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املقدمة





 كان الإعالم يف اأ�سكاله التاريخية من املحكي اإىل املكتوب اإىل امل�سموع اإىل املرئي ومازال، 
اأ�سبح الإعالم و�سيلة لتب�سيط املفاهيم  و�سيلًة لتوا�سل الإن�سان داخل بيئته. ومبرور الوقت، 
بامل�ستقبل  الهتمام  زيادة  على  القدرة  مينحنا  مبا  الواقع،  وفهم  ملعرفة  ونافذة  املعارف،  وتقدمي 

وكيفية التنبوؤ والتخطيط له، والتوعية بال�سيناريوهات املتنوعة مل�ساراته.

للمجتمع  الثقايف  الن�سق  اإطار  يف  بل  الفراغ،  يف  تلك  ووظائفه  بدوره  الإعالم  يقوم  ول 
والذي تختلف مالحمه من جمتمع اإىل اآخر. ومن اأ�سعب التحديات التي تواجه الإعالم يف 
جمتمعاتنا العربية ما ميكن اأن ُيطلق عليه اأزمة الن�سق الثقايف، حيث تعاين الأن�ساق الثقافية يف 
جمتمعاتنا العربية من حمنة حقيقية وبدرجات متفاوتة تتمثل يف اختالل توازنها ب�سبب طبيعة 
مكوناتها فهي تقبل بالتعامل مع اأحدث ما تنتجه التكنولوجيا لكنها تخ�سى -بل وحتارب- 
اأي�ًسا ن�سقها  تاأثرياتها املعنوية وملحقاتها الثقافية، على الرغم من اأن هذه التكنولوجيا تخلق 
عن  التكنولوجية  التقنيات  هذه  عزل  ميكن  ل  حيث  ي�ساحبها،  والذي  بها  اخلا�ص  الثقايف 
تاأثريها الثقايف، فكيف ميكن اأن ن�ستفيد من هذا املنتج التكنولوجي مثل التليفون املحمول اأو 
جهاز الكومبيوتر اأو البث الف�سائي عرب الأقمار ال�سناعية ويف نف�ص الوقت نتخل�ص من تاأثريه 
الثقايف القيمي؟ اإن هذا ال�سراع يخلق نوًعا من الزدواجية يف القيم وحالة من الف�سام نعاين 
تطورات  من  مبا حلقه  الإعالم  ي�ساعد  اأن  ميكن  فهل  واملوؤ�س�سات،  الأفراد  م�ستوى  على  منه 
جتاوز  على  الثقايف  ن�سقنا  م�ساعدة  يف  واملعلومات  الت�سالت  تكنولوجيا  ثورة  وراءها  كانت 
هذه املحنة اأو اخللل؟ كانت الإ�سكالية التي يطرحها هذا الت�ساوؤل وغريها من الإ�سكاليات 
هي الدافع الرئي�سي وراء تناول الق�سايا املرتبطة بالإعالم: حريته وا�ستقالليته ودوره يف عملية 
العربي لالإ�سالح مبكتبة  املنتدى  ال�سامل يف موؤمتر الإ�سالح اخلام�ص الذي نظمه  الإ�سالح 

الإ�سكندرية يف مار�ص 2008.

وقد تناول املوؤمتر على امتداد جل�ساته اخل�سبة باحلوار والأفكار العديد من الق�سايا التي 
الإ�سالح  عملية  جمرى  يف  العربية  جمتمعاتنا  داخل  حولها  واحلوار  اجلدل  ي�ستمر  �سوف 
اجتماعية  توازنات  من  عنه  تعرب  وما  نتائجها  حت�سم  �سوف  التي  احلوارات  وهي  ال�سامل،  
وهو  امل�ستقبل،  يف  العربية  جمتمعاتنا  يف  الدميقراطي  التحول  �سيناريوهات  مالمح  و�سيا�سية 
التي  اأهم الأ�سئلة  تناولتها احلوارات، وكان من بني  التي  الق�سايا املحورية  ما تعك�سه طبيعة 
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طرحت يف تلك احلوارات ذلك ال�سوؤال املتعلق بكيفية جتاوز بع�ص التوجهات الثقافية التي 
حتظر اأو حترم التناول الإعالمي لبع�ص الق�سايا وت�سكل بذاتها قيوًدا على حرية الإعالم رغم 
عدم وجود قانون مينع ذلك، ومتى ي�سبح القانون هو الفي�سل فيما يعر�ص اأو يقدم عرب و�سائل 
الإعالم وما ل يقدم خا�سة اأن هناك بع�ص اخلطابات الإعالمية املوجهة لل�سباب والتي تدعوه 
والأ�سالة وهي خطابات حمافظة،  الهوية  الع�سر بحجة احلفاظ على  وروح  ملخا�سمة احلداثة 
ورموز  قيم  من  حتمله  ما  بكل  ال�ستهالك  ثقافة  على  تركز  اأخرى  اإعالمية  خطابات  بجانب 

واأمناط �سلوكية.

و�سائل الإعالم يف حد ذاتها اأدوات هامة للح�سارة والتقدم الإن�ساين، مثلها مثل الطائرة 
وكوارث،  اأ�سراًرا  لها  ت�سبب  اأن  وميكن  لالإن�سانية  مفيدة  تكون  اأن  ميكن  اأخرى  اأداة  اأي  اأو 
ويتوقف ذلك على حمتواها وم�سمونها وما تبثه للمتلقني، فالر�سالة الإعالمية ميكن اأن تن�سر 
فال�سلة  لهذا  وتع�سًبا وخرافًة،  وعنًفا  تن�سر حتلاًل  اأن  اأي�ًسا  �سامية وميكن  وقيًما  ووعًيا  ا�ستنارة 
بني الإعالم والثقافة وثيقة، وهنا مكمن خطورة تاأثريها خا�سة على عقول ال�سباب، والرتكيبة 
ال�سكانية الغالبة يف جمتمعاتنا العربية يغلب عليها طابع ال�سباب، واإذا كان واقع الإعالم يف 
جمتمعاتنا العربية يعاين بالأ�سا�ص من العديد من القيود واملحظورات، فهو يعاين الآن اأي�ًسا 
من تاأثري نفوذ املال واآليات ال�سوق التي تخ�سع كل �سيء ملنطق البيع وال�سراء والربح، وهو ما 
ي�سع ق�سية حرية الإعالم وا�ستقالليته بني �سقي الرحى ويطرح على جمتمعاتنا �سعوبًا ونخًبا 
اأن ندفعه مقابل  اأ�سئلة تتحدى مدى قدرتنا على حتمل الثمن الذي يجب  �سيا�سية حاكمة 
حرية الإعالم وحتمل قدر من جتاوزاته، تلك التجاوزات التي يقلل من حجمها وتاأثريها توفر 

اأكرب قدر من ال�سفافية واحلرية يف تداول املعلومات.

واإذا كان اأهم معايري ن�سج اأي جمتمع هو وعيه بحقوقه وواجباته وهو ما يقا�ص عادة مبدى 
ا�ستيعاب اإعالمه لر�سالته ودوره الثقايف والتنويري وجناحه يف نقل هذه الر�سالة اإىل اجلمهور 
املواطن  اأو  املواطن  اإعالم  بناء  اأمام  الطريق  يفتح  ومبا  امل�ستقبل،  بناء  جتاه  التقدم  على  حلثه 
الإعالمي الذي يجعل الإعالم �ساحة وا�سعة ملمار�سة احلوار حول ق�سايا وم�سكالت املجتمع 
ي�سهم فيها كل املواطنني، وهو اجتاه يدعمه يف امل�ستقبل القريب التطور املت�سارع يف تكنولوجيا 
الت�سالت واملعلومات، حيث يوفر ف�ساء لعموم املواطنني ولي�ص فقط للنخبة ال�سيا�سية كي  
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الجتماعية،  ومواقفهم  ال�سيا�سية  واختياراتهم  الثقافية  مفرداتهم  �سياغة  اإعادة  من  يتمكنوا 
وامل�سئولية  املواطنة  وحقوق  ثقافة  وممار�سة  تر�سيخ  اأدوات  اأهم  اأحد  الإعالم  ي�سبح  وبالتايل 
املجتمعية، فكيف ميكن من الآن فك واإعادة تركيب املنظومة الإعالمية يف جمتمعاتنا العربية 
متهيًدا لتعزيز قيامها بهذا الدور، وحتى ي�سبح الإعالم اأداة فاعلة يف بناء الوعي باملواطنة يف 

اأ�سكالها املدنية وال�سيا�سية والجتماعية.

وقد ان�سغل املوؤمتر اأي�ًسا بق�سية متويل و�سائل الإعالم وملكيتها وما ت�سكله من �سغوط على 
الإعالم للتعبري عن م�سالح املمول �سواء كان هذا املمول ممثاًل يف الدولة اأو �ساحب اجلريدة 
اأو القناة الإعالمية اأو املعلن، وكيف ميكن تهمي�ص اأو احلد من �سغوط تلك الأطراف وتقليل 
تاأثريها بقدر الإمكان على م�سمون الر�سالة الإعالمية، �سواء من زاوية النتقاء والختيار فيما 
ين�سر اأو ما ل ين�سر، اأو من زاوية التناول والنحياز والتخلي عن القواعد املهنية التي تفر�ص 
هذه  من  للحد  الوا�سع  مبفهومه  املدين  املجتمع  دور  اأي�ًسا  املوؤمتر  وبحث  واحلياد.  املو�سوعية 
التاأثريات وال�سغوط حتى ي�ستطيع الإعالم القيام بدوره يف ت�سكيل ثقافة تعتمد على القيم 
والف�سائل املدنية مبا يجعلها م�سدًرا للمعلومات واملفاهيم والقيم وال�سلوك اليومي للمواطن، 
اأن ي�سبح الإعالم مفتوحا وعقالنيا مبا يدعم معاجلة م�سكالت  وما يتطلبه ذلك من �سرورة 
التنميط الثقايف بجانب رفعه ل�سقف النقد واحلوار حول الق�سايا التي مازال يعد تناولها من 

املحرمات الثقافية اأو ال�سيا�سية.

وهي  املوؤمتر  جل�سات  امتداد  على  منها  عديدة  جوانب  مناق�سة  مت  املحورية  الق�سايا  هذه 
الق�سايا التي ن�ستعر�سها يف هذا الكتاب عرب ف�سوله اخلم�ص والتي يتناول الف�سل الأول منها  
تناولت  التي  والأفكار  ي�ستعر�ص احلوارات  والذي  وامل�سئولية"،  "الإعالم بني احلرية  ق�سية 
مفهوم حرية الإعالم وا�ستقالليته، وكذلك مفهوم امل�سئولية املجتمعية لالإعالم والتحديات 
التي تواجه الإعمال ال�سحيح لكال املفهومني يف جمتمعاتنا العربية، كما ي�ستعر�ص تاأثري هذا 
الواقع واملناخ على اأي حماولت (خا�سة اإذا كانت ر�سمية) لو�سع بع�ص ال�سوابط على حرية 
الإعالم، ويف الف�سل الثاين يتم تناول الأفكار املرتبطة بق�سية "الإعالم العربي بني الحرتاف 
والتوجهات ال�سيا�سية" حيث يتم ا�ستعرا�ص دور الإعالم يف ن�سر الثقافة الدميقراطية، وواقع 
الإعالم العربي خا�سة العوامل التي تقيد اإىل حد كبري قدرته على القيام بهذا الدور، �سواء 

مقدمة
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ما تعلق منها بال�سياق الثقايف والقانوين الذي تعمل فيه املوؤ�س�سات الإعالمية اأو الأداء املهني 
لالإعالميني اأنف�سهم، وكيف ميكن جتاوز هذا الواقع الذي يتطلب اأق�سى قدر من احلرية مقرتنًا 
الإلكرتوين  "الإعالم  يتناول  والذي  الثالث  الف�سل  اأما   املهني،  الأداء  م�ستوى يف  باأعلى 
على  واملعلومات  الت�سالت  ثورة  اأثر  ا�ستعرا�ص  فيتم  املفتوحة"  وال�سموات  والف�سائيات 
تغيري مفاهيم واآليات العمل الإعالمي خا�سة يف عاملنا العربي، ودورها يف ك�سر �سلطة وهيمنة 
الدولة على العمل الإعالمي من جهة، وم�ستقبل الإعالم يف ظل هذه التطورات التكنولوجية 
املت�سارعة من جهة اأخرى. ويتناول الكتاب يف  الف�سل الرابع  "املجتمع املدين ودور الإعالم 
بالدولة  ون�ساأته وعالقته  املدين  املجتمع  ي�ستعر�ص مفهوم  الدميقراطية"، حيث  ثقافة  ن�سر  يف 
الدميقراطية  الثقافة  لقوة  جت�سيد  هو  القوي  املدين  املجتمع  اأن  وكيف  والدميقراطية،  احلديثة 
واآلية للم�ساركة ال�سيا�سية الوا�سعة، ثم يتناول هذا اجلزء واقع املجتمع املدين يف عاملنا العربي 
والتحديات التي تعوق زيادة اإ�سهامه يف عملية الإ�سالح الدميقراطي، ويف  الف�سل اخلام�ص 
"الإعالم من اأجل املواطنة وحقوق املجتمع" ي�ستعر�ص الكتاب دور الإعالم يف دعم ثقافة 

املواطنة مبا ت�سمله من حقوق وممار�سات. 

واخلال�سة اأن الكتاب وما طرح فيه من اأفكار ي�سعى لفتح نقا�ص جمتمعي اأو�سع، والإجابة 
عن �سوؤال اأعمق وهو هل الإعالم العربي باأو�ساعه الراهنة يدعم ويعزز عملية الإ�سالح اأم 
ي�سكل اأحد معوقاتها؟ اإن من املوؤكد اأن هذا ال�سوؤال وما يطرحه من اأفكار واجتهادات واإجابات 
�سهدها املوؤمتر اخلام�ص لالإ�سالح العربي وجاءت على امتداد �سفحات هذا الكتاب �ستكون 

على اأجندة عمل الفاعلني والطموحني من اأجل م�ستقبل اأكرث عدًل وحرية ملجتمعاتنا.

اإ�سماعيل �سراج الدين



الف�سل الأول
الإعالم بني احلرية وامل�سئولية )1(

)1(  يعتمد هذا الف�سل على الأفكار التي وردت يف املناق�سات اأثناء املوؤمتر حتت عنوان الإعالم بني احلرية وامل�سئولية وكذلك على 

اأ�سا�سية الأوراق التي قدمت من كل من عبد ال�سالم امل�سدي  جميع الأوراق التي قدمت للمناق�سة حول هذا املحور وب�سفة 
بعنوان "حدود حرية الكلمة"، وحنان يو�سف بعنوان "حدود وحرية الكلمة بني اأخالقيات املهنة ومواثيق ال�سرف الإعالمي".





الإعالم واحلق يف حرية الكلمة
الدنيا - من  اأو يف حدودها  – �سواٌء يف مداها الأق�سى  الكلمة  عند احلديث عن حرّية 
ال�سروري تبني  ال�ّسياق ال�سيا�سي والجتماعي والثقايف الذي يدور فيه حديثنا عنها، وهذا 
ال�ّسياق قرين مالزٌم اأي�ًسا لطبيعة التطور الجتماعي للمجتمع الذي نتحدث عنه، فاإذا كان 
احلديث هنا عن حرية الكلمة يف املجتمع الّدميقراطّي فهو �سرٌب من اللغو لأن حرية الكلمة 
يف هذه املجتمعات حق مكفوٌل بالد�ساتري، والأهّم اأنها مكّر�سة بحكم الأعراف الجتماعية 

والثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة، وهي تكاد ت�سل اإىل مرتبة احلق الطبيعّي.

اأما احلديث عن حرية الكلمة يف املجتمعات ال�سمولية اأو ال�ستبدادية فهو حديث اإ�سكايّل 
الكلمة  اأن حرية  املاألوفة، وال�سبب  باملداخل اجلدلية  التناول  ي�ستع�سي على  العمق لأنه  يف 
تفرت�ص وجود حياة دميقراطية فاإذا انعدم املناخ املالئم انطفاأت جذوة الكلمة احلرة، ويف املقابل 
الأّولّية: حرية  احلريات  بذور  تدريجيا  تاأ�سلت  اإذا  اإل  الكاملة  الدميقراطية  احلياة  تتاأ�س�ص  ل 
التفكري، وحرية التعبري، وحرية املجاهرة باملوقف امل�ساد ملوقف اأ�سحاب القرار. وهذا يف حد 
ذاته ممتنع وغري وارٍد يف مثل هذه املجتمعات، وهو ما يعني يف النهاية اأن احلديث عن حرية 
يظهر مدى  هنا  �سيء، من  اإىل  بنا  ينتهي  مفرغة ل  دائرة  اإىل  الدخول  مبثابة  هو  هنا  الكلمة  
ارتباط حرية الإعالم ب�سيادة ثقافة حقوق الإن�سان و�سمان تلك احلقوق الأ�سا�سية على �سعيد 
الت�سريع واملمار�سة اليومية، لهذا احتفى الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948 بحرية 
اأن حرية  على  اأكد  الذي  ل�سنة 1946   59 رقم  املتحدة  الأمم  قرار  وكذلك  والتعبري،  الراأي 

تداول املعلومات واحل�سول عليها هي اأحد احلقوق الأ�سا�سية لالإن�سان. 

الدميقراطية،  اإل يف جمتمع يتحرك نحو  الكلمة ل يكت�سب جدواه  فاحلديث عن  حرية 
جمتمع ن�سَج فيه الوعي املزدوج: اأوًل الوعي باأنه جمتمع ل دميقراطّي، وثانيا الوعُي باأن اآفاق 
امل�ستقبل �ستن�سّد اأمامه ما مل ياأخذ باأ�سباب الدميقراطية، وهو ما يعني اأن هذا املجتمع انبثقت 
فيه الإرادة، مبعناها املطلق، الذي ل يتقيد باحليثّيات الظرفّية ال�سغرى، ول اأبلغ اأن نقول عندئذ 
الوعي  درب  على  يتح�س�ص خطاه  فبداأ  ا�ست�سرافية  روؤية  لنف�سه  ي�سوغ  بداأ  املجتمع  هذا  اإن 

باأهمية اإجناز عملية التحول الدميقراطي.
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�ساد  الذي  احلاد  الوعي  موجة  الأول من  العربي  الإ�سالح  موؤمتر  انطلق  ال�سياق  هذا  يف 
العام 2003،  العراق يف  غزو  – بعد  نخبه  اإىل  – من جماهريه  العربي  املجتمع  فئات  كل 
حملها  الذي  اأن  تعلن  املتنفذة  الدولية  فالإدارة  �سريالية:  كلوحة  الأفق  يف  تلوح  وطفقت 
على الغزو هو ا�ستداد وطاأة احلكم الالدميقراطّي حيث تغيب حرية الكلمة، ولذلك جاءت 
الكبري،  الأو�سط  ال�سرق  هو  ا  تب�سرييًّ �سعارا  التوجه  لهذا  و�ساغت  الدميقراطية،  لن�سر  ت�سّوق 
واجلماهري العربية مبختلف مراتبها ال�سعبية والنخبوية كانت على يقني اأن الذي اأو�سل النظام 
اإر�ساء  راأ�سها  اإىل حافة الإفال�ص دوليا هو عدم وفاء دولة ال�ستقالل بعهودها وعلى  العربي 
قواعد احلكم الر�سيد و�سمان حقوق الإن�سان التي تكفل  كل احلريات الدميقراطية مبا فيها 
ملحا، ويف خ�سم  مطلبا جماهرييا  ت�سكل  الدميقراطية  املطالب  كانت  وبالتايل  الكلمة،  حرية 
تلك الأحداث وعلى امتداد ما يقرب من خم�ص �سنوات  فا�ست املجتمعات العربية بوعي 
�سامل – نخبوي وجماهريّي – يعّلق الكثري من الآمال على عملية الإ�سالح مبعناه ال�سامل 
الأعلى  التمثيلّي  الرمز  هي  التي  الكلمة  حرية  �سمان  هي  الأ�سا�سية  قاعدتها  كانت  والتي 
للميثاق الدميقراطّي والتي تعك�سها م�ساحة احلرية التي ميار�سها الإعالم، لكن حرية الكلمة 
بذاتها عك�ست توظيفا متناق�سا بل وم�سلال فيما يتعلق مب�سار عملية الإ�سالح، فحرية الكلمة 
اأمام تدخل الإرادة الأجنبية  اإ�سقاط كل احلواجز  يف خطاب ال�سلطة الدولية املتنفذة تعني 
الوطنية. وحرية الكلمة يف خطاب رموز  ال�سيادة  التنازَل الطوعّي عن كل مقومات  وبالتايل 
الأنظمة ال�سيا�سية العربية تعني توفرَي هوام�ص م�سبوطة �سلفا بح�سب و�سفات جاهزة من حرية 
التعبري ومن حرية التنظيم بحيث ت�ساعد  تلك الهوام�ص  املتاحة على تر�سيخ �سرعية تلك 
الأنظمة ودوامها كما هي. وحرية الكلمة يف الوعي العام، اجلماهريي والنخبوي، هي الآلية 
الرمزية العليا املج�سمة للدميقراطية، والدميقراطية لدى الراأي العام �سواء يف الوعي ال�سريح اأو 
يف الالوعي الغام�ص تعني – بدللتها احلقيقية ل بدللتها املجازية – تداوَل  ال�سلطة عرب 
العملية النتخابية التي يرت�سيها املجتمع، وكل ذلك م�سروط �سلفا بقاعدة جوهرية مدارها اأن 
اأو اإىل مرجعّية  املجتمع الدميقراطي يرف�ص اأن ت�ستند فيه اأحقّية ال�سلطة اإىل مرجعّية �ساللية 
العتبار  يعيد  ما  وهو  الأ�سلح.  ا�سطفاء  هو  ال�سلطة  �سرعّية  واملنتهى يف  الأ�سل  واإمنا  غيبّية. 
اإىل الكفاءة واجلدارة والختيار احلر  التمييز ومعايري ال�ستناد  اإىل ممار�سة قيم امل�ساواة وعدم 
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للوظائف العامة واحرتام القانون ..الخ، وهي القيم التي ت�سكل جوهر وم�سمون ثقافة حقوق 
الإن�سان  والنظام الدميقراطي.

