق البالغبة المتولبدة
من قوة األصالة ،3التي رغم تعقيداتها وإيماءاتهبا الممتبدة ال تخبرج عبن محاكباة الفنبون
اإلبداعية النفعية المنبثقة من الواقع ،الشتمالها على رسالتين :األولى تعيينيبة ال تنحبرف
عن التناظر الطبيعي لنفعيتها البحتبة التبي ال تسبتجيب إال للحاجيبات األوليبة والوظيفيبة.
والثانية إيحائية تتسرب نحبو أبعباد موغلبة فبي البنفس ومحفبورة فبي تخبوم القبيم الثقافيبة
 - 1أمبرتو إيكو :السيميائية وفلسفة اللغة ،ترجمة أحمد الصمعي ،بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،ط ،1
 ،2005ص .316
 - 2دانيال تشاندلر :أسس السيميائية ،ترجمة طالل وهبه ،بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،ط  ،2008 ،1ص
.146
- Jean-Charles CHEBAT, Georges M. HENAULT: « L’efficacité de l'image

3

publicitaire », In Communication et langages, n° 22, 1974, pp. 115-116.
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(معانقة النجوم ،ركوب الرياح ،الطيران ،الرجوع إلى عالم الشباب ،)1...بفعل كسبرها
ألرسان الواقع وتجاوزها لقيوده البيولوجية.
المستوى اللغوي
اللغببة سببجية بشببرية تفتقببت عنهببا الفطببرة بشببكل مرتجببل وبببال وعببي ،2وأضببفى عليهببا
اإلنسان طابع التكرار والتعاقبب وسبخرها للتواصبل مبع نفسبه ومحيطبه ،وجعلهبا وعبا ًء
سببا لتجاربببه .وفببي موضببوع الصببورة اإلشببهارية ،باعتبارهببا ليسببت فقببط
ألفكبباره ورم ً
وسيلة أو منتوج تجباري ،ببل موضبوعا سبرديا وجنسبا أدبيبا يقببل االنزيباح واالخبتالف
والتضبباد والمجبباز ،3تنصببهر المرئيببات مببع اللفظيببات فببي بوتقببة نسببقية .ويظببل المجببال
البصري إذا ما اعتبر كمجمبوع أنظمبة خاصبة باإلببداعات البصبرية غيبر مهبيمن علبى
جل تمظهراته ،بل ُمش َّكل توافقيا مع رسائل غير بصرية.
بمعنى آخبر ،تبأتلف الرسبالة البصبرية مبن أنمباط تعبيريبة –لسبانية أساسبا -بغيبة تكميبل
خطابها وتحقيق الغاية من إرسالها .وال يلتفت ساعتها للغة المستعملة إن كانبت فصبحى
أم عامية أم أجنبية أم مزيجا.4
إن من مميزات الصورة اإلشهارية المتجليبة أمبام أعيننبا فبي شبتى الوسبائط اإلعالميبة،
هو غناها وتعدد معانيها ) 5(Polysémieوقابليتها لتوليفات تأويلية غير محبدودة .ببل
وأحيانببا تختببزن تضببادا فببي المعبباني ،وتختببزل كثافببة فببي التأويببل ،ممببا يجعلهببا حاضببنةً
لببدوال وعالمببات ج ّمببة ،األمببر الببذي قببد يببؤدي إلببى بعببض الخلببط والتشببويش ،فيشببوبها
 - 1سعيد بنكراد ،مرجع سابق ،ص .199
 - 2جيمس تريفل :هل نحن بل نظير؟ ترجمة ليلى الموسوي ،عالم المعرفة ،العدد  ،323يناير  ،2006الكويت:
المجلس الوطني للثقافة والفنون وافآداب ،ص .57
 - 3شوقي المصطفى :المجاز والحجاج في درس الفلسفة-بين الكلمة والصورة ،الدار البيضاء :دار الثقافة،2005 ،
ص .95
 - 4فتيحة العقاب :فنية وفاعلية العالمات في الخطاب اإلشهاري-دراسة سيميائية لتفكيك الخطاب االشهاري ،مجلة
جيل الدراسات األدبية والفكرية ،العدد  ،3شتنبر  ،2014ص .107
- Roland BARTHES, Eléments de sémiologie, In communications, n° 4, Ed.

5

Seuil, Paris, 1964. p.126
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التببباس فببي تحديببد التأويببل الصببحيح .وعليببه ،وجببب النظببر إلببى الحضببور اللغببوي فببي
اإلشهار من خالل ثالث مستويات دالئلية:

1

مستوى تجويد الصوت الذي إذا ما أسيء استعماله تعكر سير الحملة التواصلية؛
مستوى تنظيم األصوات في كلمات وجمل تستوحي ما هو تقريري وتضمني؛
مستوى مادي تتخذه اللغة اإلشهارية إما شفهيا خَطابيا أو خطيا كتابيا.
المبحث الثاني :نتائج البحث الميدانية
كشبببفت المعطيبببات التحليليبببة للدراسبببة المنكببببة علبببى تسبببجيل ورصبببد وجمبببع وتحليبببل
الوصالت اإلشهارية المبثوثة في القنوات المغربية ،مجموعة من النتائج الكمية نوردهبا
كما يلي:
تاريخ بث اإلشهار :انطلقت الفترة الزمنية المشكلة للعينبة مبن  6مباي إلبى  10يونيبو ،
وبلغ عدد اإلشبهارات المسبجلة  681وصبلة علبى امتبداد  36يبوم .وتمخبض عبن ذلبك
تأرجح في الكمية المعروضة يوميا بمبا يناسبب الظبرف البرمجبي لكبل قنباة .إال أن أيبام
عطل األسبوع شكلت ارتفاعا هائال بلغ  31وصلة فبي القنبوات البثالث ،بينمبا أقبل يبوم
عرف عرض  11فيلم فقط.
وهكذا نتحصل على أن ظرفية البث وطبيعة الفترة الزمنيبة ) (Prime timeتتحكمبان
بقوة في كمية اإلشهارات .ورغم هذا ،فالحضور اإلشهاري أمبر ثاببت فبي كبل القنبوات
وال يغيب عن المشهد اليومي.
جنسية المعلنين :تكشف نتائج هذا المتغير أن الحصة المسيطرة كانبت للمنبتج المغرببي،
أعقبتببه فرنسببا باعتبارهببا الشببريك االقتصببادي التقليببدي للمغببرب ،متبوعببة بالمنتجببات
األمريكية .بينما سجل غياب المعلنين العرب.

- O. Burgelin, Op. Cit., p. 101

1
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رسم بياني رقم ( )1يبين جنسيات المعلنين
تبدي أرقام متغير جنسية المعلن هيمنة المعلنين المغارببة ،حيبث تسبمق النسببة إلبى 84
 ،%تتلوها نسبة الفرنسيين بنسبة  ،% 6ويأتي بعدها معلنو الواليبات المتحبدة بنسببة ال
تتخطى  ،% 3فيما تقتسم كل مبن الجنسبيات البريطانيبة واإليطاليبة واليابانيبة بالتسباوي
نسبة  % 6بمعدل  % 2مع بعض األعشار لكل منهم .بينما لم يظفر معلنو ال سويسبرا
وال هولندا إال بأرقام ال تكاد تغادر الصفر.
ما نلحظه لألسف هو ضعف الوجبود العرببي ببل انعبدام أي منبتج ينتمبي ألي دولبة مبن
دول العالم العربي ،والسبب يحيلنا على هشاشبة التعباون االقتصبادي ببين دول الجنبوب
عموما (افريقيا) وقصور التبادل التجاري بين العرب خصوصا.
اسم القناة التلفزية :على غير المتوقبع ،وعلبى غيبر مبا الحظنباه فبي التقبارير واألبحباث
المكرسة للمقارنة بين القنوات المغربية ،1التي كانت تعطبي للقنباة الثانيبة حصبة األسبد.
فقد بينت لنا الدراسة تقدم القناة األولى متبوعة بالثانيبة ثبم قنباة ميبدي آن تيفبي .غيبر أن

- Rapport du Gam : Le Grand Ftour des Annonceurs, Jeudi 10 juillet à Hyatt

1

Regency Casablanca, 2014. www.gam.ma p. 18
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تفسير ذلك يكمبن فبي نظبر الباحبث ،فبي طبيعبة الفتبرة الزمنيبة الخاصبة بالعينبة ،والتبي
تنقلب فيها فترة الذروة بين القناتين الرسميتين.
الشكل السردي :رغن التنوع الكبير في األساليب السردية المدمجة في الحبكبة الفيلميبة،
إال أن سيادة بارزة كانبت لصبالح الوثبائقي البدال علبى الموضبوعية والحياديبة والحبوار
المبوحي بالواقعيبة والتفاعليبة .ولبذا ،حباز نسببة  ،% 24.2تالهبا أسبلوب الحبوار ببين
الشخصيات الذي حظي بنسببة  ،%23.8وكبال األسبلوبين شبكال نصبف النسببة العامبة،
بينمببا جبباء كببل مببن أسببلوب الغنبباء والببرقص اإلشببهاري والمسببابقة والمونولببوغ فببي
المراتببب المتوسببطة بببين  % 16.9و  %10.3و .%9وفببي األخيببر اسببتقر كببل مببن
أسببلوبي االستشبببهاد بنسببببة  %5.7والمشبببكل الببدرامي وحلبببه بنسببببة  %2.9فبببي ذيبببل
القائمة.

رسم بياني رقم ( )2يوضح الشكل السردي المستخدم
إن ما يحفل به الخطاب اإلشهاري باالستناد إلبى معطيبات هبذه الدراسبة ،أنبه ال يكتبرث
باألسببلوب السببردي بقببدر مببا يهببتم بطريقببة اإلقنبباع ولببو علببى حسبباب الببذوق والبالغببة
العلمية ،فما يهم رجل الصناعة اإلشهارية هو بناء نسق داللي دال يمتباح مبن األسباليب
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اللغوية المتوفرة ،قد يكتنفها أكثبر مبن أسبلوب ،لكبن وجهتهبا النهائيبة واحبدة ،تتمثبل فبي
إقناع المتلقي ودفعه إلى تشكيل صورة اقتناعية عن المعلن.
اللغببة :الجببدول المببوالي (رقببم  )2يمببيط اللثببام عببن قضببية اللغببة المسببتعملة فببي اإلشببهار
وتغيببر مببدياتها حسببب كببل وسببيط مرئببي؛ فمببن مجمببوع الوصببالت البببالغ عببددها 681
تخطو الدارجة-العامية خطوات حثيثة نحو السيادة ( % 60.2في مجموع القنوات) في
محاذاة مع الفرنسية ( ،) % 25.4بينما الفصحى ( )% 12.8تنزوي كمبا تنبزوي مبن
التعليم ،في حين أن األمازيغية ترتسبم ماثلبة فبي أوراق الدسبتور ال غيبر ،حيبث لبم تكبد
تتجاوز الصفر (.)% 0.3
جدول رقم ( )2يبرز توزيع نسب اللغة المستعملة حسب كل قناة
اللغة المستعملة
الدارجة
القنببببببببببباة التكرار
األولى

التلفزية

المجموع

23

145

28

%النسبة 4,1% 21,3%

ميببدي آن التكرار
تيفي

الفصحى

%النسبة 3,4% 29,2%

اسببببم القنبببباة القنببببببببببباة التكرار
الثانية

199

العربية

66

36

%النسبة 5,3% 9,7%
التكرار

410

87

األمازيغية الفرنسية

أكثر من المجموع
لغة
2

0

38

,0%

,3% 5,6%
2

2

68

,3%

,3% 10,0%

0

67

,0%

,7% 9,8%

2

173

5

9

262
38,5%
245
36,0%
174
25,6%
681
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جدول رقم ( )2يبرز توزيع نسب اللغة المستعملة حسب كل قناة
اللغة المستعملة
الدارجة
القنببببببببببباة التكرار
األولى

التلفزية

المجموع

23

145

28

%النسبة 4,1% 21,3%

ميببدي آن التكرار
تيفي

الفصحى

%النسبة 3,4% 29,2%

اسببببم القنبببباة القنببببببببببباة التكرار
الثانية

199

العربية

66

36

%النسبة 5,3% 9,7%
التكرار

410

87

األمازيغية الفرنسية

أكثر من المجموع
لغة
2

0

38

,0%

,3% 5,6%
2

2

68

,3%

,3% 10,0%

0

67

,0%

,7% 9,8%

2

%النسبة ,3% 12,8% 60,2%

173

5

9

1,3% 25,4%

262
38,5%
245
36,0%
174
25,6%
681
100,0
%

نستنتج مما سبق ،أن المشهد اإلشهاري يشهد من جهة التوظيبف اللغبوي ،تنوعبا متباينبا
يشمل السنن العامي والفصيح والفرنسي وأحيانا اإلنجليزي ،لكن هذا التباين هو مبرتبط
بنوعيببة المتلقببين المسببتهدفين ،مببع مراعبباة الخببط التحريببري الخبباص بكببل قنبباة ،فالقنبباة
الثانية مختصة في الفرنسية ،في حين أن األولى تعطي األولوية للدارجة ،بينمبا تسباوي
قناة الشمال بينهما .وعموما ،يظل الخطاب اإلشهاري خاضعا للغة التداول اليومي.
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األسببرة :تنجلببي لنببا أكثببر وضببوحا القيمببة الحقيقيببة لألسببرة النوويببة مقارنببة بنظيرتهببا
الممتدة ،فباألولى حبازت نسببة  ،% 97بينمبا الثانيبة لبم تبتخط  % 3بمعبدل تكبرار لبم
يتجببباوز  8مبببرات فقبببط .هبببذه النسبببب لألسبببرة النوويبببة تبببنفض الغببببار عبببن الوضبببع
السوسبيولوجي لبدور األسبرة المغربيبة ومكانتهبا وحضبورها فبي المشبهد اإلعالمببي ،أو
لنقل ما يراد لها أن تكون عليه.
الجماعات المرجعية :حتى ينجح اإلشبهار ويسبتحوذ علبى األذهبان والنفبوس والجيبوب،
ال بد له مبن خلبق صبورة "نجبم" لبدى المتلقبين ،وال ببد لبه مبن إعبالء تصبور مفباده أن
المتلقببي بإمكانببه أن يببدوم شببابا ومحبوبببا وناجحببا ،وال يببتم ذلببك إال باالحتببذاء واالقتببداء
بببأمثوالت الممثلببين "الكومبببارس" والمشبباهير .فاألوائببل حضببروا بنسبببة  ،% 48بينمببا
حاز وصيفهم نسبة .% 46.7

رسم بياني رقم ( )3توزيع المرجعيات الجماعية
إن اقتناء المستهلك للسلعة المعلنة هو إلى حد ما ،اقتنباء تملكبي لبروح البنجم المشبهور،
واستحواذ انفرادي على جسده وحيازتبه ،وانصبهار كلبي مبع شخصبيته المؤلهبة .1ومبن
ثببم ،حلببول صببوفي فببي مكانتببه المجتمعيببة الثاويببة لببدى الجمبباهير .إن مبببدعي اإلشببهار،
يببدركون اسببتهواء الشببباب للحركببة والقببوة والحريببة والحيويببة ،ويببدرون غببرام النسبباء
بلحظات األمل واالسترخاء ،وحنينهن إلى روح الجماعة وشبوقهن إلبى زمبن البذكريات
 - 1إدغار موران :نجوم السينما ،ترجمة إبراهيم العريس ،بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،ط  ،2012 ،1ص
.146
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وروعببة العائلببة ،ويفطنببون لطموحببات الرجببال وآمببالهم ،ويفهمببون حبباالت االنغمبباس
الوجببداني والعبباطفي واللعبببي لألطفببال ...ولببذا ،يحبباولون بقببدر المسببتطاع ،اللعببب علببى
وتر هذه المواضيع واإلفادة مبن خلقهبا للمعنبى والتبأثير واإلقنباع وعوالمهبا التعبيريبة.1
مببن هنببا ،تُشببرعن قضببية االقتببداء بببالنجوم أنصبباف افآلهببة بوصببف إدغببار مببوران،2
وترتسي إيدولوجيتها السوسيولوجية بين األفراد كما ترتسي رمزية البساط األحمر لدى
زوار مهرجانات كان وأوسكار وبندقية ودبي ومراكش.
القببيم ال ُمسببوقة :يببزيح الجببدول الكمببي ،الغطبباء عببن توزيببع نسببب القببيم المسببوقة فببي
اإلشببهارات التلفزيببة المغربيببة علببى مسببتويات عببدة؛ فببأعلى قيمببة عمببل اإلشببهار علببى
تسليط الضوء عليها وتأويجها بقوة كانت قيمة الشعور باإلنجاز بنسبة فاقت ،% 21.9
تبعتها قيمة الحرية في االختيار بنسبة  % 17.5وقيمة الحكمة في الحياة بنسبة 15.1
 ،%بينمببا حصببلت منفببردة كببل مببن قببيم الصببداقة وعببالم مببن الجمببال علببى نسبببة % 8
ونيف .فيما استقرت قيمة الخبوف والتضبجر فبي نسببة  ،% 6.2متقدمبة علبى التبرويج
لحياة مريحة ومسرورة التي حصلت على نسبة  ،% 5.7وفي ذيل الجدول استقر على
التببوالي قببيم السببالم واألمببن ( )% 5واالطمئنببان إلببى المسببتقبل ( )% 2.6واالنسببجام
الداخلي (.)% 1
طبيعة العالقة االجتماعية
طبيعبببببببببببببة العالقبببببببببببببة

النسبة

النسبة التراكمية

أخرى

11,6

11,6

رومانسية

15,1

26,7

أسرية

20,1

46,8

االجتماعية

 - 1دانيال تشاندلر ،مرجع سابق ،ص .246-245
 - 2إدغار موران ،مرجع سابق ،ص .11
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صداقة

20,7

67,5

تقنية

32,5

100,0

المجموع

100,0

جدول رقم ( )3يبين طبيعة العالقات االجتماعية
بمقدورنا االستنتاج من االتجاه الذي يحرك به اإلشهار دفة قارب الحياة التي يبروج لهبا
ويحشببد لهببا مختلببف ميكانيزماتببه اللغويببة والبصببرية والدالليببة واأليقونيببة .إنببه خطبباب
يمتاح من الجديد ويهتبل فرص الوارد ليعمل بجد على تحيينه محليا .إنه يفعبل ذلبك فبي
تساوق مطلق مع أصله الوجودي ،فكما أن جل الماركات والعالمات التجارية المروجة
دعائيا تمتد إلى خارج المحلي ،فكذلك هذه السلع رافقت مجيئها بخطباب دعبائي يكبرس
نفبببببس نمبببببط وجودهبببببا وحياتهبببببا ،األمبببببر البببببذي سيسبببببهل إن تشبببببابهت المجتمعبببببات
المصدرة/المستوردة ثقافيا من االقتناء والشراء .ولبن يتباح هبذا المجبرى إال إذا تغيبرت
القببيم وتماهببت مببع أخببرى آتيببة مببن هنبباك .قببيم بتسببلطها وعنفوانهببا تكتسببح السببلطات
المؤسسية والرمزية في تالبيبها األسرية والمجتمعية وحتى السياسبية ،ممبا يترتبب عنبه
تغير في الوظبائف واألدوار والتمبثالت نحبو األحسبن واألفضبل يتسباءل سبمير إببراهيم
حسن في مقالبه الثبورة المعلوماتيبة عواقبهبا وآفاقهبا ،حيبث يقبول مستبشبرا " :نعبم ،إن
سبببلطات كثيبببرة سبببتتفكك ،ولكبببن بمعنبببى أنهبببا سبببتغير وظائفهبببا باتجببباه تخليبببق سبببلطات
ووظائف أكثر مرونة ،وأكثر تكيفا لتنبوع المصبالح والرغببات اإلنسبانية العامبة .أي أن
الخير الكامن سيتفتح وينمو رغم السلبيات واالستخدامات الضارة اليوم ،وبغبض النظبر
عن عواطفنا وغيرتنا الراهنة على التقاليد" ...1ويضبيف واعبدا ببالخير العمبيم إذا نحبن
تشبببتنا بشببرارات مببا تعببد بببه تغيببرات مببا بعببد التكنولوجيببا أن " أولئببك الببذين يجهلببون
التاريخ جهال تاما فقط يمكن أن يعتقدوا أن القيم التي يحملونها عصبية علبى التغييبر ،أو
بإمكانهم قهبر التكنولوجيبا بهبذه القبيم" .وكأنبه يتشباطر مبع دعبوى تعميبق اللغبة العربيبة
 - 1سمير إبراهيم حسن :الثورة المعلوماتية عواقبها وآفاتها ،مجلة دمشق ،المجلد  ،18العدد  ،2002 ،1ص
213-212

362

وترسيخ أوتادها وتثمين حضورها من خالل تعليم األجيبال الطريبة وتدريسبهم بالوسبيط
الدارجي-العامي.
وهنا بالضبط ،يرسخ الخطاب اإلشهاري قواه العاملبة فبي تأثيبل نسبقي يؤسبس علبى مبا
هو جديد ومنخلع من ربقة الموروث الرجعي الصاهر للطبقات في سبيكة واحبدة ،بينمبا
اإلشهار الراقي يقسمه إلى شرائح فوقية وتحتية ،ويتم كبل ذلبك فبي ضبمائم مبن الترفيبه
والتسلية.1
بهببذا المنطببق التقويضببي يسببعى مهندسببو الدعايببة إلببى ّ
دك الماضببي ومحببوه مببن الببذاكرة
وتسببويقه بأسببوأ حلببة وتصببييره مبهرجببا فببي أعببين المتلقببين .لكببنهم للمفارقببة ،يجهببدون
لتحيينه وبعثه في صاالت المتاحف ودهاليز االحتفاالت.2
استنتاجات وخالصات الدراسة:
بتجميع هذه التوليفة من التحلبيالت ،نسبتطيع وضبع إجاببة تبدنو مبن تجسبير راببط بينهبا
وبين اإلشبكالية الكببرى .فانطالقبا ممبا مبر معنبا نظريبا وتطبيقيبا ،تببين لنبا أن الخطباب
اإلشهاري خطاب متشابك مع مجموعبة علبوم وفنبون ،ومتولبد مبن مخباض ْ
ببين مجبالي
متقبباطع ،هدفببه النهببائي والمضببمر هببو دفببع المتلقين/المشبباهدين إلببى مباشببرة الشببراء
والحسم في اتخاذ قرار االقتناء الفوري.
بيببد أن هدفببه الربحببي األصببيل والمباشببر ،يتببوارى خلببف باقببة مببن الحمببوالت والرمببوز
والدالالت والخطابات واإلبداعات المزاوجة بين البصري واللسباني ،وعببر اإلفبادة مبن
تقنيات بالغية خطابية تستقي موادها اإلقناعية من تقنيات التقرير واإليحاء.
وعالوة عليه ،لم يعد اإلشهار سندا اقتصاديا بحتا ،وإنما بات:

 - 1جيل ليبوفيتسكي وجان سيرو ،مرجع سابق ،ص .43-40
 - 2المرجع نفسه ،ص .167
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مدخال للقيم ومبلورا لها في تصباف تبام مبع مبدخالت الحيباة المعاصبرة ،أي أنبه يقتبرح
المبادئ والتمثالت التي يجب التولبع بهبا ،واالحتبذاء بمسبارها ،وربمبا تسبويقه للموضبة
في اللباس وتسريحة الشعر وطريقة المشيء إشارة على ذلك؛
مدخال للهوية ،بمعنى أداة من أدوات بنائها ،وجسرا من جسور تشكيلها بما يصبنع نسبقا
مجتمعيا يمتاح من أسنان اللغة واالجتماع واالستهالك والنظرة لألشياء والحياة؛
مببببدخال للعالقببببات االجتماعيببببة ،أي أنببببه أمسببببى مروجببببا لنمذجببببة مغببببايرة لببببألدوار
والمسبببؤوليات التبببي يضبببطلع بهبببا الرجبببل والمبببرأة والطفبببل وكبيبببر السبببن والعامبببل
والموظف ...عبر تأويج نمط معين من السبياق العبائلي واالجتمباعي والبوظيفي ،اسبتقى
نجاعته وقابليته من معاضبدة المحبيط المتحبرر البذي نشبأ فيبه اإلشبهار ،فبي مقاببل بيئبة
سابقة اكتنفها الشمول والهيمنة المجتمعية.1
في ضوء كل ما سبق معنبا ،يلبوح لنبا أن قبدرة اإلشبهار علبى اإلقنباع تبتم عببر توظيفبه
لمقاربتي:
السبببيمياء :مبببن خبببالل اإلفبببادة مبببن عناصبببر الخطببباب اللغبببوي واأليقبببوني ،التقريبببري
والتضميني ،أي من مكونات التواصبل بمفهومبه العبام الشبامل للسبان الهجبائي والسبياق
العالماتي والـتأويل الرمزي.
وفي سبيل ذلك ،يمتاح اإلشهار التلفزي من مقومات السبرد والقصبة والحكايبة والبدراما
والهببزل والتسببجيل الوثببائقي والحببوار الجببدلي والرسببوم المتحركببة ،...ويهتبببل الفببرص
لتوظيببف إواليببات البالغببة والحجبباج ،مببن اسببتفهام واسببتنكار وتعجببب وإخبببار ...بمببا
يتوافق وغرضه االستراتيجي من الحملة اإلشهارية.
وهكببذا ،تصبببنع السبببيميائيات المعنبببى لتسبببلمه للمعلبببن ليُكيفبببه مبببع الظببباهرة االجتماعيبببة
المناسبة لصورة منتجه وخدمته.

- Gérard LAGNEAU: La sociologie de la publicité, éd.2, PUF, que-sais-je ?,

1

Paris, 1988, p. 5
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السوسيولوجيا :يناط بالظواهر االجتماعية دراسة المستهلك/المتلقي لإلشبهارات ،وسببر
كينونته وإدراك حاجاته السيكو سوسبيولوجية التبي لبن يبتمكن المعلبن مبن إببراز سبمات
منتجه وميزات خدمته بغير نسبق بيئبي يتمباهى مبع القبيم واالتجاهبات والثقافبات المبراد
تأويجها ،وبالذات خصال تعلي من األنا االجتماعية ومن قيمة الضبمير البذي يعكبس مبا
يراه افآخرون اتجاهنا عبر إصالح العيوب –استهالكيا -التي يلمحها افآخرون فينا.1
ومببن ث ب ّم ،يسببتعير المعلببن مببن العالمببات المنبثقببة مببن دالئببل اللغببة ،مببا يطمببح لببه الفببرد
ويصبو إليه فبي جماعتبه ليتسباوق معبه .وكأنبه يقبول للمتلقبي" :مبا أسبوقه وأروجبه مبن
خدمات ومنتجات ،هو في الحقيقة لك ..ولك وحدك ،..ف ِبه تنتمي ،وبه تُقبيّم ،وببه تصبنع
مرجعيتك ،وبه تبني أسرتك ،وبه تختار لغتك ،وبه تسلك طريقة عيشك".
إن إفادة اإلشهار من حقل السوسيولوجيا تنم عن تصميمه لعالمه الخاص ،حيث الحقيقبة
اإلشهارية المتوشحة بالمتعة والطوباوية ضدا على واقعية الحيباة وإكراهاتهبا الوظيفيبة.
وإزاء هذا المنظور ،كان اإلشهار وال يزال يغلب على نمطبه البدعوة إلبى :أوال التقليبد،
عبر تسويق صورة مثالية عن القيم التليدة وتصييرها وجيهة ومعقولبة لبدى البذات ،مبن
خالل تنميط الحكايات الشعبية وتجسير الروابط العائلية وتثمين الوشائج الوطنية .وثانيبا
التجديببد ،عبببر تغييببر األدوار وتحببديث األسببرة وتمجيببد المشبباهير وتكببريس االسببتهالك
وه ب ّد االدخببار ومسبباوقة الموضببة وخلخلببة قببيم الببال اسببتهالك والقناعببة والعببيش علببى
الكفاف ...ألنه من مفرزات الحيباة المعاصبرة وعولمبة حبدودها التبي محورهبا اإلنسبان
في قالبه الدنيوي.