لهذا فاإن ماأزق "حرية الكلمة" يف جمتمعاتنا العربية، والتي يعك�سها �سقف حرية الإعالم 
هو يف �سريورة املجتمع العربي نحو اإعمال منوذج حقيقي للممار�سة الدميقراطية باتت يف اللحظة 
الداخلية  احلاجة  اأن حوافز  ا، غري  دوليًّ ومطلًبا  ا  ر�سميًّ ومطلًبا  ا،  �سعبيًّ مطلًبا  الراهنة  التاريخية 
وغاياتها لدى كل طرف على تناق�ص تام مع بواعث حاجة ومقا�سد الأطراف الأخرى، وهو ما 
يعني اأن حرية الكلمة يف املجتمع العربي واقعة حتت ح�سارين عنيفني: ح�ساِر �سبهة التاآمر مع 
القوى الأجنبية التي تخطط لدوام تبعّيتنا الثقافية وال�سيا�سية لها، وح�ساِر التحالف اخلفّي مع 
قوى التطرف والت�سدد الداخلية التي ل ترى منفذا لالإ�سالح اإل عرب ن�سف القالع القائمة 
اأ�سا�ص ازدواج احل�سار واحل�سار امل�ساّد برزت حول حرية الكلمة اأدبّيات  ن�سفا  ذاتيا، وعلى 
طارئة اأدت يف بع�ص الأحيان اإىل و�سع ت�سّورات اإجرائية غري ماألوفة: فممار�سة حرية الكلمة 
داخل حدود الوطن ي�سورها البع�ص على اأنها اأداة  للنيل من ا�ستقرار الدولة بحكم اأنها حترك 
النفو�ص الهادئة وتثري اخلواطر املطمئنة فتوؤدي اإىل زعزعة الأمن. وممار�سة حرية الكلمة خارج 
حدود الوطن يف ظل ما اأتاحته ثورة الت�سالت من قدرات اإعالمية رهيبة  ي�سّورها البع�ص 
الآخر على اأنها تنال من �سمعة الوطن فتجّرئ اأعداَءه عليه ولذلك حت�سر �سمن م�سفوفات 

اخليانة الوطنية العظمى.

هكذا يتجلى م�سهد �سريايّل تبلور فيه تيار جديد معاٍد لثقافة حقوق الإن�سان ولكل مواثيقها 
يرى اأن حرية الكلمة جم�سدة باأو�سح جتلياتها يف حرية الإعالم هي �سيء قابل للتجرمي الق�سائي 
ف�ساًل عن قابليته للتجرمي ال�سيا�سي كما هو معهود يف جمتمعاتنا، يف هذا ال�سياق ميكن فهم 
وحتليل اآليات ال�سلطة التي تريد اأن متار�ص رقابتها على حرية الإعالم  دون اأن ينف�سح فعلها، 
اأي �سلطة  فابتكرت لنف�سها مفاهيم من نوعية  احلرية امل�سئولة، يف الوقت الذي ل نرى فيه 
باأدبيات امل�سئولية حني يتعلق الأمر بها واإمنا ت�سهب ب�سخاء ف�سيح يف حتديد  �سيا�سية تعتني 

دللت امل�سئولية حني يتعلق الأمر بغريها.

الإعالم بني احلرية وامل�سئولية
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يف هذا ال�سياق، ميكن فهم احل�سا�سية الفائقة التي قوبلت بها الوثيقة ال�سادرة عن وزراء 
املوقف  وهو  الإعالمي،  باحلقل  العاملني  العام من  الجتاه  يوؤيدها  والتي ل  العرب،  الإعالم 
الذي يعك�ص مناخ عدم الثقة بني و�سائل الإعالم والعاملني فيها من جهة واحلكومات من 
الأفعال  ردود  يف  اأو�سح  ب�سكل  وانعك�ص  عقود،  عرب  تر�سخ  الذي  املناخ  وهو  اأخرى،  جهة 
اأثارته من خماوف رغم اأن بها بع�ص اجلوانب اجليدة، خا�سة  التي ا�ستقبلت بها الوثيقة وما 
اأنه ل يوجد  البع�ص من  يراه  ما  باأخالقيات الإعالم، ورغم  املرتبطة  بال�سوابط  املتعلقة  تلك 
فيها جديد، واأن كل ما فيها مكرر. لي�ص هذا فقط بل اإن جمرد �سدورها عن احلكومات اأثار 
املخاوف، خا�سة واأن ما حتتويه الوثيقة من األفاظ من عينة اللتزام بحرية الآخرين وحقوقهم، 
واحرتام كرامة الإن�سان، والمتناع عن التحري�ص على الكراهية والتمييز القائم على اأ�سا�ص 
اللون اأو اجلن�ص اأو الدين هو خطاب موجه للمجتمع الدويل لكن توازنات القوى يف املجتمعات 

العربية هي التي �سوف حت�سم يف املمار�سة الواقعية الق�سد احلقيقي من هذا اخلطاب.

اأن  يرى  من  بني  وتراوحت  الوثيقة  تلك  اإىل  وجهت  التي  النقد  اأ�سباب  تعددت  وقد 
�سدور الوثيقة وراءه هواج�ص اأو دوافع �سيا�سية بالأ�سا�ص، فربامج ال�سحر وال�سعوذة والرق�ص 
موجودة و�سوف تظل ولن  تثري حفيظة اأحد ومل يتحرك اأحد لوقفها، لكن القنوات املهاجرة 
باأو�ساع احلريات  تتناول ق�سايا ترتبط  ال�سيا�سي مثل اجلزيرة والتي  الطابع  القنوات ذات  اأو 
اأ�سحاب هذا  الرئي�سي، وهو ما يبدو وا�سحا لدى  ال�سبب  ال�سيا�سية هي  اأو احلريات  العامة 
الراأي يف الروح اأو الروؤية الأبوية امل�سيطرة والتي تعك�سها الوثيقة ومتنح  اأ�سحابها حق حتديد 
ما يجب اأن يراه النا�ص وما ل يجب اأن يروه، كما اأن الوثيقة تعالج يف معظم اأجزائها ق�سايا 
واأو�ساًعا وم�سكالت مرتبطة باملا�سي اأو احلا�سر لكنها ل ت�سع امل�ستقبل، وما �سوف يفر�سه من 
ت�سارع يف تكنولوجيا الت�سالت و املعلومات من حتديات، يف اعتبارها، ف�ساحة الإعالم الآن 
وب�سكل جمرد ترى �سراعا حمتدما بني �سا�ستني هما �سا�سة التلفزيون و�سا�سة الكومبيوتر كل 
منهما يحاول اأن يك�سب ال�سراع ل�ساحله، كما اأن الوثيقة تتعامل يف موادها على الأعرا�ص اأو 
اجلوانب ال�سلبية التي �ساحبت ظهور اأ�سكال الإعالم اجلديدة مثل الف�سائيات لكن خانها 
التوفيق حينما عممت هذه اجلوانب باعتبارها املردود النهائي لالإعالم على الثقافة والهوية 
العربية، ويرى من ينتقد هذه الوثيقة اأنه كان من الأجدر �سياغة ميثاق �سرف اإعالمي يعرب 
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عن روؤية �سعبية اأو روؤية ملنظمات املجتمع املدين بدل من الوثيقة املطروحة والتي تعرب عن روؤية 
النظم احلاكمة، وهو ما يدعم ال�سك يف نواياها ومقا�سدها، كذلك �سرورة التعر�ص ب�سكل جاد 
لإ�سكالية ارتباط الإعالم الر�سمي بالدولة و�سيا�ساتها نتيجة ملكيتها له، والإ�سكالية الأخطر 
هو ما خلفه هذا من مناخ ي�سعى لفر�ص نف�ص النمط من معايري و�سوابط عالقة التبعية على 
الإعالم الذي تعود ملكيته لأفراد اأو موؤ�س�سات خا�سة، كذلك اإذا كانت تلك الوثيقة توؤكد 
على اأن امل�سئولية هي قرين احلرية وب�سرورة اأن يتحرى ال�سحفي دقة املعلومات حول ما ين�سره، 
تطلق حرية  اأن  يجب  والتي  الدولة  مع  امل�سرتكة  امل�سئولية  من  نوعا  بال�سرورة   يفر�ص  فهذا 
الإعالمي يف التحرك واحل�سول على املعلومات واإتاحتها اأمامه، ويرى نقاد الوثيقة يف النهاية اأن 
الهتمام  بفر�ص اأي قيود على حرية الإعالم و�سياغتها يف وثائق اأو قوانني ق�سية حمكوم عليها 
بالف�سل لأن التقدم التكنولوجي يفر�ص واقع احلرية الإعالمية والإتاحة املعلوماتية وهو واقع 
يتجاوز اأي �سلطة، لهذا من الأجدى اأن يتم الرتكيز على تطوير الإعالم الر�سمي من حيث 
ال�سكل واملحتوى حتى ي�ستطيع مناف�سة  الف�سائيات اأو ال�سحف غري احلكومية التي اجتذبت 
التي لن تغري واقع عالقة هذا الإعالم  الوثائق  اإ�سدار مثل هذه  م�ساهديه وقراءه، بدًل من 
باجلمهور، بالإ�سافة اإىل �سرورة تغيري واإ�سالح الواقع الجتماعي وال�سيا�سي والقت�سادي اإذ 
اإن هذا التغيري �سوف يجد انعكا�سه الإيجابي بالتاأكيد على الإعالم، فاإذا كانت وثيقة تنظيم 
البث الف�سائي اأو غريها من حماولت تقييد الإعالم كما يرى البع�ص تاأتي يف حقيقة الأمر يف 
�سياق مواجهة ارتفاع �سقف النقد املتزايد الذي متار�سه ال�سحف امل�ستقلة واحلزبية يف تناولها 
البع�ص  ما يعتربه  اأو تردي الأو�ساع القت�سادية والجتماعية وهو  ال�سيا�سية احلاكمة  للنظم 
جتاوًزا، فاإن حالة  التجاوز يف النقد تعرب يف احلقيقة عن خلل يف املعادلة ال�سيا�سية ومواجهتها 
لن تتاأتى بفر�ص مزيد من القيود بقدر ما يتم عرب اإ�سالح اخللل يف تلك املعادلة ال�سيا�سية 
ا بني ال�سلطات، وتوزيع الرثوات الوطنية  ا لل�سلطة، وف�ساًل حقيقيًّ وهو ما يتطلب تداوًل حقيقيًّ
تناول  مقاباًل يف  توازنًا  اأن يخلق  الذي ميكن  املجتمعي هو  التوازن  اأكرث عدالة. هذا  ب�سكل 
الإعالم يف التعامل مع كل الق�سايا املجتمعية. لهذا فالعالقة بني الإعالم وال�سيا�سة، اأو ق�سية 
مو�سوعية اأو حيادية الإعالم وممار�سته للحرية  ق�سية معقدة وترتبط مبجمل التطور ال�سيا�سي 
والثقايف والقت�سادي والت�سريعي للمجتمع، وهذا هو العن�سر احلاكم، لأن هذا التطور هو الذي 
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يحدد يف النهاية طبيعة توازن القوة بني الدولة واملجتمع املدين، وطبيعة العالقة بني احلاكم 
واملحكوم.

ورغم كل هذه التحفظات على الوثيقة اإل اأنه يبقى هناك العديد من الق�سايا والت�ساوؤلت 
التي ترتبط بق�سية م�سئولية الإعالم  باأدواته واأ�سكاله املتنوعة وحدود حريته يف دعم عملية 
تواجهها  التي  والدولية  والإقليمية  املحلية  التحديات  وتعقد  تداخل  مع  خا�سة  الإ�سالح، 

جمتمعاتنا العربية، وهي الت�ساوؤلت التي تدور حول:

هل الإعالم العربي باأو�ساعه الراهنة لديه القدرة على دعم وتعزيز عملية الإ�سالح ؟   -
اأم اأن و�سعيته الراهنة ت�سكل اإحدى معوقات الإ�سالح؟

هل حقوق الإن�سان هي التي حتتاج اإىل الإعالم من اأجل ن�سر ثقافتها ؟ اأم اأن الإعالم   -
هو الذي يحتاج اإىل حقوق الإن�سان وثقافتها حتى ي�ستعيد اإحدى قيمه الأ�سا�سية التي 

قام عليها وهي حرية الراأي والتعبري؟

-  ما هو مدى قدرة املوؤ�س�سات الإعالمية العربية على اأن تتخل�ص من عملية تقليم اأظافرها 
بنف�سها؟، فبذرة الرقيب الذاتي التي تولدت داخل املثقف جعلته يرو�ص نف�سه عليها 
فاأ�سبح متاأقلما وب�سكل طوعي مع مقت�سيات الرقابة الذاتية واأ�سبحت فكرة الرقيب 
الذاتي وكبت حرية اخلرب والنخفا�ص ب�سقف احلرية الإعالمية اإىل اأدنى درجة ممار�سة 

تلقائية تتم يف كثري الأحيان حتى بدون توجيهات ر�سمية.

املناق�سة املو�سوعية لتلك الت�ساوؤلت ت�ستلزم اإلقاء نظرة فاح�سة ونقدية على واقع اإعالمنا 
العربي يف �سوء التحديات العاملية وثورة الت�سالت التي تواجه املجتمعات العربية، حيث 
برزت اأدوار جديدة األقيت على عاتق الإعالم،  اأهمها اإعادة بناء  الثقة وامل�سداقية  بني هذا 
الإعالم واملواطن العربي املتلقي لطوفان ر�سائله امل�سموعة واملرئية واملقروءة، خا�سة واأننا نعي�ص 
يف بقعة تعاين من  ال�سراعات والأزمات، وما يحدث يف لبنان وفل�سطني والعراق وال�سودان 
اإعالمية  ر�سائل  تلقي  اإىل  واملواطن يف حاجة مو�سوعية  يوؤكد على هذه احلقيقة،  وال�سومال 



19

تعك�ص الواقع مبنتهى ال�سفافية وبدون تزييف، من هنا تبدو اأهمية توفر منظومة قانونية واأخالقية 
ت�سون وحتمي حق الإعالميني يف الو�سول اإىل املعلومات بحرية وبحيث ي�سبح تقدميها ون�سرها 
بالأ�سا�ص لأخالقيات الإعالمي املهنية و�سمريه الإن�ساين والتزامه  بعد هذا عملية خا�سعة 
الوطني، لكن كما يبدو فاإن جزًءا من امل�سكلة يرتبط مبدى وعي والتزام الإعالميني اأنف�سهم 
باأخالقيات مهنتهم ال�سامية وما تفر�سه عليهم هذه املهنة من احلفاظ على خ�سو�سية الأفراد 

واحلفاظ على اأ�سرارهم، والعمل بحيادية ومهنية مع الأخبار واملعلومات والوقائع.

وق�سية اأخالقيات املهنة ل تطرح هنا بغر�ص ا�ستخدامها للت�سييق على حرية الإعالمي، 
للمرة  املهنية  ال�سلوك  ال�سرف وقواعد  الإعالمي ومواثيق  العمل  اأخالقيات  بداأ تدوين  فقد 
الأوىل يف بداية الع�سرينيات من القرن املا�سي، وهناك الآن اأقل من 50 دولة فقط من بني 
200 دولة يف العامل لديها نظم متطورة يف الت�سال اجلماهريي متتلك مواثيق فعالة لأخالقيات 
املهنة توؤثر ب�سكل حقيقي على القائمني باحلقل الإعالمي  بجانب حمايتها للتدفق الإعالمي 
مدى  حتدد  التي  املفاهيم  من  العديد  بني  العالقة  ل�سبط  ت�سعى  التي  املدونات  وهى  احلر. 
احلرية  بني  والواجب،  ال�سلطة  بني  العالقة  مثل  الإعالمية  الر�سالة  ومو�سوعية  م�سداقية 
اإلخ،  وامل�سئولية، بني احلقيقة املجردة والراأي الذاتي، بني ال�سالح العام وامل�سالح الفردية .. 
فالعالقة بني هذه املفاهيم يف وعي الإعالمي وممار�سته هي التي حتدد يف النهاية نوع القيم اأو 
امل�سئولية اأو الأخالق التي يلتزم بها، واأين تبداأ واأين تقف حرية التعبري، وكيفية �سمان اأن 
تعك�ص ممار�سته الإعالمية قيم  التعددية والختالف والعدالة وامل�سداقية، وبالتايل فالعالقة 
بني هذه املفاهيم املجردة هي التي حتدد مدى التزام الإعالمي بالقواعد وال�سلوكيات املهنية، 
املنظومة  اإليها هذه  ت�ستند  التي  الفكرية  املرجعية  اأخرى هي طبيعة   اإ�سكاليات  يثري  ما  وهو 
القيمية وهل هي مرجعية  دينية اأم عرفية اأم و�سعية؟ وكيف ميكن ترجمة العالقة بني هذه 
املفاهيم اإىل قوانني واإجراءات وتنظيمات حتدد م�سوؤولية كل طرف بدقة؟ وماله وما عليه؟ وما 
يجب اأن يقوم به، وما يجب اأن ميتنع عنه؟ وما يخ�سع فقط ل�سمري الإعالمي؟ وما يوقعه حتت 

طائل امل�سئولية واملحا�سبة؟
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اإن مراجعة كل مدونات ال�سلوك املهني والأخالقي املن�سبط لالإعالميني على اختالف 
الو�سائط الإعالمية التي يتعاملون معها ت�سري اإىل اأن حزمة وا�سحة من القيم يجب اللتزام 

بها ت�سمل:

ال�سدق: فاحلقيقة يجب اأن تكون هي املحور املحرك لالإعالمي والتي يجب تناولها مبا    -
ل يخد�ص دقتها و�سدقها وواقعيتها، بدون مبالغة اأو تهوين اأو اإثارة. وهي ق�سية يجب 
الهتمام مبعاجلتها يف اإعالمنا العربي حيث توجد  قناعة لدى الراأي العام العربي اأن 
الإعالم الغربي اأكرث م�سداقية ومو�سوعية من الإعالم العربي، وخا�سة يف ظل التقدم 
التقني الهائل الذي مكن و�سائل الإعالم من النقل املبا�سر للخرب بال�سوت وال�سورة 
حلظة حدوثه، وهو ما ا�ستطاعت اأن ت�سايره بع�ص املحطات الف�سائية العربية، لكن يظل 
ال�سوؤال معلًقا وباقًيا، فاإن ما ينقل بال�سوت وال�سورة يحتمل اأي�ًسا عدم امل�سداقية اأو 
عدم املو�سوعية خا�سة واأنه بالإمكان الرتكيز على جوانب وتهمي�ص جوانب اأخرى يف 
احلدث الذي ينقله الإعالم، واحلقيقة اأن الإعالم الغربي هنا ل يختلف عن الإعالم 
العربي اإل يف مقدار الذكاء والقدرة على حتميل الر�سالة الإعالمية م�سامني �سيا�سية 
واجتماعية وثقافية، فالإعالم العربي، خا�سة الر�سمي منه، ميار�ص هذا الدور ب�سكل فج 
يكت�سفه املتلقي منذ اللحظة الأوىل ول يقبله، حيث جند على �سبيل املثال اأن بع�ص 
ال�سحف ل تتجاوز كونها ن�سرة حكومية، وبع�سها الآخر حتول لن�سرة اإيديولوجية وكل 
النوعية من ال�سحف  املهنية واملو�سوعية لهذا هناك قطيعة بني هذه  منهما بعيد عن 
ال�ساذج،  العربي يف هذا اخلطاأ  الإعالمي  يقع  بينما ل  ال�سارع، يحدث ذلك  ورجل 

فكيف ميكن اأن نتجاوز هذه القطيعة؟

احرتام الكرامة الإن�سانية: مبعنى �سرورة األ تت�سمن الر�سالة الإعالمية ما مي�ص كرامة    -
التالعب  اأو  البتزاز  اأو  التوريط  اأو  اخلداع  لأ�ساليب  اللجوء  اأو  اجلماعات  اأو  الأفراد 
الر�سالة الإعالمية ما يح�ص على  اأن حتمل  اأو  املعلومات  بالأ�سخا�ص للح�سول على 

قيم التمييز والعن�سرية وال�ستعالء العرقي واللجوء للعنف.
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العام  ال�سالح  بني  اأو  الراأي،  اأو  والتعليق  اخلرب  بني  اخللط  جتنب  مبعنى  النـزاهة:    -
العمل وعدم اخل�سوع لأي  وال�ستقاللية يف  الهوى،  والتجرد من  اخلا�ص،  وال�سالح 
تاأثري اإل احلقيقة وقناعات الإعالمي الذاتية، فاخلرب مقيد والراأي حر، هناك جمال اأو 
حيز للراأي، وهناك جمال اأو حيز للخرب يتو�سطهما حيز اأو جمال ثالث ي�سمل �سياغة 
اخلرب، وحتليله، ونقده، هذه املنطقة الو�سطى هي التي حتدد يف الغالب ردود الفعل على 
نزاهة الإعالمي، فهناك  اأو موقف، وحتدد مدى  اتخاذ قرار  اخلرب وما قد ي�ستتبعه من 
م�سرية ذهنية ينطلق بها اخلرب ويت�سكل بها الراأي انطالقا منه، وهو ما يعني اأن الراأي 

ا اأو مكتوبًا. يولد يف رحم اخلرب �سواء كان هذا اخلرب م�سموًعا اأو مرئيًّ

-  امل�سئولية: مبعنى حتمل الإعالمي م�سئولية التثبت من �سحة معلوماته واأخباره قبل 
ن�سرها اأو اإذاعتها.

هم  كما  الإعالم  و�سائل  اأمام  مت�ساوون  املواطنني  باأن  املطلق  الإميان  مبعنى  العدالة:   -
مت�ساوون يف احلقوق والواجبات، وبالتايل عدم تكري�ص و�سائل الإعالم للتعبري عن فئة 

اأو ثقافة اأو جمموعة اجتماعية دون الأخرى.

الإعالم بني احلرية وامل�سئولية الجتماعية 
تطورت فل�سفة احلرية يف املجتمعات الغربية منذ اأواخر القرن ال�سابع ع�سر واأوائل القرن 
الثامن ع�سر يف ظل دعوات احلرية التي اأعلنها جون ميلتون وجون لوك وفولتري ورو�سو وتوما�ص 
جيفر�سون والتي ركزت على تقليل القيود التي ت�سعها الدولة على الفرد اإىل اأدنى حد، وقد 
واأعيد  الدعوات  بهذه  الغربية  املجتمعات  والجتماعية يف  ال�سيا�سية  احلياة  تاأثرت جمالت 
بناوؤها كنظم ليربالية طبًقا لها، ومل يكن الإعالم وو�سائله مبعزل عن تاأثري هذا التيار، اإل اأنه 
خالل القرن الع�سرين ات�سح اأن حرية و�سائل الإعالم تنطوي على بع�ص املخاطر. فرغم اأن 
الهدف النهائي من هذه احلرية هو حتقيق ال�سالح العام، اإل اأن ممار�سات و�سائل الإعالم خالل 
اأق�سى  �سبيل حتقيق  املجتمع يف  جتاه  مب�سئوليتها  قد �سحت  والع�سرين  ع�سر  التا�سع  القرنني 
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قدر من الأرباح، والعمل على اإلهاء النا�ص بدًل من تقدمي الإعالم والثقافة والت�سلية املفيدة، 
ملواجهة  لالإعالم  املجتمعية  امل�سئولية  نظرية  وظهور  لن�ساأة  املحفز  هي  التطورات  تلك  كانت 
املجتمع  جتاه  م�سئولية  اأي  من  التحرر  لي�سمل  امتد  )والذي  احلرية  ملفهوم  ا�ستخدامه  �سوء 
حرية  بني  التوازن  اإقامة  هو  النظرية  هذه  عليه  قامت  الذي  الأ�سا�ص  كان  ثم  ومن  واأفراده( 
الفرد وم�سالح املجتمع على م�ستوى العمل الإعالمي، مبعنى حتقيق التوازن بني حرية الراأي 
والتعبري وبني �سالح املجتمع واأهدافه، وقد تطورت نظرية امل�سئولية الجتماعية خالل القرن 
وزيادة  التعليم،  ن�سبة  ارتفاع  النطاق، منها  وا�سعة  اإطار تغريات اجتماعية  ببطء يف  الع�سرين 
اهتمام النا�ص بالق�سايا العامة، وزيادة انتقاداتهم ملمار�سات و�سائل الإعالم وخوف ال�سحفيني 
الت�سال  و�سائل  من  عديد  وظهور  الإعالم  و�سائل  �سئون  يف  احلكومة  تدخل  من  املتزايد 
اجلديدة مثل املجالت والراديو والتليفزيون، ويف عام 1942 قدم "هرني لوك" من موؤ�س�سة 
ال�سحافة،  حرية  وم�ستقبل  الأمريكية  للدولة  احلالية  الأو�ساع  لدرا�سة  اأ�سا�سياً  متوياًل  )تامي( 
 ومت ت�سكيل جلنة برئا�سة "روبرت هت�سنـز" رئي�ص جامعة �سيكاغو عرفت با�سم جلنة هت�سنـز
Hutchins Commission  وو�سعت هذه اللجنة تقريًرا يف عام 1947 بعنوان )�سحافة حرة 

ا. وذلك بالرغم  وم�سئولة(، واأ�سارت هذه الدرا�سة اإىل احلاجة اإىل ال�سحافة امل�سئولة اجتماعيًّ
من اأن عبارة امل�سئولية الجتماعية مل ترد يف تقرير اللجنة، لكنه ورد فيما بعد يف كتابات اأ�ستاذ 

ال�سحافة امل�سهور "تيودور بيرت�سون".

ومن النتائج التي تو�سلت اإليها هذه اللجنة اأن ال�سحافة الأمريكية يف خطر، فبالرغم من 
تطور و�سائل الت�سال وزيادة اأهميتها يف حياة النا�ص، فاإن هذا التطور اأدى اإىل تناق�ص عدد 
الأفراد الذين ي�ستطيعون التعبري عن اآرائهم واأفكارهم من خالل ال�سحافة.بل اإن القلة القادرة 
تلبي  ول  املجتمع،  يف  اجلماعات  بع�ص  خدمة  على  تعمل  الإعالم  و�سائل  ا�ستخدام  على 
حاجات املجتمع ككل، كما اأن ال�سحافة تن�سغل اأحيانًا يف ممار�سات )�سارة للمجتمع( واإذا 
ا�ستمرت هذه املمار�سات فاإن ال�سحافة قد تكون يف حاجة اإىل نوع ما من التنظيم وال�سيطرة.

بهذا الفهم طرح مفهوم امل�سئولية الجتماعية لالإعالم والذي ي�ستند  اإىل جممل القيم 
الأخالقية واملهنية التي �سبق الإ�سارة اإليها والتي تت�سمنها اأي مدونة �سلوك مهني للعاملني 
للتحفيز  اأدوات  مبثابة  الإعالم  و�سائل  ت�سبح  اأن  بها  اللتزام  يعني  والتي  الإعالمي  باحلقل 
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اجلماهري  اإ�سباع  على  والعمل  التنمية.  خطط  ومواكبة  اخلاطئة،  واملوروثات  املفاهيم  وتغيري 
باملعرفة والتثقيف والهتمام بق�ساياهم والتفاعل معها، وامل�ساهمة يف تاأكيد الأدوار الجتماعية 
للقطاعات واملوؤ�س�سات املختلفة يف املجتمع �سواء كانت موؤ�س�سات ر�سمية اأو اأجهزة تنفيذية اأو 
هيئات مدنية للنهو�ص بالبنية الجتماعية والقت�سادية والثقافية والعمل على اإبراز العنا�سر 
الإيجابية داخل املجتمع والت�سدي للمعوقات التي تقف حائال دون تقدم املجتمع و تطوير 

اأمناط احلياة املختلفة. 

عدة  تثار  وتطبيقه  الجتماعية  امل�سئولية  مبفهوم  الوعي  يف  الإعالمي  يبداأ  عندما  اأنه  اإل 
انتقا�سا من حرية  امل�سئولية الجتماعية  يعد  مفهوم  نوعية: هل  وت�ساوؤلت من  اإ�سكاليات 
امل�سئولية  مفهوم  حتدد  التي  للمعايري  عليها  ومتفق  ثابتة  تعريفات  هناك  وهل  الإعالمي؟ 
الجتماعية؟ وهل هناك اآليات عملية كفيلة بتطبيق هذا املفهوم على النحو ال�سحيح الذي ل 
يقيد حرية الإعالمي؟ مبعنى هل عملية اتخاذ القرار داخل و�سائل الإعالم تت�سكل وفقا ملعايري 
امل�سئولية الجتماعية، اأم تت�سكل وفقا لتلبية احتياجات اأطراف وعنا�سر اأخرى؟ وكيف ميكن 
تطبيق مفهوم امل�سئولية الجتماعية يف ظل وجود بع�ص املعوقات الأخرى مثل اقت�ساديات 
التي  الرتفيهية  بالوظيفة  والهتمام  وامل�سالح،  ال�سغط  جماعات  ونفوذ  الإعالمية،  الو�سيلة 
تطغى اأحيانا على الوظائف الإعالمية الأخرى؟ وكيف ميكن مراعاة تطبيق مفهوم امل�سئولية 
الجتماعية يف �سقه الأخالقي يف ق�سايا جدلية ملحة منها )�سراع امل�سالح، �سدق الأخبار، 
اإتاحة  اخل�سو�سية،  معها،  التعاون  اأو  احلكومة  خ�سومة  امل�سادر،  مع  التعامل  املو�سوعية، 
املعلومات، الهيمنة والحتكار الإعالمي(؟ وهي ق�سايا اأثارت جدًل وا�سًعا يف املجتمع نتيجة 
املمار�سات الإعالمية؟ وكيف ميكن يف اإطار امل�سئولية الجتماعية لالإعالم اأن توازن و�سائل 

الإعالم بني ا�ستقرار املجتمع وثباته والعمل على التغيري لالأف�سل؟

كل تلك الت�ساوؤلت تطرح ق�سايا بالغة التعقيد يجب الإجابة عليها بحيث ميكن يف النهاية 
حماكمة الإعالم على مدى قدرته على القيام مب�سئوليته الجتماعية، خا�سة اأنه عندما نتحدث 
عن امل�سئولية الجتماعية  لالإعالم يدفعنا هذا للت�ساوؤل املبا�سر عن اأي اإعالم نتحدث؟ وهو 
ما يجعل اأذهاننا تتجه مبا�سرة اإىل واقع الإعالم العربي، هل يفتح الإعالم  العربي �ساحات 
املواطنني؟ هل هو الإعالم  اأولوية لدى  التي ت�سكل  امللحة  الق�سايا  للحوار املجتمعي حول 

الإعالم بني احلرية وامل�سئولية



الإعالم والدميقراطية وامل�سئولية املجتمعية24

الذي ميكن من امل�ساركة يف عملية �سياغة ال�سيا�سات والقرارات من خالل قوة الراأي العام؟ 
هل هو الإعالم الذي يتحدث عن امل�ساواة اأو التهمي�ص ويقاوم ثقافة التمييز والإق�ساء لأي 
جماعة دينية اأو عرقية اأو فكرية اأو اجتماعية؟ هل هو الإعالم الذي يفكك اأدوات ال�سيطرة 
والهيمنة والت�سلط؟ هل هو الإعالم الذي ين�سر قيم ال�ستهالك وال�سعوذة واخلرافة وال�سحر 
اآفاقا  ويفتح  العلمية  والثقافة  العقالنية  يعزز  الذي  الإعالم  اأم  املتاح  احلرية  هام�ص  وي�سرب 
جديدة للتعبري عن حرية الراأي والفكر؟ هل هو الإعالم الذي يعزز ثقافة حقوق الإن�سان اأم 
الذي يدافع عن �سيا�سات ال�ستبداد والقمع؟ بهذه املعايري يجب تقييم واقع اإعالمنا العربي 
وقدرته على ممار�سة مفهوم امل�سئولية الجتماعية يف �سياقها ال�سحيح، ي�ساعد على هذا وجود 
بع�ص ال�ستخال�سات العامة عرب التجربة واخلربة الإعالمية يف كل جمتمعات العامل والتي 
ت�سري اإىل ال�سياقات ال�سيا�سية والجتماعية واملهنية التي تعزز قدرة الإعالم على تطبيق هذا 

املفهوم والتي تتطلب توافر العديد من ال�سروط اأهمها:

اأن  الدولة، والتي ل يجب  الناحية القت�سادية خا�سة عن  اإعالم م�ستقل من  وجود   -
تتدخل يف العمل الإعالمي وفق ما تراه بدعوى احلفاظ على "امل�سلحة العامة ".

اأن يهتم الإعالم ب�سكل وا�سح  بالق�سايا وامل�سكالت املرتبطة بتنمية املجتمع وتطويره   -
باملو�سوعية  تت�سم  اإعالمية  ر�سائل  خالل  ومن  اأيديولوجي  اأو  �سلطوي  اإلزام  دون 

وال�سدق والدقة.

ما  كل  وتقومي  تقييم  ميكنها  بحيث  اجلماهري  لدى  الوعي  من  عالية  درجة  وجود   -
الثقايف والتعليمي للجمهور  تقدمه و�سائل الإعالم، وهو ما يتطلب درجة من الوعي 
ا يتيح لو�سائل الإعالم ممار�سة دورها الرقابي كاأداة من اأدوات التغيري  ًـّ و�سياًقا �سيا�سي

الجتماعي.

ومدنية  وتنموية  �سيا�سية  تيارات  بنمو  ت�سمح  حقيقية  و�سيا�سية  ثقافية  تعددية  وجود   -
قادرة على العمل على اإر�ساء وتر�سيخ ثقافة تنموية مدنية متكاملة.
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توظيف الأ�سكال الإعالمية املختلفة لتقدمي ت�سورات ومفاهيم تخاطب عقول اجلماهري   -
وتنفذ اإىل وجدانهم اأي�ًسا، وهو ما يعني اأن اخلطاب الإعالمي ال�سائد يجب اأن يكون 
يف  العلمي  الأ�سلوب  ويتبنى  واملعرفة  العلم  ومبادئ  قيم  من  يعلى  ـًا  تنويري خطابًا 

الت�سدي للم�سكالت الجتماعية.

اأن يقوم الإعالم بدور ال�سريك يف جمالت الإ�سالح املختلفة ) ال�سيا�سية والقت�سادية   -
املختلفة،  الفعاليات  العام وحتريك  الراأي  تعبئة  والجتماعية( من خالل قدرته على 
احلكومية وال�سعبية مبا فيها قوى املجتمع املدين املختلفة والقطاع اخلا�ص واملوؤ�س�سات 

غري الر�سمية والأحزاب وغريها.

هذه ال�سروط اأو ال�سياقات التي تعزز تطبيق مفهوم امل�سئولية الجتماعية لالإعالم ت�سري من 
جانب اآخر اإىل املعوقات التي تقف اأمامه وهي النزعة الربحية يف اقت�ساديات الو�سيلة الإعالمية، 

ونفوذ جماعات ال�سغط وامل�سالح، والهتمام بالوظيفة الرتفيهية و�سوء ا�ستخدامها.

متطلبات تعزيز مبادئ امل�سئولية الجتماعية لالإعالم العربي 
عاتق  امل�سئولية الجتماعية على  نظرية  ت�سعها  التي  والأخالقية  املهنية  اللتزامات  رغم 
الإعالم من اأجل ال�سالح العام وال�سياقات ال�سيا�سية والجتماعية التي ت�سعها ل�سمان حريته 
وحمايته اإل اأن هناك الكثري من النقاد لتلك النظرية يرون اأنها ت�سب يف النهاية لي�ست يف خانة 
ال�سيا�سية  فل�سفة بالده  اإعالمي لن يعك�ص عمله الإعالمي  اأي  واأن  تعزيز حرية الإعالمي، 
وتوجهاتها �سوف يتهم بعدم امل�سئولية، واأن هذا املفهوم هو �سكل اآخر من اأ�سكال الرقابة التي 
جاءت كرد فعل لبع�ص املمار�سات الإعالمية غري امل�سئولة والتي انتهت يف التطبيق الفعلي 
اإىل احلد من حرية التعبري العام عن الأفكار والآراء، وهي املخاوف التي يدعمها الكثري من 

�سمات واقع الإعالم العربي وامل�سكالت التي يعاين منها والتي من اأبرز مالحمها:

اإن الأخبار التي يقدمها الإعالم العربي ل تتوفر يف معظمها اأركان احلرفية اأو امل�سداقية، 
هذا:  ومنوذج  الإعالمية،  الر�سالة  ملتلقي  املعريف  الحتياج  ت�سبع  ل  كثرية  حالت  يف  فهي 
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العديد من الأخبار التي ت�سري اإىل ا�ستقبال الرئي�ص اأو امللك يف بلد ما لرئي�ص بلد اآخر، دون اأن 
ت�سري اإىل ملاذا ؟ اأو اأولوية الهتمام ببع�ص الأخبار والتي تعك�ص يف الغالب اأجندة �سيا�سية غري 
منحازة حلق الراأي العام يف املعرفة، ففي الغالب الأعم تاأتي اأخبار احلكام يف مقدمة الهتمام، 
على الرغم من اأن هذه الأخبار قد ل ت�سكل الهتمام احلقيقي لدى الراأي العام اأو قد تاأتي 

يف مرتبة متاأخرة.

اخلطوط  بع�ص  تتجاوز  اأن  ميكن  املختلفة ل  الإعالم  و�سائط  عرب  نقلها  يتم  التي  الأخبار 
احلمراء حتى لو كانت عن اأحداث حقيقية تهم الراأي العام، وحتى لو مت اتباع اأكرث التقاليد 
املهنية واحلرفية �سرامة، وحتى لو كان اخلرب حلادث وقع خارج البالد، هذه اخلطوط احلمراء 

ت�سيق م�ساحة احلرية املتاحة يف الإعالم العربي.

املوؤ�س�سات الإعالمية املوؤثرة يف عاملنا العربي هي حليف وداعم اأ�سا�سي للنظم ال�سيا�سية 
الذي  املهني  اأدائها  وم�ستوى  م�سداقيتها  على  كبرية  وبدرجة  بال�سالب  اأثر  ما  وهو  احلاكمة 
اأ�سبح فقريا للغاية،نتيجة الهتمام بالرواية الر�سمية  للخرب ولي�ص ب�سهود العيان اأو اأ�سحاب 
امل�سكلة،  وبالتايل غاب التحقيق ال�سحفي ل�سالح  اأولوية اأخبار امل�سئولني خا�سة الكبار منهم، 

مع عدم الهتمام بجمع املعلومات وتوثيقها.

اإعالمنا العربي مل يدرك بعد خطورة وخطر ا�ستخدام �سالح اللغة، ففي البيت الأبي�ص 
وت�سم  اخلطاب،  �سناعة  جمموعة  عليها  يطلق  خمت�سة  جمموعة  هناك  املثال  �سبيل  على 
اثنني من الإعالميني واثنني من علماء النف�ص واثنني من علماء الجتماع واثنني من علماء 
الل�سانيات، هذه املجموعة وظيفتها اإعداد اأي خطب اأو كلمات يلقيها الرئي�ص اأو اأي م�سئول 
كبري على الإعالم اأو ال�سحافة، والتي يبدو وكاأنه يلقيها عر�سا اأو بدون حت�سري هذه املجموعة 
اإىل  ذاهبا  كلينتون  3اإبريل 1994كان  لهذا يف  منوذج  الرئي�ص،  و�سبط كلمات  بتدقيق  تهتم 
دولر،  مليار   80 اإىل  ت�سل  والتي  رو�سيا  ديون  اإعادة جدولة  ق�سية  "بيلين�سيكي" للنظر يف 
وكان الراأي العام يف الوليات املتحدة مناه�سا ملوقف كلينتون املوؤيد ليلت�سني الرئي�ص الرو�سي 
الإعالم  من  �سئل  وعندما  لال�سرتاحة،  لندن  يف  توقف  رحلته  وخالل  الوقت،  ذلك  يف 
اأزمة ولدة  "رو�سيا ل تعاين من  اأن  اأكد على  الطائرة  نزوله من  عن م�سكالت رو�سيا حلظة 
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الدميقراطية واإمنا تعاين من اآلم واأد الديكتاتورية"، وهي اجلملة التي �سهرت على �سياغتها 
جمموعة �سناعة اخلطاب، والتي اأر�ست يف وعي م�ستمعيها اأن دعم كلينتون ليلت�سني هو اأحد 

معارك مواجهة الديكتاتورية التي مازالت اآثارها باقية يف املجتمع الرو�سي. 

اإن هذا الهتمام بدور اللغة واإدراك خطورتها يغيب عن اإعالمنا العربي، وكم من الكوارث 
وامل�سكالت حدثت نتيجة ارجتال بع�ص القادة اأو امل�سئولني العرب خلطب اأو ت�سريحات من 

وحي اللحظة.

الإعالم العربي يف الأ�سل هو اإعالم حكومي، هو اإعالن عن احلاكم ولي�ص اإعالًما، لذلك 
يعاين اإعالمنا العربي من م�سكلة غاية يف الأهمية وهي الف�سل بني عدم امللكية والإدارة، وهي 
م�سكلة متتد بجذورها الأعمق يف طبيعة بنية النظام ال�سيا�سي العربي الذي يعاين من م�سكلة 
اأخرى ذات  عدم الف�سل بني ال�سلطات، بجانب متيز تاريخنا الجتماعي القت�سادي ب�سمة 

�سلة باملو�سوع وهي حداثة ظهور امللكية اخلا�سة. 

اإعالمنا العربي من م�سكلة اخللط بني الإعالن والتحرير وهي ق�سية متتد بجذرها  يعاين 
الأعمق اإىل اخللط بني العام واخلا�ص، واخللط بني امل�سالح املتعار�سة وعدم وجود خط فا�سل 

بني �سغل الوظيفة العامة والرتبح منها مل�سالح خا�سة.

الأ�سا�ص  بزيادة م�ساحة الإعالنات لدرجة تكاد تكون هي  للثقافة ال�ستهالكية  الرتويج 
للعمل الإعالمي، فقد اأ�سبح من اأهم �سمات الإعالم العربي لي�ص هذا فقط بل ي�سل الأمر 
اأحيانا اإىل درجة الإعالن اأو الرتويج ل�سلع فا�سدة اأو غري م�سرح بها قانونا اأو �سارة بال�سحة؛ 
منوذج لهذا ما تبثه بع�ص الف�سائيات من اإعالنات عن اأدوية وو�سفات �سحية دون احل�سول 

على اإذن اأو ت�سريح من وزارة ال�سحة.

اإىل  اأحيان كثرية  العربية، وحتّولها يف  للثقافة والإعالم يف العديد من الدول  وجود وزارة 
وزارة �سيادية يختار وزيرها رئي�ص الدولة بنف�سه، هذه الوزارات حتكمت اإىل حد بعيد يف واقع 
ا يعاين من م�سكالت  ًـّ الإعالم وتر�سم توجهاته وفقا ل�سيا�سات الدولة وهو ما اأنتج واقًعا اإعالمي
جمة، اأهمها اأن الإعالم الر�سمي اأ�سبح يعتمد على موظفني بكل ما يحملون من ثقافة وذهنية 
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بريوقراطية يف الوقت الذي يحتاج فيه العمل الإعالمي لعقلية مبدعة وحرة ومثقفة، فعقلية 
ب�سفتها جمرد  احلقيقية  الثقافية  الربامج  مع  تتعامل  املثال  �سبيل  على  التلفزيون  املوظف يف 
مادة ل�سغل �ساعات الإر�سال يتم بثها بعد منت�سف الليل اأو يف الأوقات التي تقل فيها اإىل 
اأوقات ذروة  لي�ست مواد جاذبة لالإعالن  خا�سة يف  اإنها  امل�ساهدة حيث  ن�سبة  درجة كبرية 

امل�ساهدة. 