 - 1فيليب بروتون وسيرج برو ،مرجع سابق ،ص .100
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الخاتمة
إن اإلرسببال اإلشببهاري التواصببلي القصببدي يرمببي أوال وأخيببرا فعببل الشببراء وتهيببيج
رغبة االقتناء ،ولبلوغ هذا الهدف المادي البحت ،يوظف آليات ت ِعد وتبشر المتلقي لبيس
بالحصول على النفبع اليبومي والجبودة الوظيفيبة فحسبب ،وإنمبا تثيببه بنيبل روح المنبتج
وأصببالة الخدمببة وتبشببره بقببيم السببلعة وتمببثالت البضبباعة ،إنببه يتعببالى عببن التوظيببف
المادي ليبيع الجميل والراقي والنخبوي والنشيط والدائم.
وفببي سبببيل تلببك األهببداف المببا وراء نفعيببة ،يمببد اإلشببهاريون أيببديهم لعلببوم السببيميائيات
ورموزها وقدرتها على بناء المعاني وسوق البدالالت المتاخمبة لمبا هبو مقببول ومعباش
ثقافيبا ،فبي تكيببف قصبدي لالنتمباء السوسببيولوجي ،حيبث تسبتثمر العالمببات لتجعبل مببن
تحيبببين الشبببراء واقتنببباء الماركبببة فعبببال وواقعبببا اجتماعيبببا ،ينتمبببي إلبببى كتلبببة الظبببواهر
االجتماعية الرازحة تحت سيرورة الزمن وسياق التاريخ والمنبثقة مبن دور األم ولعبب
الطفل وانسيابية اللغة ونمذجة المثال وتدويل السلوك وعولمة الذوق.
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ملخص:
تعد قضايا المرأة من أبرز القضايا التي تشغل وسائل اإلعالم التي تحرص على
تقديمها للجمهور اعتبارا أن المرأة هي تلك المرآة التي تنعكس فيها صورة الحياة
والعائلة والمجتمع ،فتقدم األمم أو تخلفها يظهر من خالل تقدم أو تخلف حياة نسائها.
وفي الجزائر فقد خصص قطاع اإلعالم حيزا مهما لطرح قضايا المرأة الجزائرية من
خالل برامج ساهمت في تعزيز الدور االجتماعي للمرأة الجزائرية التي قطعت أشواطا
طويلة إلثبات ذاتها وفرض وجودها في مختلف مجاالت الحياة ،فبعد أزيد من خمسين
سنة من االستقالل تمكنت المرأة من تبوأ مكانة محترمة في مختلف األصعدة ،وتعتبر
قناة الجزائرية الثالثة من بين القنوات التلفزيونية التي خصصت حيزا للحديث عن
المرأة الجزائرية ومساهمتها في تطور المجتمع.
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ومنه فقد سعينا من خالل دراستنا إلى اإلجابة على اإلشكالية التالية :كيف ساهم
التلفزيون الجزائري من خالل برنامج دنيا المرأة في إبراز صورة ايجابية عن المرأة
الجزائرية في المجتمع؟ معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدام أداة
تحليل المضمون من خالل تحليل فئات الشكل (كيف قيل؟) وفئات المضمون (ماذا
قيل؟).
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها :أن برنامج "دنيا المرأة" سعى
إلى توعية المشاهد بالمكانة األساسية التي تحتلها المرأة الجزائرية في المجتمع والتي
تستحوذ على نصفه ،ودورها اإليجابي والفعال الذي ال يقتصر فقط على دورها
الطبيعي كزوجة وأم وأخت ولكن أبعد من ذلك ،وهو أنها قادرة على اإلبداع والنجاح
في عالم الشغل والموضة والفن وقادرة على تحمل المسؤولية دون تخليها عن
مسؤولياتها األسرية ،وهذا من خالل تسليط الضوء على نماذج من شخصيات نسائية
ناجحة في مجاالت عدة كمقاولة ،وقائدة ،وسيدة أعمال ،ومثقفة ومبدعة في مجال
الموضة واألزياء...الخ وهو من شأنه تعزيز مكانة المرأة ويزيد من ثقتها بنفسها،
إضافة إلى إبراز أهم الصعوبات التي تلقاها هؤالء النسوة أثناء عملهم وكيفية
تجاوزها.
الكلمات المفتاحية :وسائل اإلعالم ،المرأة ،صورة المرأة ،المجتمع

Abstract :
Woman issues are one of the most prominent issues that
occupied the media which provide to be presented to the
public, on the basic that woman is the mirror that reflect the
image of life, family and society .The progress or
degenerate of the nations appear in their women’s life. The
Algerian media sector has devoted a considerable place to
the issue of algerian’s woman through programs that have
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contributed the social role of Algerian woman, which has
taken

a great strides to prove herself and impose her

presence in various areas of life, so after more than fifty
years of independance the Algerian woman was able to
occupate a respectable position in various field, and « A3
channel » is considered among the channels which
allocated a space to talk about algerian woman and their
contributions to the development of the society.
This research aims to answer the following problematic :
how the Algerian TV contributed through « World of woman
program » to highlight the positive image of Algerian woman
in the society ? Relying on it to the descriptive analytical
approach, by using

analysis content through analyzing

categories form ( how it was said ?) and content categories
(what was Said ? )
The study concluded to many results,

and

the most

prominent are : the program « world of woman » sought to
aware the audience of the basic place occupied by the
Algerian woman in the society and that acquires the half ,
and its positive and effective role , which is not limited only
on the natural role as a wife, mother and sister but far from
it, it was able to be creative and success in the world of
job, fashion and art and able to afford of liability without
giving up its family responsabilities, this is through highlight
models of successful women’s personalities in several
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areas as constractive , leader, business women, cultured,
creative in the field of fashion…Etc. And it would enhance
the status of woman and increases the confidence on their
own,

in addition to reveal the most important difficulties

received by these women during their work and how to
overcome.
Key Words : Media ,women , image of women , the society.
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مقدمة:
تزودنا وسائل اإلعالم باختالفها السمعية البصرية والمقروءة بمختلف األخبار
والمعلومات والتصورات ،كما ت عتبر من أهم الوسائل في حياة الشعوب واألمم لنشر
القيم والوعي والتثقيف والتوجيه ،ووسيلة لعرض ومعالجة مختلف المواضيع
والقضايا ،والتي من أبرزها قضايا المرأة هذه األخيرة ال تزال اليوم في نضال مستمر
الكتساح مكانة تمكنها من تأكيد الصورة اإليجابية والفعالة لها في المجتمع ،خاصة مع
تزايد نسبة المتعلمات والمتخرجات من الجامعات في مختلف التخصصات العلمية،
فالمرأة سابقا على سبيل المثال كانت ال تخرج للعمل إال من أجل كسب لقمة العيش
لغياب المعيل ،أما اليوم فهي ال تعتبر العمل مصدرا لتلبية الحاجة المادية فقط وإنما
أصبح سبيال لتحقيق ذاتها كإنسانة ناجحة خارج البيت وفرصة إلثبات تواجدها وتأكيدا
منها إمكانية وقوفها جنبا إلى جنب مع الرجل.
فقضية المرأة هي جزء ال يتجزأ من قضية المجتمع ككل ،فهي قضية إنسانية
اجتماعية ،كما أنها قضية تنموية بالمعنى الحقيقي الذي يضع في اعتباره مشاركتها في
اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية ،هذه الصورة التي ال تزال غير جلية بعد في المجتمع
العربي عامة والجزائري بصفة خاصة ،وهذا لعدة أسباب منها نظرة المجتمع التقليدية
والسلبية نوعا ما ،إضافة إلى مشكلة التمييز النوعي بينها وبين الرجل ،كل هذا في
وسط اختالف االتجاهات في تحديد الدور الالزم للمرأة في المجتمع ،فهناك اتجاه
محافظ يرى أن المرأ ة كائن ضعيف ويحصر دورها في أداء دور الزوجة واألم ،و
هناك اتجاه ثاني يعترف أصحابه بحق المرأة في التعليم والعمل لكنهم يقرنون ذلك
بضرورة أن يتالءم عمل المرأة مع طبيعتها ويرون أن أنسب عمال لها التدريس
والتمريض بعيدا عن مشاركتها في العمل السياسي ،أما االتجاه الثالث فيرى أصحابه
أن المرأة إنسانة قادرة على العمل واإلبداع وتحمل المسؤولية دون أن يعني ذلك
تخليها عن رسالتها األسرية فهي نصف المجتمع ،وعلى المجتمع والدولة أن تساعدها
في ذلك بتقديم التيسيرات التي تمكنها من الحفاظ على أسرتها ومكانتها في
المجتمع ،وفي وسط كل هذا الجدل تأتي ضرورة مناقشة دور اإلعالم في مدى إبرازه
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للدور الحقيقي للمرأة ومكانتها في المجتمع وتدعيمه ،فاإلعالم من شأنه أن يستخدم في
تغيير المفاهيم السائدة التقليدية واألفكار الخاطئة حول المرأة ودورها في توعية
المجتمع ،وهذا من خالل تغطية ما وصلت إليه المرأة الجزائرية اليوم في مسيرة
تقدمها .ومن خالل هذه الورقة البحثية سنقوم بالتعرف على طبيعة الدور الذي يلعبه
التلفزيون الجزائري في نقل صورة ايجابية عن المرأة الجزائرية وإبراز دورها في
تطوير المجتمع ،وبناء على هذا االنشغال اتجهنا لطرح اإلشكالية التالية :كيف ساهم
التلفزيون الجزائري من خالل برنامج دنيا المرأة في إبراز صورة ايجابية عن المرأة
الجزائرية في المجتمع ؟
من أجل أن نصل إلى تصور أكثر تكامال حول هذه المشكلة نطرح التساؤالت
التالية:
 .1ما هي أهم المواضيع التي تناولها برنامج دنيا الحياة ؟
 .2ما هي المواد اإلخبارية التي تم التركيز عليها للتعبير عن شكل عرض البرنامج
من حيث الوسائل التعبيرية المستعملة في عرض الحلقات ونوعيتها؟
 . 3ما هي األبعاد التي ركز عليها برنامج دنيا المرأة إلبراز صورة ايجابية عن المرأة
الجزائرية في المجتمع؟
 .4ما هي الصورة التي كونها برنامج دنيا المرأة بالتلفزيون الجزائري عن المرأة
الجزائرية ومكانتها في المجتمع؟
الهدف من البحث:
يرمي هذا البحث في أساسه إلى الكشف عن دور برنامج"دنيا المرأة" على التلفزيون
الجزائري في إبراز الصورة االيجابية عن المرأة الجزائرية وتعزيز مكانتها في
المجتمع ،ومعرفة األبعاد التي ركزت عليها الحصة في إبراز هذه المكانة ،إضافة على
معرفة آليات التحليل واتجاهاته التي ركزت عليها الحصة محل الدراسة.
أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:
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 . 1تكمن أهمية الدراسة في كونها تعالج صورة المرأة في المجتمع ،وهو الموضوع
الذي تلتقي فيه العديد من الدراسات األخرى في مختلف الميادين منها علم اجتماع
وغيرها من العلوم ،إال أننا كدارسين في ميدان علوم اإلعالم واالتصال تطرقنا إلى
الموضوع من زاوية إعالمية من خالل الكشف عن دور البرامج التلفزيونية في إبراز
صورة المرأة الجزائرية الفعالة في المجتمع ،وهذا باالعتماد على تحليل المضمون من
ناحية الشكل والمضمون.
 . 2كما تكمن أهمية الدراسة في أنها تقوم بتحليل مضمون برنامج "دنيا المرأة" على
قناة الجزائرية الثالثة ،ودوره في إبراز صورة المرأة الجزائرية الفعالة في المجتمع،
وهذا في إطار ما يتضمنه ويحمله هذا البرنامج أو الرسالة اإلعالمية من أفكار
واتجاهات حول الموضوع.
 . 3تبرز أهمية الدراسة كذلك من كونها تحمل نزعة ونظرة إيجابية للمرأة ودورها في
المجتمع الجزائري ومحاولة معرفة مدى قدرة هذا البرنامج إبراز هذه الصورة
اإليجابية الفعالة في أذهان المشاهدين.
 . 4كما تبرز أهمية الدراسة من خالل اعتمادها على تحليل المضمون الكيفي والكمي،
شكال ومضمونا وهذا من خالل الكشف عن العديد من األفكار المعلنة من خالل
الموقف الصريح أو الضمني أو التبريري.
تحديد مفاهيم البحث:
ككل دراسة علمية مهما كان مجالها تحتوي على مجموعة من المصطلحات
والمفاهيم العلمية التي يجب على الباحث تحديد معانيها ،ومن خالل بحثنا برزت
مجموعة من المفاهيم األساسية التالية:
وسائل اإلعالم:
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إن اإلعالم هو نقل المعلومات والمعارف ،والثقافات الفكرية والسلوكية بطريقة معينة
عبر أدوات ووسائل اإلعالم والنشر بقصد التأثير.1
يعرفه "أوتو جروث" بأنه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها
واتجاهها.2
يقصد بوسائل اإلعالم جميع التقنيات واألدوات أو الطرق التي يتم من خاللها
إيصال المعلومة أو الحدث إلى الجمهور ،ويطلق عليها السلطة الرابعة لعمق تأثيرها
على المجتمع.3
التلفزيون:
يطلق مصطلح التلفزيون على العملية اإلعالمية التي تنقل الصورة والصوت إلى
المشاهد ،ويطلق لفظ تلفزيون على عملية الرؤية واألداة التي تتم عن طريقها هذه
العملية ،ويعني الهيكل الذي يقوم بهذه الوظيفة التي توصل المعلومات إلى المشاهد،
وبالتالي نطلق م صطلح التلفزيون على عملية المشاهدة والجهاز الذي يحقق لنا تلك
العملية.4
البرنامج التلفزيوني:
وهو فكرة أو مجموعة أفكار تصاغ في قالب تلفزيوني معين ،باستخدام الصورة
والصوت بكامل تفاصيلها الفنية لتحقيق هدف معين.5

1

فهد الشميمري بن عبد الرحمان :التربية اإلعالمية كيف نتعامل مع اإلعالم ،ط ،1مكتبة الملك فهد الوطنية،

الرياض ،2010 ،ص.52
2

رحيمة الطيب عيساني :مدخل إلى اإلعالم واالتصال المفاهيم األساسية والوظائف الجديدة في عصر العولمة

اإلعالمية ،ط ،1جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع ،عمان-األردن.2008 ،ص .24
3

حاتم بديوي الشمري ،ابتهال جاسم رشيد :دور وسائل اإلعالم في مكافحة الفساد –العراق نموذجا ،مجلة مركز

بابل للدراسات اإلنسانية ،المجلد  ،6العدد  ،4العراق .2016 ،ص .273
4

ثريا التيجاني :القيم االجتماعية و التلفزيون في المجتمع الجزائري ،دار الهدى للنشر والتوزيع ،عين مليلة،

الجزائر ،2011،ص.25
www.saudimediaeducation.org consulté 09/01/2018 à 13.02.
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الصورة:
وهي تعبير لنقل أفكار الصحفي معتمد ا على التجسيد وقد يحقق ذلك في تعبير كامل أو
نقطة جزئية ،فالصورة أصلها أدبي فكما يمكن تكوينها من االستعارة والتشبيه يمكن
أيضا تكوينها من عبارة أو فقرة تبدو في ظاهرها وصفية خاصة ،بيد أنها توحي إلى
الخيال شيئا زائدا على حقيقتها الخارجية.1
ونقصد بصورة المرأة إجرائيا في دراستنا تلك الصورة التي يشكلها ويكونها برنامج
"دنيا المرأة"عن المرأة الجزائرية ومكانتها في المجتمع لدى المشاهد الجزائري
والعربي ،على قناة الجزائرية الثالثة التابعة للتلفزيون الجزائري.
المرأة:
مشتقة من الفعل "مرأ" ومصدرها "المروءة " وتعني كمال الرجولة أو اإلنسانية،
ومن هنا كان المرء هو اإلنسان والمرأة هي مؤنث اإلنسان.2
والمرأة العربية ليست مفهوما واحدا ،و لكن تضم عدة مفاهيم ،فهناك المرأة الريفية و
المرأة الحضرية والمرأة البدوية.3
ونحن من خالل دراستنا هذه نقصد بذلك إجرائيا المرأة الجزائرية باختالف مكانتها
في المجتمع ربة البيت أو العاملة ،المتزوجة أو العزباء ،المتواجدة في الريف أو
المدينة أو في البدو ،وهي األنثى التي تستحوذ على نصف المجتمع الجزائري.

1

محمد طوالبية :صورة اإلسالم السياسي في الصحافة العربية في المهجر بعد أحداث  11سبتمبر ،2001

رسالة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال ،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،جامعة الجزائر،2003 ،
 ،2004ص.62
2

زينة جدعون :دور اإلذاعة المحلية في تمكين المرأة الريفية لمساهمتها في التنمية ،مجلة الحكمة للدراسات

اإلعالمية واالتصالية ،العدد العاشر ،السداسي األول ،2017 ،ص .114
3

سامية حسن الساعاتي :قضايا المرأة في الخطاب اإلعالمي العربي بين التقليدية و التغير االجتماعي ،مجلة
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المجتمع:
مجموعة من الناس لهم تاريخ مشترك ،وقيم وعادات وتقاليد وسلوكيات خاصة بهم،
وخبر ات واهتمامات وطموحات مشتركة ومشكالت عامة يعانون منها ويشعرون بأنهم
ينتمون إلى بعضهم ويتفاعلون فيما بينهم بشكل مستمر.
فالمجتمع هو شعب وليس أرض لكن أفراده غالبا ما يكونون قادرين على تبيان حدود
األرض التي تخصهم وهو بنية اجتماعية وشبكة من العالقات والتفاعالت والسلوكيات
اإلنسانية التي تربط األفراد بعضهم ببعض وتجعلهم يشعرون باالنتماء إليه.1
التلفزيون الجزائري:
تمثل المؤسسة العمومية للتلفزيون أهم جهاز إعالمي في الجزائر ،وهي مؤسسة
عمومية إلعالم واالتصال تضطلع بمهام رئيسية يحدها دفتر شروط بموجبه تابع في
وسائطها االتصالية النشاطات الرسمية لمؤسسات الدولة بالتبليغ والبث وفق ما يقتضيه
الصالح العام لبالد كما تضطلع بمهمة التوجيه واإلعالم باإلضافة إلى الترفيه
والتثقيف.2
قناة الجزائرية الثالثة:
كما يسميها البعض قناة الجزائر ،قناة حكومية فضائية مجانية مفتوحة ناطقة باللغة
العربية تابعة لمؤسسة التلفزيون الجزائري شرعت في بث برامجها الموجهة للجالية
الجزائرية المقيمة في دول الوطن العربي خاصة بمنطقة المشرق ابتداء من شهر
ديسمبر  1999وتم اإلعالن عن افتتاحها بشكل رسمي بتاريخ  5جويلية 2001
المصادف لعيد االستقالل.3
المبحث األول :المرأة في وسائل اإلعالم
 .1.1تزايد دور المرأة في الجزائر

www.abahe.co.uk consulté 25.12.2017 à 18.54.
http://www.entv.dz consulté 09/01/2018 à 13.17.
http://www.dz-modern.com consulté 09/01/2018 à 13 :35.
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لقد ازدادت أدوار المرأة ووظائفها بالتدريج خاصة في المجتمعات الغربية وبدأت
تمارس األعمال وتشتغل بالمهن المختلفة ،وبالتالي أصبحت في آن واحد عاملة أو
موظفة إضافة إلى مسؤولياتها االجتماعية التقليدية (زوجة ،أم ربة بيت) ،وبوتيرة
بطيئة انتقلت هذه الظاهرة إلى المجتمعات األخرى بأشكال مختلفة .وخروج المرأة في
الوطن العربي أو في الجزائر إلى ميدان العمل ظاهرة جديدة للغاية ،ولقد بدأت
تدريجيا منذ االستقالل وقد يعود ذلك إلى عوامل كثيرة بالتأكيد ومن بينها الحاجة إلى
االعتماد على كل من المرأة والرجل على حد سواء في مشروع التنمية ،من خالل
خلق تعاون وتكامل بينهما في شتى المجاالت ،إال أن تشغيل المرأة لم يتجاوز في
الواقع قطاعات مهنية محدودة وبخالف اليوم بفعل ما يشهده المجتمع من تعقد وتشابك
ونمو ،فقد استطاعت المرأة أن تمارس وظائف أعلى وأرقى ومسؤوليات أكبر،
فاحتلت بذلك مكانة اجتماعية جديدة ،مما زاد حظوظها في المجتمع الجزائري
الحديث.1
باإلضافة إلى ما سبق فقد أشارت دراسة لفريق من الباحثين في المركز الوطني
للبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية إلى ّ
أن النساء الجزائريات يتأقلمن مع
مختلف التغيرات الحاصلة في المجتمع ،وفي مختلف المستويات االقتصادية،
االجتماعية والعائلية ،ولكن ث ّمة مجموعة من المشاكل تعترض المرأة الجزائرية،
فحسب ذات الدراسة فإن العديد من الصعوبات تمس بحياتهن وتثير شعورا من القلق
والتحرش وعدم
لديهن ،ويمكن حصر أهم هذه الصعوبات في الوسط المهني كالنقل
ّ
المساواة في األجر والترقية ،ونقص دور الحضانة إضافة إلى تلك المشاكل المرتبطة
بالوسط العائلي أيضا بسبب ما ت تعرض إليه كثير من النساء من مختلف مظاهر العنف
الزوجي .وفي إحدى التقارير الدورية المقدمة أمام اللجنة األممية المكلفة بمحاربة
التمييز ضد المرأة ،اعترفت الجزائر بأنها تنتهج سياسات وبرامج تبتغي إدماج بعد
"الجندر".

www.univ-skikda.dz consulté 28.04.2017 à 20.00.
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ويمكن اإلشارة هنا إيجازا إلى ثالثة برامج حكومية كان الهدف منها إدماج المرأة في
الحياة العامة من خالل األخذ بالحسبان وضعية المرأة وخصوصيتها ،وذلك مراعاة
لتوصيات الهيئات األممية في هذا الشأن :
أ .اإلستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج النساء 2014-2010 :
كان من أهداف هذه اإلستراتيجية التي ت ّم تبنّيها من طرف الحكومة في مارس 2010
إلى السماح للرجال والنساء من االستفادة من سياسات وبرامج التنمية( ،مع االعتراف
باالختالفات الموجودة) من خالل التأكيد على ضرورة تأهيل المرأة ،وتهيئة المناخ
المالئم من أجل التعاون بين المرأة والرجل في اتخاذهم للقرارات التي ته ّمهم جميعا.
ب .برامج دعم قيادة المرأة وتجسيد مشاركتها في الحياة السياسية وفي الحياة
العامة
ويهدف حسب التقرير المقدم إلى لجنة  CEDAW20إلى تأهيل المرأة في المجال
السياسي و في الشأن العام ،والعمل على إيجاد إستراتيجية ترمي إلى تكريس مكانة
المرأة و مشاركتها سياسيا على المستوى الوطني و المحلي.
:ج .البرنامج المشترك من أجل مساواة الجندر واستقاللية المرأة
انطلق هذا البرنامج في سبتمبر  2010من أجل دعم "الجهود الحكومية بشأن
المساواة" وتحسين شروط ولوج المرأة لعالم الشغل وتمكينها من االستفادة من الفرص
صة للنساء وذلك في إطار التعاون
المتاحة من خالل برامج التكوين والتعليم المخص ّ
الدولي.1
 .2.1المرأة من المنظور اإلعالمي
المرأة هي مرآة تنعكس فيها صورة الحياة والعائلة والمجتمع والعصر ،بها تبتدئ
األشياء وإليها ينتهي كل شيء ،وعندما تتقدم أمة تقرأ سمات التقدم في نسائها ،وعندما
تنحط أمة فإن مظاهر االنحطاط تكون أكثر بروزا في حياة نسائها.

http://insaniyat.revues.org consulted 28.04.2017 à 20.55.
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مازالت المرأة في المجتمعات اإلسالمية تكد وتكدح وتساهم بكل طاقاتها في رعاية
بيتها و أفراد أسرتها ،فهي األم التي تقع على عاتقها مسؤولية تربية األجيال القادمة،
وهي الزوجة التي تدير البيت وتوجه اقتصادياته ،وهي بنت أو أخت أو زوجة ،وهذا
يجعل الدور الذي تقوم به المرأة في بناء المجتمع دورا ال يمكن إغفاله أو التقليل منه،
ولكن قدرة المرأة على القيام بهذا الدور تتوقف على نوعية نظرة المجتمع إليها
واالعتراف بقيمتها ودورها في المجتمع وتمتعها بحقوقها ،1وقد حاولت بعض
المجتمعات إبالء المرأة المرتبة األولى من االهتمام والرعاية والتكريم ،بينما سعت
مجتمعات ثانية إلى دفعها إلى آخر السلم االجتماعي.2
تشكل المنظومة اإلعالمية في كل مجتمع كيانا يتميز بقدر كبير من التنوع ،وذلك
استجابة لتنوع الواقع الموضوعي ،ولتنوع الحاجات اإلعالمية ،ولتنوع األهداف
المطلوب تحقيقها في المجاالت المختلفة وفي أوساط الشرائح المختلفة في األوقات
واألمكنة واألساليب المختلفة.3
تعد وسائل اإلعالم مصدرا رئيسيا يلجأ إليه الجمهور في استقاء معلوماته عن كافة
القضايا السياسية والثقافية واالجتماعية بسبب فاعليته االجتماعية وانتشاره الواسع فهو
–اإلعالم -بقدرته على الحراك ومخاطبة القسم األعظم من التكوين المجتمعي يمتلك
اإلمكانية على التأثير الذي ال يأخذ صورة مباشرة وإنما يقوم بتشكيل الوعي
االجتماعي بصورة غير مباشرة ،وبوتيرة متسارعة غير ملحوظة دون مقدمات.4

 1زينب منصور حبيب :اإلعالم وقضايا المرأة ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن ،2011 ،ص .35
 2نفس المرجع السابق ،ص .136
 3أديب خضور :اإلعالم واألزمات ،ط ،1أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ، 1999 ،ص .18
4

موسى عبد الرحيم حلس ،ناصر علي مهدي :دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي لدى الشباب

الفلسطيني ،دراسة ميدانية على عينة من طالب كلية اآلداب جامعة األزهر ،مجلة جامعة األزهر بغزة ،سلسلة
العلوم اإلنسانية ،المجلد  ،12العدد  ،12فلسطين ،2010 ،ص .136
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تمثل وسائل اإلعالم بالنسبة للمجتمع اإلنساني المعاصر جامعة كبرى مفتوحة لها
مناهجها اليومية المتجددة والمتغيرة مع الظروف واألحداث ،والمتطورة بتطور
الحاجات واالهتمامات ،والمتسعة باتساع الوعي العام والنشاط العام للمجتمع.1
لوسائل اإلعالم تأثير بالغ وأهمية قصوى بالنسبة لألفراد والجماعات أو الحكومات
كذلك ،فهي التي تشكل وتصنع آراء ومواقف األفراد ،فتشكل آراء عامة حول مواقف
معينة ،ومن جانب آخر فالفرد يحصل على معلوماته ومواقفه من وسائل اإلعالم،
وتساعده على تكوين تصور للعالم الذي يحيا فيه ويعتمد عليها ،ويرى ولبر شرام أن
حوالي  % 70من الصور التي يبنيها اإلنسان لعالمه مستمدة من وسائل اإلعالم
الجماهيرية باإلضافة إلى خبراته الشخصية ،فتلعب بذلك المعلومات التي تتناقلها
وسائل اإلعالم دورا في تكوين معارف الجمهور وانطباعاته.2
بهذا يمكن القول أنه إذا استكمل اإلعالم مقوماته ووسائله الصحيحة وأحسن
استخدامه وتوجيهه في مجتمع ما ،كان قوة دافعة كبرى للبناء والتطور والنهوض
بالمجتمع.3
تكمن أهمية اإلعالم في تناوله لقضية المرأة والدفع بها إلى األمام بما يلعبه من دور
في إبراز دور المرأة والمفاهيم المتعلقة بحقوقها في التعليم والمشاركة االجتماعية
وشغل المناصب العامة واختيار الزوج ورعاية األمومة وغيرها من خالل الوسائل
اإلعالمية المتعددة باعتبارها وسائط ثقافية تربوية ترفيهية لها تأثير كبير في اتجاهات
الرأي العام وبلورة الوعي العام لدى المجتمع ،وال يستطيع أحد أن يجادل في أهمية
دور المرأة المسلمة في المجتمع ،فالمرأة التي تدرك حقيقة دورها ،وتلتزم بواجباتها،
وتحرص على ممارسة حقوقها ،إنما تؤثر في حركة الحياة في وطنها تأثيرا ً بالغا،
يدفع به إلى مزيد من التقدم والرقي ومالحقة الركب الحضاري على مستوى
المجتمعات اإلسالمية والعالم أجمع .ولعل أهم عملية استثمارية تقوم بها أية دولة هي
 1علي عبد الفتاح كنعان :اإلعالم والمجتمع ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان-األردن ،2014 ،ص .9
2

اليامين بودهان :تشكيل الصورة النمطية عن اإلسالم و المسلمين في اإلعالم الغربي ،مجلة الوسيط للدراسات

اإلعالمية ،العدد  ،12دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر ،2016 ،د.ص.
 3علي عبد الفتاح كنعان ،مرجع سبق ذكره ،ص .9
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تكون
تنمية مواردها البشرية ،وال شك أن المرأة في المجتمع -كما هو متعارفّ -
نصف الموارد البشرية ،التي يعتمد عليها في تنفيذ برامج التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،باإلضافة إلى دور المرأة في تكوين شخصية أطفال المجتمع ،أو بمعنى
آخر في تنمية الموارد البشرية الصغيرة ،و يقصد بالمشاركة التنموية ،تلك الجهود
واإلسهامات التي تبذلها المرأة ،سواء اتسمت بالطابع االقتصادي ،أو االجتماعي،
والتي تؤدي إلى إحداث التغيير االجتماعي ،وتسهم في تحقيق درجة ما من التقدم
االجتماعي وذلك عبر البرامج التلفزيونية واإلذاعية والمجالت النسائية المتخصصة
للمرأة في الصحف والمجالت :وهي بعمومها مواد عن الطبخ وديكور البيت،
والرشاقة ،واألهم من ذلك كله األزياء والتجميل ،هذه هي الصورة التي رسمها اإلعالم
عن المرأة في أذهاننا.1
المبحث الثاني :منهجية الدراسة ونتائجها
منهج البحث:
يعتمد البحث بالدرجة األولى على المنهج الوصفي التحليلي لتوافقه وطبيعة البحث
وأهدافه ،حيث يسعى إلى جمع المعلومات الدقيقة والشاملة عن الظاهرة ،ثم يقوم
بتحليلها ،واستكماال لمنهج البحث استخدمنا أداة بحثية لجمع وتحليل المعلومات
والمتمثلة في أداة تح ليل المضمون التي تعرف على أنها "أداة للبحث العلمي يستخدمها
الباحث لوصف المحتوى الظاهر والمضمون الصريح للمادة اإلعالمية المراد تحليلها
من حيث الشكل والمضمون.2
مجتمع البحث وعينته

1

آسيا يار كندي :دور الوسائل اإلعالمية و الثقافية في إبراز عمل المرأة ،تم استرجاعه من

 www.kau.edu.saبتاريخ  2017.11.30على الساعة .20.50
2

يوسف تمار :تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين ،ط ،1طاكسيج-كوم للدراسات والنشر والتوزيع،

الجزائر ،2007 ،ص.10
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يعرف مجتمع البحث على أنه جميع المفردات ذات العالقة بالمشكلة المدروسة ،فهو
جمع محدود أو غير محدود من المفردات التي تنتمي إلى الظاهرة المبحوثة ، 1وفي
بحثنا هذا يتمثل مجتمع البحث في حلقات حصة"دنيا المرأة" الذي يعرضه التلفزيون
الجزائري ،أما عينة البحث فتمثلت في اختيار عينة قصدية تمثلت في تسع حلقات من
الحصة للتعرف على األفكار التي طرحتها وتضمنتها وتحليلها.
وقد تم وضع نوعين من فئات التحليل وهي فئات ماذا قيل؟ أي فئات المضمون،
وفئات كيف قيل؟ وهي تتعلق بالشكل الذي قدم به المضمون ،واعتمد هذا البحث على
وحدة للتحليل هي "الحلقة".
 .1فئات ماذا قيل:
تمثلت في وصف مضمون المادة المقدمة وقد تضمنت نوع البرنامج ،موضوع الحلقة،
نوع المقدمة المستخدمة ،القضايا التي تمت مناقشتها وأساليب عرضها ،إضافة إلى
خاتمة الحلقات المختارة.
 .2فئات كيف قيل:
تمثلت في وصف المادة اإلخبارية التي تم بها التعبير عن المضمون أي مختلف
الوسائل التعبيرية المستعملة في برنامج "دنيا المرأة" ونوعيتها مثل :الموسيقى،
المؤثرات صوتية ،الحركات واللغة اللفظية ،إضافة إلى خصائص الحلقات المختارة
من برنامج دنيا المرأة.
"دنيا المرأة"هو برنامج أسبوعي يدخل ضمن الشبكة البرامجية للتلفزيون الجزائري،
البرنامج مرآة للمرأة الجزائرية البسيطة واإليجابية والمكافحة ،يهتم هذا البرنامج"
بقضايا المرأة الجزائرية ،ويناقش مواضيع تتصل بالمرأة ككيان مفكر ينفعل ويتفاعل
مع مستجدات واقعه ،وتستضيف الحصة في كل حلقة نماذج من نساء جزائريات
ناجحات في المجتمع في مختلف المجاالت.
1

أحمد بن مرسلي :األسس العلمية لبحوث اإلعالم واالتصال ،ط ،1الورسم للنشر والتوزيع ،الجزائر،2013 ،
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دقيقة و54
دقيقة

جدول رقم ( )1يمثل معلومات حول البرنامج محل الدراسة
يظهر من خالل الجدول أعاله أن برنامج "دنيا المرأة" يتم بثه يوم الجمعة والسبت
من كل أسبوع وهو يوم عطلة و راحة وفرصة الجتماع أفراد األسرة الجزائرية والتي
تتخذ في معظم األحيان من برامج التلفزيون وجه لها ،وهو ما يزيد من احتمالية زيادة
مشاهدة البرنامج محل الدراسة.
الشخصية

عنوان الحلقة

التي

تمت تاريخ البرنامج

استضافتها
المرأة

والبحث

العلمي

الجزائر

في  -خبيرة دولية في الطاقة  15جانفي 2017
الشمسية
 -طبيبة باحثة

المرأة الجزائرية واالختراع

 مخترعة لزيوت طبيعية  21جانفي 2017لعالج مشاكل الشعر
-

مخترعة

اإللكتروني

للسوار
لألمراض

المزمنة
األنوثة

 مديرة مؤسسة الوعي  27جانفي 2017واإلبداع
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 ملكة جمال الجزائر2013
المرأة والنشاط الجمعوي

 رئيسة اللجنة االجتماعية  29جانفي 2017لجمعية قوافل الخير
 رئيسة الشبكة الجزائريةلإلعالم الثقافي للجزائر

المرأة والعمل الليلي

 عون تدخل بالحماية  04فيفري 2017المدنية بالبليدة
 رئيسة مكتب حمايةاألشخاص

المستضعفين

بمديرية الشرطة القضائية
فن تقديم الطعام وكيفية ترتيب  -صاحبة مؤسسة
المائدة

 05 laفيفري 2017

bonne maman
 مدير المهرجان المغاربيللكسكسي في الجزائر

المرأة الجزائرية شريك أساسي  -ناشطة حقوقية
في التنمية

 26فيفري 2017

 رئيسة المرصد الجزائريللمرأة

جزائرية تفوز بجائزة القادة

 -مرشدة سياحية

الشباب الناشئين العالمية

 المرأة الجزائرية التياختيرت

كأحسن

 21ماي 2017

10
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قياديين في العالم
المقاوالتية النسوية في الجزائر

 صحفية باإلذاعة الوطنية  25ديسمبر 2017القناة األولى

جدول رقم ( )2يبين العناوين التي تناولتها الحصة محل الدراسة والنماذج التي تمت
استضافتهم
يبين الجدول رقم ( ) 2األعداد (العناوين) التي تناولتها حصة دنيا المرأة في الفترة
الزمنية الممتدة من شهر جانفي  2017إلى غاية شهر ديسمبر  2017وقد تمثلت في
تسع عناوين طرحت مجموعة من األفكار والمضامين التي تبرز مكانة المرأة ودورها
الفعال في المجتمع ،ويظهر لنا من خالل الجدول أن البرنامج حاول أن يبرز هذه
المكانة من خالل استضافة نماذج –شخصيات نسائية -اقتحمن عالم الشغل واالنجازات
في مختلف المجاالت والميادين ،وتركن بصمتهن في المجتمع ،فقد برعت المرأة في
مهنة التعليم ،في مجال االختراع ،كما دخلت مجال المقاولة ،وبالتالي استطاعت أن
تنشأ لنفسها مركزا اجتماعيا داخل المجتمع وتساهم مساهمة ايجابية في الحياة
االجتماعية واالقتصادية على حد سواء ،وهذا جراء ما تمتلكه من مؤهالت وخصائص
جعلتها تنجح في هذا المجال.
أوال :فئات كيف قيل
تمثلت في وصف األشكال التي تم بها التعبير عن المضمون أي مختلف الوسائل
التعبيرية المستعملة في برنامج "دنيا المرأة" ونوعيتها مثل :مدة بث الحلقة ،الموسيقى
والمؤثرات الصوتية ،المشاركين في التقديم ،اللغة المستخدمة.
يتناول هذا الجزء من البحث تحليل مضمون عينة حلقات برنامج "دنيا المرأة" الذي
يبثه التلفزيون الجزائري ،وهو برنامج أسبوعي من خالل اختيار تسع حلقات.
عنوان الحلقة

المدة الزمنية

المرأة والبحث العلمي في الجزائر

47"44
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المرأة الجزائرية واالختراع

48"25

األنوثة

52"46

المرأة والنشاط الجمعوي

44"13

المرأة والعمل الليلي

51"57

فن تقديم الطعام وكيفية ترتيب 48"59
المائدة
المرأة الجزائرية شريك أساسي في 53"30
التنمية
جزائرية تفوز بجائزة القادة الشباب 46"41
الناشئين العالمية
المقاوالتية النسوية في الجزائر

47"19

جدول رقم ( )3يبين المدة الزمنية للحلقات المختارة من البرنامج المدروس
يظهر من خالل الجدول رقم ( )3أن الحلقات المختارة من برنامج دنيا المرأة عبارة
عن حلقات تتراوح مدتها بين  44دقيقة إلى  54دقيقة ،وهي مدة كافية تمكن من
معالجة مختلف القضايا والمواضيع التي تهم المرأة الجزائرية سواء العاملة أو الماكثة
في البيت وتحمل انشغاالتها.
 .1.2خصائص الحلقات المدروسة من برنامج "دنيا المرأة" من حيث الوسائل
التعبيرية المستعملة
استعانت كل حلقة من الحلقات المدروسة على كل من اللغة اللفظية واإليماءات
والمؤثرات الصوتية والموسيقية في نفس الوقت بما يخدم البرنامج لتبليغ رسائلها،
وكانت ناطقة باللغة العربية الفصحى تارة وباللغة العامية تارة أخرى.
 .1.1.2خصائص جنريك الحلقات المختارة من برنامج "دنيا المرأة"

390

يعتبر الجنريك في البرامج والحصص التلفزيونية بمثابة الواجهة التي من خاللها
نتعرف على خصائص البرنامج أو الحصة وموضوعها ومزاياها ،لذلك نجد أن
الحلقات المختارة من برنامج "دنيا" يتصدرها جنريك يتضمن عدة مؤثرات وعناصر
سمعية بصرية.
أ .العناصر المستعملة في الجنريك:
استعان الجنريك بالعناصر الشكلية وكذلك الموسيقى المصاحبة لبعض الصور التي
يمكن أن تزيد من جاذبية البرنامج وتشد انتباه المشاهد وتدعوه لمتابعتها ،باعتبار
الجنريك بطاقة تعريف للبرنامج أو الحصة ،حيث يحاول المنتج من خالله إعطاء فكرة
عن نوع البرنامج ومضمونه من خالل المواضيع التي تقدم فيه ونوعيتها ،كما ركز
جنريك البرنامج على مجموعة من الصور كانت البداية فيه بعرض صورة المرأة
المتزينة ،ثم صورة العاملة وهي تتناقش مع زميلها ،ثم تظهر المرأة األمازيغية وهي
مرتدية حليها ومبتسمة ،ثم تظهر صورة المرأة الطبيبة ،ثم تظهر صورة المرأة
العاصمية وهي مرتدية للحايك العاصمي الجزائري ،ثم صورة المرأة الرياضية في
مختلف التظاهرات الرياضية ،ثم صورة المرأة المجاهدة جميلة بوحيرد ،وفي نهاية
الجنيريك تظهر صورة المرأة الجدة المحافظة على الموروث الثقافي.
وعليه يمكن القول أن هناك وعي من طرف منتج البرنامج والقائمين عليه بمدى أهمية
الجنريك ،فعملوا على دعمه بكل العناصر التعبيرية التي يمكنها أن تزيد من جاذبيته.
ب .مدة الجنريك :
اعتمد هذا البرنامج على جنريك مدته  24ثانية ،يتوافق ويتالءم مع المدة الزمنية
للحلقة الواحدة التي تتراوح بين  44و  54دقيقة ،وهي مدة كافية إلبراز طبيعة
البرنامج الذي يتوجه إلى المرأة الجزائرية.
 .2.1.2الموسيقى والمؤثرات الصوتية المستخدمة في الحلقات المدروسة
تلعب المؤثرات الصوتية دورا كبيرا في التأثير النفسي على الجمهور ،فاستخدام
المؤثرات الصوتية والموسيقى الصاخبة قد تعطي إحساسا بالرعب أو الخوف أو
الترقب أو االنتظار ،فصوت دقات الساعة يعطي شعور بالملل واالنتظار ،وصوت
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المؤثرات الهادئة يعطي شعور بالهدوء واألمل ،وصوت السكوت الشديد يعطي
إحساس بالخوف الشديد.
استعملت الحلقات المختارة من برنامج "دنيا المرأة" مؤثرات صوتية وموسيقى هادئة
تعكس طبيعة الجمهور الذي تتوجه إليه أال وهو المرأة بصفة عامة التي تعد من
الجنس اللطيف والتي تميل إلى كل ما هو هادئ و مرهف،
 .2.2أستوديو البرنامج
في برنامج "دنيا المرأة " تظهر في الخلف شاشة صغيرة تعكس عنوان البرنامج "دنيا
المرأة" كما هناك الجانب الوظيفي للشاشة يتمثل في بث التقارير والبورتريهات في
الحلقة .الطاولة جاءت مستديرة وهي أساسية في المشهد ،حيث تساعد في طريقة
الجلوس في شكل دائري،و ذلك من أجل تعزيز طريقة الحوار والمناقشة بين مقدمة
البرنامج والضيوف،أما فيما يخص األلوان الطاغية على الديكور فتمثلت فيلون
األرائك التي امتزجت باللون األبيض الذي يدل على النقاء والبساطة ،إضافة إلى اللون
األسود ،إضافة إلى لون الخلفية الذي امتزج بين اللون األحمر واللون األبيض واللون
األصفر واللون األخضر.
كما اعتمد الديكور على اإلضاءة الخلفية تمثلت في:
 اإلضاءة الرئيسية :تم توزيعها على أستوديو البرنامج بشكل عام. اإلضاءة الخاصة الموجهة :خصصت على الحيز الذي يتوسط األستوديو بهدفإبرازه و هو مكان الحوار الذي يجمع مقدمة البرنامج و ضيوفها.
 اإلضاءة الملونة :تمثلت في مزيج من األلوان األخضر ،األحمر ،األبيض ،الرمادي. .3.2الشخصيات أو القائم باالتصال في برنامج دنيا المرأة
يمكن تحديدهم بعدة أطراف:
الشخصية

دورها

رزيقة صاولي

مقدمة البرنامج
إدارة الحوار في البرنامج
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جدول رقم ( )4يمثل القائم باالتصال في البرنامج
يبين لنا الجدول رقم ( )4أن الطرف المدير للحوار في البرنامج تمثل في شخصية
مقدمة البرنامج التي عملت على تحريك الحوار من خالل تقديم الضيوف الذين
سيرافقونها طيلة مدة بث البرنامج إضافة إلى توجيه بعض األسئلة حول القضايا
المطروحة في البرنامج لكل شخصية من أجل بحث ومناقشة مختلف القضايا التي تهم
المرأة الجزائرية وتحمل انشغاالتها ،والهدف من استضافة هؤالء الشخصيات هو
محاولة اإللمام بانشغاالت المرأة من الجانب االجتماعي والعلمي واالقتصادي والثقافي
وحتى القانوني في بعض األحيان ،ومحاولة تقديم بعض النصائح والحلول للمشاكل
التي قد تتعرض لها المرأة.
ثانيا :فئات ماذا قيل
هي فئة الموضوع ،ويستخدم هذا البحث هذه الفئة لقياس مدى تضمن البرنامج
األسبوعي "دنيا المرأة"لمفاهيم المرأة وإبراز صورة ايجابية عنها في المجتمع في
الحلقات المختارة.
 .4.2أنواع المقدمات المستخدمة
الفئات

التكرار

النسبة المئوية

توضيحية

6

% 54.54

استفهامية

2

%18.18

وصفية

2

%18.18

خطابية

0

0

اقتباسية

1

%09.09

شاملة

0

0

المجموع

11

% 100
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جدول رقم ( )5يمثل أنواع المقدمات المستخدمة في الحلقات المدروسة
يبببين لنببا الجببدول رقببم ( )5المقببدمات المسببتعملة فببي الحلقببات المختببارة مببن البرنببامج
المببدروس ،حيببث تعببددت وتنوعببت مقببدمات الحلقببات مببن حلقببة إلببى أخرى،وعليببه فقببد
نالت المقدمة التوضيحية على أكبر نسبة والمقبدرة ب  ،%54بحيبث تبم االعتمباد علبى
هذا النوع من المقدمات في ستة مرات من مجموع عينة  11حلقة ،اعتبارا ألنهبا تعمبل
على توضيح المعلومات الحقيقيبة عبن الفكبرة أو الموضبوع ،فبي حبين تبم اسبتعمال كبل
من المقدمة االستفهامية وكذا والوصفية ببنفس النسببة والمقبدرة ب  ،%18انطالقبا مبن
أن المقدمة الوصفية تصف الفكرة الرئيسية وصفا دقيقا على أن يتسم بالتحديد والتبسيط
لتضبببع المشببباهد فبببي قلبببب الموضبببوع وتحببباول التوسبببع ببببالفكرة وعبببرض المعلومبببات
التفصببيلية لتحقيببق التفاعببل ،أمببا المقدمببة االسببتفهامية التببي تسبباعد علببى زيببادة فضببول
المشبباهد علببى معرفببة اإلجابببة علببى االسببتفهام المطببروح ،وبالتببالي العمببل علببى جذبببه
لمتابعة الحلقة ،في حين جاءت المقدمة االقتباسبية بنسببة  % 09وهبذا فبي حلقبة واحبدة
فقط من بين جميع الحلقات المدروسة.
 .5.2القضايا التي تناولتها الحلقات المختارة من البرنامج
الفئات

التكرار

النسبة المئوية

اجتماعية

2

% 20

ثقافية

2

% 20

تاريخية

1

% 10

فنية

0

0

اقتصادية

3

% 30

علمية

2

% 20
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10

المجموع

% 100

جدول رقم ( )6يمثل القضايا التي تناولتها الحلقات المختارة
يتبين من خالل الجدول رقم ( )6أن الحلقات المختارة من برنامج "دنيا المرأة"الذي
تبثه قناة الجزائرية الثالثة ،قد أعطت أهمية للقضايا االقتصادية حيزا أكبر بنسبة
 ،% 30وهذا انطالقا من أن دور المرأة لم يعد يقتصر فقط على البيت ولكن دخوله
اع الم الشغل وأصبحت شريك اقتصادي ،ويتضح هذا من خالل العديد من الحلقات
أبرزها حلقة المرأة والعمل الجمعوي ،وحلقة المقاوالتية النسوية في الجزائر ،في حين
تلتها كل من القضايا العلمية بنسبة  % 20في حلقة المرأة والبحث العلمي وحلقة
"جزائرية تفوز بجائزة القادة الشباب الناشئين العالمية،وكذا تجربة المرأة الجزائرية
مخترعة السوار االلكتروني ،وبنفس النسبة

 -%20-االهتمام بالقضايا الثقافية

والقضايا الجتماعية ،والهدف منها إبراز دور المرأة الجزائرية كربة بيت ومثقفة في
نفس الوقت ،وكذا مهامها االجتماعية داخل األسرة وخارجها ،وكذلك الصعوبات التي
تواجهها في المجتمع من خالل عملها الليلي ،هذا في الوقت الذي جاءت فيه القضايا
التاريخية بأقل نسبة والمقدرة ب .%10
 .6.2األساليب المستخدمة في مواضيع الحلقات
الفئات

التكرار

النسبة المئوية

استضافة الضيوف

9

%30

بورتريه

1

% 03.33

ربورتاج

9

% 30

تقرير

1

% 03.33

األسلوب المباشر

1

% 03.33
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مناقشة قضايا و مشكالت

9

% 30

المجموع

30

%100

جدول رقم ( )7يمثل األساليب المستخدمة في مواضيع الحلقات
يتضح لنا من الجدول رقم ( )7أن مناقشة القضايا والمشكالت وكذا أسلوب الريبورتاج
واستضافة الضيوف قد احتلت الصدارة من مجموع األساليب المستخدمة في الحلقات
محل الدراسة وهذا بنسبة  %30لكل أسلوب ،وهاذ راجع إلى طبيعة البرنامج وهدفه
في معالجة القضايا المختلفة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والعلمية وحتى
التاريخية ،والمشكالت التي تواجهها المرأة الجزائرية في سبيل تحقيق طموحها،
وكيفية التغلب على هذه الصعوبات ،كما أن أسلوب استضافة الضيوف ما هو إال
نموذج يعكس حياة وواقع العديد من النساء في المجتمع الجزائري بين النجاح
والمعاناة ،إضافة إلى الريبورتاجات التي تحمل وتحكي التجربة الحية لهؤالء النسوة
إلى المشاهد الجزائري والعربي ،يليها أسلوب البورتريه ،أسلوب التقرير واألسلوب
المباشر بنفس النسبة والمقدرة ب  ، %03.33فقد تم االعتماد على األسلوب المباشر
من أجل تقديم العديد من المعلومات والنصائح القانونية والنفسية واالجتماعية بطريقة
بسيطة تفهمها كافة شرائح المجتمع من قبل ضيوف البرنامج مثل ما تم عرضه حول
الخياطة والطبخ ،أما أسلوب التقرير من أجل تقديم حقائق وواقع تعيشه نساء
جزائريات وهذا من خالل ما تم عرضه من تجارب حية ،أما أسلوب البورتريه فقد تم
االستعانة به في عرض وسرد ووصف لشخصية الملكة كليوباترا كإحدى النساء التي
عرفتهم البشرية بحنكتها وذكاء تسييرها ونجاحها خالل فترة حكمها.
 .7.2القوالب اإلخبارية التي تم التعبير بها في الحلقات المختارة
الفئات

التكرار

النسبة المئوية

قالب العرض

6

% 50
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قالب الوصف

5

% 41.66

قالب الحديث

0

0

القالب القصصي

1

% 08.33

المجموع

12

% 100

جدول رقم ( )8يمثل القوالب اإلخبارية التي تم التعبير بها
يظهر لنا من الجدول رقم ( )8أن قالب العرض احتل الصدارة من مجموع القوالب
اإلخبارية المستخدمة في الحلقات المدروسة وهذا بنسبة  %50وهذا يرتبط بمسألة
التركيز على القضايا االجتماعية والثقافية والعلمية واالقتصادية واألسرية التي تحتاج
إلى تقديم وعرض معلومات كافية حول هذه القضايا ومحاولة معالجتها ،حيث قام فيه
الصحفي بعرض القضايا الخاصة بالمرأة "العاملة ،المقاولة ،المعلمة  ...الخ بشكل
موضوعي من خالل عرض تجارب حية ومختلفة لنساء جزائريات ،بحيث تم عرض
تجربة كل امرأة مع اسمها ومهنتها ومجال عملها ،يليه القالب الوصفي بنسبة
 %41.66الذي استخدم لشرح وتوضيح المادة المراد تناولها وتضمن قدرا كبيرا من
الوصف المباشر للنساء الجزائريات الناجحات ،وهو ما ارتبط بوصف بعض التجارب
الناجحة لنساء جزائريات لتوضيحها وتقريبها للمشاهد كما هو الحال في حلقة " فن
تقديم الطعام وكيفية ترتيب المائدة" ،بينما حصل القالب القصصي على أقل نسبة
والمقدرة ب  %08.33من خالل عرض التجربة الناجحة للملكة كليوباترا في الحكم
وهذا في قالب قصصي شيق يروي هذه التجربة بطريقة تشد انتباه المتابع للبرنامج.
 .8.2صورة المرأة في المجتمع كما قدمتها الحلقات المختارة من البرنامج
المدروس
المكانة

التكرار

النسبة المئوية

زوجة و ربة بيت ال تعمل

0

0
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كائن مستضعف

0

0

فنانة مبدعة

4

% 30.76

قادرة على القيادة

4

% 30.76

مشاركة في الشأن العام

0

0

امرأة عادية -مواطنة

0

0

ريفية

1

% 07.69

عاملة

4

% 30.76

المجموع

13

% 100

جدول رقم ( )9يمثل مكانة المرأة كما قدمتها الحلقات المختارة من البرنامج
يبين لنا الجدول رقم ( )9وانطالقا من مجموع الحلقات المدروسة من برامج "دنيا
المرأة" فإن صورة المرأة الجزائرية في المجتمع هي صورة المرأة العاملة معيلة
األسرة وفنانة مبد عة وكذا قادرة على القيادة من خالل اقتحامها عالم الشغل في نفس
الوقت وهذا بنسبة متساوية قدرت ب %30.76وهي أكبر نسبة تم تسجيلها ،تليها في
المرتبة الثانية تقديم صورة المرأة الجزائرية الريفية المكافحة وهذا بنسبة ، %07.69
ومنه تحولت صورة المرأة الجزائرية كأم وزوجة وربة بيت إلى صورة اإلنسانة
المبدعة في الطبخ والخياطة في إطار محيطها األسري كما اتسعت هذه الصورة
لتشمل نشاطاتها خارج البيت أي صورة الشابة التي تحصل على جائزة كأحسن
قائدة ،شرطية ،تعمل في الحماية المدنية ،مقاولة ،مالكة وكالة سياحية ،وهذه كلها
تعكس ما وصلت إليها المرأة الجزائرية اليوم ،وبالتالي سعى برنامج دنيا المرأة إلى
إسقاط الضوء على الجانب افآخر من المرأة الجزائرية الذي لم يتعرف عليه المجتمع
الجزائري.
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 .9.2خاتمة الحلقات المختارة من البرنامج
الفئات