نقلة كيفية يف  اإحداث  بالتايل  العربي  تتطلب  اإعالمنا  التي يعاين منها  هذه امل�سكالت 
واقع هذا الإعالم خللق املناخ وال�سياق املالئم لوجود اإعالم يتبنى ويطبق مفاهيم امل�سئولية 
الجتماعية واللتزامات التي تفر�سها، اإن اإحداث هذه النقلة يتطلب يف البداية التوافق على 

مبادئ مليثاق �سرف اإعالمي عربي يجب الن�سال من اأجله يت�سمن املبادئ التالية:

اأول: �سمان احلريات ال�سحفية  من خالل الر�سائل التالية:
1- التاأكيد على اأن حرية ال�سحافة تعني توافر مقومات العمل ال�سحفي، ويف مقدمتها حرية 
الو�سول اإىل املعلومات، مبا يدعم ال�سفافية، وهو ما يجب اأن ي�ستند اإىل تقنني ت�سريعي 
وا�سح يحمي هذا احلق، ففي الهند على �سبيل املثال �سدر قانون عام 2005 حلماية 
املحللني  بع�ص  يعتربه  الذي  القانون  وهو  املعلومات،  على  احل�سول  يف  املواطن  حق 
ال�سيا�سيني يف الهند اأهم قانون �سدر منذ ال�ستقالل ملا ترتب عليه من تقل�ص وا�سح 

يف معدلت الف�ساد.

من  �سكل  لأي  تعر�سها  دون  وتوزيعها  وطبعها  واإ�سدارها  ال�سحف  ملكية  يف  احلق   -2
اأ�سكال التقييد اأو التعقيدات البريوقراطية.

3- اإلغاء كل القيود املكبلة حلرية ال�سحافة وال�سحفيني مبا يف ذلك اإلغاء كافة الت�سريعات 
والقوانني والأنظمة التي ت�سمح بتدخل الدولة يف �سئون ال�سحافة ومعاقبة ال�سحفيني 

بالعقوبات ال�سالبة للحرية والتحكم يف اأرزاقهم. 
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4- اإدانة ف�سل ال�سحفيني لأ�سباب تتعلق مبمار�ستهم ملهنتهم اأو تعبريهم عن اآرائهم والدعوة 
اإىل الف�سل بني امللكية والإدارة يف ال�سحافة احلزبية واخلا�سة.

5- اإقرار حق التنظيم النقابي لالإعالميني على اختالف جمالت عملهم الإعالمي على 
اأ�س�ص م�ستقلة ودميقراطية واإلغاء كل الت�سريعات القائمة التي تعوق اأو جترم ممار�سة هذا 
احلق، ودعوة املجتمعات التي مل تت�سكل فيها نقابات اأو تنظيمات مهنية م�ستقلة اإىل 
الإعالمية يف هذه  لالأن�سطة  الفعليني  املمار�سني  نقابية متثل  لت�سكيل كيانات  املبادرة 

البلدان للدفاع عن م�ساحلهم وحقوقهم.

ثانًيا: امل�سئولية ال�سحفية واأخالق املهنة
العربية،  ال�سحافة  م�سئولية  حول  املغلوطة  املعايري  وراء  امل�سترتة  الأهداف  ك�سف   -1
اأمريكا،  اأو  الغرب  يف  رابعة  �سلطة  تكون  اأن  ميكن  فال�سحافة  رابعة،  �سلطة  واعتبارها 
قوانني حتمي  قبل وجود  الو�سعية  تاأخذ هذه  اأن  العربية فال ميكن  املجتمعات  اأما يف 
ال�سحافة  اأن م�سئولية  التاأكيد على  اإىل �سرورة  بالإ�سافة  اأول،  ال�سحافة وال�سحفيني 
العربية، ومن ولئها للحقيقة، ومن قدرتها  ارتباطها بهموم وق�سايا ال�سعوب  تنبع من 

الذاتية على حما�سبة اخلارجني على اأ�سول املهنة واآدابها. 

مظاهر  وا�ستنكار كل  والت�سهري  واملبالغة  والبتزاز  البتذال  نبذ �سحافة  التاأكيد على   -2
الن�سر ال�سحفي التي تقوم على ا�ستغالل اجلرمية واجلن�ص وانتهاك حرمة احلياة اخلا�سة 

لآحاد النا�ص، والت�سدي لهذه املمار�سات ملنع اإفالتها من العقوبة. 

الإعالنية  واملادة  التحريرية  املادة  بني  اخللط  ظاهرة  ا�ستفحال  خطورة  من  التحذير   -3  
باعتباره عدوانًا على حق القارئ يف الإعالم وخمالفة �سريحة لقواعد العمل ال�سحفي 

واأخالقياته، والت�سديد على حترمي عمل ال�سحفيني بالإعالنات.

الإعالم بني احلرية وامل�سئولية
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العربية لأخالقيات  املوؤ�س�سات ال�سحفية  القائمني على �سئون  بانتهاك بع�ص  التنديد   -4
العمل ال�سحفي اأو ت�سجيعهم على انتهاك القواعد املهنية للعمل ال�سحفي. 

وجتنب  ملهنتهم  اأدائهم  خالل  ل�سمائرهم  ال�سحفيني  احرتام  �سرورة  على  التاأكيد   -5
ا�ستغالل املهنة يف احل�سول على هبات اأو اإعانات اأو مزايا من جهات حملية اأو اأجنبية 

بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

 ثالًثا: النقابات ومواثيق ال�سرف املهنية
1- التاأكيد على حاجة ال�سحفيني اأو الإعالميني  العرب ممثلني يف موؤ�س�ساتهم املهنية اأو 
النقابية اإىل ميثاق اأخالقي ينبع من ذواتهم ويرتكز على الأ�سول املهنية واحرتام حق 
مهنية  اآلية  على  والتفاق  م�ستمع(،  م�ساهد/اأو  )قارئ/اأو  الإعالمية  الر�سالة  متلقي 

مالئمة ملحا�سبة املخالفني.

ال�سطالع  اإىل  العربية  والإعالمية  ال�سحفية  واملنظمات  والحتادات  النقابات  دعوة   -2
العربية،  البلدان  يف  والإعالم  ال�سحافة  حرية  لنتهاكات  ال�سريع  الر�سد  مب�سئولية 
وتبادل  الر�سد  �سبكة  اإن�ساء  يف  املنظمات  هذه  بتعاون  اخلا�سة  املبادرات  وت�سجيع 

املعلومات. 

وبني  القائمة  امل�ستقلة  املهنية  النقابات  املمكنة بني  التعاون  اأ�سكال  تعزيز  اإىل  الدعوة   -3
الكيانات النقابية النا�سئة، ودعم عملية تبادل اخلربات فيما بينها لدعم ا�ستمرارها على 

اأ�س�ص دميقراطية وم�ستقلة. 

الأولوية  اإعطاء  اإىل  العربية  والإعالمية  ال�سحفية  العربية  والحتادات  النقابات  دعوة   -4
العرب،  الإعالميني   اأو  ال�سحفيني  من  الأكرب  للقطاع  املتدنية  املعي�سية  لالأو�ساع 
الخرتاق  من حماولت  لهم  حت�سيًنا  ورواتبهم  اأجورهم  لزيادة  منا�سبة  برامج  وو�سع 

والحتواء. 
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تعالج  خا�سة  مهنية  وتثقيف  تدريب  برامج  تبني  على  والحتادات  النقابات  حث   -5
مو�سوعات الثقافة القانونية وت�سريعات الإعالم وال�سحافة املحلية والإقليمية والدولية، 

والهتمام بتنمية املهارات والقدرات املهنية مبا يواكب تقنيات الت�سال احلديثة. 

رابًعا: حماية ال�سحفيني والإعالميني يف اأوقات احلرب
العمل من اأجل اإ�سدار اتفاقية دولية حلماية ال�سحفيني والإعالميني يف اأوقات احلرب   -1

بالتعاون مع كافة املوؤ�س�سات املعنية اإقليميا ودوليا. 

العمل بالتعاون مع املنظمات ال�سحفية واحلقوقية العربية والدولية لإقامة دعوى اأمام   -2
املحاكم الدولية، ملحا�سبة مرتكبي جرائم احلرب �سد ال�سحفيني يف فل�سطني والعراق 

وغريها من بلدان العامل، واعتبارها جرائم ل تغتفر ول ت�سقط بالتقادم.

الفظة حلقوق  اإعالمي دويل ملناه�سة اجلرائم والنتهاكات  العمل على تكوين حتالف   -3
واإرهاب  قتل  جرائم  مقدمتها  ويف  املحتلة،  العربية  الأرا�سي  يف  الفل�سطيني  الإن�سان 
وكذلك  عليهم،  والعتداء  والأجانب  الفل�سطينيني  ال�سحفيني  ومطاردة  واعتقال 
العتداء امل�ستمر على املوؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية لفر�ص التعتيم والتغطية على 

جرائم الحتالل.

�سالمة  ل�سمان  الدولية  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  يف  لل�سحفيني  الدويل  الحتاد  جهود  دعم   -4
ال�سحفيني وحماية اأرواحهم.

5- الرتويج ملبادئ حرية التعبري عن الراأي واحلريات الدميقراطية عامة وتعزيز فهم مبادئ 
الدميقراطية والليربالية ال�سيا�سية وترويج ثقافة الت�سامح واحرتام الراأي الآخر يف اإطار 

احلوار ال�سلمي بني الثقافات والأفكار.

الإعالم بني احلرية وامل�سئولية





الف�سل الثاين
الإعالم العربي بني الحرتاف

 والتوجهات ال�سيا�سية )2(

العربي بني الحرتاف والتوجهات  "الإعالم  بعنوان  املوؤمتر  اأثناء  املناق�سات  التي وردت يف  الف�سل على الأفكار  )2( يعتمد هذا 

ال�سيا�سية"، وكذلك على جميع الأوراق التي قدمت للمناق�سة حول هذا املحور وب�سفة اأ�سا�سية الأوراق التي قدمت من م�سطفى 
وحرية  الدميقراطية  بني  "العالقة  بعنوان  رفعت  وع�سام  املهنية"،  الآثار  حتليل  الدميقراطية:  ثقافة  وبناء  "الإعالم  بعنوان  علوي 

ال�سحافة".





حرية الإعالم والدميقراطية     
العالقة  وهي  ال�سحافة،  وحرية  الدميقراطية  بني  وثيقة  طردية  عالقة  هناك  اأن  املوؤكد  من 
التي تطرح على الإعالميني واملهتمني بال�ساأن العام العديد من الت�ساوؤلت لعل يف مقدمتها 
اإمكانية وجود  اأو  اأن تتعاي�ص دميقراطية الإعالم  مع الديكتاتورية ال�سيا�سية ؟  اإمكانية  مدى 
اإعالم حر جنبا اإىل جنب مع قوانني وت�سريعات تقيده ؟ اأو  ت�ساوؤلت من نوعية هل يجب 
على  الأنظمة واحلكومات اأن تهيئ اأجواء دميقراطية ل�سمان حرية العمل ال�سحفي الإعالمي 
اأو  قيود  اأي  �سد  ذاته  الإعالمي  باحلقل  العاملني  ن�سال  هو  املطلوب  اأن  اأم  ؟  وا�ستقاللهما 
من  مزيد  اإىل  باملجتمع  تف�سي  اإعالمية حقيقية  �سمان حرية  اأجل  من  ا�ستبدادية  �سيا�سات 

احلريات الإن�سانية واملجتمعية العامة؟ 

لالأمة  اإهانة  هو  ال�سحافة  "تقييد حريات  اأن  اإىل  اأدريان  كلود  الفرن�سي  الفيل�سوف  ي�سري 
باأ�سرها ذلك اأن حرمان القراء من معرفة اآراء ومواقف معينة معناه افرتا�ص اأن اأبناء املجتمع 
اإن   قائال  املعروف  الفرن�سي  الكاتب  كامو  األبري  وي�سيف  عبيد"،  اأنهم  واإما  اأنهم حمقى،  اإما 
بدون  اأنه  املوؤكد  الأمر  لكن  �سيئة،  اأو  جيدة  تكون  اأن  احلال  بطبيعة  ميكن  احلرة  "ال�سحافة 
حرية لن تكون ال�سحافة يف كل الأحوال اإل �سحافة �سيئة"، اأما الكاتب الربيطاين ال�سهري 
جورج اأورويل فقد اأكد على اأنه "اإذا كانت حرية ال�سحافة تعني �سيًئا، فاإنها تعني حرية النقد 
واملعار�سة".  هذه املقولت تلخ�ص يف احلقيقة اأبعاد ق�سية حرية ال�سحافة يف عالقتها بق�سية 
الدميقراطية، و�سواء تعلقت هذه احلرية بالق�سايا املحلية اأو الق�سايا اخلارجية، وحتى ي�سبح اأي 
ا، فاإن عليه اأن يوؤمن درجة عالية من احلماية للتعبري عن الفكر  ا حقًّ جمتمع جمتمًعا دميقراطيًّ
املن�سور، اإما بوا�سطة ال�سحف، اأو املجالت، اأو الكتب، اأو الأفالم ال�سينمائية، اأو التليفزيون، 
اأو ما هو اأكرث حداثة مثل الإنرتنت، ذلك اأنه عندما تقرر النخبة ال�سيا�سية  يف اأي جمتمع اأن 
العام،   اأن املجتمع كله ي�ستحق احلرية مبعناها  اأنها قررت  اإعالمها ي�ستحق احلرية، معنى هذا 
وقررت بالتايل اأن متنحه درعا واقيا للدفاع عن هذه احلرية، فحني ي�ستقر يف املجتمع الدميقراطي 
الإميان بحق ال�سحافة اأو خمتلف الو�سائط الإعالمية يف احلرية �سوف يتزايد اعتماد املواطنني 
على و�سائل الإعالم للتخل�ص من الف�ساد،  وك�سف �سوء تطبيق العدالة، اأو عدم كفاءة وفعالية 
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عمل جهاز حكومي معني، ونقد ال�سيا�سات العامة التي ل تعرب عن م�ساحلهم، وهو ما يعني 
يعك�ص  الذي  العام  الراأي  خالل  من  حياتهم  اأمور  اإدارة  يف  م�ساركتهم  مبا�سر  غري  ب�سكل 
حم�سلة تداولهم يف ال�ساأن العام حول مطالبهم ومواقفهم، والتي  تعك�سها ال�سحافة وو�سائل 
اأنه  ل ميكن لأي بلد اأن يكون دميقراطيا دون و�سائل اإعالم  الإعالم الأخرى، وهو ما يعني 
حرة، لهذا يعترب اإ�سكات �سوت و�سائل الإعالم وتقييد حريتها من �سمات النظم ال�سلطوية. 

رغم هذا، فاإنه من املهم هنا التاأكيد على اأنه حتى يف املجتمعات الدميقراطية التي ا�ستقرت 
فيها حرية الإعالم وال�سحافة ل تختفي حماولت انتهاك هذه احلرية، نتيجة تعار�ص امل�سالح،  
واإن كان هذا يحدث ب�سكل ا�ستثنائي واأقل عنفا،  وهذا ما توؤكده الوقائع واملمار�سات، ل�سيما 
الإرهاب، حيث  باحلرب على  ي�سمى  ما  �سبتمرب 2001، ويف ظل  اأحداث احلادي من  بعد 
كانت حرية ال�سحافة وحقوق الراأي والتعبري اأوىل �سحايا هذه احلرب. يف هذا ال�سياق ي�سري 
تقرير معهد ال�سحافة الدويل اإىل ما اأ�سماه جرمية "متجيد الإرهاب"، ففي بريطانيا مثاًل عقب 
تفجريات لندن، وكذلك يف العديد من الدول الأوروبية يدور النقا�ص حول دور الإعالم يف 
جعل الإرهاب "اأكرث راديكالية" واملتابع لأحوال ال�سحافة والإعالم يف اأوروبا �سيجد موؤ�سرين 
مثل  ق�سية  ما جعل  وهو  ال�سحافة"،  "الأمن" و"حرية  بني  التوازن  اختالل  على  رئي�سيني 
املتحدة وخمتلف  والوليات  اأوروبا  يف  حادة  نقا�سات  مو�سوع  ت�سكل  امل�سادر  �سرية  حماية 
مناطق العامل،  واأي�ًسا ق�سية الرقابة على املعلومات خا�سة بعد ظهور الإنرتنت الذي ي�سكل 

حتدًيا جديًدا للرقابة على تدفق املعلومات.

ال�سحافة  حرية  منها  القلب  ويف  وا�ستقالله  الإعالم  حرية  عن  الدفاع  معركة  تعد  لهذا 
معركة ممتدة بات�ساع الكرة الأر�سية وحيثما يوجد خ�سوم لتلك احلرية، فبينما مثاًل تالحق 
ال�سني املعار�سني للنظام واأ�سحاب الآراء التي تطالب بالدميقراطية والإ�سالح واملطالبة بحرية 
التعبري، �سنجد  ال�سحفيني يف بع�ص دول  اأمريكا الالتينية هم �سحايا الع�سابات امل�سلحة ومافيا 
املخدرات، اأما يف اإفريقيا فاإن احلروب وال�سراعات ال�سيا�سية هي اخلطر الأكرب على ال�سحفيني 
وعلى حرية ال�سحافة، وحتى يف الغرب الدميقراطي ل تنجو ال�سحافة من امل�سايقات،  ففي 
اأملانيا مثاًل التي تعد بحق واحة حلرية الإعالم والتعبري وتتمتع و�سائل الإعالم فيها مب�ساحة 
 . التي ل يجب جتاوزها  احلمراء  اخلطوط  بع�ص  هناك  فاإن  وال�ستقاللية،   احلرية  وا�سعة من 
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فمثاًل اأدى ن�سر اأحد ال�سحفيني ملعلومات ا�ستقاها من ملفات حكومية �سرية عن اأبي م�سعب 
نقا�سا حادا حول  اأثار  مما  اإف�ساء الأ�سرار  بتهمة  باملو�سوع  املتعلقة  املادة  اإىل م�سادرة  الزرقاوي 
حدود حرية الإعالم و�سقف احلرية امل�سموح به، ويف الوليات املتحدة الأمريكية �سدر عقب 
"باتريوت"  بقانون  الذي عرف  الإرهاب  قانون مكافحة  �سبتمرب  احلادي ع�سر من  تفجريات 
والذي قيد ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر من احلريات الدميقراطية وال�سحفية، وهو ما اأدى اإىل  
ظاهرة مل تكن معروفة من قبل  وهي خ�سوع بع�ص ال�سحفيني للمحاكمة ب�سبب عدم ك�سفهم 

مل�سادر معلوماتهم.

هذا ال�سراع بني حرية الإعالم وتقييده اأ�سبح ق�سية اأكرث اإحلاحا خا�سة بعد اأن ت�سعبت 
وتنوعت جمالت العمل الإعالمي )�سحافة /تليفزيون/اإذاعة/جمالت اإلكرتونية( واأ�سبحت 
اأكرث تقدًما وتعقيًدا من حيث التكنولوجيا واملفاهيم، بحيث بات لزاًما على اأهل الخت�سا�ص 
�سواء يف املجالت الإعالمية اأو ال�سيا�سية والقت�سادية مواكبة هذه التطورات املتالحقة ل�سمان 
التوازن ال�سديد بني احتياجات العمل الإعالمي  و�سرورة احلفاظ على حريته وا�ستقالله من 
جهة، وتلبية احتياجات املجتمع وحقه يف املعرفة وحمايته من كل اأ�سكال تزييف الوعي من 

جهة اأخرى.

هذه الإ�سكاليات بكل تعقيداتها تفر�ص حتمية تغيري روؤية املجتمعات للعمل الإعالمي 
وال�سحفي، لي�ص هذا فقط فحتى العمل الإعالمي وال�سحفي على نحو خا�ص مل يعد قادًرا 
على ال�سري قدًما يف اأداء مهمته بنف�ص الت�سورات القدمية، ول حتى احلكومات والدول اأ�سبحت 
قادرة على ا�ستخدام الو�سائل والأ�ساليب القدمية يف التعامل مع التطور التقني والتكنولوجي 
املتالحق يف جمال الت�سالت واملعلومات والذي  بات يفر�ص نف�سه بقوة و�سرعة، ولي�ص مبالغة 
القول باأن الدول املتقدمة والقوى الكربى والتي وجدت طريقها مبكًرا اإىل هذا العامل املتطور 
جنحت بالفعل واإىل حد كبري يف مواكبة تلك التطورات بالت�سريعات والقوانني، وال�سيا�سات 
املنا�سبة التي حتفظ لها توازنها دون الت�سحية بحرية ال�سحافة وا�ستقاللها، وذلك لأن التوجه 
بنية  ارتكاز يف  البلدان يعد توجها را�سخا بل نقطة  ال�سحافة يف تلك  الرامي لحرتام حرية 
الأمريكية  العليا  املحكمة  قا�سي  وندل هوملز  اأوليفر  اأكد  ففي عام 1919،  ال�سيا�سية،  نظمها 
يوؤمن  اأن   يجب  ا  ًـّ حقيقي ا  ًـّ دميقراطي جمتمًعا  الأمريكي  املجتمع  اعتبار  ميكن  حتى  اأنه  على 
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اأو  املجالت،  اأو  ال�سحف،  بوا�سطة  اإما  املن�سور،   الفكر  عن  للتعبري  احلماية  من  عالية  درجة 
الكتب، اأو الكرا�سات، اأو الأفالم ال�سينمائية، اأو التليفزيون،  وبالتاأكيد بعد ذلك ما هو اأكرث 
حداثة، وهو الإنرتنت، هذا التوجه الأ�سيل يف الإميان بحرية الإعالم يف املجتمع الأمريكي 
على �سبيل املثال  يرتكز اإىل جمموعة من  ع�سرة تعديالت على الد�ستور الأمريكي  عرفت 
با�سم ميثاق احلقوق،  هدفت اإىل حماية احلريات الفردية، ومل يكن من قبيل ال�سدفة تكري�ص 
حق حرية التعبري لو�سائل الإعالم يف التعديل الأول من جمموعة التعديالت هذه، حيث  
ين�ص التعديل الأول حرفيا على اأنه "ل يحق للكوجنر�ص اإ�سدار اأي قانون .. يخت�سر حرية 

التعبري اأو حرية ال�سحافة".