التكرار

النسبة المئوية

تلخيصية

4

% 44.44

تقريرية

5

% 55.55

استفهامية

0

0

اقتباسية

0

0

المجموع

9

% 100

جدول رقم ( )10يمثل خاتمة الحلقات المختارة من البرنامج المدروس
يظهر لنا من خالل الجدول رقم ( )10أن خاتمة البرنامج جاءت خاتمة تقريرية بنسبة
%55.55وهذا من خالل تقديم مجموعة من النصائح واإلرشادات من طرف ضيوف
البرنامج إلى جمهور البرنامج من النساء وذلك بعد معالجة ومناقشة مختلف القضايا
االجتماعية ،الثقافية ،االقتصادية والعلمية التي تم التطرق لها خالل الحلقات محل
الدراسة ،أما الخاتمة التلخيصية فجاءت بنسبة  %44.44وذلك إلعطاء عبر من
تجارب نساء جزائريات ناجحات داخل البيت وفي عالم الشغل.
نتائج الدراسة:
من خالل تحليلنا لبرنامج "دنيا المرأة" الذي يبثه التلفزيون الجزائري توصلنا إلى عدد
من النتائج أهمها ما يلي:
 .1يتم بث برنامج "دنيا المرأة" يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع الذي يصادف يوم
العطلة والراحة وفرصة الجتماع أفراد األسرة الجزائرية والتي تتخذ في معظم
األحيان من برامج التلفزيون وجه لها ،وهو ما يزيد من احتمالية زيادة مشاهدة
البرنامج محل الدراسة.
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 .2الحلقات المختارة من برنامج "دنيا المرأة" عبارة عن حلقات تتراوح مدتها بين 44
دقيقة إلى  54دقيقة ،وهي مدة غير كافية لمعالجة كل ما تعيشه المرأة الجزائرية من
نجاحات وصعوبات ولكن من جهة أخرى استطاعت هذا البرنامج في هذه المدة
القصيرة نسبيا التي ال تصل إلى ساعة كاملة أن تقدم تجارب حية ومعالجة مختلف
القضايا والمواضيع التي تهم المرأة الجزائرية سواء العاملة أو الماكثة في البيت
وتحمل انشغاالتها.
 .3استعانت كل حلقة من الحلقات المدروسة على كل من اللغة اللفظية واإليماءات و
المؤثرات الصوتية والموسيقية في نفس الوقت بما يخدم البرنامج لتبليغ رسائلها،
وكانت ناطقة باللغة العربية الفصحى تارة وباللغة العامية تارة أخرى ،وهذا لإللمام
بكل الفئات المت علمة وغير المتعلمة من جمهور النساء في الجزائر وخارجها ،وبالتالي
تبسيط مضمون الرسالة التي يحملها البرنامج.
 .4انطالقا من أهمية الجنريك في دعم الحصة من خالل تضمنه العديد من العناصر
التعبيرية ،فقد تضمن جنريك الحصة محل الدراسة عدة مؤثرات وعناصر سمعية
بصرية ،إض افة إلى العناصر الشكلية وكذلك الموسيقى والصور التي من شأنها شد
انتباه المشاهد لمتابعة البرنامج ،ثم تظهر صورة المرأة الطبيبة ،ثم تظهر صورة
المرأة العاصمية وهي مرتدية للحايك العاصمي الجزائري ،ثم صورة المرأة الرياضية
في مختلف التظاهرات الرياضية ،ثم صورة المرأة المجاهدة "جميلة بو حيرد" ،وفي
نهاية الجنيريك تظهر صورة المرأة الجدة المحافظة على الموروث الثقافي .وهذا في
مدة  24ثانية ،التي تتوافق مع المدة الزمنية للحلقة الواحدة التي تتراوح بين  44و
 54دقيقة ،وهي مدة كافية إلبراز طبيعة البرنامج الذي يتوجه إلى المرأة الجزائرية.
 .5تضمنت الحلقات المختارة من برنامج "دنيا المرأة" مؤثرات صوتية وموسيقى
هادئة تعكس طبيعة الجمهور الذي تتوجه إليه أال وهو المرأة بصفة عامة التي تعد من
الجنس اللطيف والتي تميل إلى كل ما هو هادئ ومرهف.
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 .6وفيما يخص ديكور البرنامج فقد تعددت العناصر المكونة والمتمثلة في طاولة
الجلوس مستديرة الشكل التي تساعد على تعزيز طريقة الحوار والمناقشة بين مقدمة
البرنامج والضيوف ،كل هذا بألوان مختلفة بين لون األرائك باللونين األبيض الذي
يدل على النقاء والبساطة واللون األسود ،إضافة إلى لون الخلفية الذي امتزج بين
ال لون األحمر واللون األبيض واللون األصفر واللون األخضر ،باإلضاءة الخلفية
بأنواعها :اإلضاءة الرئيسية :تم توزيعها على أستوديو البرنامج بشكل عام ،اإلضاءة
الخاصة الموجهة :خصصت على الحيز الذي يتوسط األستوديو بهدف إبرازه وهو
مكان الحوار الذي يجمع مقدمة البرنامج وضيوفها ،اإلضاءة الملونة :تمثلت في مزيج
من األلوان األخضر ،األحمر ،األبيض ،الرمادي.
 .7طبيعة برنامج "دنيا المرأة" هو برنامج حواري يجمع مقدمة الحصة مع نماذج من
نساء ناجحات ومثابرات في المجتمع وهذا من أجل بحث ومناقشة مختلف القضايا التي
تهم المرأة الجزائرية وتحمل انشغاالتها ،والهدف من استضافة هؤالء الشخصيات هو
محاولة اإللمام بانشغاالت المرأة من الجانب االجتماعي والنفسي وحتى القانوني في
بعض األحيان ،ومحاولة تقديم بعض النصائح والحلول للمشاكل التي قد تتعرض لها
المرأة.
 .8تنوعت المقدمة المستعملة مع بداية كل حلقة من البرنامج بحيث تم االستعانة
بالمقدمة التوضيحية بنسبة كبيرة وهذا اعتبارا ألنها تعمل على توضيح المعلومات
الحقيقية عن الفكرة أو الموضوع كما تم االستعانة كذلك بكل من المقدمة االستفهامية
والوصفية انطالقا من أن المقدمة الوصفية تصف الفكرة الرئيسية وصفا دقيقا على أن
يتسم بالتحديد والتبسيط لتضع المشاهد في قلب الموضوع وتحاول التوسع بالفكرة
وعرض المعلومات التفصيلية لتحقيق التفاعل ،أما المقدمة االستفهامية التي تساعد
على زيادة فضول المشاهد على معرفة اإلجابة على االستفهام المطروح.
 .9أعطت الحلقات المختارة من البرنامج أهمية للقضايا االقتصادية وحيزا أكبر بنسبة
 ، % 30وهذا انطالقا من أن دور المرأة لم يعد يقتصر فقط على البيت ولكن بدخولها
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عالم الشغل أصبحت شريك اقتصادي ،ويتضح هذا من خالل العديد من الحلقات
أبرزها حلقة المرأة والعمل الجمعوي ،وحلقة المقاوالتية النسوية في الجزائر ،في حين
تلتها كل من القضايا العلمية بنسبة  % 20في حلقة المرأة والبحث العلمي وحلقة
"جزائرية تفوز بجائزة القادة الشباب الناشئين العالمية" ،وبنفس النسبة -%20-
االهتمام بالقضايا الثقافية والقضايا الجتماعية ،والهدف منها إبراز دور المرأة
الجزائرية كربة بيت ومثقفة في نفس الوقت ،وكذا مهامها االجتماعية داخل األسرة
وخارجها ،وكذلك الصعوبات التي تواجهها في المجتمع من خالل عملها الليلي ،هذا
في الوقت الذي جاءت فيه القضايا التاريخية بأقل نسبة والمقدرة ب .%10
 .10احتلت مناقشة القضايا والمشكالت وكذا أسلوب الريبورتاج الصدارة من مجموع
األساليب المستخدمة في الحلقات محل الدراسة وهذا بنسبة  %30لكل أسلوب ،وهاذ
راجع إلى طبيعة البرنامج وهدفه في معالجة القضايا المختلفة االجتماعية واالقتصادية
والثقافية والعلمية وحتى التاريخية ،والمشكالت التي تواجهها المرأة الجزائرية في
سبيل تحقيق طموحها ،وكيفية التغلب على هذه الصعوبات ،كما أن أسلوب استضافة
الضيوف ما هو إال نموذج يعكس حياة وواقع العديد من النساء في المجتمع الجزائري
بين النجاح والمعاناة ،إضافة إلى الريبورتاجات التي تحمل وتحكي التجربة الحية
لهؤالء النسوة إلى المشاهد الجزائري والعربي ،يليها أسلوب البورتريه وأسلوب
التقرير واألسلوب المباشر بنفس النسبة والمقدرة ب  ،%03.33فقد تم االعتماد على
األسلوب المباشر من أجل تقديم العديد من المعلومات والنصائح القانونية و النفسية
واالجتماعية بطريقة بسيطة تفهمها كافة شرائح المجتمع من قبل ضيوف البرنامج
مثل ما تم عرضه حول الخياطة وفن الطبخ ،أما أسلوب التقرير من أجل تقديم حقائق
وواقع تعيشه نساء جزائريات وهذا من خالل ما تم عرضه من تجارب حية ،أما
أسلوب البور تريه فقد تم االستعانة به في عرض وسرد ووصف لشخصية الملكة
كليوباترا كإحدى النساء التي عرفتهم البشرية بحنكتها وذكاء تسييرها ونجاحها خالل
فترة حكمها.
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 . 11احتل قالب العرض الصدارة من مجموع القوالب اإلخبارية المستخدمة في
الحلقات المدروسة وهذا بنسبة  %50وهذا يرتبط بمسألة التركيز على القضايا
االجتماعية والثقافية والعلمية واالقتصادية واألسرية واألوضاع التي تعيشها المرأة
التي تحتاج إلى تقديم وعرض معلومات كافية حول هذه القضايا ومحاولة معالجتها من
خالل عرض تجارب حية ومختلفة لنساء جزائريات ،في حين تاله القالب الوصفي
بنسبة  %41.66وهو ما يرتبط بوصف بعض التجارب الناجحة لنساء جزائريات
لتوضيحها وتقريبها للمشاهد ،بينما حصل القالب القصصي على أقل نسبة والمقدرة
ب  ،%08.33من خالل عرض التجربة الناجحة للملكة كليوباترا في الحكم وهذا في
قالب قصصي شيق يروي هذه التجربة بطريقة تشد انتباه المتابع للبرنامج.
 . 12اتضح من خالل هذه الدراسة ،أن برنامج "دنيا المرأة"حاول تقديم صورة
إيجابية عن الم رأة الجزائرية ومكانتها في بحيث تجسدت في صورة المرأة العاملة
معيلة األسرة وفنانة مبدعة وكذا قادرة على القيادة من خالل اقتحامها عالم الشغل في
نفس الوقت وهذا بنسبة متساوية قدرت ب  % 30.76وهي أكبر نسبة تم تسجيلها،
تليها في المرتبة الثانية تقديم صورة المرأة الريفية المكافحة وهذا بنسبة . %07.69
ومنه تحولت صورة المرأة الجزائرية كأم وزوجة وربة بيت إلى صورة اإلنسانة
المبدعة في الطبخ والخياطة في إطار محيطها األسري كما اتسعت هذه الصورة
لتشمل نشاطاتها خارج البيت أي صورة الشابة التي تحصل على جائزة كأحسن
قائدة ،شرطية ،تعمل في الحماية المدنية ،مقاولة ،مالكة وكالة سياحية ،وهذه كلها
تعكس ما وصلت إليها المرأة الجزائرية اليوم ،وبالتالي سعى برنامج دنيا المرأة إلى
إسقاط الضوء على الجانب افآخر من المرأة الجزائرية الذي لم يتعرف عليه المجتمع
الجزائري.
 .13جاءت خاتمة البرنامج المدروس تقريرية بنسبة  ، %55.55وهذا من خالل
تقديم مجموعة من النصائح واإلرشادات من طرف ضيوف البرنامج إلى جمهور
البرنامج من النساء وذلك بعد معالجة ومناقشة مختلف القضايا االجتماعية ،الثقافية،
االقتصادية والعلمية التي تم التطرق لها خالل الحلقات محل الدراسة.
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خاتمة:
مما تقدم يمكن القول أن برنامج "دنيا المرأة" سعى إلى تكوين صورة إيجابية للمرأة
الجزائرية ودورها الجوهري في المجتمع الذي ال يقتصر فقط على كونها الجنس
افآخر في المجتمع الذي تقع على عاتقه المسؤوليات األسرية من رعاية لألطفال
وشؤون البيت ودورها الطبيعي كزوجة وأم وأخت ولكن أبعد من ذلك كعنصر محرك
للمجتمع في مختلف الميادين والتي تستحوذ على نصفه ،وأنها قادرة على اإلبداع
والنجاح داخل األسرة من خالل إثبات ذاتها في تدبير شؤون البيت بطريقة ال تخلو من
الجمال من فن الطبخ إلى الديكور والخياطة ،وخارج المحيط األسري بتقلدها مناصب
ومسؤوليات في عالم الشغل والموضة والفن دون تخليها عن رسالتها األسرية ،وهذا
من خالل تسليط الضوء على نماذج من شخصيات نسائية ناجحة في مجاالت عدة
كمقاولة ،وقائدة ،وسيدة أعمال ،ومثقفة ومبدعة في مجال الموضة واألزياء...الخ،
وهو ما من شأنه تعزيز مكانة المرأة ويزيد من ثقتها بنفسها ،إضافة إلى إبراز أهم
الصعوبات التي تلقاها هؤالء النسوة أثناء عملهم بالخصوص تلك التي تتعلق بالنظرة
التقليدية للمجتمع لهم في عالم الشغل وكيفية تجاوز هذه العقبات.
كما عمل البرنامج على توعية المشاهد بالمكانة األساسية التي تحتلها المرأة
الجزائرية في المجتمع من خالل التأكيد في كل حلقة من الحلقات المدروسة على أنها
تحتاج دائما إلى العناية واالحترام والتقدير من محيطها األسري وفي العمل ،وهذا من
خالل نقل صورة المرأة في شكل رسالة إعالمية تحمل أفكار واتجاهات هادفة ،من
خالل االعتماد على المواقف الصريحة والضمنية والتبريرية.
توصيات الدراسة:
لعل برنامج "دنيا المرأة" أحد البرامج التلفزيونية التي ألقت باهتمامها على المرأة
الجزائرية ومعالجة قضاياها ونقل اهتماماتها ،غير أن هذا غير كاف ،فال بد من التأكيد
على ضرورة تضافر الجهود اإلعالمية والعمل أكثر على إيجاد برامج تلفزيونية
وإذاعية وحتى تخصيص مساحات على الصحافة المكتوبة وأن ال يقتصر األمر على
جمهور النساء فقط بل تتوجه إلى كل شرائح المجتمع ،تتحدث عن المرأة كشريك إلى
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جانب الرجل قادرة على العطاء ليس فقط داخل األسرة ولكن في عالم الشغل وما لهذا
من أهمية في توعية المجتمع والمؤسسات االقتصادية والحكومية بأهمية تمكينها في
مختلف المجاالت ،وبالتالي تكوين صورة ذهنية إيجابية عن المرأة الجزائرية وإبراز
مكانتها الحقيقية في المجتمع.
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إعداد

د .نوال بومشطة
أستاذ محاضر-ب -في تخصص اإلعالم واالتصال
الجامعة :العربي بن مهيدي-أم البواقي/-الجزائر
البريد االلكترونيnaouelboumechta@gmail.com :

الملخص
تعد البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل من المواد اإلعالمية التي لها خصوصية في
اإلنتاج و التقديم ،وهي تسهم بشكل كبير في تنشئة الطفل وتربيته على القيم اإليجابية،
وتهدف هذه الدراسة إلى البحث في القيم التربوية التي تتضمنها برامج األطفال في
التلفزيون الجزائري ( الجزائرية الثالثة) ،وذلك من خالل معرفة نوع هذه القيم
واألساليب التي تستخدم في البرنامج لتمكين الطفل من االستيعاب الجيد بهذه القيم،
وذلك وفق منظور نظرية الغرس الثقافي.
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي  ،باستخدام أداة تحليل المحتوى ،وتم تطبيقها على
عينة من برامج األطفال التي ينتجها التلفزيون الجزائري وهما :برنامج " تل
الزهور" ،وبرنامج " أستوديو الصغار" ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها ،أن القيم
االجتماعية والسلوكية هي أكثر القيم التي يتضمنها هذين البرنامجين ،ويتم تقديمها وفق
أسلوب الحوار واألغنية واأللعاب ،وتوظف شخصيات مختلفة كالحيوانات والدمى
المتحركة من أجل تقريب الفهم للطفل.
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Summary
The children's television programs are unique in production
and presentation and contribute greatly to the child's
upbringing on positive values. The aim of this study is to
investigate the educational values of children's programs in
Algerian TV, by knowing the type of these values and
methods Used in the program to enable the child to absorb
these values well.
The study is based on the descriptive analytical method,
using the Content Analysis Tool, it was applied to a sample
of the children's programs produced by Algerian television:
"Tal Al-Zuhour" and "Young Studio", The social and
behavioral values are the most important values that these
programs contain. They are based on dialogue, song and
games, and employ different characters such as animals
and puppets to bring the child closer to understanding.
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مقدمة
في ظل الثورة الرقمية والتطور التكنولوجي ،يجد الطفل نفسه أمام زخم كبير من
مصادر المعرفة والمعلومات ،خاصة وسائل اإلعالم التي تستقطب الطفل وتقدم له
مضامين متنوعة ،وأصبحت شريكا لألسرة في التربية ،خاصة التلفزيون الذي أصبح
يسمى األب الثالث ،باعتباره مربي للطفل عن طريق ما يبثه من برامج تستجيب
لحاجاته ورغباته ،إال أن الخطورة تكمن

في هذا المحتوى الذي يجب أن يخضع

لمعايير تتالءم مع شخصية الطفل وتكوينه ومرجعيته ،وخاصة ما تحمله من قيم
إيجابية وسلبية قد يكون لها األثر البالغ في تنشئة الطفل وسلوكه

في المجتمع،

فالكثير من البرامج الموجهة للطفل ال تراعي مشاهد العنف والقتل وغيرها من
السلوكيات التي كثيرا ما نلمس آثارها في أسرنا ،وفي هذا الصدد تعمل بعض القنوات
التلفزيونية على إنتاج برامج تراعي فيها مراحل نمو الطفل وخصوصية المجتمع الذي
يعيش فيه،

وهو ما يندرج في إطار اإلعالم التربوي الذي يحمل وظائف مكملة

لوظائف األسرة والمدرسة في مجال التربية ،ومنه أردنا من خالل هذه الدراسة معرفة
القيم التربوية التي تتضمنها البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل ،واخترنا في ذلك
برنامج " تل الزهور" وبرنامج "أستوديو الصغار" ،كعينة لتحليل مضامينها والتعرف
على أنواع القيم التي تبثها للطفل واألساليب المستخدمة في ذلك،

من أجل الكشف

عن وظائف وأهداف اإلعالم التربوي ودوره في غرس القيم اإليجابية لدى الطفل الذي
يعد شريحة حساسة في المجتمع تتطلب االهتمام ومراقبة كل ما يتعرض له من خالل
وسائل اإلعالم المختلفة.
-1اإلشكالية
يعتبر التلفزيون من وسائل اإلعالم التي ينجذب لها الطفل ويتابع البرامج التي
يبثها ،بالنظر إلى الخصائص التي يتميز بها كالصورة واأللوان والحركة والموسيقى،
ومن جهة أخر ى يعد الطفل

من الفئات التي يستهدفها التلفزيون من خالل برامج

متعددة تراعي خصوصية الطفل ويستمد مضامينه من احتياجاته ورغباته.
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وتعد الوظيفة التربوية التعليمية من الوظائف األساسية للتلفزيون ،وخاصة
بالنسبة للطفل ،فمن خالله يستطيع أن يكتسب معلومات وقيم تسهم بشكل أو بآخر في
بناء شخصيته مستقبال.
يهتم التلفزيون الجزائري بفئة األطفال من خالل إنتاج برامج ذات مضامين
مختلفة ،الهدف منها تربية الطفل وغرس القيم اإليجابية الالزمة لتكوين شخصيته
وتعليمه السلوكيات اإليجابية في المجتمع ،فهناك بعض الباحثين المختصين في علم
الن فس يرون أن التلفزيون أداة مهمة في التربية الحديثة وله دور في تعليم الطفل
مختلف القيم التربوية ،ويكسبه السلوكيات االجتماعية وبلورة اتجاهاته نحو ما يدور في
بيئته األسرية والمدرسية وحتى في المجتمع.
من البرامج الموجهة للطفل التي تبثها القناة الجزائرية الثالثة ،برنامج "تل
الزهور" وبرنامج "أستوديو الصغار" ،وهما برنامجان يقدمان في قالب تتنوع فيه
األدوات المستخدمة لتقريب المفهوم من الطفل وترسيخ القيم في ذهنه والتأثير على
سلوكه.
في هذه الدراسة نبحث عن أنواع القيم التربوية التي يتضمنها هذان البرنامجان،
واألساليب المستخدمة للتأثير في الطفل ،وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤل افآتي:
ما القيم التربوية التي تتضمنها البرامج الموجهة للطفل في القناة الجزائرية
الثالثة؟
تنطلق الدراسة من التساؤالت الفرعية افآتية:
-

ما أنواع القيم التربوية التي يتضمنها برنامجي " تل الزهور" و"أستوديو

الصغار"؟
-

ما مصادر القيم التي يعتمد عليها البرنامجان؟

-

ما األهداف التي يسعى لتحقيقها هذا البرنامجان؟

-

ماذا عن اللغة التي يستخدمها البرنامجان لمخاطبة األطفال؟
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-

ما األساليب التي يوظفها البرنامجان لترسيخ القيم التربوية لدى الطفل؟

-2أهمية الدراسة
تبرز أهمية هذه الدراسة من حيث اعتبار التلفزيون كوسيلة لها دور تربوي
وتعليمي من جهة ،وكذلك هي وسيلة محببة لدى الطفل يتابع من خاللها مختلف
البرامج الموجهة إليه ،ومنه ترتكز األهمية في التأثير الذي يحدثه التلفزيون في سلوك
الطفل ودوره في ترسيخ القيم سواء السلبية أو اإليجابية ،ومنه وجب تسليط الضوء
على مثل هذه المواضيع من أجل ترقية المضامين الموجهة للطفل بما تخدم الجانب
التربوي في حياته ،ولفت االنتباه إلى المضامين التي يجب أن يتابعها الطفل والتي
تتناسب مع القيم والمبادئ األساسية للتربية الصحيحة.
-3أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 التعرف على مختلف القيم التربوية التي يتضمنها برنامج " تل الزهور" و"أستوديو الصغار".
 الكشف عن األبعاد واألهداف التربوية والتعليمية من خالل هذين البرنامجين. التعرف على مصادر القيم التربوية التي يعتمد عليها البرنامجان. التعرف على القوالب الفنية المستخدمة . التوصل إلى األساليب التي يوظفها البرنامجان إلحداث التأثير المطلوب. -4المدخل مفاهيمي
ترتكز الدراسة على ثالثة مفاهيم أساسية وهي :القيم التربوية-اإلعالم التربوي –برامج
األطفال التلفزيونية.
 -1-4القيم التربوية
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تعرف القيم على أنها "مجموعة مبادئ وقواعد توجه التفاعل داخل المجتمع
وتضبط سلوكياته ،وهي عنصر رئيسي في المجتمع ،وعالقة الفرد بالقيم تخضع
للتنشئة" ، 1وتعرف أيضا على أنها " كل صفة ذات أهمية العتبارات نفسية أو
اجتماعية أو أخالقية أو جمالية ،وتتسم بسمة الجماعية في االستخدام هي مقياس أو
معيار للحكم على الشيء باعتباره مرغوبا ً فيه أو مرغوبا ً عنه ،وهي األساس في
تكوين األهداف على اعتبار أن الهدف هو ما يطمح إليه الفرد ذاتيا ً بصورة مباشرة أو
غير مباشرة".2
ويكتسب الطفل القيم من عدة مؤسسات تربوية " ،فمنها األسرة وجماعات
األقران والمنظمات المدرسية والدينية والسياسية ،وهناك أيضا وسائل اإلعالم
الجماهيرية ،التي تعتبر مصدرا هاما من مصادر التأثير والتنشئة االجتماعية ويزداد
هذا الدور الهام لهذه الوسائل ّكلما كان المجتمع متجها نحو االنغالق أكثر منه عندما
يكون المجتمع منفتحا ،كما يزداد ّكلما كان المجتمع أميا أكثر منه متعّلما ،وتأتي أهمية
وسائل اإلعالم من قدرتها على تقديم خبرات متنوعة وثرية وجذابة للصغار ،إذ
يمكنها أن تشارك باقي المؤسسات التربوية في تقبل عمليات التغير االجتماعي وغرس
القيم المرغوبة".3
-2-4اإلعالم التربوي
اإلعالم التربوي هو " كل ما تبثه وسائل اإلعالم المختلفة من رسائل إعالمية
ملتزمة ،تسعى للقيام بوظائف التربية في المجتمع ،من نقل للتراث الثقافي وغرس
 -1السعيد بومعيزة (  ،)2006-2005أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب-دراسة استطالعية
بمنطقة البليدة ،-رسالة دكتوراه ،تخصص إعالم واتصال ،كلية اإلعالم والعلوم السياسية ،جامعة الجزائر ،ص
.185
 -2فاتن سليم بركات( .)2010مدى توافر القيم في عينة من قصص األطفال في سورية ،مجلة جامعة دمشق،
المجلد  ،26العدد  ،3جامعة دمشق ،سوريا ،ص.205
 -3دليلة عامر(  ،)2013-2012البعد التربوي والتعليمي في البرامج الموجهة للطفل-دراسة وصفية تحليلية
لعينة من برامج األطفال ،-رسالة دكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال ،قسم اإلعالم ،كلية علوم اإلعالم واالتصال،
جامعة الجزائر  ،3ص .123
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لمشاعر االنتماء للوطن  ،بحيث تتمكن مختلف فئات المجتمع من إدراك المفاهيم
واكتساب المهارات والتزود بالخبرات وتنمية االتجاهات وتعديل السلوك" ،1ووظيفة
اإلعالم التربوي بالنسبة للطفل هي " تربيته عن طريق توصيل ما ال يمكن للمدرسة
أو المنزل توصيله إليه ،بأسلوب بعيد كل البعد عن األسلوب الذي تستخدمه المدرسة
أو يستخدمه المنزل في التربية ،من حشد المعلومات وإصدار التوجيهات والتعليمات،
والنصائح بالطريقة المباشرة".2
-3-4برامج األطفال التلفزيونية
قبل تعريف برامج األطفال ،نعرف أوال التلفزيون كوسيلة لتقديم هذه البرامج،
ويعرف على أنه ":وسيلة إعالم واتصال الكترونية ،تخاطب العين و األذن معا
بالصوت و لصورة ،فهو يقوم بنقل األخبار واألفكار و المعلومات و العلوم بالصوت
والصورة عن بعد ،وبذلك يعتبر من أكثر الوسائل تأثيرا على الجماهير" ،3ويعد
التلفزيون من وسائل اإلعالم التي تهتم بإنتاج البرامج الموجهة للطفل بما يتناسب
وخصوصية هذه الفئة من المجتمع وتعرف هذه البرامج على أنها ":المواد اإلعالمية
من برامج وأفالم تعد للصغار حتى ن المراهقة ،وذلك على شكل فقرات أو منوعات
أو استعراض يتضمن األغاني والتمثيليات التي يقصد منها المواد المسموعة المرئية
المنتجة بقصد عرضها على األطفال من خالل التلفزيون".4
و البرنامجان اللذان تم اختيارها كعينة في هذه الدراسة هما:
 -1محمود حسن إسماعيل ( ،)2011اإلعالم وثقافة األطفال ،الطبعة  ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص.99
-2دليلة عامر ،مرجع سابق ،ص .142
-3عبد الغني بوزيان(  ،)2010-2009استخدامات الشباب الجزائري للبرامج الثقافية للقناة األرضية
واإلشباعات المحققة منها-دراسة ميدانية .مذكرة ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال ،كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،جامعة باجي مختار ،عنابة ،ص .29
 -4ناجي تمار ( ،)2006-2005تأثير برامج األطفال في التلفزيون الجزائري على معلومات تالميذ الطور
الثاني من التعليم األساسي-دراسة ميدانية بوالية الجزائر ،-رسالة دكتوراه في علوم التربية ،قسم علم النفس ،كلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة الجزائر ،ص.20
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 برنامج "تل الزهور" :هو برنامج أسبوعي يتم بثه مسجال كل يوم سبت على
الساعة منتصف النهار ،مدته  15دقيقة ،يتضمن ركنين وهما :ركن "دو ري
مي" وهو عبارة عن أغنية حول موضوع الحلقة تغنيها مقدمة البرنامج رفقة
األطفال) ،والركن افآخر هو "الصديق العجيب" ،الذي يتم من خالله استضافة
شخصية عادة تكون عبارة عن حيوانات في شكل دمى متحركة ،تتحدث عن
موضح مرتبط بحلقة البرنامج ،الذي تقدمه "موني بوعالم" رفقة مجموعة من
األطفال ،ويخرجه " أحسن حليمي".
 برنامج " أستوديو الصغار" :هو برنامج أسبوعي يبث على المباشر كل يوم
ثالثاء على الساعة الرابعة زواال ،مدته  45دقيقة ،يتضمن أركان وهي :ركن
الرسم ،ركن األلعاب ،وريبورتاجات خاصة بالطفل ،هذا البرنامج تقدمه "
روزة رناي" ،رفقة اثنين من المهرجين ،وبحضور عدد من األطفال في
األستوديو ليشاركوا في أركان البرنامج المختلفة ،أما اإلخراج فهو لـ"سمير
حامل".
-5منهج الدراسة.
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من أجل وصف الظاهرة
ورسم صورة عامة عن اإلشكالية المدروسة ،ويسمح لنا هذا المنهج بجمع البيانات
وتحليليها وتفسيرها بما يحقق األهداف المسطرة ،وفي هذه الدراسة قمنا بتحليل
برنامجين لألطفال في القناة الجزائرية الثالثة .
-6أدوات جمع البيانات
من أجل جمع البيانات الالزمة ،استخدمت الدراسة أداة تحليل المحتوى ،والتي
تعد األنسب في مثل هذه الدراسات ،وهي "أداة لتحليل مضمون رسالة معينة من خالل
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نظام للفئات صمم ليعطي بيانات مناسبة لفروض محدودة خاصة بهذا المضمون"،1
وتنقسم فئات تحليل المحتوى إلى:
 فئات ماذا قيل :وتضم الفئات الفرعية:
 نوع القيم :ثقافية -دينية – اجتماعية-أخالقية – سلوكية. الهدف :تربوي -تعليمي -تثقيفي-تذكيري-توعية. مصادر القيم :المقدم( كبار -صغار) -األطفال المشاركون –الضيوف. فئات كيف قيل :وتضم الفئات الفرعية:
 لغة التقديم :عربية –أمازيغية -لهجة عامية -خليط من اللغات. فئة الشخصيات :إنسان -حيوان -دمى متحركة. أساليب التقديم :حوار -تمثيلية-لعبة -أغنية-قصة-رسم.-7مجتمع البحث وعينة الدراسة
يتمثل مجتمع البحث في مجموع البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل التي تنتجها
وتبثها القناة الجزائرية الثالثة ،خالل الدورة البرامجية العادية  2018 ،-2017أي (
سبتمبر-2017جانفي  ، )2018والمتمثلة في أعداد برنامجي " تل الزهور" وبرنامج
" أستوديو الصغار" ،أما العينة فقد تم اختيارها عشوائيا وقدرت ب  10أعداد لكل
برنامج ،من مجموع ( 24عدد من برنامج "أستوديو الصغار" ،و 30عددا من برنامج
" تل الزهور" وهي األعداد التي تم استرجاعها من أرشيف القناة عبر موقعها
االلكتروني وموقع اليوتيوب.
 -8المدخل النظري للدراسة
إن "بدايات نظرية الغرس الثقافي إلى تعود مفهوم والتر ليبمان ( Walter

 -1رشدي أحمد طعيمة (  ،)2004تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص.79
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 )Lipmanللصورة الذهنية ،التي تتكون في أذهان الجماهير من خالل وسائل
اإلعالم ،وهذه الصورة قد تكون بعيدة عن الواقع مما يؤدي إلى تشويه في المعلومات
وعدم فهم الواقع الحقيقي  ،وأكد الباحث األمريكي جورج جربنر George
) ،)Gerbnerفي دراساته أن التلفزيون أصبح قوة مسيطرة ومصدرا رئيسيا لبناء
تصوراتهم من الواقع االجتماعي ،واعتبر جربنر أن التلفزيون أصبح مصدرا للثقافة
الجماهيرية وأساسا للتنشئة االجتماعية لمن يشاهدونه".1
وهكذا طور جربنر البحوث والدراسات ضمن مشروع يهدف إلى معرفة وتتبع
آثار التلفزيون على المشاهدين ،وذلك ضمن بحوث المؤشرات الثقافية التي ركزت
على ثالث قضايا متداخلة وهي:
 دراسة الرسائل والقيم والصور الذهنية التي تعكسها وسائل اإلعالم. دراسة الهياكل والضغوط والعمليات التي تؤثر على إنتاج الرسائل اإلعالمية. دراسة المشاركة المستقلة للرسائل الجماهيرية على إدراك الجمهور للواقعاالجتماعي.

2

وتنطلق هذه النظرية من ثالثة فروض تتمثل في:
 جمهور وسائل اإلعالم يسعى إلى إشباع حاجة معينة من خالل تعرضهللرسائل التي تقدمها الوسيلة اإلعالمية.
 جمهور الوسيلة اإلعالمية هو جمهور مسؤول عن اختيار ما يناسبه من وسائلاإلعالم التي تحقق حاجاته ورغباته ،ويحاول إشباعها من خالل استخدام وسائل
اإلعالم.
 -وسائل اإلعالم تتنافس مع مصادر أخرى ،إلشباع حاجات الجمهور.

3

 -1منال هالل المزاهرة ( ،)2012نظريات االتصال ،الطبعة ،1دار المسيرة ،عمان ،األردن ،ص .340
 -2لمياء طالة( ،)2014اإلعالم الفضائي والتغريب الثقافي ،الطبعة ،1دار أسامة ،عمان ،األردن ،ص.140
 -3حسنين شفيق( ،)2014نظريات اإلعالم وتطبيقاتها في دراسات اإلعالم الجديد ومواقع التواصل االجتماعي،
دار فكر وفن ،ص.191
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تفيد هذه النظرية دراستنا من خالل الفروض واألسس التي ترتكز عليها وخاصة فيما
يتعلق بدراسة الرسالة والقيم والصورة الذهنية التي تعكسها وسائل اإلعالم ،وهو ما
نبحث عنه من خالل هذه الدراسة وهي البحث في القيم التي تحملها برامج األطفال في
التلفزيون الجزائري.
-9التلفزيون وتأثيره على الطفل
وسائل اإلعالم جزء من بيئة الطفل ،وتسيطر الوسائل المسموعة والمرئية على
اهتمامه ،فالتلفزيون يشاهده األطفال وهم في السنوات األولى وذلك لما يمتلكه من
خصائص الصورة والصوت والحركة ،ومن خالل ذلك يمكن أن يحدث تأثيرا بالغا في
نمو الطفل وتنشئته ،1وتظهر هذه افآثار إما بشكل إيجابي أو سلبي.
-1-9اآلثار اإليجابية للتلفزيون على الطفل
التلفزيون له آثار إيجابية على الطفل ،نذكرها في النقاط افآتية:

2

 يعمل التلفزيون على تكييف الجانب االجتماعي في الطفل عبر تفاعله مع
افآخرين والحديث معهم.
 يصقل التلفزيون وجدان الطفل وأحاسيسه ،بما يتناسب ورغباته من ترفيه
وتسلية ،ويدرب حواسه منذ صغره على اإلصغاء والربط والتخيل.
مصدرا للمعرفة يمده بالقيم المعرفية
 يوسع التلفزيون خبرات الطفل بوصفه
ً
والسلوكية وينقل له الثقافة والمعرفة من خالل الوظائف التي يقوم بها.
 ينمي التلفزيون الملكات العقلية والفكرية لدى الطفل ويشبع لديه حب االستطالع
من خالل برامجه الثقافية.
 -1منى سعيد الحديدي وسلوى إمام علي( ،)2006اإلعالم والمجتمع ،الطبعة  ،2الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة،
مصر ،ص .95
 -2عليان عبد هللا الحولي(  ،)2004القيم المتضمنة في أفالم الرسوم المتحركة" دراسة تحليلية" ،المؤتمر
التربوي األول :التربية في فلسطين وتغيرات العصر ،كلية التربية بالجامعة اإلسالمية ،فلسطين ،ص ص ،220
.221
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 يثير التلفزيون الخيال الواسع للطفل ويفتح أمامه من خالل ما يقدم من صور
وموسيقى وألوان زاهية جذابة آفاقًا رحبة من الخيال تنقله خارج حدود البيت
والشارع والمدينة.
 يزود التلفزيون الطفل بالخبرات والمهارات ،التي تدفعه إلى إتباع العادات
الصحية في كل نواحي سلوكه اليومي.
-2-9اآلثار السلبية للتلفزيون على الطفل
أشارت إحدى الدراسات أن هناك العديد من افآثار السلبية للتلفزيون تظهر جليا
في جوانب متعددة لنمو شخصية الطفل وهي:

1

 الطفل عندما يقضي وقتا طويال أمام التلفزيون قد يؤدي به ذلك إلى تخلف فيقدراته على التصور والتخيل واإلبداع واالبتكار.
 التلفزيون يعود الطفل على السهولة في طلب األشياء والحصول عليها،فالتلفزيون قادر على إيصال المضمون إلى الطفل في مراحل عمره المتقدمة.
 يحد التلفزيون من انطالقة الطفل غير المقيدة في اللعب والحركة المرافقة. التلفزيون قد يكون واحدا من العوامل التي تؤثر في تأخر تعلم اللغة وعدمانتظام نموها عند الطفل في المرحلة األولى من حياته.
 المشاهدة المكثفة للتلفزيون من قبل الطفل ،تؤدي إلى عاملين أساسيين وهما:االكتفاء باالستماع إلى الكالم من جهة واحدة وهذا يؤدي إلى أن الطفل لن يفهم
منه إال نسبة ضئيلة ،كذلك االنشغال عن تحريك جهاز النطق والحوار الكالمي
أثناء المشاهدة التلفزيونية المكثفة يؤدي إلى ضعف في مركز استقبال الكالم
وهذا قد يحدث اضطرابا في النطق.

 -1إيمان عبد العظيم الطيب وإيمان أحمد ( ،)2013دور اإلعالم في التربية ،الطبعة ،1مؤسسة طيبة للنشر
والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،ص ص .14-11

419

-10اإلعالم التربوي وبرامج الطفل في التلفزيون
إن الوظيفة الرئيسية ألجهزة اإلعالم هي تربية الطفل عن طريق توصيل ما ال
يمكن للمدرسة أو المنزل توصيله إليه ،بأسلوب بعيد كل البعد عن األسلوب الذي
تستخدمه المدرسة أو يستخدمه المنزل في التربية ،من حشد المعلومات وإصدار
التوجيهات والتعليمات ،والنصائح بالطريقة المباشرة 1،ومنه نتعرف على أسس
اإلعالم التربوي ومعايير إنتاج البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل.
-1-10أسس اإلعالم التربوي
يستند اإلعالم التربوي على عدد من األسس والمبادئ وهي:

2

 االلتزام بالمفاهيم الدينية وتصوراتها الكاملة والمحافظة على عقيدة األمة. االرتباط الوثيق بتراث األمة اإلسالمية والعربية وتاريخها وحضارتها. تعميق عاطفة االنتماء للوطن من خالل التعريف برسالته وخصائصه وتوعيةالمواطن بدوره في نهضة األمة.
 بناء الشخصية المتكاملة للطفل. عرض الشخصيات الدينية والتاريخية وسير األنبياء والصالحين. المحافظة على اللغة العربية.-2-10إنتاج برامج األطفال التلفزيونية
يتطلب إنتاج برامج األطفال التلفزيونية جهودا تعاونية من األفراد والمختصين ،
حيث يقوم كل فرد من أعضاء الفريق بإجراءات محددة ومنظمة  ،والعناصر الرئيسية
إلنتاج هذه البرامج هي:
 الفكرة الرئيسية ويقدمها كل من الكاتب أو المنتج أو المخرج. كتابة السيناريو والحوار والذي يتضمن الوصف الدقيق لمواقع التصويروالحوار ومراعاة تسلسل األحداث وإثارتها للتشويق.
-1دليلة عامر ،مرجع سابق ،ص .142
 -2محمود حسن إسماعيل ،مرجع سابق ،ص ص .100 ،99
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 اختيار مقدم البرنامج الذي له القدرة على اإلقناع والتفاعل والتواضع واأللفةمع األطفال ،والمعرفة العلمية بخصائص الطفل وسماته النفسية واالجتماعية.

1

و يمكن تقسيم ما يقدم للطفل عن طريق أجهزة اإلعالم ،إلى ثالثة أقسام رئيسية:2
القسم األول :هو تقديم نفس المعلومات الدراسية بأسلوب مخالف لما يقدم به فيالمدرسة ،وهو األسلوب المميز ألجهزة اإلعالم.
القسم الثاني :هو معالجة الموضوعات التي تداعب خيال الطفل وأفكاره ،فالطفلعنصر جيد للتأمل ،خلق حرا في تفكيره ،مطلق العنان لذهنه وعقله لكي يتأمل
ويفكر كما يريد ،ولكن لنقص الخبرة المكتسبة ،نجده يقف عاجزا عن تفسير أمور
كثيرة ،تنتهي به إلى عالمات استفهام تؤرقه ،تؤثر على شخصيته ،وتفقده الثقة في
نفسه ،وفيما يجري حوله من أمور ،وخاصة عندما ال يجد أمامه من يشبع فضوله
برد مقنع.
إن الطفل في المدرسة يسأل فيجيب ،يؤمر فيستجيب ،أما الطفل في عالقته مع
أجهزة اإلعالم ،يسأل هو فيجاب ،وهذا هو الفارق بين دور أجهزة اإلعالم ،وبين
المدرسة.
القسم الثالث :هو دور أجهزة اإلعالم في العمل على إنشاء المجتمع الجديد الذيننشده ،لذلك وجب عليها أن تعمل على تبسيط المفاهيم والمبادئ التي تؤسس الدولة
عليها دعائمها ،والتي يمكن عن طريقها تحقيق التغير االجتماعي المطلوب ،وذلك
عن طريق شرح هذه المفاهيم وطرحها على الطفل بأسلوب شيق لمناقشتها
ولالقتناع بها ،بهدف تنشئة وطنية سليمة تدفعه لالنتماء ،وليتعلم كيف يكون رأيا
خالصا له في كل ما يتلقاه ،دون فرض آراء خاصة عليه.
-11تحليل البيانات وصياغة النتائج
-1-11تفريغ وتحليل البيانات
 -1باسم علي حوامدة وآخرون(  ،)2006وسائل اإلعالم والطفولة ،الطبعة ،2دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن ،ص ص .117-115
-2دليلة عامر ،مرجع سابق ،ص .143
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بعد تطبيق استمارة تحليل المحتوى على عينة الدراسة تحصلنا على الجداول
افآتية:
جدول رقم-1-يبين نوع القيم التربوية التي يتضمنها برنامج " تل
الزهور"و"أستوديو الصغار"
تل الزهور
البرنامج

التكرار

النسبة ()%

أستوديو الصغار
التكرار

النسبة()%

نوع القيم
ثقافية

02

6,25

02

4,78

دينية

04

12,5

05

11,90

اجتماعية

09

28,16

10

23,80

أخالقية

07

21,89

12

28,57

سلوكية

10

31,25

13

30,95

المجموع

32

100

42

100

من خالل هذا الجدول نجد أن أكثر القيم التربوية التي يتضمنها برنامج "تل
الزهور" هي القيم السلوكية التي جاءت بأعلى نسبة وهي  %31,25تليها القيم
االجتماعية بنسبة  % 28,16ثم القيم األخالقية بنسبة  ،%21,89في حين جاءت
القيم الثقافية بأقل نسبة وهي  ،%6,25ونفس ترتيب القيم بالنسبة لبرنامج " أستوديو
الصغار" ،ومنه نجد أن القيم السلوكية ،االجتماعية واألخالقية هي من أكثر القيم
التربوية التي يتضمنها هذين البرنامجين ،وهذا بما يتوافق وخصوصية الطفل ووظيفة
التلفزيون في تنشئة الطفل وتعليمه القيم والمبادئ األساسية لتكوين شخصية سوية ،في
حين نجد أن القيم الدينية جاءت بنسب ضعيفة ،بالرغم أنها من القيم األساسية في تربية
الطفل وتنشئته الدينية ،وتعد البرامج التلفزيونية األنسب لذلك باعتبار أن الطفل من
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الفئات األكثر مشاهدة للتلفزيون بالنظر إلى خصوصية الحركة والصوت والصورة
التي يتمتع بها.
جدول رقم-2-يبين األهداف التي يتضمنها برنامج " تل الزهور"و"أستوديو
الصغار"
تل الزهور
البرنامج

التكرار

النسبة ()%

أستوديو الصغار
التكرار

النسبة()%

الهدف
تربوي

10

38,46

14

37,83

تعليمي

07

26,92

10

27,05

تثقيفي

04

15,38

05

13,51

تذكيري إرشادي

03

11,55

03

8,10

توعوي

02

7,69

05

13,51

المجموع

26

100

37

100

في قراءة لهذا الجدول نجد أن األهداف األساسية لبرنامج "تل الزهور" وبرنامج
"أستوديو الصغار" هي األهداف التربوية التي جاءت بأعلى نسبة ( %38,46
و ) %37,83على التوالي ،ثم يأتي الهدف التعليمي وبعدها الهدف التثقيفي في حين
أن الهدف التذكيري واإلرشادي جاء بنسبة ضعيفة في كال برنامج " أستوديو الصغار"
بنسبة  ،%8,10بينما هدف التوعية جاء بنسبة أضعف وهي  ،%7,69ومنه نجد أن
أهداف هذين البرنامجين هي أهداف تربوية تعليمية بالدرجة األولى ،وهذا يتوافق مع
مضامين هذه البرامج ،في حين أن األهداف اإلرشادية والتوعية وهذا ألن األطفال ال
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يزالون في مرحلة ال يدركون فيها بعض المعاني التربوية ،ولذلك فهم يتطلعون إلى
تعلمها من خالل هذه البرامج ،كذلك الطفل في مرحلة الطفولة هو يتعلم ويكتشف ما
حوله من قيم.
جدول رقم-3-يبين مصادر القيم في برنامج " تل الزهور"و"أستوديو الصغار"
تل الزهور
البرنامج

التكرار

أستوديو الصغار

النسبة ()%

التكرار

النسبة()%

المصدر
صغار

06

27,27

00

00

المقدم

كبار

12

54,55

15

44,11

األطفال المشاركون

00

00

09

26,48

الضيوف

04

18,18

10

29,41

المجموع

22

100

34

100

في هذا الجدول نجد أن مقدمي البرنامج من الكبار هم مصدر القيم التي يقدمونها
لألطفال من خالل هذين البرنامجين ،في حين نجد أن في حين نجد أن الصغار من
مقدمي برنامج "تل الزهور" هم أيضا مصدر للقيم التي يقدمونها لألطفال ،في حين
تنعدم بالنسبة لبرنامج " أستوديو الصغار" ،وهذا يعود إلى أسلوب تقديم البرنامج،
وإشراك الصغار في التقديم ،كذلك بالنسبة لضيوف هذين البرنامجين يعدون من
مصادر القيم التربوية من خالل مشاركتهم بمختلف األساليب كاأللعاب والقصص
واألغاني وغيرها ،أما المشاركون في البرنامج وهم األطفال الحاضرون في أستوديو
التصوير لهم دور في تقديم القيم في برنامج "أستوديو الصغار" ،بينما يغيبون في
برنامج" تل الزهور" ،وهذا يعود إلى طبيعة البرنامج والشكل العام لتقديمه ،ومنه نجد
برنامج "أستوديو الصغار" يشارك المقدم والضيوف واألطفال المشاركون في تقديم
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القيم التربوية وهذه المشاركة تسمح بتفاعل الطفل وسهولة إيصال المعلومة من الطفل
وإلى الطفل ،وهي الطريقة األنسب للتواصل بين األطفال.
جدول رقم-4-يبين لغة تقديم برنامج " تل الزهور"و"أستوديو الصغار"
تل الزهور
البرنامج

التكرار

أستوديو الصغار

النسبة ()%

التكرار

النسبة()%

اللغة
عربية

15

100

05

17,85

أمازيغية

00

00

03

10,71

لهجة عامية

00

00

20

71,44

المجموع

15

100

28

100

في قراءة لبيانات هذا الجدول ،نالحظ أن برنامج "تل الزهور" يستخدم اللغة
العربية فقط

في التقديم ،وهذا ما وجدناه من خالل تقديم الكبار أو الصغار ،وهذا

مهم وضروري ألن التلفزيون له دور في تعليم الطفل اللغة العربية ،وتمكنه من
اكتساب القيم بلغة صحيحة ،في حين نجد أن برنامج "أستوديو الصغار" يستخدم
اللهجة العامية بشكل أكبر حيث جاءت بنسبة  % 71,44واللغة العربية جاءت بنسبة
 ،%17,85وهذا يؤثر على اللغة المكتسبة لدى الطفل ،فمن أسس إنتاج البرامج
الموجهة للطفل استخدام اللغة العربية لتكون أساسا في بناء اللغة الصحيحة للطفل.
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جدول رقم-5-يبين الشخصيات الفاعلة في برنامج " تل الزهور"و"أستوديو
الصغار"
تل الزهور
البرنامج

التكرار

النسبة ()%

أستوديو الصغار
التكرار

النسبة()%

الشخصية
إنسان(مهرج -ممثل)

09

31,05

15

100

حيوان

18

62,06

00

00

دمى متحركة

02

6,89

00

00

المجموع

29

100

15

100

من خالل هذا الجدول يتبين أن الشخصيات الفاعلة في برنامج "أستوديو
الصغار" ،يستخدم اإلنسان العادي لتقديم القيم التربوية ،سواء مقدمة البرنامج أو
المهرجين ،في حين نجد أن برنامج "تل الزهور" يستخدم شخصيات متنوعة من مقدم
البرنامج ،الحيوان ،والدمى المتحركة،

وظهرت الحيوانات بنسبة أكبر وهي

 ،%62,06وذلك أن األطفال ينجذبون للحيوانات ،وبالتالي يعتمد البرنامج على
شخصيات في شكل حيوانات كالضفدع والخروف والقطة وغيرها في تقديم بعض
المعلومات وغرس القيم اإليجابية لدى الطفل ،وتعد الحيوانات هنا أداة لجذب اهتمام
الطفل وتفاعله مع مضمون البرنامج ،وبهذا يحقق األهداف المرجوة على رأسها
ترسيخ القيم التربوية لدى الطفل.
جدول رقم-6-يبين أسلوب تقديم برنامج " تل الزهور"و"أستوديو الصغار"
تل الزهور
البرنامج

التكرار

النسبة ()%

أستوديو الصغار
التكرار

النسبة()%
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األسلوب
حوار

13

31,70

15

31,95

تمثيلية

00

00

03

6,38

لعبة

07

17,07

10

21,27

أغنية

12

29,29

05

10,63

قصة

02

4,87

05

10,63

رسم

07

17,07

09

19,14

المجموع

41

100

47

100

يتضح من خالل هذا الجدول أن األسلوب األكثر استخداما في تقديم البرنامجين
هو أسلوب الحوار حيث بلغت النسبة تقريبا  ، %32وفي برنامج "تل الزهور"
تستخدم األغنية التعليمية إلى جانب الحوار ،وذلك يرجع إلى أن مقدمة البرنامج فنانة
وممثلة في األصل ،بينما تستخدم اللعبة إلى جانب الحوار في برنامج" أستوديو
الصغار" ،وهذا يعود إلى مشاركة الكثير من األطفال داخل أستوديو تصوير البرنامج،
كذلك اللعبة تساهم في تعليم الطفل وإكسابه معلومات ومهارات بسهولة ،فالطفل يميل
إلى اللعب بشكل أكبر ،ونجد في المرتبة الثالثة أسلوب الرسم ،كأسلوب يستخدم في
ترسيخ الق يم لدى الطفل ،وهو يمكنه من التعبير عن مهاراته وأفكاره وما اكتسبه من
معلومات حول القيم التربوية ،من جهة أخرى نجد أن برنامج "أستوديو الصغار"
يستخدم أسلوب التمثيلية بصورة أقل ،في حين يغيب هذا األسلوب في برنامج " تل
الزهور".
-2-11نتائج الدراسة
استنادا إلى تحليل البيانات وتفسيرها ،يمكننا صياغة النتائج العامة للدراسة في ما يأتي:
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 برامج األطفال التلفزيونية لها دور تنشئة الطفل وترسيخ القيم التربوية لديه. تتضمن برامج الطفل التي تبثها قناة الجزائرية الثالثة القيم االجتماعيةواألخالقية والسلوكية بشكل أكبر وهي بذلك تعمل على غرس السلوكيات
اإليجابية لدى الطفل وتعزيز أخالقه بما يسمح له بالتواصل االجتماعي السوي
في محيطه ومجتمعه.
 تكاد تغيب القيم الدينية والثقافية في البرامج المدروسة ،وهي من القيم التربويةالهامة في تنشئة الطفل وتعليمه المبادئ األساسية في الدين والثقافة وهي من
مكونات هويته الوطنية والثقافية واإلسالمية.
 برامج الطفل في قناة الجزائرية الثالثة لها أهداف تربوية وتعليمية وتثقيفية وهيتتناسب مع مرحلة الطفولة التي يكتسب فيها الطفل القيم الالزمة لتنشئته وفق
المبادئ األخالقية والسلوكية في المجتمع.
 يشارك األطفال في البرامج التلفزيونية الموجهة لهم عن طريق التقديموالمنافسة واللعب ،وهذا يساعد المتلقين على تقبل األفكار وتعلمها من أترابهم
ألنهم القادرون على إيصال المعلومة بطريقتهم.
 برنامج " تل الزهور" يستخدم اللغة العربية فقط في تقديم محتواه ،وهذا يساعدعلى اكتساب الطفل اللغة بسهولة ،بينما برنامج " أستوديو الصغار" يركز أكثر
على اللهجة العامية ،وهذا قد يؤثر على المستوى اللغوي للطفل.
 يوظف برنامج " تل الزهور" الحيوانات والدمى المتحركة في إيصال الرسالةللطفل وهي من الشخصيات المحببة للطفل وتساعده على الفهم السريع
واكتساب القيم بسهولة ،بينما يركز برنامج"أستوديو الصغار" على اإلنسان
سواء مقدم أو مهرج وهذا األسلوب تقليدي يحتاج إلى االبتكار والتنويع.
 تستخدم برامج األطفال أسلوب الحوار واأللعاب واألغاني لتقديم المعلوماتاألساسية في البرنامج ،وتعد األلعاب واألغاني من األساليب المحببة لدى الطفل
وتخلق لديه الحيوية والنشاط ،مما تساعده على الفهم والتفاعل واالستيعاب
الجيد لألفكار والقيم التي يطرحها البرنامج.
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الخاتمة
يمكن القول أن برامج األطفال التلفزيونية لها دور كبير في تنشئة الطفل وترسيخ
القيم التربوية لديه ،وذلك باعتبار أن التلفزيون ووسائل اإلعالم عموما من مؤسسات
التنشئة االجتماعية ،فهي تستقطب الطفل من خالل مضامين توظف أساليب مختلفة
لإلقناع ،وما يالحظ على برامج األطفال في قناة الجزائرية الثالثة أنا تركز على القيم
االجتماعية والسلوكية واألخالقية وتقدمها باستخدام أساليب متنوعة منها األغنية
واألل عاب  ،إلى أن بعض هذه البرامج ال يوظف اللغة العربية بشكل كبير وهو ما
ينعكس سلبا على المستوى اللغوي للطفل ،وتبقى هذه البرامج قليلة مقارنة مع ما
يحتاجه الطفل في هذا الزمن الذي يميزه التطور التكنولوجي والوسائط الجديدة
لالتصال ،وما تتيحه للطفل من قنوات جديدة للتنشئة والتعلم ،وهنا وجب االهتمام أكثر
بهذه البرامج وتطويرها بما يتماشى واحتياجات الطفل وتغيرات الواقع.
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قائمة المراجع
الكتب
 )1إيمان عبد العظيم الطيب وإيمان أحمد ( ،)2013دور اإلعالم في التربية،
الطبعة ،1مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.
 )2باسم علي حوامدة وآخرون(  ،)2006وسائل اإلعالم والطفولة ،الطبعة ،2دار
جرير للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 )3حسنين شفيق( ،)2014نظريات اإلعالم وتطبيقاتها في دراسات اإلعالم الجديد
ومواقع التواصل االجتماعي ،دار فكر وفن.
 )4رشدي أحمد طعيمة (  ،)2004تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية ،دار
الفكر العربي ،القاهرة.
 )5لمياء طالة( ،)2014اإلعالم الفضائي والتغريب الثقافي ،الطبعة ،1دار أسامة،
عمان ،األردن.
 )6محمود حسن إسماعيل ( ،)2011اإلعالم وثقافة األطفال ،الطبعة  ،1دار الفكر
العربي ،القاهرة.
 )7منال هالل المزاهرة ( ،)2012نظريات االتصال ،الطبعة ،1دار المسيرة،
عمان ،األردن.
 )8منى سعيد الحديدي وسلوى إمام علي( ،)2006اإلعالم والمجتمع ،الطبعة ،2
الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة ،مصر.
المقاالت العلمية
 )1فاتن سليم بركات( .)2010مدى توافر القيم في عينة من قصص األطفال في
سورية ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  ،26العدد  ،3جامعة دمشق ،سوريا.
الرسائل واألطروحات الجامعية
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 )1دليلة عامر(  ،)2013-2012البعد التربوي والتعليمي في البرامج الموجهة
للطفل-دراسة وصفية تحليلية لعينة من برامج األطفال ،-رسالة دكتوراه في
علوم اإلعالم واالتصال ،قسم اإلعالم ،كلية علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة
الجزائر .3
 )2السعيد بومعيزة (  ،)2006-2005أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات
لدى الشباب-دراسة استطالعية بمنطقة البليدة ،-رسالة دكتوراه ،تخصص
إعالم واتصال ،كلية اإلعالم والعلوم السياسية ،جامعة الجزائر.
 )3عبد الغني بوزيان(  ،)2010-2009استخدامات الشباب الجزائري للبرامج
الثقافية للقناة األرضية واإلشباعات المحققة منها-دراسة ميدانية .مذكرة
ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
جامعة باجي مختار ،عنابة.
 )4ناجي تمار ( ،)2006-2005تأثير برامج األطفال في التلفزيون الجزائري
على معلومات تالميذ الطور الثاني من التعليم األساسي-دراسة ميدانية بوالية
الجزائر ،-رسالة دكتوراه في علوم التربية ،قسم علم النفس ،كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة الجزائر.
المؤتمرات العلمية
 )1عليان عبد هللا الحولي(  ،)2004القيم المتضمنة في أفالم الرسوم المتحركة"
دراسة تحليلية" ،المؤتمر التربوي األول  :التربية في فلسطين وتغيرات
العصر ،كلية التربية بالجامعة اإلسالمية ،فلسطين.
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د .مجاني باديس

مرابط فريدة

أستاذ محاضر صنف (أ)

طالبة ماستر 2صحافة مكتوبة

جامعة باتنة  1الجزائر

جامعة باتنة  1الجزائر
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الملخص :
إن هببذه الدراسببة المعنونببة بصببورة الطفببل فببي الرسببوم المتحركة:دراسببة سببيميولوجية
لسلسلتي غامبل وسبونج بوب ،كان لها جملة من األهداف نوجزها فيما يلي:
 معرفة الصورة التي تنقلها الرسوم المتحركة عن الطفل. باعتبار أن أصل هذه الرسوم غربي فهي تحتوي على عادات وقيم وثقافاتأجنبية مختلفة عن مجتمعاتنا هدفنا إلى معرفة نوع الصورة التي يتم محاكاتها
وتشكيلها عن الطفل إلدراك خطورتها وردعها بالسبل الممكنة.
 معرفة الرموز والدالالت التي يتم استخدامها في الرسوم المتحركة والتبي تبؤديإلى تشكيل هذه الصورة.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها مايلي:
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سلسببلة سبببونج بببوب تعمببل علببى نقببل المثليببة الجنسببية والثقافببة الجنسببية
التي ظهرت في معظم حلقاتها في حبين تعمبل سلسبلة غامببل علبى نقبل
الغباء والبالهة والسذاجة.

 تم تركيب األبعباد العاطفيبة والمعرفيبة والسبلوكية فبي السلسبلتين بطريقبة
متسلسببلة ،مترابطببة ومتشببابكة لتببؤدي المعنببى وتوصببل الفكببرة المطلوبببة
وترسخها في األذهان بكل سالسة.
 تعمل سلسبلة سببونج ببوب وغامببل علبى نقبل لغبة البلبد البذي أنشبأت فيبه
حيث يظهر في الكثير من مقاطع حلقاتها ببروز اللغبة اإلنجليزيبة خاصبة
في سلسلة غامبل التي استخدمت فيها وبكثرة.
 معظم السبلوكيات والتصبرفات والحركبات التبي تنقلهبا لنبا سلسبلة سببونج
بوب وغامبل تتميز بالسذاجة الناتجة عن طريقة التفكير التي مبن خاللهبا
يتم تجسيد كل فكرة من أفكار الحلقات التي يحاول القائمون على إنتاجهبا
إيصالها وترسيخها في ذهن الطفل.
الكلمات المفتاحية :الطفل ،الصورة ،الصورة الذهنية ،الرسوم المتحركة.