اإيجاد مكان لها يف هذا  على ال�سفة الأخرى من النهر حيث الدول النامية التي حتاول 
التعامل لي�ص فقط مع التطورات  اأن معظمها ل يزال يتخبط، بل ويعاين يف  العامل، �سنجد 
احلادثة يف احلقل الإعالمي بل حتى مع الإعالم مبفاهيمه وو�سائله التقليدية، لدرجة اأن الكثري 
من احلكومات وال�سيا�سيني يف تلك الدول ل حتتمل حتى هذا اليوم كلمة نقد لأدائها ول 
�سبيل حماية  اإنها يف  بل  �سلبيات حكمها،  بيانات حقيقية تك�سف عن  اإذاعة  اأو  ن�سر  حتى 
نف�سها ل ترتدد يف اللجوء لعمليات تنكيل بال�سحفيني والإعالميني اأو التحر�ص بهم وحب�سهم 
واعتقالهم ومنعهم من مزاولة املهنة باحلرية املطلوبة �سواء برت�سانة قوانني وت�سريعات قمعية اأو 
ال�سحافة  تعترب حرية  التي  الدولية  القرارات  من  الع�سرات  ورغم  املبا�سر،  احلظر  من خالل 
الدول  العديد من حكومات  اأن  اإل  املجتمعات  احلقيقية يف  الدميقراطية  اأ�سكال  من  �سكال 
اإليها رمبا مازالت تتعامل مع ال�سحافة على وجه اخل�سو�ص باعتبارها مظهرا  ال�سابق الإ�سارة 
كماليا اأو جمرد اأداة لت�سويق �سيا�ساتها، اأو يف اأح�سن الأحوال قد  ت�سمح بدرجة حمدودة من 
حرية الراأي اإل اأن �سيطرتها املطلقة واأ�سلوب حكمها ال�سمويل يفرغ هذه احلرية من م�سمونها 
احلقيقي ويجعلها بالفعل جمرد ديكور اأو حلبة ل�سراخ املعذبني .اإل اأن ا�ستمرار هذه الو�سعية 
اأ�سبح �سيئا  البلدان التي تعاين فيها حرية الإعالم وا�ستقالله وخا�سة العمل ال�سحفي  يف 
بات  الذي  الإن�ساين  والتطور  امل�ستقبل  يعاند  و�سع  وكاأنه  يبدو  لأنه  ا�ستمراره  يف  م�سكوكا 
�سواء  الإعالمية  �سيطرتها  الدولة يف جمال  انح�سار دور  البلدان   العديد من  الآن يف  ي�سهد 
بالن�سبة لل�سحافة اأو التلفزيون والإذاعة نتيجة تطور تكنولوجيا الت�سالت واملعلومات والتي 
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هذا  منحه  وما  الإنرتنت،  �سبكة  على  املوجودة  الفرتا�سية  الإعالم  و�سائل  اإىل  بنا  و�سلت 
الراأي  حرية  وممار�سة  التوا�سل  على  الإن�سان  طاقة  حترير  على  قدرة  من  التكنولوجي  الإجناز 
والتعبري، فاملدونات اليوم وعلى �سبيل  اأ�سبحت مبثابة جرائد اأو و�سيلة اإعالمية للح�سول على 
املعلومات وللتداول يف ال�ساأن العام، بل اأ�سبح ما يوجد فيها من مواد م�سدرا للمعلومات يف 

ال�سحافة املكتوبة واملرئية.

الإعالم ون�سر ثقافة الدميقراطية 
ا�ستثناًء  الدميقراطية  ثقافة  ول  ال�سيا�سية  الثقافة  ولي�ست  جمتمعي،  منتج  عموًما  الثقافة 
من هذه القاعدة. واملق�سود باملجتمع هنا هو موؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية وال�سيا�سية فيه، 
واأهمها الأ�سرة واملدر�سة واجلامعة وامل�سجد والكني�سة والنادي واحلزب ال�سيا�سي والإعالم. 
فكل من هذه املوؤ�س�سات تقدم للفرد اأفكاًرا وت�سورات ومعتقدات وقيًما ومبادئ تت�سكل بها 
نظرته لالأمور وطريقة تفكريه فيها ومعاجلته لها. وبعبارة اأخرى فاإن اإدراك الفرد ل�سئون حياته 
يقوم على تلك الأفكار والت�سورات واملعتقدات والقيم، ثم يتحول ذلك الإدراك اإىل �سلوك 

اجتماعي اأو �سيا�سي لذلك الفرد، اأي اأن وراء كل �سلوك ثقافة.

يتحدى  اأن  وحده  مبقدوره  لي�ص  اأنه  يعني  التن�سئة  موؤ�س�سات  اإحدى  هو  الإعالم  وكون 
منفرًدا ثقافة املجتمع التي تنتجها وتكر�سها بقية موؤ�س�سات التن�سئة الأخرى، اأي اأن الثقافة 
اإن  بل  يغريها،  اأو  يتحداها  اأن  منفرداً  لالإعالم  ولي�ص  بكامله،  املجتمع  منتج  هي  ال�سيا�سية 
الإعالم ذاته - وكمنظومة فرعية – هو نتاج ذلك املجتمع وتلك الثقافة، فاإن مل يكن املجتمع 
ا ميلك ثقافة دميقراطية �سيكون من ال�سعب على الإعالم اأن يكون هو الآخر دميقراطياً  دميقراطيًّ

اأو  اأن ينتج ثقافة دميقراطية. 

الن�سق  هذا  على  الأمر  يكون  ل  قد  الدميقراطية  ثقافة  بناء  يف  الإعالم  دور  بحث  وعند 
عدم  اأو   – دميقراطيتها  ومدى  للمجتمع  العامة  الثقافة  اإن  حًقا  التب�سيطي.  اأو  امليكانيكي 
الأمر يجب  اأن  اأي�ًسا  ال�سحيح  املجال، ولكن  – توؤثر على دور الإعالم يف هذا  دميقراطيتها 
اأن يقوم على نظرة اأكرث تركيبية ترى اأن ثمة تفاعاًل يتم ما بني ثقافة املجتمع وثقافة املوؤ�س�سة 
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الإعالمية – �سحفية كانت اأو اإذاعية اأو تلفزيونية اأو  رقمية – وكذلك ثقافة الفرد الإعالمي، 
ولهذا قد يكون مفيداً اأن نر�سد الوظائف والأدوار التي ميكن اأن يلعبها الإعالم يف اإنتاج ثقافة 

دميقراطية ب�سفة عامة.

وابتداًء هناك العديد من املوؤ�سرات التي حتدد مدى اإمكانية اأن يلعب الإعالم دورا اإيجابيا 
يف جمال بناء ون�سر ثقافة الدميقراطية. ومن بني هذه املوؤ�سرات:

وجود و�سائل اإعالم حملية متعددة مهتمة بالق�سايا وال�سئون املحلية وتتيح للمواطن فر�سة 
حقيقية للتعبري عن اجتاهاته واآرائه اإزاء تلك الق�سايا وال�سئون.

ابتعاد املحتوى الإعالمي املقدم للجمهور عن ال�سيطرة املركزية للحكومة.

مدى ي�سر ظهور و�سائل اإعالم جديدة مع ا�ستمرار التناف�ص بني و�سائل الإعالم القدمية 
اأو  ف�سائية  حمطات  اإطالق  اأو  جمالت  اأو  جرائد  لإ�سدار  الرتخي�ص  �سهولة  مثل  القائمة، 

تلفزيونية حملية .. اإلخ.

الجتماعية  القوى  خريطة  متوازن  وب�سكل  يعك�ص  اأن  على  الإعالمي  املحتوى  قدرة 
وجماعات امل�سالح القائمة يف املجتمع واهتماماتها وان�سغالتها واجتاهاتها الفكرية وال�سيا�سية.

اأن توفر و�سائل الإعالم على اختالفها وتنوعها للمواطن املعلومات الكاملة املتاحة عن ما 
ي�سغله من �سئون وق�سايا واأن تكون هذه املعلومات دقيقة واأن تقدم للمواطن دون تاأخري حتى 

ت�ساعده يف تكوين راأي �سليم مبا يعزز الأداء ال�سيا�سي الدميقراطي للمجتمع.

اأن تكون امللكية اخلا�سة لو�سائل الإعالم هي النمط ال�سائد على اأن تكون م�ستقلة اقت�سادياً 
عن الدولة و�سيطرتها.

ا على اأداء الأجهزة واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية  ا دميقراطيًّ قدرة الإعالم على اأن ميار�ص دوًرا رقابيًّ
واحلكومية، واأن ي�سهم يف م�ساعدة املواطنني على نقد ال�سيا�سات العامة وتداول بدائل اأخرى 

لها.
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قدرة الر�سالة الإعالمية على اأن تكون نابعة ومعربة عن احتياجات ثقافة الدميقراطية )ما 
الأحزاب  اأو  التنفيذية  الأجهزة  اأو  املالك  اأو  املعلنني  ملطالب  تلبية  ولي�ص  النا�ص(  يحتاجه 

ال�سيا�سية.

هذه اأهم ال�سمات العامة لأي جهاز اأو و�سيلة اإعالمية تلعب دورا حقيقيا يف اإر�ساء ون�سر 
الثقافة الدميقراطية، وهي ال�سمات التي تنعك�ص يف ممار�سات اإعالمية ت�سهم يف حتديد وبلورة 
– ال�سيا�سية  وذلك حينما متتلك كلها احلق يف جتميع  مالمح  خمتلف القوى الجتماعية 
م�ساحلها interest aggregation والتعبري عن هذه امل�سالح، واإذا كان النظام ال�سيا�سي يبا�سر 
اأي جتنيد الأفراد ل�سالح   political recruitment اإىل جانب ذلك وظيفة التجنيد ال�سيا�سي 
موؤ�س�سات اأو منظمات اأو قوى اجتماعية و�سيا�سية معينة فاإن الإعالم ال�سيا�سي املرتبط بتلك 
ا  القوى ميكنه اأن ي�ساهم بدور مهم يف هذا ال�ساأن، وهكذا ميكن لالإعالم اأن يلعب دوًرا مهمًّ
كذلك يف عمليات التن�سئة ال�سيا�سية. واإذا كان الإعالم يقدم معلومات للمواطن تعينه على 
تكوين راأيه وت�سكيل اجتاهه ال�سيا�سي بحرية، وهو ما يعزز ثقافة الدميقراطية، فاإنه باإمكان الإعالم 
ا م�سابًها يف عالقته باأجهزة الدولة واحلكومة، وذلك بالك�سف عن الواقع  اأن يلعب دوراً معلوماتيًّ
مبعلومات كافية كماً، ودقيقة نوعاً، ويف التوقيت املنا�سب اإىل �سناع القرار احلكومي حتى ياأتي 
ا غري متاحة ل�سناع  ا  اأو جزئيًّ ذلك القرار م�ستنداً اإىل هذه القاعدة املعلوماتية التي قد تكون كليًّ
القرار، واإذا كان الإعالم يقدم للمواطن معلومات ميكن اأن ت�سجعه على امل�ساركة الدميقراطية، 
فاإنه باإمكانه اأي�ًسا اأن يقدم الراأي ال�سيا�سي الذي ميكن املواطن من �سياغة اختياراته ال�سيا�سية 
اإزاء ق�سايا مهمة، واإذا كان الإعالم يبا�سر وظيفة الرقابة ال�سيا�سية على اأعمال احلكومة فاإنه 
ينقل اإليها اأي�ًسا اجتاهات النا�ص ومطالبهم وم�ساحلهم التي يجب عليها اأن ت�ستجيب لها، وهو 
اأمر ميكن اأن يعزز ثقافة الدميقراطية والثقة املتبادلة فيما بني الطرفني. والإعالم ل يكتفي بنقل 

اجتاهات الراأي العام ومطالبه اإىل الدولة ولكنه ي�سارك يف ت�سكيل تلك الجتاهات.

وقد ي�سارك الإعالم يف �سياغة اأولويات الأجندة النتخابية للمر�سحني من خالل التعبري 
اإليهم، ومن ثم يتوىل الإعالم نقل الأجندات والربامج النتخابية  عن مطالب النا�ص ونقلها 
لالأحزاب ال�سيا�سية واملر�سحني اإىل املواطنني، واإدارة نقا�ص عام حولها مبا ي�ساعد املواطن على 
ال�سيا�سات  تنفيذ  يتابع عملية  الإعالم  كان  واإذا  املر�سحني.  هوؤلء  بني  اختياراته من  حتديد 
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ويحدد مدى التزامها بقواعد ال�سفافية والنزاهة وامل�ساءلة فاإنه ي�سارك بذلك يف حتديد م�ستوى 
ببيان مدى  لها، وذلك  وتاأييدهم  النا�ص  اأو احلكومة ومدى قبول  للنظام  ال�سيا�سية  ال�سرعية 
ومطالبهم،  اجلماهري  اأهداف  وبني  املنفذة  ال�سيا�سات  اأهداف  بني  فيما  البتعاد  اأو  القرتاب 

ومن ثم حتديد درجة قبول النظام اأو عدم قبوله لدى النا�ص.

هذه ال�سمات العامة لالإعالم الذي ي�سهم ب�سكل اإيجابي يف بناء ون�سر الثقافة الدميقراطية 
وتعزيزها واملمار�سات الإعالمية التي تعك�سها يحتاج لكي يوجد على اأر�ص الواقع اإىل اإطار 
قانوين منظم حلركة الإعالم، واإىل مناخ �سيا�سي عام يتجه نحو  اإتاحة احلرية الإعالمية ويتيح 
حرية احل�سول على املعلومات وتداولها واإىل منط اأو اأمناط ملكية متنوعة  للموؤ�س�سات الإعالمية 
ل ت�سع مقدراتها يف يد قوة اجتماعية اأو �سيا�سية واحدة حتتكرها، واأي�ًسا اقت�ساديات م�ستقرة  

لتمويل اأن�سطته، واأخرًيا اإىل م�ستوى راٍق من املهنية يف اأداء الإعالميني لوظائفهم واأدوارهم.

واقع حرية الإعالم يف العامل العربي 
لعبت ال�سحافة العربية كاإحدى اأقدم و�سائل الإعالم احلديث دورا هاما يف الرتويج ملفهوم 
ال�سحافة  الدميقراطية يف  اأول ظهور ملفهوم  اأن  املثال  �سبيل  الدميقراطية ومعناها، ويذكر على 
امل�سرية )وهي من اأقدم ال�سحف العربية( كان عندما ت�سدى ميخائيل عبد ال�سيد �ساحب 
"الوطن"  يف 28 نوفمرب 1888 لتعريف الدميقراطية حيث اأطلق عليها " �سلطة الأمة ".  وكان 
يرى اأن الدميقراطية "نظام احلكم وهو اأف�سل اأنواع النظم"، واحلكومة الدميقراطية يف راأيه هي 
"التي يكون فيها امللك مقيًدا ومربوًطا ب�سرائع البالد بحيث ل يجوز له اخلروج عن مقت�ساها، 
البالد  ل�سرع  منافًيا  اأمًرا  تاأتي  اأن  تقدر  فال  مثاًل،  اإجنلرتا  ملكة  مثل  فحواها  عن  املروق  ول 
املغارم وتوقع عليهم مظلمة من املظامل  باأن حتملهم  اأن جتور على رعاياها  وقوانينها، ول تقدر 
اأكرث منها بامللكية، فاإن الأمر والنهي واحلل والربط بيد  .. وهذه احلكومة �سبيهة باجلمهورية 

وزرائها وجمل�ص نوابها املعربين عن �سعبها ".

ثم اأخذ احلديث عن مفهوم الدميقراطية يطرح يف ال�سحافة امل�سرية باأقالم عبد اهلل الندمي،   
وتادر�ص املنقبادي، وم�سطفي كامل، واأحمد لطفي ال�سيد، وال�سيخ حممد ر�سيد ر�سا، وحممد 
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فريد وجدي، والدكتور حممد ح�سني هيكل، والدكتور طه ح�سني، والدكتور من�سور فهمي، 
وعبا�ص العقاد وغريهم. 

الدميقراطية وحق  للفكرة  الرتويج  العربية يف  ال�سحافة  لعبته  الذي  الريادي  الدور  ورغم 
ال�سعوب العربية يف احلرية وال�ستقالل، اإل اأنه يف كل الدول العربية تقريبا �سنجد اأنه يف مرحلة 
ما بعد ال�ستقالل الوطني اأ�سبحت عالقة ال�سحافة بالدولة تخ�سع للكثري من ال�سد واجلذب 
والتوترات والتي انعك�ست �سلبيا على م�ستوى حريتها وا�ستقاللها، للدرجة التي ت�سنف  معها  
منطقة ال�سرق الأو�سط �سمن املناطق الأكرث انتهاكا حلرية الراأي والتعبري وال�سحافة، بل ومن 
املناطق اخلطرة على حرية وحياة ال�سحفيني،  ومع اختالف ن�سبي يف التعامل مع هذه القيم 
من نظام �سيا�سي عربي اإىل اآخر   فاإن هناك قا�سما م�سرتكا يجمعها، األ وهو الت�سييق على 
حرية ال�سحافة ومالحقة ال�سحفيني رغم تاأكيدات اخلطاب ال�سيا�سي الر�سمي على احرتام 
احلريات الدميقراطية، كيف ميكن جتاوز هذه الأزمة التي متر بها اأو�ساع حرية الإعالم وا�ستقالله 
اأزمة يعاين منها وبدرجات خمتلفة اإعالم املجتمعات العربية، والتي  وخا�سة ال�سحافة وهي 
اأ�سبح مطروحا فيها وباإحلاح ق�سية الإ�سالح مبعناه ال�سامل والذي ياأتي الإ�سالح ال�سيا�سي 

والدميقراطي يف مقدمته وكاأولوية ملحة؟

مبدى  يرتبط  العربية  جمتمعاتنا  يف  الإعالم  حرية  بق�سية  املرتبطة  الإ�سكاليات  جتاوز 
قدرتنا على مواجهة حتديات بناء  نظام دميقراطي، وهنا يجب التاأكيد على اأن الدميقراطية يف 
تنبع  اإذا كانت  ما  فال�سلطة تكون �سرعية فقط يف حالة  ال�سرعية،  �سيادة مبداأ  تعني  جوهرها 
وترى  ال�سعب،  اأو حكم  ال�سعب  �سلطة  الدميقراطية:  تعني  وحرفيا   .. وبر�سائه  ال�سعب  من 
دائرة املعارف الربيطانية اأن الدميقراطية ت�ستخدم بعدة معان، فالتعريف الأ�سلي للكلمة: اأنها 
ال�سيا�سي  القرار  اتخاذ  مبا�سرة حق  املواطنني  فيه جمموع  ميار�ص  احلكم  اأ�سكال  من  �سكل 
"الدميقراطية  وهناك  املبا�سرة.  الدميقراطية  ا�سم  عليه  يطلق  ما  وهو  الأغلبية،  حلكم  تطبيقا 
نف�سها  الأفراد احلقوق  فيه  ميار�ص  اأ�سكال احلكم  "النيابية"، وهي �سكل من  " اأو  التمثيلية 
اأمامهم وهناك �سكل اآخر من  ولكن من خالل ممثلني عنهم يختارونهم، وي�سريون م�سئولني 
اأ�سكال الدميقراطية يقرتب من الدميقراطية التمثيلية اإل اأن �سلطة الأغلبية فيه تظل مقيدة يف 
التعبري  مثل حرية  وفردية  بحقوق جماعية  التمتع  لالأقلية  ت�سمن  التي  القانونية  القيود  اإطار 

الإعالم العربي بني الإحرتاف والتوحهات ال�سيا�سية
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والعتقاد وهو ما يعرف با�سم "الدميقراطية القانونية"، لكن يف كل تلك الأ�سكال من النظم 
ال�سيا�سية الدميقراطية تظل هناك عدة �سمات وركائز م�سرتكة للدميقراطية ت�سمل النتخابات 
احلرة النـزيهة على امل�ستويني املحلي والوطني، والتعددية احلزبية الفعالة، والتناف�ص احلر على 
الو�سول اإىل ال�سلطة، وا�ستقرار مبداأ الف�سل بني ال�سلطات مع توازن حقيقي فيما بينها يوؤدي 
اإىل عدم طغيان ال�سلطة التنفيذية، وال�ستقالل الفعلي للق�ساء، والالمركزية كاأ�سا�ص لالإدارة 
املحلية، وامل�ساركة الفعالة للمواطن يف احلياة العامة ا�ستناًدا اإىل عالقة ثقة بني املواطن والدولة، 
وقيام  الف�ساد،  مكافحة  اأجل  من  والإف�ساح  املعلومات  تداول  وحرية  ال�سفافية  مبداأ  و�سيادة 
اأمامه �سوا�سية، واحرتام حقوق  القانون واأن اجلميع  النظام العام للمجتمع على مبداأ �سيادة 
الإن�سان وحرياته املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية، وهنا ينبغي التاأكيد 
اأي�ًسا على اأن الدميقراطية هي بالأ�سا�ص �سلوك وممار�سة، فال يكفي اأن تكون هناك ن�سو�ص يف 
انطالق  كنقطة  �سروري  الن�سو�ص  هذه  وجود  نعم  دميقراطي،  لبناء  املجتمع  توؤهل  الد�ستور 
ولكنها ل ترتجم تلقائياً اإىل واقع، بل هي متر مبراحل منها اأن تتحول اإىل ن�سو�ص ت�سريعية على 
نف�ص درجة و�سوح واإيجابية ن�سو�ص الد�ستور فيما يتعلق بركائز الدميقراطية املذكورة اأعاله، 
فكثرًيا ما جند ن�سو�ًسا مهمة –واأحيانًا رائعة– ولكنها تربط ممار�ستها بالقانون الذي ياأتي مقيًدا 
للكثري منها. ول تكفي اأي�ًسا ن�سو�ص القانون، اإذ لبد من موؤ�س�سات وتنظيمات واأبنية تعمل 
على تعزيز الدميقراطية. وحتى البنيان املوؤ�س�سي على اأهميته البالغة قد ل يقود بال�سرورة اإىل 
دميقراطية حقيقية . فالتعدد احلزبي كمبداأ د�ستوري يرتجم اإىل اأبنية وموؤ�س�سات حزبية، لكن 
هذه الأخرية قد ل تفلح يف ترجمة مبداأ التعدد احلزبي من ن�ص د�ستوري اإىل واقع �سيا�سي 
ودميقراطي فاعل. وقد توجد ن�سو�ص د�ستورية متنح حق النتخاب ولكن قد ل ت�سارك النا�ص 

يف النتخابات اإل بن�سبة حمدودة للغاية، اأي اأن هناك فجوة بني الن�ص والفعل.