Résumé: Cette étude de l’image de l'enfant en animation:
étude sémiologique pour Spongebob et Gambol. Elle a un
 certain nombre d'objectifs que nous résumons comme suit:_ Connaître l'image véhiculée parles dessins animés sur
l'enfant. Considérant que l'origine de ces dessins est
occidentale, ils contiennent des coutumes, des valeurs et
des cultures différentes de nos sociétés.
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_ Notre but est de connaître le type d'image qui représente
l'enfant pour connaître le danger et le dissuader de toutes
les manières possibles.
_ Connaître les symboles et les indices utilisés dans ces
films qui mènent à la formation de cette image. Cette étude
a atteint un certain nombre de résultats dont les
Plus importants sont les suivants:
_ Les deux séries soit Spongebob soit Gamble sont
d'origine occidentale, ils transmettent ainsi la culture
occidentale à travers son incarnation dans les différentes
épisodes
_ Les deux séries visent à exploiter le côté émotionnel des
enfants pour transmettre et consolider leurs idées.
_

Les

dimensions

émotionnelles,

cognitives

et

comportementales de la série ont été installées de manière
séquentielle, inter reliée et inter reliée pour transmettre le
sens

et

arriver

à

l'idée

désirée

En

essayant

à

l'affermissement de ses idées en douceur
Les deux séries tentent d'établir plusieurs croyances dans
l'esprit de nos enfants, particulièrement en ce qui concerne
les croyances maçonniques.
La

plupart

des

comportements,

les

actions

et

les

mouvements véhiculés par la série Spongbob and Gamble
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sont caractérisés par la naïveté que les producteurs tentent
de transmettre et d'inculquer dans l'esprit de l'enfant et la
incarnée dans la vie quotidienne.
Mots-clés: enfant, image, image mentale, les dessins
animés
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مقدمة:
تعتبر مرحلة الطفولة من أهم المراحل التبي يمبر بهبا اإلنسبان منبذ والدتبه إلبى أن ينمبو
ويكبر حيث يتعلم خاللها المعارف ويكتسب فيها العديد من الخبرات التبي تسباعده علبى
التوافببق مببع محيطببه االجتمبباعي وقدرتببه علببى اسببتبعاد المعلومببات ،مببن خببالل التنشببئة
االجتماعية والتي من أهمها األسرة ،المدرسبة ووسبائل اإلعبالم خاصبة التلفزيبون ،هبذا
األخيببر الببذي مببن شببأنه أن يببؤثر علببى الطفببل سببواء بالسببلب أو اإليجبباب ويجعلببه يتجببه
وراء أفكاره التي تبثها ،فخاصية الجمع بين الصوت والصورة والحركة التي يتميز بهبا
التلفزيون مكنته من التبأثير فبي شبرائح واسبعة مبن المجتمبع وخاصبة الطفبل مبن خبالل
برامجه الخاصة والمتمثلة أساسبا فبي الرسبوم المتحركبة التبي أصببحت اليبوم تخصبص
لها قنوات خاصة بهبا تبثهبا علبى مبدار السباعة ،فاألطفبال يبرون فيهبا متبنفس لهبم فهبي
تحاكي عقليتهم ،كما أنها تعطي للطفل فرصة االستمتاع بطفولتبه وتفبتح مواهببه وتنسبج
عالقته بالعالم الخارجي فتصبح إحدى عمليات التنشئة االجتماعية ،ما يبؤثر فبي سبلوكه
فيتعلم ما تضمنته من قيم وأخالقيات تولد فيه حب البحث والمعرفة فيقلد بكل عفويبة مبا
يشبباهده ،إال أن هببذه الرسببوم المتحركببة يعبباب عليهببا أنهببا أجنبيببة المنشببأ وتحببوي ثقافببة
ومعتقدات الدولة األم ،ومن المعروف أن الطفل أكثر الجمهور قابلية للتبأثر بمبا يشباهده
الفتقاره للوعي للتمييز فيما يشاهده بين الواقع والخيال ،فالرسوم المتحركة تعمبل علبى
نقل أخالق وسلوكيات وثقافات غربية ال تمت بثقافتنا ومعتقداتنا بصلة في صبورة تبؤثر
في سلوكيات الطفل مما يدفع ببه إلبى ممارسبة مبا يشباهده فيهبا وتقليبدها دون وعبي وال
إدراك ،األمر الذي دعانا إلى البحث والتقصي في صورة الطفل التي تنقلها لنبا الرسبوم
المتحركة في طيات حلقاتها.
 -1اإلطار المنهجي للدراسة:
 -1-1تحديد اإلشكالية:
إن بدايبة االهتمبام بببرامج األطفببال كبان فبي القنبوات العامببة مبن خبالل إدراج مواضببيع
وحصص خاصة بهم على شبكة برامجها والتي تسمى "بفترة برامج األطفال" ممبا الق
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إقبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال األطفببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال عليهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا.
إال أن هذه القنبوات تطبورت تبدريجيا حتبى أصببحت قنبوات متخصصبة لألطفبال تعمبل
على تقديم مختلف البرامج والحصص والمواضيع المتعلقة بالطفل ممبا زاد مبن اإلقببال
عليها .وتعتبر قناة نيكولودين و كارتون ناتورك بالعربية من ببين القنبوات المتخصصبة
بجمهور األطفال ،حيث تبث على شبكة برامجها مختلف المواضيع التبي تتعلبق بالطفبل
من قصص وأساطير وبرامج ترفيهية ومغامرات ورسوم متحركة وغيرهبا .ومبن ببين
الرسوم المتحركة التي تعرضها قناة نيكولودين على شبكة برامجها سلسلة سبونج ببوب
وهو عبارة عن اسبفنجة صبفراء اللبون ومربعبة الشبكل تحبب الفقاعبات وصبيد القناديبل
البحريبة .فبي حبين تعبرض قنباة كبارتون نباتورك بالعربيبة سلسبلة غامببل وهبو مسلسبل
كوميدي بطله غامببل وهبو قبط عمبره  12سبنة تبواق للمغبامرات ويلقبب بملبك الغبباء.
ونظرا لما حظيت ببه هبذه السالسبل الكارتونيبة مبن اهتمبام خصوصبا مبن قببل األطفبال
وما تتضمنه من مفاهيم ومصطلحات جديدة عن الطفل من خالل اإليحباءات والبدالالت
االتصالية التي تحاول الجهبات القائمبة علبى إنتاجهبا قولبتهبا لتكبوين صبورة معينبة عبن
الطفل ،ارتأينا في هذه الدراسة إلى معرفة نوع هذه الصورة التبي يبتم نقلهبا عبن الطفبل
من خالل سلسلتي سبونج بوب وغامبل ،وذلك بطرح التساؤل التالي:
 ما هي صورة الطفل المقدمة في كل من غامبل وسبونج بوب؟وينبببببببببببببدرج ضبببببببببببببمن هبببببببببببببذه اإلشبببببببببببببكالية تسببببببببببببباؤلين فبببببببببببببرعيين همبببببببببببببا:
 -1مببا هببي الرمبببوز األكثببر اسببتخداما فبببي كببل مببن سلسبببلتي سبببونج بببوب وغامببببل؟
 -2ما نوع الصورة التي يتم تقديمها في كل من سلسلتي سبونج بوب وغامبل؟
 -2-1الفرضيات:
إن أول اإلجراءات التطبيقية أو العلميبة للبحبث العلمبي تتمثبل فبي وضبع تصبورات أو
رؤى أوليببة أو تفسببيرات مؤقتببة (محمببد عبببد الحميببد ،د س ،ص )34ومنببه تببم صببياغة
الفرضيتين التاليتين:
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 الرموز األكثر استخداما في كل مبن سلسبلتي سببونج ببوب وغامببل هبي ضبرب
الجبهببة بالسبببابة عنببد الوقببوع فببي المشبباكل ويصببعب حلهببا ،وكببذا تلقيببب الببذات
بصفات كالغباء.
 يتم تقديم صورة حسنة عن الطفل في كل من سلسلتي سبونج بوب وغامببل مبن
خالل تقديمها للطفل وهو يساعد افآخرين ومجتهد ومواظب في دراسته.
 -3-1أسباب اختيار الموضوع:
من أهم األسباب التي جعلتنا نختار البحث في هذا الموضوع ما يلي:
 االهتمبببام المتزايبببد البببذي حظيبببت ببببه ببببرامج األطفبببال بصبببفة عامبببة والرسبببوم
المتحركببة بصببفة خاصببة مببن قبببل الدارسببين والببباحثين ،وال تببزال الحاجببة إلببى
المزيببد مببن التعمببق فببي الموضببوع مببن خببالل دراسببة صببورة الطفببل التببي يببتم
تقديمها في السالسل المتحركة المقدمة عن الطفل.
 تعببدد الدراسببات التببي تناولببت القببيم التربويببة والتعليميببة واالجتماعيببة وكببذا تلببك
المتعلقة بتنشئة الطفبل وببرامج األطفبال بصبفة عامبة ،فبي حبين تنبدر الدراسبات
التي ركزت على مضمون الرسوم المتحركة بصفة خاصة ،وعن الصورة التبي
تحاول تكوينها وإيصالها عن الطفل بصفة أدق.
 باعتبار أن الطفل هو مستقبل أي أمة ،وجب علينا االهتمام بنوع الصبورة التبي
يتم نقلها عن الطفل من خالل ما يتم تقديمه في الرسوم المتحركة.
 مالحظتنا الخاصة حول الرسوم المتحركة خاصة عند مقارنة المحتبوى الحبالي
–ولو بشكل سطحي -مع محتوى ما كان يبث في األعوام السابقة.
 -4-1أهداف الدراسة:
لكببل بحببث علمببي أهببداف محببددة ومسببطرة يسببعى الباحببث إلببى تحقيقهببا وأهببداف هببذا
البحث تتمثل فيما يلي:
 معرفة الصورة التي تنقلها الرسوم المتحركة عن الطفل.
438

 باعتبببار أن أصببل هببذه الرسببوم غربببي فهببي تحتببوي علببى عببادات وقببيم وثقافببات
أجنبية مختلفة عن مجتمعاتنا هدفنا إلى معرفبة نبوع الصبورة التبي يبتم محاكاتهبا
وتشكيلها عن الطفل إلدراك خطورتها وردعها بالسبل الممكنة.
 معرفة الرموز والدالالت التي يتم استخدامها في الرسوم المتحركة والتبي تبؤدي
إلى تشكيل هذه الصورة.
 معرفببة نببوع الصببورة التببي تعمببل السالسببل الكارتونيببة علببى تشببكيلها وإيصببالها
للطفل واألكثر خطورة ترسيخها في األذهان.
 -5-1المنهج المستخدم:
يعتبر المنهج من األساليب التي يعتمبد عليهبا الباحبث فبي كبل دراسبة علميبة واالختيبار
الجيببد للبحببث يسبباعد الباحببث علببى معرفببة طبيعببة المشببكلة التببي يريببد دراسببتها ونوعيببة
الدراسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة التبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي يقبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوم بهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا.
لذلك فالمنهج هو الخطبوات العلميبة المنظمبة تهبدف إلبى حبل مشبكلة ومعالجبة أمبر مبن
األمور وهو برنبامج عمبل فبي البحبث العلمبي وفبي النقبل النظبري إلبى التطبيقبي ،وفبي
التخطببببيط للمسببببتقبل وفببببق نظببببرة البصببببيرة) عبببببد الفتبببباح خضببببر ،دس ،ص) 8
إن طبيعة الموضوع هي التي تحبدد المبنهج البذي سبيتبعه الباحبث للدراسبة ،وعلبى هبذا
األسبباس دراسبببتنا تنببدرج ضبببمن الدراسبببات السببيميائية ،لبببذلك اعتمببدنا مبببنهج التحليبببل
السيميائي ،الذي يهتم أساسا بالكشف عبن العالقبات الداخليبة لعناصبر الخطباب وبإعبادة
تشكيل نظام الداللة ،بأسلوب يتيح فهما أفضبل لوظيفبة الرسبالة اإلعالميبة داخبل النسبق
الثقافي ،وقد بين الباحث الدنماركي لويس يامسالف الغرض مبن التحليبل السبيميولوجي
قائال" :هو مجموعة التقنيات والخطوات المسبتخدمة لوصبف وتحليبل شبيء باعتببار لبه
داللببة فببي حببد ذاتببه ،وبإقامتببه عالقببات مببع أطببراف أخببرى مببن جهببة أخرى(محمببد عبببد
الحميد ،1988 ،ص)30
أمبا فيمبا يخببص العينبة المدروسببة فقبد اعتمببدنا علبى تحليببل حلقبات مببن سلسبلتي سبببونج
بوب وغامبل بنسبة  %5مبن كبل سلسبلة أي بمعبدل  6حلقبات مبن سلسبلة غامببل التبي
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يبلغ مجموع حلقاتها  120حلقة و  9حلقات من سلسلة سبونج ببوب التبي يبلبغ مجمبوع
حلقاتها 190حلقة.
 -6-1العينة المختارة(العينة القصدية):
وهي العينة المعتمدة في الدراسبة وتعنبي" :أن الباحبث يختارهبا اختيبارا مقصبودا مبن
بين وحدات المجتمبع األصبلي وذلبك تبعبا لمبا يبراه مبن سبمات أو صبفات أو خصبائص
تتوفر بهذه الوحدات أو المفردات وتخدم أهداف البحث بحيث تكون الوحدات قريبة مبن
المجتمببع األصببلي ويتببرك للباحببث فببي الميببدان الحريببة فببي اختيببار وحببدات (بببن حليمببة
هاجر ،يخلف جميلة ،2015-2014 ،ص.)14
ويعرفها موريس أنجبرس فبي كتاببه منهجيبة البحبث العلمبي فبي العلبوم اإلنسبانية علبى
أنهببا سببحب عينببة مببن مجتمببع البحببث حسبببما يليببق بالباحببث(موريس أنجببرس،2006،
ص ،)311وقببد اخترنببا العينببة القصببدية باعتبارهببا أكثببر مالئمببة لموضببوع الدراسببة
الموسوم بصورة الطفل في الرسوم المتحركة.
 -2الطفل:
 -1-2تعريف الطفل
لغة :الطفل بكسر الطباء مبع تشبديده ،يعنبي الصبغير مبن كبل شبيء عينبا كبان أو حبدثا.
والطفببل بببالفتح :الببرخص الببنعم ،والطفببل والطفلببة الصببغيران والجمببع أطفببال ،والطفببل
المولود وولد كل وحشبية طفبل ،يقبول اببن الهيبثم :الصببي يبدعى طفبال حبين يسبقط مبن
بطن أمه إلبى أن يحبتلم (اببن منظبور،د ت ،ص ص )199 ،198والطفبل مبن منظبور
اللغة العربية هو الصغير من كل شيء ،يقبال يسبعى فبي أطفبال الحبوائج أي صبغارها،
والطفل هو األصل للمذكر وقد يسبتوي فيبه المبذكر والمؤنبث ،وقبد يكبون الطفبل واحبدا
وقببببببببد يكببببببببزن جميعببببببببا ألنببببببببه اسببببببببم جببببببببنس(رابح التركببببببببي ،1980،ص)100
اصطالحا:
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هي المرحلة التبي تعقبب البوالدة مباشبرة وتسبتمر حتبى مرحلبة البوعي الكاملبة والقبدرة
على اتخاذ القرار والقيام بالمسؤوليات وهي غالبا ما تكون قببل مرحلبة البلبوغ بسبنوات
قليلة ،وقد عرف علماء االجتماع مرحلة الطفولة التي يكبون فيهبا الصبغير هبو الطبرف
المسبببتجيب دومبببا لعمليبببات التفاعبببل االجتمببباعي ،ويعتمبببد علبببى والديبببه حتبببى النضبببج
الفيزيولوجي واالقتصادي.
وهكبذا فالطفولبة إذن هبي مرحلبة مبن مراحببل تطبور اإلنسبان يتحبول خاللهبا الفبرد مببن
كببائن عضببوي إلببى كببائن اجتمبباعي ،ويببتم ذلببك نتيجببة سلسببلة مببن التغيببرات التطوريببة
تحدث في نظام معين وفي تتابع زمن معين ،وهكبذا فالطفولبة هبي المرحلبة األولبى مبن
مراحببببل تكببببوين ونمببببو الشخصببببية وتبببببدأ مببببن المببببيالد حتببببى طببببور البلببببوغ(زروقي
حليمة ،2016-2015،ص)11
 -2-2مراحل نمو الطفل:
 -1-2-2مرحلة الواقعية والخيال المحدود بالبيئة( :عمبر الطفبل مبابين  5-3سبنوات)
وهببي مرحلببة الطفولببة المبكببرة أو مرحلببة الخيببال اإلبهببامي ،حيببث يعببيش الطفببل وينمببو
عادة في هذه المرحلة ضمن عالم ضيق محدود ،وهو يحباول اسبتخدام حواسبه للتعبرف
علببى بيئتبه المحببدودة المحيطببة بببه ،فيتببأثر بعناصببر عالمببه ،مسببتجيبا لتأثيراتببه المختلفببة
وهو يحاول باسبتمرار اكتشباف موقعبه مبن هبذا العبالم ،وفبي هبذه المرحلبة يكبون خيبال
الطفببل حببادا ولكنببه محببدود ،كمببا يكببون ابهاميببا حيببث يتصببور الطفببل العصببا حصببانا،
والدميببة صببديقة ،ويشببتد ميببل الطفببل فببي هببذه المرحلببة إلببى المحاكبباة والتقليببد والتمثيببل،
وتسمى هذه المرحلة مرحلة اللعب.
ويحتبباج طفببل هببذه المرحلببة للوضببوح بببالتعبير أو باإلحيبباء ،وإن مببا يفهمببه الطفببل مببن
األلفبباظ والجمببل والعبببارات أكثببر ممببا لديببه مببن الحصببيلة اللغويببة التببي يسببتخدمها فببي
التعبير(محمد حسن الشناوي وآخرون ،2001 ،ص)51
 -2-2-2مرحلللللللة الخيللللللال المطلللللللق( :عمببببببر الطفببببببل مببببببا بببببببين  8-6سببببببنوات)
وهبي مرحلبة الطفولبة المتوسبطة أو مرحلبة الخيبال الحبر ،حيبث يظهبر الطفبل فبي هببذه
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المرحلببة رغبببة حقيقيببة فببي التحببول إلببى الواقعيببة متجبباوزا اللببون اإلبهببامي إلببى اللببون
اإلببداعي أو التركيبببي الموجببه إلببى غايببة عمليببة ألنببه يكببون قببد ألببم بكثيببر مببن الخبببرات
المتعلقة ببيئته المحدودة فيتسع فضوله ويزيد حببه لالسبتطالع ،وتتبلبور عنبده كثيبر مبن
القيم األخالقية والمبادئ االجتماعية في تعامله مع افآخرين ،وتنمو مشاعره نحبو العبدل
والمساواة ويظل تفكيره مرتبطا باألشياء المحسوسة (عبد المجيبد سبيد منصبور ،زكريبا
أحمد الشربيتي ،1998 ،ص ،)334ويتميز الطفل في هذه المرحلة بنمو سريع للخيبال
فيتبلببور ولعببه بالقصببص الخياليببة والخرافيببة ،ويحببذر الببباحثون مببن خطببورة االنسببياق
وراء ميول األطفال بهذا االتجاه(مصطفى الخشاب ،1985 ،ص)150
 -3-2-2مرحلة البطولة( :عمر الطفل ما بين  12-8سنة)
هي مرحلة الطفولة المتأخرة أو المغامرة والبطولة ،حيث ينتقل الطفل في هذه المرحلبة
من الخيال المنطلق إلى مرحلة قريبة من الواقع وهذا يتفق مبع تقدمبه فبي السبن وزيبادة
إدراكببه لألمببور الواقعيببة فيبتعببد عببن الخيببال قلببيال ويهببتم بالحقببائق ،وتسببتهوي قصببص
الشببجاعة أو البطولببة أطفببال هببذه المرحلببة ،ويالحببظ أنهببم يسببتمتعون بمشبباهدة األفببالم
التلفزيونية والعروض المسرحية واالسبتماع إلبى المبذياع ،وقبراءة الصبحف والمجبالت
ومببن المهببم الحببرص علببى تببوفير الببدوافع مببن أجببل غببرس االنطباعببات الفاضببلة فببي
نفوسهم وتنفيرهم من األعمبال المتهبورة والعبدوان واالنبدفاعات الحمقباء (طبارق أحمبد
البكري ،2005 ،ص ص )29_28
 -2مسؤولية المجتمع تجاه األطفال:
إن مسؤولية تجاه األطفال يجب أن تتحدد فيما يلي:
 تزويد األطفال بمسؤوليات محددة ،لمساعدتهم على النمو العقلي والنفسي. حمايبببببببببببة األطفبببببببببببال مبببببببببببن أي نبببببببببببوع مبببببببببببن أنبببببببببببواع االسبببببببببببتغالل.كما أن القبول بمراحل النمو ال يعنبي أن كبل األطفبال سبيمرون ببنفس التغيبرات
العضوية في الوقت نفسبه ،وببنفس القبوة ،وببالرغم مبن أن الغالبيبة العظمبى مبن
األطفال العاديين ستتماثل في السبلوك االنفعبالي أو االجتمباعي عنبد البدخول فبي
442

مرحلببة مببن مراحببل النمببو ،لكببن هنبباك أطفببال سببيتأخر دخببولهم بمرحلببة معينببة،
وآخببرون يسبببقون غيببرهم فببي دخببول تلببك المرحلببة لهببذا فببإن االختالفببات بببين
األطفال في العمر الواحد أمر ينبغبي توقعبه وينبغبي حسبابه(إبراهيم عببد السبتار
وآخرون ،ا ،1993ص)281
إن األطفال شريحة متغيرة ونامية ومتحركة ذات شخصيات ومالمح ،وكنبا قبديما نقبول
عنهم الرجال الصغار والنساء الصغيرات ،ولكن هبذا المفهبوم أفسبد عقليبتهم وتبربيتهم،
لذلك كان البد من االعتراف أن الطفل ينتمي إلى عالم آخر غير عالم الكبار ،ولألطفال
لغة خاصة وسلوك معين ،وله قدراته الخاصة التي تختلف عن مجتمع الكبار.
فاألطفال يريدون أن يعرفوا من خالل اتصالهم ثالثبة جوانبب أساسبية هبي :أن يتعرفبوا
على بيئتهم والعالم من حولهم ،ويتعرفوا على أنفسهم وافآخرين من حبولهم فبي محاولبة
ألن يكتشفوا نسقا من المعاني عن هذه الجوانبب(الهيثي هبادي نعمبان ،2008،ص)85
والطفل يتعرض للمواقف والخبرات التي تثيبر ارتياحبه ومخاوفبه علبى حبد سبواء ،وقبد
تتحببول المخبباوف إلببى سببلوك دائببم ،فعلينببا كآببباء وأمهببات ومجتمببع مسببئول أن نحمببي
األطفال من المفاجآت والمواقف التي تواجههم.
 -3الرسوم المتحركة:
 -1-3تعريف الرسوم المتحركة:
يطلق لفبظ  Animated cartoonباإلنجليزيبة أو Moving Picture cartoon
وجببباء فبببي معجبببم المصبببطلحات اإلعالميبببة لفبببظ  Animated cartoonأو
Animated Filmباإلنجليزيبة  Dessin Animeأو Film d’animation
بالفرنسية لتعريف الرسوم المتحركة (حميد جاعد محسن الدليمي ،2001 ،ص)58
ويرد تعريف الرسوم المتحركة في المعاجم والموسوعات ومنها موسوعة السبينما علبى
أنها :تقنية سينمائية تسمح بإنشاء شخصيات وعالم خيالي ،كما إنها أحد أنبواع التحريبك
السينمائي الذي يعتمد على مببدأ ببث الحيباة فبي الرسبوم ،المنحوتبات ،الصبور والبدمى،
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وذلك بفضل تعاقب عدد مبن الصبور المتتاليبة لببعض األشبكال أو عبن طريبق عبدد مبن
الرسوم التي تمثل المراحل المتعاقبة للحركة معتمدة على مبدأ التسجيل صورة بصبورة
(مهدي زعموم ،2008-2007 ،ص)15
 -2-3المواضيع التي تعالجها الرسوم المتحركة:
تعتمببد الرسببوم المتحركببة علببى اسببتنباط واقتببباس مضببامينها علببى الحكايببات والقصببص
التاريخيببة الخرافيببة ،الخياليببة والشببعبية ،وقصببص الحيوانببات التببي تتعلببق مواضببيعها
أساسببا بالمغببامرات والبطببوالت ،وقببد تطببورت مضببامين الرسببوم المتحركببة وأصبببحت
تختلف عن الرسوم التي كانت تبث قبال ،فمبن سبندريال وبيباض البثلج أيبن تنتظبر الفتباة
الضعيفة فارس أحالمها لينقذها من موقف ما ثم يتزوجان وينجببان الكثيبر مبن األطفبال
ويعيشان في سعادة ،تغيرت هذه المواضيع وأصبحت غالبيتها قتالية وحربية أكثبر منهبا
عاطفيببة ،تعتمببد علببى إظهببار قببوى خارقببة غيببر مرئيببة كالعفاريببت والجببان والكائنببات
المسبببحورة ،فضبببال عبببن اعتمادهبببا علبببى قصبببص البطولبببة والمغبببامرة المشبببتملة علبببى
مواضيع مرتبطة بالقوة والشجاعة والمجازفبة والبذكاء الحباد وتسبود بطبوالت ال وجبود
لهببا فببي الواقببع مثببل "سببوبرمان" و"باتمببان" وغيببرهم فلببم نعببد نشبباهد إال أفالمببا قتاليببة
وحروب فضاء ،ومواضيع ال معنى لها سوى القتال بين سكان الكواكب ،ولم يعد هنباك
مبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن موضبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوع سبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببواه.
كما تطورت وتغيرت الرسوم من حيث فترات بثها بشكل ملحوظ خالل العقد الماضبي،
فبعد أن كانت تقتصر مدة بثها على ساعة أو ساعتين يوميا أضحت تعرض علبى مبدار
األربببع والعشببرين سبباعة فببي قنببوات متخصصببة منهببا الناطقببة بالعربيببة "سبببيس تببون،
سبببيس بببور ،الجزيببرة أطفببال ،أم بببي سببي "3وغيرهببا مببن القنببوات الموجهببة لألطفببال
الناطقببببببببببببة باللغببببببببببببة األجنبيببببببببببببة كالفرنسببببببببببببية منهببببببببببببا قنبببببببببببباة "بومرونببببببببببببغ".
ومببع تحببول الرسببوم المتحركببة إلببى صببناعة بببرزت علببى السبباحة عببدة شببركات إنتبباج
تتنافس في احتكبار هبذه الصبناعة ،والمالحبظ أن معظبم الشبركات المسبيطرة علبى هبذه
الصببناعة هببي أمريكيببة مثببل" :تببايم وارنببر ،والببت ديزنببي ،فيببا كببوم ،نيببوز كببروب ،و
فوكس" إلى جانب شركة "سبوني اليابانيبة" و"بيرتلزمبان األلمانية"،تقدمبه علبى حسباب
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القبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيم (هببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباني مببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببارك ،2005 ،ص.)86
فبنظرة سريعة على قائمة الدول التبي تخبتص فبي إنتباج الرسبوم المتحركبة نجبد أنهبا ال
تتعدى الدولتين وهما الو م أ واليابان ،حيبث يشبكل إنتاجهمبا معبا نسببة تقبارب %100
من اإلنتاج العالمي (نبيلة رقان ،2006-2005 ،ص.)58
 -3-3إيجابيات وسلبيات الرسوم المتحركة
 -1-3-3إيجابيات الرسوم المتحركة:
 تعتمد على الخيال أكثر من اعتمادها على الواقع ممبا يجعلهبا سبهلة التبأثير علبىالطفل فتنتقل ببه لعبوالم مختلفبة فتجسبد لبه الشخصبيات ويقتنبع بهبا ويبتحمس لهبا
ويتوحببد مهببا ،وقببد تببدفع الطفببل للخببوف أو الحببب أو الكببره وهببي عواطببف ال
تستطيع وسائل االتصال األخرى أن تولدها بسهولة.
 تمتببباز بالصبببورة المعببببرة واأللبببوان الجذاببببة والقصبببص المشبببوقة والبطبببوالتالخارقببة والطفببل بطبيعببة مرحلتببه يحببب كببل ذلببك كمببا أنهببا تتناسببب مببع طبيعببة
العمليبببات العقليبببة واالنفعاليبببة عنبببد الطفبببل (عريببببي مسبببعودة،2015-2014 ،
ص.)47
 تنمية خيال الطفل وتغذي قدراته إذ تنتقل به إلى عوالم جديدة لم تكبن لتخطبر لبهببال.
 تعرفه بأساليب مبتكرة متعددة في التفكير والسلوك. تعمببل علببى تزويببد الطفببل بمعلومببات ثقافيببة منتقبباة وتسببارع بالعمليببة التعليميببة،فبعض الرسوم المتحركة تسلط الضوء علبى بيئبات جغرافيبة معينبة األمبر البذي
يعطي الطفل معلومات وافية والببعض افآخبر يسبلط الضبوء علبى قضبايا علميبة
معقببدة تعمببل أجهببزة جسببم اإلنسببان المختلفببة بأسببلوب سببهل وجببذب األمببر الببذي
يكسب الطفل معارف متقدمة في مرحلة مبكرة.
 تقدم للطفل اللغة العربية الفصيحة التبي ال يجبدها فبي محيطبه األسبري ،وبهبذاتسهم الرسوم المتحركة بطريقة غير مباشرة في نمو الطفل المعرفي.