اإىل الثقافة ال�سائدة التي قد ل تكون ثقافة دميقراطية، ومن ثم فاإن ثقافة  ومردُّ ذلك كله 
الدميقراطية قد تكون هي احللقة املفقودة يف عملية التطور الدميقراطي. واملق�سود بهذه الثقافة 
للنا�ص طريقة  ت�سكل  التي  والت�سورات  واملعتقدات  والقيم  الأفكار  الدميقراطية هو جمموعة 
حياتهم وطريقة تفكريهم، وهي قد تكون قائمة على فهم للحياة العامة وثقة يف النظام العام 
ورغبة حقيقية يف امل�ساركة والفاعلية وعندها تكون هناك ثقافة دميقراطية، اأو تكون قائمة على 
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 . الدميقراطية  الثقافة  تلك  مثل  غياب  يعني  مبا  الرغبة  و�سعف  الثقة  و�سعف  الفهم  �سعف 
فاإذا غابت تلك الثقافة الدميقراطية التي توؤمن بالتعددية والختالف دون تخوين ول تكفري، 
والعرتاف بالآخر الداخلي وعدم ا�ستبعاده واحلوار معه ب�سكل طبيعي دون اأن يهزم الواحد 
الآخر ول يق�سي عليه، والتناف�ص احلر النزيه ال�سلمي على مقاعد ال�سلطة، وامل�ساركة الطوعية 
احلرة والفعالة يف احلياة العامة، اإذا غابت تلك الثقافة فلي�ص لنا اأن نتوقع وجود ممار�سة دميقراطية 
حقيقية، ففي هذه احلالة يبقى الواقع ال�سيا�سي منف�ساًل عن الن�سو�ص والآليات حتى واإن 

ا زائًفا. حملت عنواناً دميقراطيًّ

اأ�سا�ص  واخلال�سة، اأن حرية ال�سحافة والإعالم على وجه العموم ل ميكن اأن تقوم على 
يوؤكدها، وقانون يدعمها، ثم ممار�سة  اأ�سا�ص د�ستور حر  اأو هيئة ولكنها تقوم على  �سمان فرد 
�سياق  ويدعمها  يحميها  والإعالم  ال�سحافة  اأن حرية  يعني  ما  وهو  وتهذبها،  �سجاعة حتميها 
قانوين و�سيا�سي يتبنى املنطلقات واملبادئ  الدميقراطية، وهو ما مينح من جهة اأخرى  ال�سحافة 
اأهمية حرية  والإعالم القدرة والقوة على حماية  وتدعيم  النظام الدميقراطي ومن هنا تنبع 

ال�سحافة، حيث تقود حرية ال�سحافة التطور الدميقراطي.

حرية الإعالمي ومهنيته وجهان لعملة واحدة 
ل ميكن ت�سور قيام الإعالم بدور حقيقي يف ن�سر وتعزيز الثقافة الدميقراطية، دون اأن يكون 
الأداء الإعالمي حمكوًما مبعايري وقيم و�سلوكيات مهنية راقية، ذلك اأن هذه املهنية املحرتمة 
هي التي توؤهل الإعالمي للتفرغ لعمله والفهم ال�سحيح حلقوقه والتزاماته، واإدراكه  للفرق بني 
اخلرب والراأي وبني التحرير والإعالن، وهي التي تدفعه لاللتزام الطوعي مببادئ املهنة واآدابها 
وتقاليدها املن�سو�ص عليها يف مواثيق ال�سرف الإعالمية، فرياعي حقوق غريه من املواطنني 
واملوظفني العموميني ول يتجاوزها ويحر�ص على حقه املهني يف احل�سول على املعلومة وعلى 

واجبه املهني يف تقدميها �سليمة دقيقة اإىل اأ�سحاب امل�سلحة دون تزييف ول حتريف.

املوؤ�س�سة  مهنية  اأي�ًسا  هي  بل  الفرد  الإعالمي  مهنية  فقط  لي�ست  هنا  املق�سودة  واملهنية 
احلاكمة  وال�سلوكيات  والآداب  والقيم  التقاليد  من  املجموعة  بهذه  الإميان  اإن  اإذ  الإعالمية 

الإعالم العربي بني الإحرتاف والتوحهات ال�سيا�سية
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لالإعالمي يف اأدائه لدوره يف توليد ثقافة الدميقراطية ون�سرها بني النا�ص ل يجب اأن يتوقف عند 
حدود الإن�سان الفرد بل يتخطاه اإىل موؤ�س�سته التي يعمل لديها واإىل نقابته التي ينتمي اإليها.

اأي�ًسا  تتطلب  ولكنها  النوايا،  ح�سن  ول  التمني  مبجرد  تتحقق  ل  هنا  املق�سودة  واملهنية 
ا حمرتًفا، وتدريًبا م�ستمًرا ي�ستهدف تنمية املهارات ورفع القدرات وزيادة اخلربات،  تعليًما مهنيًّ
ا كرميًا يعني الإعالمي على التفرغ والإجناز والولء ملهنته، وموؤ�س�سة اإعالمية حترتم  وو�سًعا ماديًّ
اأع�ساءها وحتمي حقوقهم، ونقابة مهنية توؤدي دورها يف ترقية خربات ومهارات اأع�سائها وتدافع 

عن حقوقهم وحتمى املجتمع من جتاوزات بع�سهم.

واأخرًيا فاإن مهنية ال�سحفي والإعالمي ل ميكن اأن تكتمل اإل اإذا توفرت لديه "عقيدة" 
ال�سحيفة  وبكون  ال�سحافة  مبهنة  ال�سحفي  لدى  را�سخ  اإميان  على  تقوم  �سحفية  اأو  اإعالمية 
اأمناء عموميون  هم  اإليها  واملنتمني  عليها  القائمني  واأن   Public Trust عامة  اأمانة  العامة هي 
Public Trustees  وذلك حال قيامهم مب�سئولياتهم الكاملة التي تتمثل يف تقدمي خدمة عامة 

Public Service للمجتمع واأن اأي اأداء دون ذلك يكون من قبيل خيانة الأمانة العامة واملهمة 

التي كلفه بها املجتمع.

ويجب العرتاف اأن يف اإعالمنا العربي هناك الكثري من التحديات وامل�سكالت التي توؤثر 
بال�سالب على م�ستوى الأداء املهني للعمل الإعالمي وبالتايل ا�ستقاللية الإعالم وحريته، 
ولعل اأهم هذه الإ�سكاليات اأو التحديات حتيلنا مبا�سرة اإىل مدى احلرفية يف  �سياغة اخلرب، 
احلرية  مفهوم  فيها  يربز  خطوة  اأول  هي  اإنتاج  اإعادة  اأو  ترجمة  اأو  نقال  نف�سها  اخلرب  ف�سياغة 
ال�سمت  يعني  والذي  عنه  امل�سكوت  هو  يذكر  فما مل  و�سكوت،  ت�سريح  فاخلرب  الإعالمية، 
عنه وجود هدف من هذا ال�سمت اأو عدم الإ�سارة، حتى اللغة غري حمايدة فاإذا كنت اأحتدث 
اأو  ال�سهيوين،  الكيان  اأو  ال�سهيوين،  بالعدو  اإليها  اأ�سري  املثال فقد  اإ�سرائيل على �سبيل  عن 
الت�سميات  تلك  ت�سمية من  الإ�سرائيلية، وكل  الإدارة  اأو  العربية،   الدولة  اأو  اإ�سرائيل،  دولة 
ا، مثلها مثل اأن اأطلق على الفدائي لفظ: ا�ست�سهادي اأو انتحاري  حتمل دللة وموقًفا �سيا�سيًّ
اأو حيادها،  براءتها  اللغة  فقدت  لقد  بالراأي.  لة  اخلرب حممَّ �سياغة  وبالتايل حتى  اإرهابي،  اأو 
اإن  الغربية،   ال�سحفية  املدر�سة  ا يف  بينهما هام جدًّ والتمييز  الراأي واخلرب  فالفرق بني  لهذا، 
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الراأي يف الغرب مقد�سة ول جمال  اأي �سحفي فحرية  الفارق هو الذي يحمي  و�سوح هذا 
لالعتداء  اأو احلجر عليها ولكل اأن يعرب عن راأيه كيفما ي�ساء، لكن اخلرب مبني على املعلومات 
واإذا مل تكن تلك املعلومات �سحيحة هنا تكمن اخلطورة ونقطة ال�سعف التي ميكن اأن ينال 
التزامه  التخلي عن  يعني  هنا ل  لالإعالمي  الأخالقي  املهني  واحلياد  والدقة  اخل�سوم،  منها 
ال�سيا�سي،  فاللتزام املهني الأخالقي ل يتعار�ص اأو يتناق�ص مع اللتزام ال�سيا�سي، خا�سة اأنه 
يزيد من مدى م�سداقية العامل باحلقل الإعالمي .لذا يجب اأن يكون هو املعيار الأول املوجه 
الراأي  العربي فهناك خلط وا�سح بني  اإعالمنا  اأو  اأما يف  �سحافتنا  املهني الإعالمي،  لالأداء 
واخلرب، ف�سدق اخلرب اأو املعلومات التي يت�سمنها ق�سية حا�سمة يف اإعالم الغرب على �سبيل 
املثال يف جريدة الوا�سنطن بو�سط ل يتم ن�سر اأي خرب اإل اإذا تاأكد من م�سدرين م�ستقلني، اأما 

يف اإعالمنا العربي فقد تن�سر بع�ص الأخبار دون معرفة حتى م�سدرها. 

اإ�سكالية اأخرى توؤثر على م�ستوى حرفية ومهنية الإعالمي هي ق�سية الولء فالإعالمي 
يف اأي �سحيفة اأو موؤ�س�سة اإعالمية ولوؤه يف املقام الأول للراأي العام، لأن وظيفته الأ�سا�سية 
والنا�ص  للنا�ص كاملة،  ينقل احلقيقة  اأن  للنا�ص، وهي مهمة تفر�ص عليه  العمل كوكيل  هي 
بوعيها و بقدرتها على ال�ستب�سار والفهم قادرة على حتديد م�ستوى الدقة والأمانة وامل�سداقية 
املت�سمنة يف اخلرب،  ال�سيا�سية  ال�سيا�سية وغري  التوجهات  اأو  الر�سائل  نقل اخلرب رغم كل  يف 
والتي ترتكز يف تف�سري ال�سحيفة للخرب والذي يعك�ص م�ستوى انحيازها للراأي العام، فاخلرب 
يف حد ذاته يجب اأول اأن ي�سبع الحتياجات املعرفية للجمهور اأو ملتلقي الر�سالة الإعالمية، 
اأن ينري له العديد من احلقائق املرتبطة باخلرب كجزء من عملية بناء  اأي�ًسا بعد ذلك  ثم عليه 
الوعي امل�ستنري لدى املتلقي، ويف اأحيان كثرية توؤثر اأو�ساع العمل داخل املوؤ�س�سة الإعالمية 
الإعالمي  انحيازات  على  الإعالمية  �سيا�ستها  ويحدد  بداخلها  القرار  ي�سنع  اأو  ميلكها  ومن 
وولئه وبالتايل مدى م�سداقيته واحرتامه للحقيقة ففي املوؤ�س�سات الإعالمية اململوكة للدولة 
يطغى نفوذ وتوجهات بل و�سيطرة  البريوقراطية احلكومية، اأما املوؤ�س�سات الإعالمية اخلا�سة 
الدور  مع   خا�سة  توجهاتها،  يف  حا�سما  دورا  يلعب  اأ�سا�سي  ب�سكل  الربح  فا�ستهداف  هنا  
والتاأثري املتزايد  لالإعالن يف العملية الإعالمية، وهو  الدور ال�سلبي الذي يزداد وطاأة مع اأهمية 

الإعالن يف متويل و�سائل الإعالم و�سمان قدرتها على ال�ستمرار.

الإعالم العربي بني الإحرتاف والتوحهات ال�سيا�سية
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ويف �سياق تهافت الإعالم على اخلرب اجلاذب لالهتمام كثرًيا ما يتم الرتكيز على الكوارث 
اأكرث  اأخبار  الإعالم  �ساحة  التافهة يف حني تغيب عن  العنف والأخبار  واأحداث  واحلوادث 

اأهمية لدى الراأي العام وهو ما يخل بالر�سالة التنويرية لالإعالم.

مهنية  بعنف  ت�سرب  التي  الإ�سكاليات  اأهم  اأحد  والإعالن  التحرير  بني  اخللط  اأي�ًسا 
وم�سداقية الإعالمي، فدور الإعالن لي�ص اإيجابيا يف التحليل النهائي لأنه ينتق�ص من حقوق 
على  منقو�سة  غري  كاملة  احلقيقة  على  يح�سل  اأن  يتوجب  الذي  الإعالمية  الر�سالة  متلقي 
الرتويج  اأجل  من  ت�سويهها،  اأو  احلقيقة  اإخفاء جزء من  اإىل  يعمد  قد  الذي  الإعالن  عك�ص 

ل�سلعة اأو لنمط ا�ستهالكي معني.

ي�ساف اأي�ًسا اإىل امل�سكالت التي توؤثر بال�سالب على مهنية العمل الإعالمي يف جمتمعاتنا 
املرتبطة  املو�سوعية  املعايري  وغياب  الإعالمي  باحلقل  العاملني  اإعداد  برامج  تدهور  العربية 
الإدارة  هذا  اإىل  ي�ساف  ملواقعها  الإعالمية  القيادات  من  العديد  اختيار  يف  املهنية  بالكفاءة 
فالإعالم  للدولة،  اململوكة  الر�سمية  املوؤ�س�سات  خا�سة  الإعالمية  املوؤ�س�سات  بها  تدار  التي 
امل�سري على �سبيل املثال يعاين يف معظم موؤ�س�ساته من �سخامة عدد العاملني يف اأجهزته اإىل 
جانب طول فرتة بقاء رئا�سات هذه الأجهزة الإعالمية يف مواقعهم الأمر الذي يوؤثر على خربة 
وقدرة والفر�ص املتاحة جليل اأو جيلني من الإعالميني الذين مل تتح لهم فر�سة اإدارة املواقع 

القيادية.

يف  ت�سرب  والتي  وتداولها  املعلومات  على  احل�سول  حق  على  املفرو�سة  القيود  واأخرًيا 
ال�سميم الدور التنويري لالإعالم. 

واإذا كانت و�سائل الإعالم تتاأثر يف القيام بدورها يف ن�سر الثقافة الدميقراطية مبدى املهنية 
احللول  على  ع�سية  احلجم  �سخمة  م�سكلة  البع�ص   يراه  قد  ما  وهو  اأدائها،  يف  والحرتافية 
هذه  ملواجهة  اتباعها  ميكن  التي  واملبادرات  الإجراءات  من  العديد  هناك  اأن  اإل  ال�سريعة، 

الإ�سكاليات ورفع م�ستوى الكفاءة املهنية لالإعالم العربي وذلك عرب:

الإعالمية  باملوؤ�س�سات  العمل  قيادات  اختيار  يف  مهنية  حرفية  مو�سوعية  معايري  تطبيق 
حتى تنجح الأخرية يف تبني ر�سالة اإعالمية اأكرث دميقراطية من ناحية ويف معاجلة امل�سكالت 
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املرتاكمة بدرجة من النجاح مطلوبة من ناحية ثانية. ومن نافلة القول اأن تطبيق معايري ح�سن 
الختيار على �سباب الإعالميني الذين يلتحقون باملوؤ�س�سات الإعالمية ميكن اأن ي�ساعد على 
ال�سيا�سي  للتاأهيل  م�ستمرة  تدريبية  برامج  �ساركوا يف  ما  اإذا  النجاح وخ�سو�ساً  حتقيق ذلك 
ورفع الوعي العام بق�سايا ثقافة الدميقراطية .اأي�ًسا يجب التاأكيد على اأن التنظيمات النقابية 
واملوؤ�س�سات الأكادميية وكذلك املوؤ�س�سات الإعالمية ذاتها، بالإ�سافة ملنظمات املجتمع املدين 
ذات ال�سلة  يجب اأن تقوم  مب�سئوليات واأدوار مهمة يف جمال رفع الكفاءة املهنية للعاملني 

باحلقل الإعالمي. 

وحتى يرتفع م�ستوى الأداء املهني من ال�سروري اأن يتفرغ الإعالمي لعمله داخل املوؤ�س�سة 
الإعالمية التي ينتمي اإليها، وهو ما ي�ستلزم رفع م�ستوى املرتبات والدخول التي يح�سل عليها 
الإعالميون، وهو اأمر ممكن التحقيق اإذا ما �سدت اأو قل�ست الفجوات ال�سخمة التي تف�سل 

القلة من القيادات عن الأغلبية من الإعالميني من حيث الدخل.

وميكن تعزيز مهنية الإعالم من خالل حماكاة بع�ص موؤ�س�سات الإعالم الغربي فيما يتعلق 
بوجود م�سئول داخل كل موؤ�س�سة �سحفية تكون مهمته التاأكد من �سحة ن�سبة اأية اأحاديث 

�سحفية اإىل اأ�سخا�ص امل�سئولني املن�سوبة اإليهم قبل الن�سر.

وباقي  ال�سحفيني،  نقابة  اإىل  الن�سمام  معايري  مراجعة  يجب  النقابي  امل�ستوى  وعلى 
التنظيمات النقابية للعاملني باملجالت الإعالمية املختلفة، بحيث يبداأ ال�سحفي اأو الإعالمي 

عمله قبل قبوله يف ع�سوية النقابة واأن يكون له ن�ساط ظاهر خالل فرتة حمددة.

�سرورة تفعيل دور املنظمات النقابية لل�سحفيني والإعالميني  لي�ص فقط يف الدفاع عن 
ال�سحفيني وحقوقهم وحرياتهم، وهذه م�سئولية رئي�سية للنقابة ل يجب التفريط فيها، ولكن 
اأي�ًسا يف حما�سبتهم على التجاوزات  وعدم الكتفاء بعقوبة لفت النظر بل جتاوزها – اإذا ما 
التجاوز،  – وفق درجة  اأ�سد  – اإىل تطبيق عقوبات  قانوين �سليم وقوي  كان هناك مقت�سى 
مثل الإنذار اأو الوقف اأو �سطب ال�سم من جدول النقابة . وهنا يجب اأن تكون املعايري املهنية 
وحدها – ولي�ص احل�سابات اأو املواقف ال�سيا�سية – هي احلاكمة يف قرار النقابة اإزاء حالت 

التجاوز، مع �سرورة التاأكيد على حق نقابتهم امل�ستقلة وحدها يف م�ساءلتهم التاأديبية. 

الإعالم العربي بني الإحرتاف والتوحهات ال�سيا�سية
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يف  ال�سحفيني  حق  وتاأمني  ال�سحف  اإ�سدار  حرية  واإطالق  اأ�سكالها  بكل  الرقابة  حظر 
احلماية  توفر  قانونية   وب�سمانات  قيود  دون  م�سادرها  خمتلف  من  املعلومات  على  احل�سول 
الت�سريعية للحقوق املهنية لل�سحفيني ولكل العاملني يف احلقل الإعالمي الذين يجب اإلغاء 

امل�سئولية اجلنائية عن الن�سر والتي تعاقبهم بعقوبات �سالبة للحرية.



الف�سل الثالث
الإعالم الإلكرتوين

والف�سائيات وال�سماوات املفتوحة )3(

والف�سائيات  الإلكرتوين  "الإعالم  عنوان  حتت  املوؤمتر  اأثناء  املناق�سات  يف  وردت  التي  الأفكار  على  الف�سل  هذا  يعتمد   )3(

وال�سماوات املفتوحة"، وكذلك على جميع الأوراق التي قدمت للمناق�سة حول هذا املحور وب�سفة اأ�سا�سية ورقة حميي الدين 
الالذقاين بعنوان "اإ�سرتاتيجية الهيمنة ودميقراطية امل�سالح يف ال�سيا�سات الإعالمية –تقنيات الإعالم وم�ساركة املجتمع املدين 
يف املمار�سات الدميقراطية"، وحممد عبد املنعم فطيم بعنوان "قدرة القنوات الف�سائية على التاأثري ال�سيا�سي بالن�سبة للمواطنني 

واأ�سحاب القرار"، و�سعيد امل�سري بعنوان "املدونات امل�سرية ف�ساء اجتماعي جديد". 





التكنولوجيا وتطور الإعالم: بني احلرية والتقييد
هناك عالقة جدلية ملتب�سة مل ت�ستطع الب�سرية اأن حتلها وهي العالقة بني احلرية وامل�سئولية. 
ويف مناخ اللتبا�ص تن�سط احلكومات لتقلي�ص م�ساحات احلرية، ويف املقابل ين�سط تيار اآخر 
مقاوم مدافع عنها، هذا ال�سراع يعترب ل�سيًقا بدور و�سائل الإعالم، خا�سة اأن الإعالم هو ر�سالة 
الإعالم  هذا  كون  النظر عن  ب�سرف  منقو�ص  اإعالم  هو  احلر  فالإعالم غري  احلرية،  جوهرها 
توؤثر على  التي  العوامل  العديد من  ب�سكل عام  مقروءا.واإذا كان هناك  اأو  مرئيا  اأو  م�سموعا 
�سقف حرية الإعالمي مثل  البيئة الإعالمية الدولية، واملناخ ال�سيا�سي يف جمتمع الإعالمي 
من  اأ�سبح  املعلومات  وتداول  ونقل  الت�سالت  التكنولوجي يف جمال  التطور  اأن  اإل  ذاته، 
هذا  مبقدار  اأنه  ويالحظ  الإعالم،  حرية  �سقف  على  مبا�سر  ب�سكل  توؤثر  التي  العوامل  اأهم 
التطور التكنولوجي تتطور اأي�ًسا ال�سوابط والقيود املفرو�سة على الإعالم،والتي تتالت بتطور 
تكنولوجيا و�سائل الإعالم وتطور قدرتها على التاأثري، وهو ما يعني ا�ستمرار هذا ال�سباق بني 
التطور التكنولوجي الذي يخرق كل ال�سوابط والقيود على و�سائل الإعالم من جهة  وبني 
اآخر  بعد  وهناك  اأخرى.  جهة  من  والقوانني  الت�سريعات  عرب  الإعالم  تاأثري  تقييد  حماولت 
لهذا ال�سراع بني احلرية الإعالمية وتقييد العمل الإعالمي يرتبط بتنامي ظاهرة العوملة التي 
ثقافة عاملية  اإىل خلق  ال�سعي  الثقايف وما تنتجه من  اأ�سبحت موؤثرة بدرجة كبرية يف املجال 
ذات مالمح واحدة وخ�سائ�ص م�سرتكة بني كل �سعوب العامل، وهو منحى خطر خا�سة يف 
تاأثريه ال�سلبي على حالة التنوع الثقايف الإن�ساين التي ترثي احل�سارة الإن�سانية، لهذا اأ�سبح 
ال�سراع بني التطور التكنولوجي يف جمال الإعالم والذي يعلو ب�سقف احلرية يف مواجهة امليل 
لو�سع ال�سوابط والقيود التي حتد من تلك احلرية يحظى مبزيد من التعقد، خا�سة واأن التطور 
التكنولوجي ي�سعف من القدرة على ممار�سة اأي قدر من احلجب اأو التقييد اأو املنع على و�سائل 
الإعالم احلديثة، فالقنوات الف�سائية على �سبيل املثال اإذا منع بثها على اأحد الأقمار ال�سناعية 
يكون باإمكانها البث على قمر �سناعي اآخر، بل اإن اإمكانيات البث اآخذة يف التطور وميكن 
جتاوز الأقمار ال�سناعية من خالل البث عرب �سبكة الإنرتنت وال�ستقبال من خالل اأجهزة 
الكومبيوتر، والتطور احلادث يف جمال املالتي ميديا يفتح اآفاًقا ل حدود لها يف هذا املجال، وهو 

ما �سوف يهدم من الأ�سا�ص حماولت التقييد اأو املنع اأو احلجب.
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يطرح  قيود  بدون  الإعالمي  العمل  واإطالق حرية  للتقييد  امليل  بني  املعقد  ال�سراع  هذا 
العديد من الت�ساوؤلت لعل يف مقدمتها هل املجتمع مازال يف حاجة لتنظيم �ساحة الإعالم مبا 
يحافظ على قيم املجتمع و�سالمته واأمنه؟ واإذا كانت هناك حاجة فمن هو الطرف اأو الأطراف 
التي لها احلق يف حتديد اإطار تلك العملية التنظيمية وقواعدها وم�سارها و�سقفها؟ واإذا كان ل 
ميكن اإغفال تاأثري البعد الدويل بكل تفاعالته رغم كل القيود اأو ال�سوابط التي قد تفر�سها 
الدولة اأو حتى ال�سياق الثقايف يف اأي جمتمع من املجتمعات على اخلطاب الإعالمي، وهي 
التفاعالت التي اأ�سبحت  يف ظل العوملة تهدد اإىل حد ما اخل�سو�سية الثقافية لكل جمتمع، 
التوازن املطلوب بني النفتاح واحلرية الإعالمية واحلفاظ على اخل�سو�سية  بناء  كيف ميكن  

الثقافية من الذوبان؟

حتدٍّ اآخر يطرحه التطور التكنولوجي الهائل يف و�سائل الت�سال والذي حول العامل اإىل 
قرية �سغرية، هو تنامي ظاهرة الحتكار يف جمال الإعالم فالأمر هنا يتجاوز الإعالم احلكومي 
اأو اخلا�ص اإىل وجود احتكارات دولية يف جمال الإعالم كونت اإمرباطوريات اإعالمية �سخمة 
الإمرباطوريات جعلتنا  وتلفزيون وجرائد وجمالت، هذه  اإذاعة  منها حمطات  الواحدة  ت�سم 
ب�سدد احتكارات اإعالمية متعددة اجلن�سيات، متاما كما يف الأن�سطة القت�سادية الأخرى،هذه 
ال�سراعات  اأو  الدولية،  ال�سراعات  جمرى  على  حتى  تاأثريها  لها  اأ�سبح  الإمرباطوريات 
الإقليمية يف املناطق ال�ساخنة،بل وحتى ال�سراعات ال�سيا�سية الداخلية. منوذج لهذا يتمثل 
يف احلملة ال�سر�سة التي قادتها الإمرباطوريات الإعالمية اململوكة لرجال الأعمال اليهود يف 
رو�سيا، والتي واجهت فالدميري بوتني الرئي�ص الرو�سي عندما حاول تقليم اأظافر بع�ص القوى 
القت�سادية يف داخل رو�سيا، بروز هذه الحتكارات ي�سفي على �ساحة الإعالم مظاهر اأكرث 
تعقيدا من تق�سيمها فقط اإىل اإعالم حكومي وخا�ص. حيث ترتبط هذه الظاهرة اأي�ًسا ب�سقف 
احلرية اأو حجم القيود، بل وتوؤثر ب�سكل مبا�سر على تطور الأو�ساع ال�سيا�سية يف املجتمع نتيجة 
تعر�سه لر�سائل �سيا�سية معينة، كل هذه التفاعالت والت�سابكات تطرح �سوؤال اأكرث حمورية 
هو: هل التقدم التكنولوجي وثورة الت�سالت التي ك�سرت احلواجز والقيود املفرو�سة على 
الإعالم �ساهمت ب�سكل اإيجابي يف دفع عجلة الدميقراطية داخل املجتمع؟، وهل ميكن توظيفها 
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ب�سكل اإيجابي يف دفع م�سرية الإ�سالح يف جمتمعاتنا العربية؟ خا�سة واأن الواقع ي�سري حتى 
يف جمتمعاتنا العربية اإىل خروج م�ساحات اإعالمية متزايدة من هيمنة اأو �سيطرة الدولة.

الف�سائيات وال�سماوات املفتوحة 
كان ظهور البث الإذاعي، ثم البث التلفزيوين فتًحا جديًدا يف و�سائل الإعالم اجلماهريية 
الر�سائل  تت�سمنه  ما  خالل  من  الب�سر  من  املاليني  راأي  �سناعة  يف  التاأثري  على  والقدرة 
اأفعالهم  وردود  مواقفهم  يف  التاأثري  اإمكانية  وبالتايل  الو�سائل،  تلك  تبثها  التي  الإعالمية 
العوامل  اأهم  اأحد  احلرية،  مواجهة  والقيود يف  ال�سوابط  كانت  لهذا  والجتماعية  ال�سيا�سية 
التي اأثرت يف م�سار تلك الو�سائل الإعالمية وحكمت عالقتها بالدولة، ولعل م�سر �ساحبة 
بالدولة، حيث  التي حكمت الإعالم  العالقة  واأبرز منوذج يو�سح  اإعالمية عربية  اأقدم جتربة 
املا�سي  القرن  الثالثينيات من  واأوائل  الع�سرينيات  اأواخر  ولد الإعالم امل�سري امل�سموع يف 
ا مملوًكا ملكية اأهلية "خا�سة"، لكن بعد عدة �سنوات ا�ست�سعرت ال�سلطات  وكان اإعالًما حرًّ
اأهمية هذا الو�سيط اجلديد، واأ�سبح من ال�سعب القبول مبنحه تلك احلرية املطلقة  احلكومية 
قا�سرا  الإذاعي  البث  واأ�سبح  القائمة  الأهلية  الإذاعات  تراخي�ص  كل  باإلغاء  بداية  فقامت 
التلفزيون  اأما  عام 1934،  بداأت عملها  التي  القاهرة  اإذاعة  واحدة هي  ر�سمية   اإذاعة  على 
والذي بداأ اإر�ساله منذ عام 1960 فقد كان منذ البداية )بعد ال�ستفادة من جتربة الإذاعة( 
خا�سعا للدولة التي اأ�سبحت متار�ص �سلطتها الرقابية على كل و�سائل الإعالم بعد اأن مت تاأميم 
ال�سحافة يف بداية ال�ستينيات من القرن املا�سي، ثم كانت هناك فرتة ق�سرية ا�ستهدف فيها 
منح م�ساحة من ال�ستقاللية لكل من الإذاعة والتلفزيون هي فرتة تويل حممد ح�سنني هيكل 
وزارة الإعالم، حيث اأ�سبح كل منهما ي�سكل كيانا م�ستقال بذاته عن وزارة الإعالم ومت البدء 
يف و�سع قواعد تلك الإدارة الذاتية وامل�ستقلة بال�ستفادة من منوذج الإدارة يف هيئة الإذاعة 
ا من خالل جمل�ص لالأمناء ي�سع ال�سيا�سات واخلطط وي�سرف على  الربيطانية التي تدار ذاتيًّ
تنفيذها، لكن هذا التوجه مل ي�ستمر طويال، حيث �سدر القانون املنظم لعمل تلك الهيئات 
الإعالمية و�سرط تنفيذ كل قرارات جمل�ص الأمناء مبوافقة وزير الإعالم عليها، وبالتايل اأعاد 
هيمنة الدولة على هذه الو�سائل الإعالمية لنقطة البداية مرة اأخرى .هذا امليل اإىل الهيمنة 
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تالية مقاومة حماولة دخول م�سر ع�سر الأقمار ال�سناعية يف  والتقييد هو ما خلق يف مرحلة 
البث وو�سوله اإىل املنازل نتيجة ما يتيحه هذا من م�ساحة اأكرب من احلرية وعدم القدرة على 
التحكم فيما تتم م�ساهدته، وهو ال�سراع الذي عك�سته حماولت رفعت �سعار مقاومة الغزو 
الثقايف وحماية املجتمع من تاأثرياته، لكنها مل ت�سمد طويال حيث دخل الإعالم العربي ع�سر 
الف�ساء عام 1990 بظهور اأول قناة م�سرية ت�ستخدم القمر ال�سناعي يف البث املبا�سر، وكانت 
تلك البداية التي فتحت الباب اأمام تدفق املحطات الف�سائية العربية والتي و�سل عددها اإىل 
ما يقرب من 400 قناة ف�سائية، هذا التحول الذي مل يكن يف احل�سبان فر�سته يف احلقيقة 
ثورة تكنولوجيا الت�سالت، ففي بداية الإر�سال التلفزيوين كان ن�سيب كل دولة 1-3 قنوات 
تلفزيونية، وكان ن�سيب م�سر حتديًدا قناتني هما القادرتان على تغطية كل الأرا�سي امل�سرية، 
القنوات  اأتاح هذا م�ساعفة عدد  الرقمية  التكنولوجيا  وا�ستخدام  �سات  النايل  انطالق  ومع 
اإىل  �ستة اأ�سعاف، ثم تطورت اإىل 20 �سعًفا بعد �سنوات قليلة، واأتاح ذلك لكل من يرغب 
ويقدر اإمكانية اإطالق قناة تلفزيونية، هذه النقلة بدورها فر�ست هي الأخرى نوعية جديدة من 
الربامج حتت �سغط �سرورة �سغل �ساعات الإر�سال املمتدة على مدار اليوم فظهرت الربامج 

احلوارية والتي ي�سارك فيها اجلمهور على الهواء مبا�سرة. 

نواحي  وكيًفا يف كل  ا  كمًّ هائلة  اإعالمية  طفرة  ال�سناعية  الأقمار  اأحدثت  الوقت،  ومبرور 
احلياة مبا حتمله من قنوات يعجز امل�ساهد املتفرغ عن ح�سرها اأو مالحقتها، ففي م�سر فقط على 
�سبيل املثال ي�سل عدد الأقمار التي  ميكن ا�ستقبالها يف املدن امل�سرية اإىل ما يزيد عن 53 
قمًرا، وت�ستقبل نف�ص هذه الأقمار يف معظم املدن العربية مع اختالفات طفيفة بالن�سبة لبع�سها 
حتكمها خطوط الطول وخطوط العر�ص ملواقع ال�ستقبال ونطاقات تغطية تلك الأقمار،  فمثاًل  
ي�سعب ا�ستقبال اأقمار ه�سبا�سات الأ�سبانية واأ�سرتا الأوروبية  يف اخلليج، اأما يف اإفريقيا  فتعترب 
ظروف ال�ستقبال غري مواتية اإل لأقمار الإنتل�سات بينما تت�سابه ظروف ال�ستقبال يف مدن 
�سمال اإفريقيا  مع ظروف ال�ستقبال يف اأوروبا، وميكن اأن ي�ستقبل اجلمهور من هذه الأقمار 
نحو 5080 قناة، يهمنا منها نحو 945 قناة  ت�سكل ن�سبة 19% تقريبا من هذا الإجمايل وتبثها 
بريد4 يف  واأتالنتيك  �سات 102  ونايل  �سات 101  نايل  اأقمار  ال�سيادية:  جمموعة  الأقمار 
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املوقع املداري 7 غربا  وجمموعة اأقمار بدر3 وبدر4 ويروبريد2 يف املوقع املداري 26 �سرًقا وقمر 
عرب�سات B2 يف املوقع املداري 30.5 �سرًقا.

واإذا كان التطور التكنولوجي  قد �ساهم يف فتح  الباب اأمام القطاع اخلا�ص  لإن�ساء القنوات 
الف�سائية وظهور الكثري من القنوات فقد  اكت�سب بع�سها جماهريية و�سعبية واأ�سبح لها وجود 
وتعتمد   ال�ستمرار  تكاليف  تغطي  ل  اأخرى  قنوات  بجانب  الإعالمية،  ال�ساحة  على  قوي 
الر�سائل الق�سرية  التمويل من  بقائها على  بقائها على متويالت خا�سة واأخرى تعتمد يف  يف 
SMS، والبع�ص الثالث الذي تعرث وان�سحب، هذا الكم ال�سخم من القنوات انعك�ص يف تنوع 

اهتماماتها الإعالمية، وهو ما ينعك�ص بالتايل على طبيعة اهتمامات املجتمع وثقافته وتوجهاته، 
تغطى  والتي  /اأتالنتيك بريد4  �سات102/101  النيل  تبث عرب  التي  القنوات  لهذا  منوذج 
معظم الدول العربية. و�سنجد اأن قنواتها تتوزع بني: 43% من القنوات عامة ومنوعة و%10 
ترفيهية  اإخبارية وحوارية و5% دينية و%5  اأفالم وم�سل�سالت و%6  ريا�سية و8% غنائية و%7 
الت�سوق،  الوثائقية،  والتعليمية،  الثقافية  القت�سادية،  والأطفال،  الكارتون  قنوات  واحتفظت 
الأزياء والديكور واملطبخ، املحادثة، امل�ساهدة بالأجر، ال�سياحة، والتكنولوجيا بن�سب متقاربة 

ترتاوح بني 3.5% و 0.2 % . 

اأما اأقمار بدر3 وبدر4 ويروبريد2  وعرب�سات B2 والتي ميكن اأي�ًسا ا�ستقبالها يف كل الدول 
مو�سيقية   %8 و  ريا�سية   %9 و  ومنوعة   عامة  القنوات  من  بني %42  قنواتها  فتتوزع  العربية، 
ترفيهية واحتفظت  دينية و%5  اإخبارية وحوارية و%5  اأفالم وم�سل�سالت و%6  و %7  وغنائية 
الأزياء  الت�سوق،  الوثائقية،  والتعليمية،  الثقافية  القت�سادية،  والأطفال،  الكارتون  قنوات 
والديكور واملطبخ، املحادثة، امل�ساهدة بالأجر، ال�سياحة، والتكنولوجيا بن�سب متقاربة ترتاوح 

بني 3.5%   و0.5 %  باإجمايل 314 قناة.

هذا الكم ال�سخم من القنوات كان له تاأثريه املبا�سر على كل اأفراد الأ�سرة العربية فالطفل 
اأخرى  يريدها، ويف مرحلة عمرية  التي  الكارتون  قناة  ي�ساهد  اإل وهو  الطعام  يتناول  مل يعد 
ي�سيف  قنوات الألعاب اإىل قنواته املف�سلة، و�سيدة املنـزل اأخذت قرارها واختارت ما تريد 
م�ساهدته من قنوات وو�سعتها يف القوائم املف�سلة ملتابعة الربامج التي تريدها، وال�سباب  اأخذوا  
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قائمة  يف  والغنائية  املو�سيقية  والقنوات  مف�سلة  قائمه  يف  الريا�سية  القنوات  وجمعوا  قرارهم 
اأخرى، اأما  الأب فقد  جمع القنوات الإخبارية يف قائمة خا�سة ورتبها ح�سب م�سداقيتها من 
وجهة نظره .. اإلخ، ما �سبق هي  اإجراءات تو�سل اإليها امل�ساهد  بغر�ص ت�سييق دائرة البحث 
وعدم اإ�ساعة الوقت يف اكت�ساف ما لدى تلك القنوات من جديد، لقد فر�ص تنوع الف�سائيات 
واجتاهاتها على امل�ساهد م�سئولية الختيار من بينها وعندما اطماأن اإىل اأن اختياراته هي الأ�سلم 
تبث  التي  القنوات  فهناك  بامل�ساهدة.  الأوىل  اأنها  قرر  التي  بالقنوات  الآخرين  يو�سي  �سار 
الريا�سية  القنوات  موجهة،  اأفالًما  تبث  والتي  حديثة  اأفالًما  تبث  والتي  كال�سيكية  اأفالما 
معروفة وم�سنفة ح�سب ما تذيعه من مباريات. ونف�ص القول ينطبق على القنوات الإخبارية 
واحلوارية وهنا اأ�سبح على امل�ساهد اأن ي�ستخدم فطنته ومعلوماته ليتمكن من القتناع باخلرب 
كما هو اأو اأن يقتنع به بعد حذف الأجزاء التي يرى اأنها  غري حمايدة اأو اأنها تخدم اجتاهات 
على  وي�ساهده  ي�سمعه  ما  بني  املقارنة  يجري  امل�ساهد  اأن  اإىل  الر�سمي  الإعالم  وتنبه  معينة، 
اإعادة  اإىل   ا�سطره  مما  املحلية  القنوات  غري  من  وي�سمعه  ي�ساهده  ما  وبني  املحلية  ال�سا�سات 
�سياغة خارطته الإعالمية  للمحافظة على م�سداقيته اأمام �سقف احلرية املتاح اأمام الف�سائيات 
اخلا�سة، ول يفوتنا هنا الإ�سارة اإىل وجود عديد من القنوات  التجارية هدفها الربح فقط من 
على  �سيا�سيا  توؤثر  ل  كانت  واإن  تر�سيهم   ت�سلية   امل�ساهدين  بع�ص  فيها  يجد  برامج  خالل 

امل�ساهد ب�سكل مبا�سر.  

من  قطاع  على  تاأثريه  له  اأ�سبح  الف�سائية  القنوات   اأق�سام  من  ق�سم  كل  اأن  جند  هكذا 
العربية  واحلوارية  الإخبارية  القنوات  اأهمها   ومن  باأخرى   اأو  بدرجة   امل�ساهدين   قطاعات 

والأجنبية على اأقمار النايل �سات وعرب�سات لكونها ذات تاأثري مبا�سر  وفوري.  

واحلديث عن التاأثري ال�سيا�سي للقنوات الف�سائية لبد اأن يرتبط بانت�سارها. وحت�سرنا هنا  
جتربة قناة اجلزيرة التي بداأت عام 1996 كقوة اإعالمية عامليه بديلة  عن القنوات الغربية مثل 
اأن ظلتا  ترتبعان على  بعد  العربي  امل�ساهد  قل�ست هيمنتهما على  BBC، حيث  والـ   CNN

قد  اجلزيرة  اأن  ول�سك  قبل،  من  وجود  لها  يكن  التي مل  التعبري  وحرية  املعلومات  عر�ص  
ا ب�سبب عامل اللغة واعتبارات الثقافة امل�سرتكة يف البلدان العربية،  اكت�سبت �سعبيتها حمليًّ
بالإ�سافة اإىل اأنها قدمت منوذجا  يف ال�سياغة والهيكلة  احتذت به معظم القنوات الإخبارية 
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الهموم  طرحت  حيث  العربي  الإعالم  �ساحة  يف  املوازين  تغيري  على  �ساعد  ما  وهو  العربية 
من  البحث  ب�ساط  على  تكن  �سائكة مل  مو�سوعات  واأثريت  غربية،  اإعالمية  ب�سيغة  العربية 
قبل مثل دور املراأة يف املجتمع، عالقة الدين بال�سيا�سة، الدميقراطية وحقوق الإن�سان، واأ�سهم 
ال�سابق،  بها يف  تقبل  قبلت مبفردات جديدة مل تكن  تغيري مواقف ر�سمية كثرية   ذلك يف 
امل�سدر   منها  مما جعل  عام 2001،  بن لدن يف  اأ�سامة  اأحاديث  بن�سر  اجلزيرة   انفردت  كما 
الوحيد الذي اعتمد عليه الغرب �سا�سة وم�ساهدين وقتها، ال�سا�سة اأدلوا بت�سريحاتهم  واأعادوا 
على  بارًزا  دوًرا  اجلزيرة  ولعبت  املبا�سر،  م�سدرها  من  املعلومة  ا�ستمد  وامل�ساهد  ح�ساباتهم، 
�ساحة الإعالم العربي يف تطوير �سناعة اخلرب وطريقة العر�ص كما �ساهدناها يف تغطية حروب 
لأحداث  تغطيتها  يف  العربية  الف�سائيات  من  العديد  به  تاأثرت  ما  وهو  واأفغان�ستان،  العراق 
احلرب الإ�سرائيلية اللبنانية الأخرية، والنتيجة اأن هذه القناة غري احلكومية جنحت يف اأن تكون 
املراآة التي تعك�ص وجهات نظر املنطقة العربية على م�ستوى العامل. وكان لبد من اخلروج من 
النطاق املحلي بن�سر وجهات النظر هذه بلغة امل�ساهد فانطلقت اجلزيرة الدولية باللغة الإجنليزية 
يف نوفمرب 2006 وو�سلت يف انت�سارها اإىل اأبعاد مل ت�سلها اأي قناة عربية اأخرى وهكذا نقلت 

التاأثري ال�سيا�سي على غري الناطقني بالعربية.