445

 تلبي للطفل بعض احتياجاته النفسية كحب االسبتطالع مبثال (شبيماء المليجبي ،دت ،ص)36
 تعتبر الرسوم المتحركبة بالنسببة للطفبل وسبيلة ترفيهيبة يمكنهبا أن تكبون أحيانباأكثر فائدة أو أقل إيذاء من أنشطة أخرى قد يقضيها مع رفقائه (صالح خليل أبو
إصبع ،2005،ص)306
 -2-3-3سلبيات الرسوم المتحركة:
أكببدت الببدكتورة غببادة واكببد بمعهببد األمومببة والطفولببة جامعببة عببين شببمس أن لمشبباهدة
الرسببوم المتحركببة سببلبيات أهمهببا سببلبيات التلفبباز الببذي هببو وسببيلة عببرض الرسببوم
المتحركببة ،فمببن الطبيعببي أن تشببارك الرسببوم المتحركببة التلفبباز سببلبياته ،والتببي مببن
أهمها:
 التلقبببي ال المشببباركة ذلبببك أن التلفببباز يجعبببل الطفبببل يفضبببل مشببباهدة األحبببداثواألعمال على المشاركة فيها.
كببذلك إعاقببة النمببو المعرفببي الطبيعببي وذلببك أن المعرفببة الطبيعيببة هببي أن يتحببرك طلبببا
للمعرفة مستخدما حواسه كلها أو جلها ،ويختار ويبحث ويجرب ويبتعلم ،لكبن التلفباز –
فببي غالبببه -يقببدم المعرفببة دون اختيببار وال حركببة ،كمببا أنببه يكتفببي مببن حببواس الطفببل
بالسببمع والرؤيببة ،وال يعمببل علببى شببحذ هببذه الحببواس وترقيتهببا عنببد الطفببل ،فببال يعلمببه
كيف ينتقل من السماع المباشر للسماع الفعبال ،مبن الكلمبات والعببارات إلبى اإليمباءات
والحركات ثم إلى األحاسيس.
وهنبباك السببلبيات المتعلقببة بالصببحة فمببن المعلببوم أن الجلببوس لفتببرات طويلببة واسببتدامة
النظر لشاشة التلفاز لها أضرارها على العينين ،فضال عبن تقلبيص درجبة التفاعبل ببين
أفراد األسرة.
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 تقبديم مفباهيم عقديببة وفكريبة ومخالفبة لإلسببالم يسبتخدمها دعباة الباطببل فبي بببثأفكبببارهم كبببذلك تعمبببد بعبببض الرسبببوم المتحركبببة إلبببى السبببخرية مبببن العبببرب
والمسلمين.
 تناولها للموضبوعات المتعلقبة ببالعنف والجريمبة وبالتبالي يعتباد عليهبا األطفبالفيأخذون في تقليبدها ممبا يبؤثر علبى نفسبيتهم واتجاهباتهم التبي تببدأ فبي الظهبور
بوضوح في سلوكهم.
 ومن افآثار السلبية أيضا تقول الدكتورة غادة واكد إشباع الشعور البباطن للطفبلبمفاهيم الثقافة الغربية ،فالطفل عندما يشاهد الرسبوم المتحركبة التبي هبي – فبي
غالبها -من إنتباج الحضبارة الغربيبة ،ال يشباهد عرضبا مسبليا يضبحكه ويفرحبه
فحسب ب يشاهد عرضا ينقل له نسبقا ثقافيبا متكبامال علبى أفكبار الغرب(شبيماء
المليجي ،المرجع السابق ،ص)37
 -4-3تأثير الرسوم المتحركة على الطفل:
تعد الرسوم المتحركة مبن المبؤثرات التبي تلعبب دورا مهمبا فبي صبقل شخصبية الطفبل
بما فيها سلوكياته وتصرفاته ،واألثر البذي تتركبه تلبك الرسبوم هبو عببارة عبن التفاعبل
بين المشاهد التي تعرضها الرسوم المتحركة ،وبين الجمهور المشاهد أي األطفبال هنبا.
وتعتبببر الرسببوم المتحركببة مكببان يشبببع فيببه الطفببل حاجاتببه األساسببية ،فهببو يجببد الرفقببة
والصحبة ويجد فيها خبرة اجتماعية ،كما تشبع الرسوم المتحركة لدى الطفل اإلحسباس
بالخصوصببية ،كمببا أنهببا ممارسببة للحكببم المسببتقل حببين يختببار فببيلم معببين خصوصببا إن
أبببببببببببببببببببببببببببببببدى حقببببببببببببببببببببببببببببببه فببببببببببببببببببببببببببببببي تقببببببببببببببببببببببببببببببويم الفببببببببببببببببببببببببببببببيلم.
يتحببدد مببدى ونببوع تببأثر الطفببل بمببا يتعببرض لببه مببن وسببائل اإلعببالم وبببرامج األطفببال
(الرسببوم المتحركببة) بالمسببتوى االجتمبباعي والثقببافي الببذي ينتمببي إليببه الطفببل ،فيحببدث
اإلدراك االنتقببائي وتحببدث آثببار األفكببار المختلفببة ،بالتببأثر إلببى درجببة بعيببدة بببالظروف
االجتماعيبة والثقافيببة التبي يعببيش فيهبا الطفببل ،وقبد أثبتببت بعبض الدراسببات هبذا التببأثير
وخاصة فيما يتصل بالعنف والعدوان داخل األفالم والمسلسالت الكارتونية.
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إن ردود األفعال المتوقعة من افآخرين ،لها تأثير على سلوك الطفل ،فإذا كان يتوقع أن
يكون رد فعل أصحابه أو أسرته مؤيدا لهذا السلوك شجعه هبذا علبى إظهباره وتغيبر مبا
يكون عنده من سلوك مخالف ،ويرتبط بهذا العامل مبدى وفبر المجبال االجتمباعي البذي
يجببرب فيببه الطفببل مببا يعببرض عليببه مببن مواقببف وشخصببيات وعالقببات ،ثببم يببأتي دور
ردود الفعببببببببببببببببببببببببببببببببببل إمببببببببببببببببببببببببببببببببببا مؤيببببببببببببببببببببببببببببببببببدا أو محبطببببببببببببببببببببببببببببببببببا
( www.sondosbiratwordpress.comبتبباريخ  2017/03/05علببى السبباعة
 ،)11:06كما يتيح التلفزيون لألطفال أن يعيشوا حياة األبطال يوفر لهم السبعادة تفبوق
العببادة الحقيقيببة التببي تغمببرهم فببي الحيبباة اليوميببة ،ولببيس غريبببا علببى اإلطببالق أن يببنعم
األطفببال بالمغببامرات الخياليببة وال سببيما الببذين ال يسببتطيعون أن يجببدوا هببذه المتعببة فببي
إطار وسطهم االجتماعي الخالي من المفاجأة واإلثبارة عنبدما يتخيبل الطفبل نفسبه أميبرا
مغمبببببببببببببببببببببببورا أو رجببببببببببببببببببببببببل شبببببببببببببببببببببببرطة أو قائببببببببببببببببببببببببد عصببببببببببببببببببببببببابة
أسبببببببطورية( www.sondosbiratwordpress.comبتببببببباريخ 2017/03/05
على الساعة )11:06
 -3مفهوم الصورة الذهنية:
 -1-4تعريف الصورة:
الصورة لغة :هي الشبكل والتمثبال المجسبم وصبورة المسبألة أو األمبر ،صبفتها والنبوع
يقال :هذا األمر على ثالث صور ،وصورة الشيء :ماهيته المجردة ،وخياله فبي البذهن
أو العقل ،وتعرف في المعجم الرائد على أنها :جمع صبور وهبي الشبكل ،وجبه ،كبل مبا
يصببببببببببببببببور صببببببببببببببببفة ،نببببببببببببببببوع (جبببببببببببببببببران مسببببببببببببببببعود ،2012،ص)877
ومصطلح الصورة مشتق من الفعل صور ،والصبورة هبي صبورة الشبخص ،أو لشبيء
تببم رسببمه ووصببف كببل جزئياتببه ،وصببور الشببيء تكونببت لديببه فكببرة عنببه ،ومصببطلح
الصورة في اللغة الالتينية  Imagoيدل على تمثيل أو شبيء بالرسبم أو النحبت أو عبن
طريق اإلنتاج البصري للشيء ،أو الشبخص عبن طريبق جهباز بصبري كآلبة التصبوير
الفوتوغرافيبببببببببببببببببببة أو الكببببببببببببببببببباميرا (نفيسبببببببببببببببببببة نبببببببببببببببببببايلي ،2012 ،ص)23
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ويرى فرجون أن الصورة تعني محاولة نقل الواقع بحيث تتحقق عمليبة االتصبال وهبذا
النقل للواقع ال يشترط فيه أن يتم عن طريق الصبورة المطبوعبة علبى البورق الحسباس
أو العببادي ،فقببد تكببون صببورة صببوتية لنقببل حببدث معببين أو صببورة حركيببة أو صببورة
موسيقية.
 -2-4تعريف الصورة الذهنية:
ظهببرت الصببورة الذهنيببة كمصببطلح متعببارف عليببه فببي أوائببل القببرن العشببرين ،حيببث
أطلقه "والتبر ليبمبان" سبنة  ،1922وأصببح أساسبا لتفسبير الكثيبر مبن عمليبات التبأثير
التببي تقببوم بهببا الصببورة فببي علمببي الببنفس االجتمبباع (مببانع فاطمببة ،د س ،ص)279
ويعرفها علي عجوة بأنها" :الصورة الفعلية التي تتكون في أذهبان النباس عبن المنشبآت
والمؤسسات المختلفة ،وقد تتكون هذه الصورة من التجربة المباشرة أو غيبر المباشبرة،
وقببد تكببون عقالنيببة أو غيببر رشببيدة ،وقببد تعتمببد علببى األدلببة والوثببائق أو اإلشبباعات
واألقوال غير الموثقة ،ولكنها في النهاية تمثبل واقعبا صبادقا بالنسببة لمبن يحملونهبا فبي
رؤوسهم( www.almarefh.netبتاريخ  2017/03/05على الساعة )11:00
 -3-4أبعاد الصورة الذهنية :
هناك إجماع بين معظم الباحثين على أن الصورة الذهنية تشتمل على ثالثبة مكونبات أو
أبعاد أساسية تتمثل فيما يلي:
 البعلللد المعرفلللي  Comanitive component:ويقصبببد بهبببذا البعبببد
المعلومببات التببي يببدرك مببن خاللهببا الفببرد موضببوعا أو قضببية أو شخصببا مببا
وتعتبببر هببذه المعلومببات هببي األسبباس الببذي تبنببى عليببه الصببورة الذهنيببة التببي
يكونها الفرد عن افآخرين وعن الموضوعات والقضايا المختلفة وبناءا على دقة
المعلومببات والمعببارف التببي نحصببل عليهببا عببن افآخببرين تكببون دقببة الصببور
الذهنية التي نكونها عنهم.
 البعد الوجداني  Affective component:ويقصبد ببه الميبل باإليجباب أو
السبببلب تجببباه موضبببوع أو قضبببية أو شبببخص أو شبببعب أو دولبببة مبببا فبببي إطبببار
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مجموعببة الصببور الذهنيببة التببي يكونهببا األفببراد ويتشببكل الجانببب الوجببداني مببع
الجانب المعرفي ومع مبرور الوقبت تتالشبى المعلومبات والمعبارف التبي كونهبا
األفراد وتبقبى الجوانبب الوجدانيبة التبي تمثبل اتجاهبات األفبراد نحبو األشبخاص
والقضبببايا والموضبببوعات المختلفبببة ويتبببدرج البعبببد الوجبببداني ببببين اإليجابيبببة
والسببلبية ،ويببؤثر علببى ذلببك مجموعببة مببن العوامببل أهمهببا حببدود تببوافر مصببادر
المعرفة.
 البعللد السلللوكي  Behavioral component:ويعكببس سببلوك الفببرد
طبيعببة الصببورة الذهنيببة المشببكلة لديببه فببي مختلببف شببؤون الحيبباة ،حيببث ترجببع
أهمية الصورة الذهنية في أحد أبعادها إلى أنها تكمبن مبن التنببؤ بسبلوك األفبراد
فسببلوكيات األفببراد ليفتببرض منطقيببا أنهببا تعكببس اتجاهبباتهم فببي الحيبباة (صببالح
الشبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيخ ،2009 ،ص ص)9_8
 -4-4التلفزيون وتشكيل الصورة الذهنية :
تنتج عن جمع خصائص الصبوت والصبورة المتحركبة فبي التلفزيبون ،أن يكبون أكثبر
تأثيرا في النفس وأكثر مدعاة للثقة ،ومن وسائل االتصال الجماهيري األخبرى ،وصبار
سمة من سمات العصر ،عقبب أن أعطبى جمبوع المتلقبين اإلحسباس ببأنهم شبهود عيبان
على التاريخ الذي يمر أمامهم من على الشاشة ،وتملكهم الشعور بالمشاركة بالنيابة فبي
عدد من األحداث فيوسع التلفزيون التركيز على التفاصيل ،األمر الذي يزيبد مبن قدرتبه
علببى إقنبباع شببرائح المتلقببين ،وجانببب تلببك المزايببا اسببتخدام األلببوان ،التببي أضببفت علببى
المضامين المعروضة عبر تلك الشاشة ،واقعيبة األشبياء وقبدمتها علبى طبيعتهبا ،فضبال
عن مقدرته على إعانة المتلقي في تعزيز قدرته على التمييز بين هذه األشياء وتشد مبن
تركيبببببزه ( www.jfoiraq.orgبتببببباريخ  2017/04/08علبببببى السببببباعة )16:40
وتتوجببه الصببورة التلفزيونيببة أساسببا إلببى الوجببدان والعواطببف واالنفعبباالت وتببؤثر فببي
المتلقببي مببن خببالل عمليببة التنببامي بتببداعياتها المعقببدة فهببي خطبباب نبباجح مكتمببل يمتلببك
وسائل مقومات التأثير الفعال في مستقبله أو هي نفسها لغبة تسبتغني ببذاتها عبن الحاجبة
إلببى غيرهببا وهنببا تكمببن خطورتهببا ،فببال تكفببي أن يكببون موضببوع البرنببامج بأفكبباره
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ومعلوماته عن الموضبوعات التبي تهبم الجمهبور ،ببل يجبب عرضبه بصبورة جيبدة مبن
خالل تطابق ما يقال وما يعرض وباختيار المرئيات وتجميعها وترتيبها بمهارة وبشبكل
مببدروس يبببرز الهببدف المطلببوب توصببيله للمشبباهد ،وذلببك ألن الصببورة هببي طريقببة
التأويببل المقبولببة لمببا يحويببه الببنص مببن معببان باطنيببة وإشببارات خفيببة تقببود إلببى الكببم
المركبببب مبببن التفاصبببيل والسبببلوكيات التبببي ترسبببم مالمبببح الموضبببوع فتجسبببيد الكلمبببة
بالصوت والصورة هو ما يفبتح أمامهبا فضباء البدالالت الفسبيح فالصبورة القابليبة علبى
تمثيل الواقع ووضع الخبرات العاطفيبة والممارسبات اإلنسبانية بكبل تفاصبيلها وحقيقتهبا
أمام المشاهد وترسيخ المعلومات في ذاكرة اإلنسان وتحويل مشاعره تجباه حبدث معبين
سلبا أو إيجابا وذلك لما تحمله الصورة من أبعاد وثائقية وإبداعية وإنسانية تضبفي علبى
المادة المكتوبة المزيد من المصداقية والجاذبية واإلثبارة والتشبويق فالعالقبة ببين الكلمبة
والصببورة عالقببة جدليببة فكلمببا اتسببعت الرؤيببة ضبباقت العبببارة (مبببارك حمببد الدسببمة،
 ،2012ص.)62

النتائج:
بعببد اسببتعراض الجانببب المنهجببي و النظببري لهببذا المقببال نلببج إلببى أهببم النتببائج التببي تببم
التوصل إليها في الجانب التطبيقي والمتمثل في تحليل حلقات من سلسبلتي سببونج ببوب
و غامبببل وذلببك لإلجابببة علببى تسبباؤالت الدراسببة وكببذا التحقببق مببن صببحة الفرضببيتين
المطروحتين والتي يمكن تلخيصهما في النقطتين التاليتين:
 -1التأكد من صحة الفرضية األولى :إذ تبين أن السلسبلتين تعمبالن علبى تمثيبل رمبوز
الغباء وتجسدها من خالل الصورة كضرب الذات عنبد الوقبوع فبي األخطباء والمشباكل
باإلضافة إلى شتم الذات ووصفها بصفات تدل على الغباء.
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غامبل

سبونج بوب

 -2تفنيببد الفرضببية الثانيببة :فقببد تبببين أن السلسببلتين تقببدمان صببورة سببلبية عببن الطفببل إذ
تعمل سلسلة غامبل على سبيل المثال على تقديم الطفل في صورة الغبي األبلبه البذي ال
يأبه لدراسته ويبرى ببأن الغبش فبي االمتحبان أفضبل مبن المبذاكرة ،باإلضبافة إلبى عبدم
احترام افآخرين وارتكاب األخطاء ألكثر من مرة قصدا ،في حين تقدمه سلسبلة سببونج
بوب على أنه ساذج كل ما يهمه هو قضاء الوقت في اللعب والمرح دون االكتراث لمبا
يسببه ذلك من إزعاج لآلخرين وخاصة الجيران (عدم احترام الجيران).
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هذا باإلضافة إلى مجموعة من النتائج العامة التي توصللنا إليهلا خلالل الدراسلة نلذكر
منهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا:
*كل من سلسلتي سبونج بوب وغامبل غربيتي المنشبأ فباألولى ترجبع لمصبمم الرسبوم
المتحركببة األمريكببي سببتيفن هلينبببرغ والثانيببة ترجببع لألصببول األمريكيببة البريطانيببة
ومصممها بين بوكيليه وبالتالي تنقل لنبا الثقافبة الغربيبة مبن خبالل تجسبيدها فبي حلقبات
السلسلتين وباعتبار أن الطفل في مرحلة تشكيل الوعي فإنهبا تمثبل خطبرا علبى التنشبئة
السبببببببببببببببليمة للطفبببببببببببببببل فبببببببببببببببي المراحبببببببببببببببل التاليبببببببببببببببة مبببببببببببببببن عمبببببببببببببببره.
*تعمببل السلسببلتين علببى اسببتغالل الجانببب العبباطفي لببدى األطفببال إليصببال وترسببيخ
أفك ارها من خالل تبرير الخطأ رغم تكبراره ورببط هبذا بالجانبب العباطفي للطفبل وهبو
الشيء الذي يستحيل أن يحصل عليه فالواقع فبهذه الطريقبة تعمبل السلسبلتين علبى هبدم
العالقة بين الطفل والوالدين وحتى المدرسبة إذ يظبن أن بإمكانبه ارتكباب األخطباء دون
عقاب وأن تكرارها أمر ممتع وجيد.

*سلسلة سبونج بوب تعمل على نقل المثلية الجنسية والثقافة الجنسبية التبي ظهبرت فبي
معظم حلقاتها فبي حبين تعمبل سلسبلة غامببل علبى نقبل الغبباء والبالهبة والسبذاجة وكبذا
المهمل لدروسه ومدرسته والتي يرى بأنها مجرد مضيعة للوقت.
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* تببم تركيببب األبعبباد العاطفيببة والمعرفيببة والسببلوكية فببي السلسببلتين بطريقببة متسلسببلة
لتؤدي المعنى وتوصل الفكرة المطلوببة بكبل يسبر وسبهولة حيبث أن الصبورة أبلبغ مبن
الكلمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة.
*تحبباول السلسببلتين ترسببيخ عببدة معتقببدات فببي أذهببان أطفالنببا خاصببة مببا تعلببق منهببا
بالمعتقدات الماسونية وهذا فبي حبد ذاتبه خطبر ال يجبب غبض الطبرف عنبه حيبث وجبد
إيقبباف السلسببلتين عببن البببث للوقببوف أمببام الغببزو الثقببافي الغربببي واألخطببر الماسببوني
والذي يستهدف أطفالنا الذين هم جيل المستقبل.
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* صورة الطفل التي تظهر في حلقات سلسلة سبونج بوب هي صورة الطفل الذي ينقاد
وراء مشبباعره وغرائببزه ،فببي حببين تنقببل سلسببلة غامبببل صببورة الطفببل الغبببي ،األبلببه،
والسبببببببببببببباذج الببببببببببببببذي ال يفهببببببببببببببم شببببببببببببببيء وال يعمببببببببببببببل عقلببببببببببببببه أبببببببببببببببدا.
*تعمل سلسلة سبونج بوب وغامبل على نقل لغة البلد الذي أنشأت فيه حيث يظهبر فبي
الكثيببر مببن مقبباطع حلقاتهببا بببروز اللغببة اإلنجليزيببة خاصببة فببي سلسببلة غامبببل التببي
اسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتخدمت فيهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا وبكثببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرة.
*تنقل لنا سلسلتي غامبل وسبونج بوب طريقة تفكير الطفل التي تتميز بالغبباء بالدرجبة
األولببى وفببي كثيببر مببن األحيببان تنقببل لنببا صببورة عببن الطفببل المتببوحش إن صببح القببول
والصورة المرفقة توضح ذلك.

*معظم السلوكيات والتصرفات والحركات التي تنقلهبا لنبا سلسبلة سببونج ببوب وغامببل
تتميز بالسبذاجة الناتجبة عبن طريقبة التفكيبر التبي مبن خاللهبا يبتم تجسبيد كبل فكبرة مبن
أفكار الحلقات التي يحاول القائمون علبى إنتاجهبا إيصبالها وترسبيخها فبي ذهبن الطفبل.
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الخاتمة:
ومن عرضنا السابق لنتائج الدراسبة النظريبة والتطبيقيبة نتببين حقيقبة مهمبة مفادهبا أن:
لهاتين السلسلتين دور سلبي وخطير تلعبه سبواء فبي نقبل معتقبدات تتنبافى مبع معتقبداتنا
اإلسببالمية أو الثقافببة التببي تمثببل ثقافببة البلببد الببذي أنشببأت فيببه وال تمببت بصببلة لثقافتنببا
العربية األصيلة أو حتى من خالل طريقة التفكير والصورة التي تمثلهبا عبن الطفبل لبذا
يجببب أن نراعببي ونببدرك مببا لهببذه الرسببوم مببن دور سببلبي وخطيببر علببى تنشببئة الطفببل
وعلى مختلف الصور التي يكونهبا فبي أولبى مراحبل حياتبه والتبي تعتببر أصبعب وأهبم
مرحلببة يمببر بببه وهببي مرحلببة تشببكيل وعيببه وإدراكببه عببن العببالم الحقيقببي وعببن الواقببع
االجتمبباعي الببذي تعمببل الصببورة المنقولببة مببن خببالل هبباتين السلسببلتين علببى تشببكيله
وترسيخه في األذهان ،وقد تكون هذه الرسوم التي يشاهدها أطفالنا يوميا أكثبر خطبورة
وتهديببدا لحيبباتهم إذا لببم يلببق أطفالنببا االهتمببام والمتابعببة المسببتمرة لهببم سببواء مببن قبببل
األولياء أو مؤسسات التنشئة االجتماعية في المجتمع وعلى رأسها المدرسة.
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باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم اإلجتماعية واالنسانية
جامعة عبد الحميد بن باديس * مستغانم * الجزائر
تخصص تكنولوجيات االتصال الجديدة و السمعي البصري
البريد اإللكتروتيreggabmedo@gmail.com :
ملخص:
عرف تطور قطاع السمعي البصري الجزائري في المجال التشريعي عدة مراحل
غالبا ما ارتبطت بطبيعة الخيارات االستراتيجية التي حكمت سياسات الحكومات
المتعاقبة .و سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية تحليل هذه القوانين من خالل
تطورها تاريخيا و هذا بتقسيمها إلى ثالث مراحل أساسية  :ما قبل التعددية الحزبية و
اإلعالمية  ،ما بعد التعددية و أخيرا ما بعد قانون .2012
Summary:
witnessed the development of the audiovisual sector in
Algeria In the legislative field several stages, often linked to
the nature of the strategic options that ruled the policies of
successive governments. And we will try, in this paper an
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analysis of these laws through the historic evolution and this
by dividing them into three basic stages: before the party
pluralism and the media after the pluralism and finally after
the law of 2012.
: الكلمات المفتاحية
 سلطة الضبط4  القنوات الخاصة3  قانون اإلعالم2  السمعي البصري1
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مقدمة
يعتبر قطاع السمعي البصري أحد أهم ركائز النشاط اإلعالمي لما يكتسيه من دور
مؤثر في العملية اإلتصالية و أغلب الدراسات الراهنة تقيس درجة حريات الرأي و
التعبير في المجتمعات وفقا للمساحة التي يحوزها هذا القطاع  ،و غالبا ما تحدد تلك
المساحة بنجاعة التشريعات التي تنظم اإلعالم بصفة عامة و النشاط السمعي البصري
بصفة خاصة  ،لذلك نجد الكثير من الدراسين لإلعالم و االتصال يؤكدون أنه ال يمكن
تحقيق أي نتائج أكاديمية أو نظرية في بيئة إعالمية تمتاز باالنغالق و التضييق على
الممارسة اإلعالمية و في مقدمتها قطاع السمعي البصري  ،هذا الوضع غالبا ما اقترن
بطبيعة الخيارات االستراتيجية التي تسيير وفقها الدول و حين نقول الخيارات
االستراتيجية فنحن هنا نشير مباشرة إلى طبيعة النظام السياسي السائد دون إغفال
المستوى اإلقتصادي و درجة الوعي لدى المجتمع في البالد  .و هذا ما تعانيه أغلب
دول العالم الثالث التي تحاول مسايرة نهج الديمقراطيات الكالسيكية في مجال اإلعالم
غير أن األسباب آنفة الذكر كانت حجر عثرة في وجه تحقيق تلك القفزة ،و في هذا
السياق سعى المشرع في الجزائر غداة اإلستقالل أن يواصل عملية استكمال السيادة
الوطنية من خالل استرجاع المؤسسات التي ورثتها من المستعمر الفرنسي مثل
مؤسسة السمعي البصري أو ما يعرف باإلذاعة و التلفزيون و من الناحية التاريخية
فقد تأسست مصالح بث الخدمات اإلذاعية بفرنسا عام  ،1944وصدر مرسوما في
عام  1945يمنح الدولة حق احتكار الخدمات اإلذاعية ممثلة في اإلذاعة والتلفزيون
الفرنسي*  ،* la RTFوفي عام  1959أصبحت هذه االخيرة مؤسسة عمومية ذات
طابع صناعي وتجاري  .1هذا الوضع القانوني لهذه المؤسسة جعل اتفاقية ايفيان
تكرس تبعية اإلذاعة والتلفزيون الجزائري للسلطات الفرنسية ونصت على تأجيل
موضوع هذه المؤسسة إلى مرحلة الحقة . 2غير أن عدم تحديد اتفاقية *ايفيان* لمدة
تبعية هاته المؤسسة للمصالح الفرنسية  ،جعل الجيش الشعبي الوطني يقوم بإلحاق
1 Zohir Ihaddaden : Colloque sur La presse écrite au Maghreb ,Tunis 1-3 décember Edit Walf zug
;humburg ,1995,p :125.
 2بخصوص اإلذاعة والتلفزيون نورد ما جاء في الفصل االول من االتفاقية بند  10هـ( :تخصص اإلذاعة والتلفزيون جزءا من إذاعتها
باللغة الفرنسية يتناسب مع أهمية هذه اللغة في الجزائر).
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محطتي اإلذاعة والتلفزيون في اكتوبر  1962بالمؤسسات المؤممة حيث اعتبرت
السلطات الجزائرية أنه من غير الممكن السماح بوجود أجهزة إعالمية تعرف المواقف
التي تبنتها إبان االحتالل 1و بناء على ما تم تقديمه سنحاول تحليل واقع السمعي
البصري في الجزائر ،و مدى مسايرته للتطورات الراهنة التي تشهدها الدول في
مجال التشريع اإلعالمي  .خصوصا في ظل تزايد درجة الوعي لدى المجتمع و
مطالبته بإعالم متميز و شفاف  ،إذ سنتطرق لتطور القوانين و المواثيق المتعلقة
بقطاع السمعي البصري في الجزائر و ذلك عبر اإلشكالية التالية :
ـ ما هي أهم المحطات التشريعية المنظمة لقطاع السمعي البصري في الجزائر ؟ و هل
ساهمت هذه التشريعات في تطوير هذا القطاع ؟
و قبل الشروع في معالجة هذه االشكالية نشير أنه و برغم أن دراستنا اعالمية غير
أنها متعلقة بالجانب القانوني لذا اعتمدنا على المنهج اإلستداللي الذي يستخدم في
تفسير وتركيب وتطبيق المبادئ واألحكام القانونية العامة ال سيما في حاالت السلطة
المقيدة واالختصاص الدستوري والقضاء المدني والتقيد بالنص القانوني وبارادة
المشرع في تفسير وتطبيق هذه القواعد

2

 1ـ فترة ما قبل التعددية الحزبية و اإلعالمية :
أ-المرحلة األولى)1965-1962( :
برغم قصر هذه المرحلة  ،إال انها تعتبر أولى المحاوالت في إقامة إعالم وطني ،
في ظل تبني فكرة استقاللية اإلعالم الجزائري وفصل خضوعه من قيود التسيير
والتنظيم التشريعي الفرنسي  ،وباعتبار أن الدولة الجزائرية حديثة العهد باالستقالل
إبان تلك الفترة ،وسعيا منها لتكريس التنمية بجميع أبعادها وحتى يساهم هذا القطاع
كغيره من القطاعات األخرى في مسيرة التنمية ،فقد كرس العمل على تحرير مختلف
وسائل اإلعالم من السيطرة الفرنسية من حيث الملكية واإلدارة واإلشراف.

 1يوسف بن خدة ،نهاية حرب التحرير في الجزائر ،اتفاقيات ايفيان ،ترجمة لحسن زغدار  ،مع العين جبايلي،ديوان المطبوعات الجامعية
 ،الجزائر ،1987 ،ص .111
 2عمار عوابدي ،مناهج البحث العلمي وتطبيقاته في ميدان العلوم القانونية واإلدارية  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،ط ،2الجزائر،1999
ص96
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ب -المرحلة الثانية)1976-1965 ( :
كان عنوان هذه المرحلة التحرر من التشريعات الفرنسية المنظمة لإلعالم في إطار
ما عرف باالحتفاظ المؤقت بالتشريعات الفرنسية في فترة ما بعد االستقالل  ،نظرا
ألنه ا كانت حديثة العهد باالستقالل باإلضافة لعدم استكمال القوانين و التشريعات
المتعلقة باإلعالم  ،والتي تم تمديد العمل بها هي أيضا على غرار القطاعات األخرى
لفترة ما بعد االستقالل ألسباب ظرفية ، 1ففي عام  1967تم إلغاء قانونية النصوص
الفرنسية في مجال اإلعالم التي مدد سريان مفعولها بموجب القانون 157/62
ّ
بومدين عن أسباب
الصادر في ديسمبر ،1962وقد عبر رئيس مجلس الثورة هواري
إلغاء القوانين الفرنسية الحقا بأنه من غير المعقول أن تواصل الثورة مسيرتها بقوانين
غير ثورية  ،غير أن الواقع يفيد ان اإلعالم بقي بدون قانون منظم له إلى غاية سنة
 1976بما في ذلك القطاع السمعي البصري ،وهذا الفراغ القانوني كانت له تبعات
سلبية على الممارسة اإلعالمية مما جعلها اشبه بفترة السبات الشتوي كما وصفها
األستاذ زهير إحدادن

2

ج -المرحلة الثالثة)1990-1976 ( :
شهدت هذه المرحلة بداية االهتمام الفعلي بقضايا اإلعالم و ال سيما في النشاط
السمعي البصري تزامنا مع صدور الميثاق الوطني سنة  1976خصوصا في ظل
استكمال بناء مختلف المؤسسات والهياكل السياسية واالقتصادية .وقد نوه الميثاق
بالدور االستراتيجي لوسائل اإلعالم في خدمة أهداف التنمية ،كما دعا إلى ضرورة
است صدار قوانين وتشريعات تحدد دور الصحافة واإلعالم والتلفزيون والسينما في
مختلف المشاريع الوطنية ،واالهتمام بالتكوين في مجال اإلعالم ،وتوفير اإلطارات
اإلعالمية الالزمة لمواكبة خطط التنمية ،وإشباع حاجات ومتطلبات الجماهير في
الحصول على إعالم متميز يتسم بالموضوعية والجودة .3و قد انعكس التوجه
االشتراكي على أهم أبواب الميثاق حيث نجد أن مفهوم اإلعالم يقوم على أساس
 1اإلعالم والثقافة في الجزائر  ،1980-1962وثائق تشريعية من منشورات وزارة اإلعالم  ،الجزائر ،1981ص .11
2
Zohir Ihaddaden : Colloque sur La presse écrite au Maghreb ,Tunis op.cit ,p : 125.
 3الميثاق الوطني ،1976ص .101
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الملكية االجتماعية لوسائل اإلعالم ،وأن اإلعالم هو جزء ال يتجزأ من السلطة
السياسية المتمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني ،وأداة من أدواتها في أداء مهمات
التوجيه والرقابة والتنشيط ،1وتم تحديد وظائف اإلعالم في المجتمع الجزائري على
النحو األتي: 2
 1ـ التربية والتكوين والتوجيه
 2ـ التوعية والتجنيد
 3ـ التعبئة الشعبية
 4ـ الرقابة الشعبية
 5ـ التصدي للغزو الثقافي
و يعتبر قانون  1982أول قانون خاص باإلعالم غير أنه استمد خطوطه العامة من
الميثاق الوطني ودستور عام  . 1976وقد تناول هذا القانون ألول مرة مختلف
جوانب النشاط اإلعالمي ،وحدد اإلطار العام المفهوم اإلعالم في الجزائر ،إذ جاء في
مادته األولى ( :اإلعالم قطاع من قطاعات السيادة الوطنية ،يعبر اإلعالم بقيادة حزب
جبهة التحرير الوطني ،وفي إطار االختيارات اإلشتراكية المحددة في الميثاق عن
إرادة الثورة ،وترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل اإلعالم على تعبئة كل
القطاعات وتنظيمها لتحقيق االهداف الوطنية) . 3قد كشف هذا القانون في مادته
األولى عن المصادر التي يستلهم منها مبادئه وهي الميثاق الوطني ومختلف التوصيات
الصادرة عن مؤتمرات حزب جبهة التحرير الوطني ،كما اعتبر القانون أن اإلعالم
جزء من السيادة الوطنية وهو إعالم ثوري يسعى إلى تحقيق أهداف الثورة االشتراكية
بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني  .إضافة إلى ذلك فقد تناول القانون جملة من
القضايا المتعلقة بالنشاط اإلعالمي وأهداف اإلعالم ،وأشار إلى حق المواطن في

 1المشروع التمهيدي لملف السياسة اإلعالمية ،حزب جبهة التحرير الوطني ،لجنة اإلعالم والثقافة  ،مطبوعات الحزب ،الجزائر،
 ،1982ص .34
2
8 Zohir Ihaddaden :Colloque sur La presse écrite au Maghreb ,Tunis op.cit ,p : 125.
 3قانون اإلعالم  ،1982ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،1981 ،ص 03
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اإلعالم  ،حيث جاء في المادة الثانية منه ( على أن الحق في اإلعالم حق أساسي
لجميع المواطنين ،تعمل الدولة على توفير إعالم كامل وموضوعي ). 1
وحدد الخطوط العامة لممارسة النشاط اإلعالمي ضمن السياسة العامة للدولة
المنصوص عليها في الدستور والميثاق ،حيث جاء في المادة الثالثة على أنه ( :يمارس
حق اإلعالم بكل حرية ضمن نطاق االختيارات اإليديولوجية للبالد والقيم االخالقية
لألمة وتوجيهات القيادة السياسية المنبثقة عن الميثاق الوطني مع مراعاة األحكام التي
يتضمنها الدستور خاصة في مادتيه ( 55و . 2)73
وفي صدد حسم اللغة التي ستستعمل في وسائل اإلعالم الوطنية ،أكدت هذه الوثيقة
على لغة اإلعالم الوطني مستقبال ،وهي اللغة العربية ،وهذا ما جاءت به المادة ()4
من القانون وأكدته بقولها ( :مع العمل دوما على استعمال اللغة الوطنية وتعميمها ،يتم
اإلعالم من خالل نشريات إخبارية  ،ونشريات إخبارية متخصصة ووسائل سمعية
بصرية) . 3غير أن هذا القانون لم يكن سوى حبر على ورق ،ألنه لم يكرس مبادئه
على أرض الواقع وقد أعيب عليه من عدة نواحي منها:
 1ـ أن هذا القانون جاء لينظم قطاع المطبوعات والصحافة المكتوبة  ،ولم يتعرض
إلى القطاع السمعي البصري سوى ضمن إطار عام و فضفاض.
 2ـ أن القطاع السمعي البصري ومنه التلفزيون ظل يسترشد في الممارسة فيما يتعلق
بطبيعة المهنة وفي الجانب الجزائي ببعض مواد القانون ،اما المجاالت االخرى مثل
التوسع في الشبكات والقنوات فظلت خاضعة للقانون الخاص بالوسيلة.
 2ـ فترة ما بعد التعددية الحزبية و اإلعالمية :
أ قانون اإلعالم :1990
تماشيا مع الدستور  1989الذي كرس مبدأ التعددية الحزبية في الجزائر ،صدر
قانون اإلعالم في  03أفريل  1990ليكرس التعددية اإلعالمية ،حيث جاء في المادة
الثانية منه والتي نصت على  (:الحق في اإلعالم يجسده حق المواطن في اإلطالع
 1نفس المرجع السابق،ص 3
 2قانون االعالم  ،نفس المرجع السابق،ص 3
 3نفس المرجع السابق،ص 4
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بكيفية كاملة وموضوعية ،على الوقائع وافآراء التي تهم المجتمع على الصعيدين
الوطني والدولي ،وحق مشاركته في اإلعالم بممارسة الحريات األساسية في التفكير
والرأي والتعبير طبقا للمواد ( 40-39-35من الدستور) 1وفي المادة ( )03تحدثت
الوثيقة عن حرية ممارسة الحق في اإلعالم ،حيث نصت على أنه (:يمارس الحق في
اإلعالم بحرية مع احترام الكرامة الشخصية اإلنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية
والدفاع الوطني)  ،و ما يهمنا هنا القطاع السمعي البصري إذ يلحظ أنه بقى محتكرا
من طرف الدولة وهو ما جاء في المادة ( )56منه والتي نصت على أنه ( :يخضع
توزيع الحصص اإلذاعية الصوتية أو التلفزية واستخدام الترددات اإلذاعية الكهربائية
لرخص ودفتر عام للشروط تعده اإلدارة بعد استشارة المجلس االعلى لإلعالم) .2وقد
أنشأ المجلس األعلى لإلعالم طبقا للمادة  59حيث نصت على أنه (:يحدث مجلس
أعلى لإلعالم  ،وهو سلطة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية
واالستقالل المالي تتمثل مهمتها في السهر على إحترام هذا القانون) . 3وقد منحت هذه
الهيئة سلطات واسعة وحلت محل وزارة اإلعالم (التي ألغيت في تشكيلة حكومة
 )1991ومن مهامها خاصة في مجال القطاع السمعي البصري: 4
 1ـ ضمان استقاللية أجهزة القطاع العام للبث اإلذاعي الصوتي والتلفزي وحياده،
واستقاللية كل مهنة من مهن القطاع.
 2ـ السهر على تشجيع وتدعيم النشر والبث باللغة العربية بكل الوسائل المالئمة.
 3ـ السهر على نشر اإلعالم المكتوب والمنطوق والمتلفزة عبر مختلف جهات البالد
وعلى توزيعه.
 4ـ تسليم الرخص  ،واعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستعمال الترددات اإلذاعية
الكهربائية و التلفزية ،كما تنص عليها المادة  56االنفة الذكر.

 1قانون اإلعالم  ،1990النصوص التأسيسية ،المجلس األعلى لإلعالم ،ص 4
 2نفس المرجع السابق،ص 16
3
Brahim Brahimi: La La Libérté de L’information a travers les deux codes la presse 1982 -1990 en
Algérie Revue Algerienne de comminication n0 6-7 ,19922,p : 28.
 4زهير احدادن ،مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال ،ديوان المطبوعات الجامعية ،1991،ص107-106 :
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ب -المشروع التمهيدي لقانون اإلعالم :1998
إذا كان قانون اإلعالم لسنة  1990يؤكد في مادته األولى على أن هذه الوثيقة تحدد
قواعد ومبادئ ممارسة حق اإلعالم ،فإن مشروع  1998كشف في مادته األولى على
تحرير قطاع اإلعالم برمته ،إذ تنص المادة األولى منه على مايلي ( :يكفل القانون
الحالي حرية الصحافة واالتصال السمعي البصري ) . 1و يلحظ هنا أنه منذ التشريعات
التي صدرت بعد االستقالل تمت اإلشارة إلى السمعي البصري بشكل واضح  ،بعد أن
كانت القوانين السابقة تدرجه ضمن عبارات غامضة وتعتبره” سندا إذاعيا أو صوتيا
او تلفزيا” يمارس من خالله الحق في اإلعالم .أما المادة الثانية من المشروع التمهيدي
فقد ضبطت مفهوم االتصال السمعي البصري بما يلي ( :يقصد باالتصال السمعي
البصري كل ما يوضع في متناول الجمهور أو فئات منه بواسطة أحد األساليب
االتصال السلكي والالسلكي من رموز وإشارات وحروف خطية ،صور وأصوات أو
رسائل من مختلف األنواع وعلى اختالف طبيعتها والي ليس لها طابع المراسلة
الشخصية). 2
و قد اختزل الباب الثالث للمشروع قطاع اإلعالم بعبارة ” عمومي” وهي إشارة
واضحة لعدم رغبة الدولة في فتح القطاع السمعي البصري لالستثمارات الخاصة إال
في مجاالت محددة  .إذ تنص المادة ()28على أنه  ( :يمكن للمؤسسات العمومية
للبث اإلذاعي المسموع والمرئي أن تفتح رأسمالها ،في إطار الشراكة لمؤسسات
متخصصة تابعة للقطاع الخاص وفقا للتشريع المعمول به

3

و جاءت المادة ()29

لتستثني االنشطة اإلستثمارية في السمعي البصري إذ تنص على أنه تتم ممارسة
األنشطة ذات الصلة بالبث التلفزي للتغطية الوطنية من قبل المؤسسات العمومية
المختصة فقط  ،وتضيف غير انه يمكن للمؤسسات المذكورة ان تتخلى في إطار
الشراكة عن بعض األنشطة لمؤسسات تابعة للقطاع الخاص حسب الشروط التي
سيحددها القانون. 4
 1وزارة االتصال والثقافة ،مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق باإلعالم ،مارس  ،1998ص 02
 2نفس المرجع السابق ،ص3
 3نفس المرجع السابق ،ص7
 4وزارة االتصال والثقافة ،مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق باإلعالم ،مارس  ،1998ص 7
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واختص الفصل الثاني من نفس الباب بخدمات البث اإلذاعي السمعي والتلفزي
المرخص بها .وتشير المادة ( )30من المشروع التمهيدي إلى أنه ( :يخضع توزيع
حصص إذاعية مسموعة أو مرئية عن طريق الكابل ،كذلك استعمال الذبذبات اإلذاعية
الكهربائية لترخيصات وأحكام القانون وألوامر دفتر شروط تعده الوزارة المكلفة
باال تصال بعد استشارة المجلس االعلى لالتصال ،ويشكل هذا العرف نمط من أنماط
استعمال القطاع الخاص لألمالك العمومية التابعة للدولة ).

1

وفي نفس المسار

تضيف المادة ( )31منه على أنه  ( :يخضع الترخيص بأية خدمة اتصال سمعي
بصري غير خدمات القطاع العمومي إلبرام اتفاقية بين المجلس األعلى لالتصال
المتصرف باسم الدولة والمستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري). 2
فيما أشار الباب الثامن إلى ” المجلس األعلى لالتصال” باعتباره سلطة مستقلة لضبط
األمور وتتمتع باالستقالل اإلداري والمالي ،وتضمن التعددية في اإلعالم وحرية
الصحافة واالتصال .و تتمثل مهام هذا المجلس في مجال القطاع السمعي البصري
على النحو االتي:
 1ـ ممارسة الرقابة بكل الوسائل المالئمة على موضوع الحصص اإلشهارية التي
تبثها أجهزة البث اإلذاعي والتلفزي ومحتواها وكيفيات برمجتها.
 2ـ ضبط أحكام االتفاقيات الخاصة بخدمات االتصال السمعي البصري المسموح به
ومراقبة تنفيذها .كما تجدر اإلشارة أن المجلس هو المسؤول عن منح التراخيص. 3
و إجماال يمكن القول أن هذا المشروع تجاوز بحد ما قانون  1990في مجال
الحريات كما تناول ألول مرة بنوع من التفصيل القطاع السمعي البصري و حاول
تحديد طبيعته وطرق النشاط أو االستثمار فيه.
ج -المشروع التمهيدي لقانون :2002
كان عنوان هذا المشروع هو فشل مشروع  1998ويتميز هذا المشروع بكونه
شرح األسباب والغاية من هذه الوثيقة ،وذلك بأن وضع األمور في إطارها الوطني
 1نفس المرجع السابق ،ص 7
 2نفس المرجع السابق ،ص 7
 3نفس المرجع السابق ،ص 8
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والدولي واستهل المشرع قبل عرض مواد المشروع بتقديم األسباب والدوافع وراء
هذه المبادرة ،وكذلك تميز المشروع بعقد جلسات جهوية لمناقشته من قبل المهتمين
والمنشغلين بقطاع اإلعالم ،واوكلت مهمة اإلشراف على الجلسات إلى باحثين
أكاديمين مهتمين بحوث اإلعالم والتشريعات اإلعالمية ،وهو أمر جديد حيث جرت
العادة في القوانين والمشاريع السابقة ان تكون المناقشات محدودة ومحصورة في فئات
بيروقراطية بعيدة عن واقع العمل اإلعالمي ومتطلباته.
و قد حدد المشروع التمهيدي مفهوم النشاط اإلعالمي في المادة الثانية بقولها  ( :يقصد
بنشاط اإلعالم في مفهوم هذا القانون  ،وضع معلومات تحت تصرف الجمهور أو
فئات منه عبر كل الدعائم سواء كانت مسموعة ،مرئية أو إلكترونية وكذلك بصفة
دورية ). 1
وجاء الباب الثالث من المشروع ليشير فيه النشاط اإلعالمي عن طريق االتصال
السمعي البصري إذ تناول في الفصل االول ممارسة االتصال السمعي البصري  ،أما
المادة ( )34من المشروع التمهيدي فقد أشارت إلى االتصال السمعي البصري على
أنه ( :يقصد باالتصال السمعي البصري في مفهوم هذا القانون ،وضع تحت تصرف
الجمهور أو فئات منه ،عالمات ،صور ،إشارات ،أصوات  ،أو بالغات أيا كانت
طبيعتها والتي ليس لها صفة المراسلة الشخصية ،وذلك عن طريق المواصالت
السلكية والالسلكية) .2أما المادة ( )35فتعتبر نشاط االتصال السمعي البصري نشاط
حر يمارس من طرف:
 1ـ مؤسسات وهيئات القطاع العام.
 2ـ المؤسسات والشركات الخاضعة للقانون الجزائري الخاص.
في حين حددت المادة ( )38للمشرع خضوع الممارسة اإلعالمية في القطاع
ال سمعي البصري الخاص لترخيص من قبل المجلس السمعي البصري  ،وخصص
الفصل الثاني لهذه الهيئة الجديدة وهي ( المجلس السمعي – البصري) .وتحدد المادة
( )42من المشروع التمهيدي لسنة  2002مهام هذا المجلس بعد تحديد طبيعته بكونه
 1المشروع التمهيدي لقانون اإلعالم  ،2002ص 11
 2نفس المرجع السابق ،ص 18
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” سلطة مستقلة للضبط والمراقبة  ،تتمتع باالستقالل اإلداري والمالي  ،ضامنة
للتعددية اإلعالمية وحرية الصحافة في االتصال السمعي البصري ،وهذه المهام تتمثل
في:
ـ السهر على إحترام أحكام هذا القانون ،واحكام النصوص الالحقة المتعلقة باالتصال
السمعي البصري.
ـ تشجيع شفافية انشطة مصالح السمعي البصري المرخصة.
ـ الحيلولة دون تمركز االتصال السمعي البصري تحت تأثير مالي أو إيديولوجي.
ـ ممارسة الرقابة على الموضوع والمحتوى و كيفيات برمجة الحصص اإلشهارية
التي تبثها مصالح السمعي البصري.
ـ تحديد الكيفيات ممارسة حق التعبير التعددي للتيارات الفكرية والرأي في إطار
إحترام مبدأ المساواة في المعاملة في مصالح االتصال السمعي البصري.
ـ تحديد عن طريق قراراته ( أي المجلس السمعي البصري ) شروط إنتاج برمجة
حصص التعبير المباشر خالل الحمالت االنتخابية في وسائل اإلعالم السمعي البصري
.
ـ السهر على جودة التبليغ وكذا الدفاع عن الثقافة الوطنية وترويجها ،السيما في
مجاالت إنتاج وبث المؤلفات الوطنية من طرف وسائل اإلعالم السمعي البصري.
في باب ممارسة مهنة الصحفي :تشير المادة ( )72إلى أنه ( :ال يجب في اي حال
من االحوال ،أن تقدم االخبار التي تنشرها النشرية الدورية أو وكالة األنباء أو تبثها
مصلحة االتصال السمعي البصري بطريقة:
ـ تنوه فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم أو الجنح.
ـ تحتوي على إهانة تجاه رؤساء الدول.
ـ إهانة اتجاه اعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.
كل مخالفة لهذا القانون يعاقب عليها طبقا لقانون العقوبات.

1

 3ــ فترة ما بعد القانون العضوي لإلعالم : 2012
 1المشروع التمهيدي لقانون اإلعالم  ،2001 ،2002ص 18
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أ -قانون اإلعالم الجزائري لسنة :2012
يعتبر القانون العضوي رقم ( )15-12الصادر رسميًا بتاريخ  12جانفي 2012م
أول قانون عضوي لإلعالم في تاريخ الجزائر المستقلة ،و جاء في وقت أصبح
اإلعالم الوطني يتخبط في عديد المشاكل ويكاد يخلو وزن اإلعالم الجزائري في
الساحة اإلعالمية العالمية وفي ظل الفراغ القانون لبعض نواحي هذا القطاع الحساس
إذ مرت واحد وعشرون سنة بالتمام والكمال على صدور آخر مشروع قانوني إعالمي
ينظم الساحة اإلعالمية ،وهو قانون .11990
و يحتوي القانون على ( 133مادة) موزعة على ( )12بابا والذي يهمنا في قانون
اإلعالم الجزائري لسنة  2012هو الباب الرابع المتعلق النشاط السمعي البصري
وينقسم إلى فصلين:
الفصل األول  :ممارسة النشاط السمعي البصري ويتكون من ( 6مواد) ،من (المادة
 )58إلى (المادة .)63
الفصل الثاني  :سلطة ضبط السمعي البصري ،يحتوي على ( 3مواد) وهي (المادة
 .)66-65-64وجاء في المادة ( )51من القانون  05-12الصادر بتاريخ  12جانفي
 2012أن يمارس النشاط السمعي البصري من قبل  :هيئات عمومية – مؤسسات
وأجهزة القطاع العمومي – المؤسسات والشركات التي تخضع للقانون الجزائري ،و
يلحظ من خالل هذه المادة أن ممارسة لإلعالم السمعي البصري قد أصبح مفتوحا ً لكل
الجزائريين ،سواء على المستوى المواطنين أو الهيئات أو المؤسسات…الخ .إال أن
هذا القانون العضوي اشترط جملة من المواد التي يشترط أن تضاف إليها تشريعات
وقوانين خاصة بها ،وهذا ما تقصده المادة ( )65حيث تحدد مهام وصالحيات سلطة
الضبط السمعي البصري ،وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط
السمعي البصري .و يمكن القول أن النشاط السمعي البصري أصبح متاحا ، 2غير أنه
بقى رهن القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري في الجزائر .و إجماال فإن أهم

 1قانون عضوي المتعلق باإلعالم رقم  05-12المؤرخ في  18صفر عام  1433الموافـق الموافـق  12يناير سنة 2012
 2وكالة األنباء الجزائرية ،القانون الخاص بالسمعي البصري  113 :المادة لتنظيم السمعي البصري 29 ،مارس /أذار 2014
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جديد احتواه القانون أنه قد رفع على الصحافيين ورجال اإلعالم صفة التجريم  ،وأن
السمعي البصري قد تحرر من االحتكار الذي كان يتميز به.،
وقد احتوى الباب الرابع في فصله األول إلى ممارسة النشاط السمعي البصري
بعدما عرف في المادة ( )58المقصود بالنشاط السمعي البصري ،إذ يقر بكل الوضوح
في (المادة  ) 59بأن النشاط السمعي البصري مهمة ذات خدمة عمومية ونعتبر هذا
المبدأ باالتجاه الصحيح لكي تصبح المصلحة العامة فوق الجميع..
تغييرا جذريًا في المشهد اإلعالمي
المادة ( )61من القانون العضوي هي التي أحدثت
ً
الجزائري ،حيث فتحت الباب واسعًا أمام قطاع السمعي البصري الغير حكومي أي
التابع لرأس المال الخاص بالجزائر .حيث و منذ استرجاع السيادة إلى اليوم والكل كان
ينتظر لحظة فتح المجال السمعي البصري إلى الخواص الجزائريين ،فجاء هذا القانون
العضوي وخاصة في مادته ( )61يمارس النشاط السمعي البصري من قبل:
1ـ هيئات عمومية.
2ـ مؤسسات أجهزة الدولة.
3ـ المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري.
4ـ ويمارس هذا النشاط طبقًا ألحكام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به.
كما يتضح من خالل (المادة  )63أنه يجب إبرام اتفاقية بين سلطة ضبط السمعي
البصري والمستفيد من الترخيص إلنشاء كل خدمة موضوعاتية لالتصال السمعي
البصري والتوزيع عبر خط اإلرسال اإلذاعي المسموع أو التلفزي وكذا استخدام
الترددات اإلذاعية الكهربائية ،ويعد هذا االستعمال طريقة شغل خاص للملكية العمومية
للدولة .أما المادة ( )64توضح القطاع العمومي من القطاع الخاص وكذا صحافة
األحزاب والجمعيات ولكل قطاع في فضائه مميز عن غيره ونالحظ في المادة ()65
إبراز المبادئ العالمية وقيم حقوق اإلنسان بكل تفاصيلها المعروفة عالميًا.
ب -قانون السمعي البصري لسنة :2014
يعتبر القانون رقم 04-14المؤرخ في  24 :فبراير  2014المتعلق بالنشاط
السمعي البصري أول

قانون يختص بمجال السمعي البصري منذ االستقالل إذ
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اقتصرت القوانين و المواثيق السابقة المحددة لطبيعة النشاط السمعي البصري عبر
مداخل محدودة وكان في كل مرة يكتفي بدراسة بعض جوانب النشاط اإلعالمي،1
وحدد اإلطار العام له بدون التطرق لتفاصيله  ،وبدون فتح المجال لالستثمارات
الخاصة فيه ،وبقيت الدولة محتكرة ومسيطرة على اإلعالم بصفة عامة والقطاع
السمعي بصفة خاصة .و يحتوي القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الذي
صادق عليه البرلمان  ،والذي صدر في العدد  16من الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية لـ 23 :مارس  2014على ( )113مادة تنظم القطاع السمعي البصري في
الجزائر .فالمادة ( )5تنص على أن  (:خدمات االتصال السمعي البصري المرخص
لها ” تتشكل من القنوات الموضوعاتية المنشاة من قبل مؤسسات وهيئات وأجهزة
القطاع العمومي أو اشخاص معنويين للقانون الجزائري  ،ويمتلك رأسمالها أشخاص
طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية ).ويوضح القانون في المادة ()17
أن (:خدمة االتصال السمعي البصري المرخص لها هي كل خدمة موضوعاتية للبث
التلفزيوني أو للبث اإلذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص عليها في احكام
القانون) .أما المادة ( )18فتشير إلى انه ( :يمكن خدمات االتصال السمعي البصري
المرخصة المذكورة في المادة ( )17ان تدرج حصصا وبرامج إخبارية وفق حجم
ساعي يحدد في رخصة االستغالل) .وبخصوص االستغالل تنص المادة ( )27من
القانون على أن  ( :مدة الرخصة المسلمة تحدد بـ 12 :سنة الستغالل خدمة البث
التلفزيوني وستة أشهر بالنسبة لخدمة البث اإلذاعي ) ،في حين تؤكد المادة (( :)28
يتم تجديد الرخصة خارج إطار اإلعالن عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد
رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري).
ويحدد أجل الشروع في استغالل خدمة االتصال السمعي البصري وفقا للمادة
( )31سنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني وستة اشهر بالنسبة لخدمة البث
اإلذاعي ومن جهة أخرى تطرق القانون إلى االحكام المشتركة لكافة خدمات االتصال
السمعي البصري  ،حيث تشير المادة ( )47إلى أنه ( :يحدد دفتر الشروط العامة
 1رضوان بلخيري ،سارة جابري ،مدخل لالتصال والعالقات العامة ،للجسور للنشر والتوزيع ،الجزائر ،الطبعة االولى،2013 ،ص 99
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الصادر بمرسوم بعد مراعاة

سلطة الضبط السمعي البصري القواعد العامة

المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث اإلذاعي) .كما توضح المادة ()48
أن دفتر الشروط يتضمن أساسا االلتزامات التي تسمح باحترام متطلبات الوحدة
الوطنية واألمن والدفاع الوطنيين واحترام المصالح االقتصادية والدبلوماسية للبالد
واحترام سرية التحقيق القضائي وااللتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام
المرجعيات الدينية األخرى وعدم المساس بالمقدسات والديانات االخرى كما تفرض
هذه االلتزامات إحترام مقومات ومبادئ المجتمع واحترام القيم الوطنية ورموز الدولة
كما هي محددة في الدستور ،وترقية روح المواطنة وثقافة الحوار واحترام متطلبات
افآداب العامة والنظام العام  ،وتقديم برامج متنوعة وذات جودة ،وينص دفتر الشروط
على ضرورة التأكد من احترام حصص البرامج المحددة مع السهر على ان تكون
نسبة  60بالمئة على األقل من البرامج التي تبث هي برامج وطنية منتجة في الجزائر
من بينها  20بالمئة على االقل مخصصة سنويا لبث األعمال السمعية البصرية
والسينمائية.
أما فيما يتعلق بمهام و تشكيلة و سير سلطة ضبط السمعي البصري .يحدد مقر
سلطة ضبط السمعي البصري وفقا للمادة ( )53بالجزائر العاصمة و هي مكلفة وفقا
للمادة ( )54بالسهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط
المحددة في هذا القانون و التشريع و التنظيم ساريي المفعول و السهر على عدم تحيز
األشخاص المعنوية التي تستغل خدمات االتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام
و ضمان الموضوعية و الشفافية  .و هي مدعوة أيضا للسهر على ترقية اللغتين
الوطنيتين و الثقافة الوطنية .و تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها
بصالحيات في مجال الضبط و المراقبة و االستشارة و تسوية النزاعات حددها
القانون في مادته ( .)55و تشير نفس المادة إلى أن السلطة مكلفة بدراسة طلبات إنشاء
خدمات االتصال السمعي البصري و تبت فيها عالوة على تخصيص الترددات
الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئات العمومية المكلفة بالبث اإلذاعي و
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التلفزي من أجل إنشاء خدمات االتصال السمعي البصري األرضي في إطار
اإلجراءات المحددة في هذا القانون.
و في مجال المراقبة تسهر سلطة ضبط السمعي البصري على احترام مطابقة أي
برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين و التنظيمات سارية المفعول و
ضمان احترام الحصص المخصصة لإلنتاج السمعي البصري الوطني و التعبير
باللغتين الوطنيتين .1و عليها أيضا أن تمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على
موضوع و مضمون و كيفيات برمجة الحصص اإلشهارية .أما في المجال االستشاري
فالسلطة مدعوة إلى إبداء رأيها في االستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي
البصري و في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري.
كما يتعين على سلطة ضبط السمعي البصري في مجال تسوية النزاعات التحكيم في
النزاعات بين األشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء
فيما بينهم أو مع المستعملين و التحقق في الشكاوى الصادرة عن األحزاب السياسية و
التنظيمات النقابية أو الجمعيات و كل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك
القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة لالتصال السمعي البصري.
و توضح المادة ( )57من القانون أن سلطة ضبط السمعي البصري تتشكل من 9
أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي على النحو التالي 5 :أعضاء من بينهم الرئيس
يختارهم رئيس الجمهورية و عضوان اثنان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس
األمة و عضوان اثنان يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني .و تمارس سلطة
ضبط السمعي البصري وفقا للمادة  58مهامها باستقاللية تامة حيث يتم اختيار
أعضائها بناء على كفاءتهم و خبرتهم و اهتمامهم بالنشاط السمعي البصري حسب
المادة (. 2)59
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الخاتمة:
من خالل ما استعرضناه من كرونولوجيا قانونية لقطاع السمعي البصري في
الجزائر يبدو جليا أن هذا القطاع غالبا ما ارتبط أو تم تقيده بالتوجهات السياسية و
اإلجتماعية للدولة مما جعل الكثير من اإلعالميين في الجزائر يقر بغياب اإلرادة
الحقيقة من طرف المشرع لتحرير قطاع السمعي البصري كما انه واضح عدم
التطبيق عديد النصوص و بقت مجرد حبر على ورق ،و غلبت على قوانين اإلعالم
صيغة العقاب و التجريم  ،مثل ما هو الحال بالنسبة لقانون اإلعالم لسنة ، 1982
حيث نلحظ ان هذا القانون قد خصص قرابة  50مادة لإلجراءات العقابية ضد
الصحافيين و هذا في حد ذاته توجه واضح أن الذين ستطالهم العقوبات هم من
صحفيي اإلعالم المكتوب باعتبار أن صحفيي قطاع السمعي البصري يعبرون عن
توجه سياسة الدولة التي تحتكر هذا القطاع  .و يمكننا القول و كإفادة ختامية أنه يجب
وضع قوانين واضحة خاصة بنشاط السمعي البصري و ذلك لفصل المصطلحات
خاصة عندما يتعلق االمر بين مصطلحات اإلعالم واإلتصال و ال يتحقق ذلك إال من
خالل وجود إرادة حقيقة من طرف الدولة و السلطات الوصية على القطاع لتحرير
اإلعالم بصفة عامة والقطاع السمعي البصري بصفة خاصة ،مع مراعاة التوازن من
أجل الحفاظ على التراث الثقافي للجزائر من جهة وبين ما سيجلبه القطاع السمعي
البصري من الدول العربية واألجنبية من جهة .
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