وتثري جتربة اجلزيرة ومدى تاأثريها على املواطن العربي، اأو على قنوات اإعالمية اأخرى اأو 
حتى على امل�سئولني واحلكومات يف جمتمعاتنا العربية احلديث عن م�ساألة تاأثري الف�سائيات 
ب�سكل عام والقنوات التلفزيونية اخلا�سة فيما يتعلق بالق�سايا املرتبطة باملمار�سة الدميقراطية، 
واللتزام باملو�سوعية واملهنية يف تقدمي الر�سالة الإعالمية، وعالقة الإعالم الر�سمي باجلمهور، 
الإعالم  يف  امل�سداقية  مدى  حول  العربي  اجلمهور  من  عينة  على  الدرا�سات  اإحدى  ففي 
اأفراد العينة باأنهم ل يثقون يف الإعالم احلكومي،  اأو احلكومي اأجاب 53.3 % من  الر�سمي 
ا  اأما الذين يثقون يف الإعالم احلكومي فلم تتجاوز ن�سبتهم 20%، والن�سبة الباقية عك�ست راأيًّ

مرتدًدا بني هذا وذاك. 

اإن هذه الأرقام ت�سري اإىل انخفا�ص قدرة الإعالم العربي الر�سمي رغم التطور التكنولوجي 
والثورة الإعالمية التي ي�سهدها العامل على ك�سر ال�سدود واحلواجز بينه وبني اجلمهور، ويف 
درا�سة اأخرى على عينة من م�ساهدي التلفزيون يف اإحدى الدول العربية اأ�سار حوايل %42 
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من العينة اإىل تاأييدهم لفكرة اإغالق  التلفزيون املحلي وتوفري  النقود التي تنفق عليه بدون 
طائل، هذه جمرد اإ�سارة ملوقف املواطنني العرب من و�سائل الإعالم الر�سمية التي متول من 
اأو  لهم  اأو عوائد  اأي مكا�سب  لل�سرائب ول حتقق  يدفعونها  التي  الدولة  اأموال  جيوبهم عرب 
للمجتمع، يف الوقت الذي حتقق فيه القنوات الف�سائية والتي جتتذب اجلمهور لي�ص فقط ن�سب 
نتخيل  اأن  ولنا   ،SMS ور�سائل  الإعالنات  من خالل  باملاليني  اأرباًحا  ولكن  عالية  م�ساهدة 
اإذا كانت ر�سالة SMS واحدة تتكلف يف املتو�سط ما يعادل 11 جنيًها  حجم هذه املكا�سب 
ا وبع�ص القنوات الف�سائية تتلقى كل  ثانية حوايل  8 ر�سائل اأي اأن العائد من الثانية  ًـّ م�سري

الواحدة قد ي�سل اإىل 88 جنيًها.

اإن اإقبال امل�ساهد العربي على القنوات الف�سائية العربية اخلا�سة على وجه التحديد وعزوفه 
عن القنوات الر�سمية يعود يف جزء كبري منه اإىل العديد من نقاط القوة التي تتمتع بها القنوات 

اخلا�سة واأهمها:

م�ستوى احلرية يف تناول خمتلف الق�سايا ال�سيا�سية وغري ال�سيا�سية، وهو بالتاأكيد اأعلى    - 
يف الف�سائيات اخلا�سة مقارنة بو�سائل الإعالم الر�سمية.

واملحتوى  ال�سكل  والتنويع من حيث  التجديد  على  وقدرتها  الف�سائيات  هذه  مرونة    - 
مقارنة بو�سائل الإعالم الر�سمية ويكفي اأن نقارن بينهما يف عنا�سر الديكور والإمكانيات 

الفنية. 

ارتفاع الكفاءة املهنية لدى العاملني بالف�سائيات اخلا�سات مقارنة بالإعالم الر�سمي.   -

دفع  ما  وهو  وال�سفافية،  امل�ساءلة  مثل  مفاهيم  تداول  اخلا�سة يف  الف�سائيات  م�ساهمة    -
النا�ص للمقارنة بينها وبني الإعالم الر�سمي وما يقدمه وما يبثه من اأخبار ومعلومات، 

جعلتهم يلهثون بحًثا عن الف�سائيات اخلا�سة.

وبجانب عنا�سر القوة تلك التي تتمتع بها الف�سائيات اخلا�سة هناك اأي�ًسا عنا�سر �سعف 
اأخرى يعاين منها الإعالم الر�سمي، ومنها على �سبيل املثال اأن ما يقدمه من مواد اإعالمية 



61

متعددة  وحتى الدرامي منها يعيد اإنتاج اأو�ساع التخلف التي تعاين منها املراأة يف املجتمعات 
العربية، كما اأنه هم�ص اإىل حد كبري دور املثقف وحجب راأيه وقدرته بالتايل على لعب دور 
تنويري اأو تثقيفي يف جمتمعه، ويبقى يف النهاية اأن موؤ�س�سات الإعالم الر�سمي تعاين من عيب 

خلقي لأنها ولدت من رحم الدولة وهو ما يفر�ص �سقًفا منخف�ًسا على حريتها الإعالمية.

اإل اأن هذا كله ل يجب اأن يجعلنا نغ�ص الطرف عن بع�ص عنا�سر القوة التي مازال يتمتع 
مناف�سة  على  وقدرته  مكانته  من  جزء  ل�ستعادة  توظيفها  ميكن  والتي  الر�سمي  الإعالم  بها 
الف�سائيات اخلا�سة لعل اأهمها: اأنه اأكرث اهتماًما بالق�سايا املجتمعية املحلية، واأنه نظًرا لطبيعة 
التطور الجتماعي يف جمتمعاتنا العربية وغلبة املجتمعات الريفية والبدوية مازال له قدر من 
التاأثري املبا�سر على �سكان البادية اأو الريف من قبائل وع�سائر، كما اأنه يف اأحيان اأخرى ويف 
ظروف خا�سة قد يلعب الإعالم الر�سمي دوًرا متوازنًا يف حماية ال�سلم الأهلي كما يف احلالة 
اللبنانية حيث يوجد تلفزيون خا�ص وتلفزيون حزبي واآخر ر�سمي، ويف العادة يقلل التلفزيون 
احلكومي من حدة تاأثري التجاذبات بني القنوات احلزبية والتي قد توؤدي اإىل ا�ستعال ال�سراعات 
الطائفية يف ال�سارع، كذلك يجب اأن نتذكر اأن الكثري من الف�سائيات العربية اخلا�سة تقدم 
اأو متحلاًل. حقيقة هذه لي�ست ظاهرة قا�سرة على جمتمعاتنا العربية  ا متخلًفا  ًـّ اإعالمي خطابًا 
ثقافة  تقدم  ف�سائيات  وجود  الغرب  تاأثريها يف  يوازن  ما  لكن  الغرب،  مثلها يف  ويوجد  فقط 
ما  وهو  ليربايل وعقالين  ثقايف  �سياق  بجانب  املدنية،  والف�سائل  القيم  تدعم  وتنويرية  علمية 
يحد كثريا من تاأثري هذه الف�سائيات وما تقدمه من قيم �سلبية، وهي العوامل غري املتاحة يف 

جمتمعاتنا.

اإذا كانت تلك هي اأهم الفروق بني الإعالم الر�سمي والف�سائيات اخلا�سة والتي جعلت 
التلفزيون  على  املبا�سر  تاأثريه  انعك�ص  ما  وهو  بكثري،  اأعلى  الأخرية  لدى  التناف�سية  القدرة 
اإل  احلكومي الذي ا�سطر مع احتدام املناف�سة اإىل رفع �سقف احلرية فيما يقدمه من برامج، 
الأخالقيات  واحرتام  احلرية  بق�سية  ال�سلة  وثيقة  امل�سكالت  بع�ص  من  يعاين  كليهما  اأن 
املهنية واحلياد  واملو�سوعية يف عر�ص وتقدمي الر�سائل الإعالمية، فكال الإعالمني احلكومي 
عن  يعرب  والثاين  املجتمع،  ل  ال�سيا�سي  النظام  عن  يعرب  فالأول  مالكه،  عن  يعرب  واخلا�ص 
اأ�سحابه وم�ساحلهم �سواء كانوا رجال اأعمال اأو غريهم، بل اإن العديد من اجلوائز التي تقدم يف 

 الإعالم الإلكرتوين والف�سائيات وال�سماوات املفتوحة



الإعالم والدميقراطية وامل�سئولية املجتمعية62

بع�ص الربامج تاأتي من رجال الأعمال اأ�سحاب هذه القنوات كاأحد اأ�سكال الرتويج والدعاية 
ملنتجاتهم. لهذا �سنجد اأن  طبيعة توجهات اأي قناة اإعالمية ترتبط بطبيعة ملكيتها، فالقنوات 
احلكومية اأو الر�سمية تهتم ب�سكل اأ�سا�سي بالتعبري عن توجهات الدولة؛ وعلى العك�ص من 
اأ�سا�سي  ب�سكل  تهتم  قناة   300 عددها  جتاوز  والتي  اخلا�سة  الف�سائية  القنوات  فمعظم  هذا 
�سيا�سية  توجهات  لها  التي  اخلا�سة  الف�سائية  القنوات  بع�ص  هناك  هذا  من  ا�ستثناء  بالربح، 
طبيعة  من  تغري  ل  العدد  قنوات حمدودة  وهي   ،MBC اأو  العربية  اأو  اجلزيرة  مثل  واإعالمية 
التوجه الربحي العام للقنوات الف�سائية اخلا�سة، هذا التوجه الربحي وما يحققه من مكا�سب 
دفع الإعالم اخلا�ص اإىل حماولة اقتنا�ص مزيد من الأرباح عرب تناول ق�سايا اأخالقية اأو دينية 
مثرية للجدل لجتذاب مزيد من اجلمهور خا�سة ال�سباب واملراهقني، وهو ما يطرح جمددا 
ق�سية مدى ا�ستقاللية هذه املوؤ�س�سات الإعالمية فاأي و�سيلة اأو اأداة اإعالمية تعرب دائما عمن 
نادرة  اأحوال  ويف  تعرب جزئيا  وقد  قاعدة،  وهذه  ميلكها  من  م�سالح  اأدق عن  مبعنى  اأو  ميلكها 
بجانب هذا عمن يديرها ووفقا للم�ساحة التي يتيحها له مالك هذه الو�سيلة الإعالمية، وحلل 
هذه الإ�سكالية غالبا ما يكون مدير الو�سيلة الإعالمية متفقا يف التوجه مع مالكها، هذه الق�سية 
ا�ستقاللية  تاأثريها على  امللكية والإدارة ومدى  العالقة بني  باإحلاح عند مناق�سة  نف�سها  تطرح 
الإعالم وحريته. ويكفي لتج�سيد هذا الإ�سارة لواقع ملكية اأ�سهر املحطات الف�سائية العربية 
والذين ترتبط م�ساحلهم -كما يبدو- ب�سكل اأو اآخر مب�سالح بع�ص النظم الر�سمية، وهو ما يوؤثر 
ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر على التوجهات اخلا�سة باملواد والربامج التي تبثها هذه املحطات 
اأو يف اختيار امل�سرتكني يف اإعدادها اأو تقدميها بالإ�سافة اإىل املو�سوعات والق�سايا التي تناق�سها، 
العمل يف  ا�ستطابت  التي  الف�سائيات  الكثري من هذه  م�سداقية  يوؤثر على  الذي  الأمر  وهو 
براجمها على زوايا حمددة تتعلق مبو�سوعات وق�سايا اجتماعية و�سيا�سية وثقافية ودينية حمددة 
ويوؤثر ب�سكل اأو اآخر على امل�ساهدين لهذه القنوات وب�سفة خا�سة يف املنطقة العربية، كما اأن 
هذه الربامج تعطي للم�ساهدين واملتابعني ملا يحدث يف املنطقة مواد يوؤ�س�سون على حمتواها 

كل ا�ستنتاجاتهم وحتليلهم ملا يجري يف املنطقة العربية. 

وا�سحة  كانت  واإن  وهي  الإعالم  و�سائل  يف  الدولة  تدخل  مبدى  تتعلق  اأخرى  ق�سية 
وحم�سومة بالن�سبة لالإعالم الر�سمي، فاإنها اأي�ًسا غري غائبة عن الإعالم اخلا�ص، وما ي�ساع عن 
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اأن الف�سائيات اخلا�سة اأو الإعالم اخلا�ص على وجه العموم ل يتعر�ص  لتدخل الدولة غري 
�سحيح على اإطالقه �سواء يف جمتمعاتنا العربية، اأو يف العامل ككل، ويف العديد من الق�سايا 
الدولة  اأكرث  اإن هذا يحدث ويف  الدولة يف الإعالم اخلا�ص وب�سكل فج، بل  الهامة تتدخل 
ا�ستطاعت  العراق  التح�سري حلرب  املتحدة فخالل عملية  الوليات  لهذا  ومنوذج  دميقراطية، 
بوجود  املتعلقة  الأكاذيب  من  ملجموعة  للرتويج  الإعالم  و�سائل  تدفع  اأن  الأمريكية  الإدارة 
اأي�ًسا وب�سكل  العام الأمريكي متهيدا ل�سربها،  الراأي  العراق لك�سب  اأ�سلحة دمار �سامل يف 
و�سائل  عمل  يف  الإ�سرائيلية  الإدارة  تدخلت  الأخرية  اللبنانية  الإ�سرائيلية  احلرب  اأثناء  فجٍّ 
املعلومات  بع�ص  ن�سر  حلجب  ف�سائية  وحمطات  و�سحف  تلفزيون  من  الإ�سرائيلية  الإعالم 
املت�سلة مب�سار احلرب، وحتى بع�ص القنوات الف�سائية العربية اخلا�سة  عندما ا�ست�سافت بع�ص 
ال�سخ�سيات املعار�سة اأو غري املرغوب فيها مت التدخل ومنع عر�ص اأحاديثها اأو لقاءاتها، ورغم 
ي�ستطيع  ل  النهاية حماذير  يف  هناك  لكن  احلكومي  التدخل  لهذا  وهناك  هنا  وجود خروق 
العاملون يف الإعالم جتاوزها، فقناة اجلزيرة التي ت�سكل ظاهرة اإعالمية على ال�سعيد املهني 
يف م�ستوى ونوعية امل�سكالت ال�سيا�سية التي تتناولها غري م�سموح لها مبناق�سة اأو�ساع حقوق 
الإن�سان يف قطر اأو ق�سية القواعد الأمريكية املنت�سرة على اأر�سها. وهناك با�ستمرار حالة من 
ا، ولعل اجلميع يتذكر  ال�سراع ت�ستهدف ال�سراء ال�سيا�سي لالإعالم اخلا�ص وتوظيفه حكوميًّ
تاأ�سي�ص ومتويل واإدارة كثري من ال�سحف  اأن املخابرات املركزية الأمريكية كانت وراء  كيف 
واملطبوعات ال�سحفية اأو املحطات التلفزيونية، رغم اأن من كان يعمل بها اأو يروج لها ل يعلم 
من يقف وراءها. وبخالف هذه التدخالت الفجة هناك التدخالت الناعمة اأو غري املبا�سرة 
تاأتي عن طريق الإعالنات احلكومية، فاحلكومة مازالت ت�سكل يف معظم املجتمعات  والتي 
اأهم املعلنني الذين ميكنهم باإعالناتهم التاأثري على توجهات اأي و�سيلة اإعالمية  العربية اأحد 

خا�سة اجلرائد واملجالت.

اأو اخلا�ص،  الر�سمي  الإعالم  وا�ستقاللية  توؤثر على م�ستوى حرية  بالتاأكيد  الق�سايا  هذه 
وبالتايل على قدرته على اأن يكون اأحد روافع عملية الإ�سالح يف جمتمعاتنا خا�سة اأن التاأثري 
�سواء  ال�سيا�سية  التنمية  عملية  دورها يف  من  ي�سعف  الإعالمية  الو�سائل  هذه  املبا�سر ملالك 
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ل�سيطرة البريوقراطية احلكومية هنا اأو ا�ستهداف الربح ب�سكل اأ�سا�سي هناك.وهو ما يدفعنا هنا 
اإىل التاأكيد على اأن تهمي�ص التاأثري ال�سلبي لهذا التدخل يتطلب:

التاأكيد على اأن الإعالم يجب اأن ي�سبح �ساحة تتفاعل فيها الأفكار والآراء مما ي�سهم يف 
الك�سف عن الأفكار والروؤى الأكرث ن�سجا ونفعا للوطن، يف هذا ال�سياق قد ل يكون هناك 
اإعالم م�ستقل اأو حر باملطلق، لكن هناك اإعالم جيد واإعالم رديء، اإعالم ذكي واإعالم غري 

ذلك،اإعالم اأحادي النظرة واإعالم متنوع يفتح املجال لالختالف يف الراأي.

اإذا كان التطور امل�ستقبلي لالإعالم ي�سري نحو غلبة �سكل امللكية اخلا�سة لو�سائل الإعالم 
ب�سرف النظر عن رغبتنا، لهذا  يجب اأن نركز ونهتم اأكرث بكيفية تر�سيد دور و�سائل  الإعالم 
ب�سرف النظر عن منط ملكيتها، واإذا كانت ملكية و�سائل الإعالم تتوزع بني الدولة اأو اأ�سحاب 
روؤو�ص الأموال وكل منهم ميار�ص نوًعا من التوجيه اأو ال�سغط على و�سائل الإعالم وما تبثه 
يف حماولة لت�سكيل الراأي العام وفق م�ساحله، ي�سبح من الواجب علينا البحث عن اأ�سكال 
لها  يكون  وباأن  املجتمع،  فئات  باقي  اأو  الأخرى  امل�سالح  بتمثيل  ت�سمح  امللكية  من  اأخرى 
�سوتها الإعالمي املعرب عن م�ساحلها، وامل�سكلة بهذا املنظور هي يف احلقيقة م�سكلة ذات بعد 
ا وبالتايل اإمكانية  �سيا�سي وترتبط مبدى قدرة هذه القوى اأي�ًسا على اأن تعرب عن نف�سها �سيا�سيًّ

اأن متتلك منابرها الإعالمية.

دعم ما يطلق عليه الإعالم املجتمعي مثل و�سائل الإعالم اململوكة لالأحزاب والنقابات 
اأو منظمات املجتمع املدين وهو ما يطرح �سكال جديدا لالإعالم ميكن اأن ي�سهم يف اإ�سالح 
كثري من �سلبيات الإعالم احلكومي اأو اخلا�ص عرب مناف�ستهما �سواء يف جمال زيادة الهتمام 

باحلريات العامة اأو كبح جماح التوجه الربحي.

اخلدمة  وجودة  بل  وم�سداقية  ومهنية  ا�ستقاللية  مدى  على  احلكم  يظل  �سوف  لكن 
الإعالمية مرتوًكا يف النهاية للراأي العام والذي �سوف مينح هذه الو�سيلة الإعالمية �سواء حمطة 
تلفزيونية اأو جريدة اأو جملة �سهادة باحلياة اأو املوت عرب الإقبال عليها اأو المتناع عن م�ساهدتها 

اأو قراءتها، ول يتوقف هذا الأمر على طبيعة ملكيتها �سواء كانت حكومية اأو خا�سة.



65

الف�ساء الإلكرتوين حرية بال حدود
بع�ص  يف  والتقهقر  والرتاجعات  النتكا�سات  فرغم  ينف�سمان  ل  تواأمان  والتقدم  الزمن 
احلقب يظل موؤ�سر التطور الب�سري ب�سكل عام يف ارتفاع م�ستمر تزداد ن�سبته كلما ازدادت 
اأن هناك عالقة  املفكر والفيل�سوف توكفيل  الب�سر، وقد لحظ  والتوا�سل بني  الربط  عوامل 
التمدن  ظاهرة  الأ�سا�سي يف  القانون  هو  الربط  مبداأ  واأن  النا�ص  بني  والقطيعة  التوح�ص  بني 
ب�سكل عام، واأكد اأنه من بني القوانني التي حتكم املجتمعات الب�سرية هناك قانون يبدو اأكرث 
ي�سبحوا كذلك  اأن  اأو  متمدنني  يظلوا  اأن  للنا�ص  كان  فاإذا  القوانني،  �سائر  من  وو�سوًحا  دقة 
فاإنه ينبغي اأن ينمو مبداأ الربط بينهم واأن يتقدم بالن�سبة نف�سها لزدياد امل�ساواة يف الأو�ساع 

الجتماعية.  

ا لتف�سري عدم ال�ستقرار يف  ف �سموئيل هنتنجتون هذا القانون بالذات �سيا�سيًّ ولحًقا، وظَّ
عدة قارات باأن ذكر اأن فقدان ال�ستقرار ال�سيا�سي يف اآ�سيا واإفريقيا واأمريكا الالتينية نا�سئ 
بالتحديد عن الإخفاق يف توفر هذا ال�سرط، واأن امل�ساواة يف امل�ساركة ال�سيا�سية تنمو ب�سرعة 

اأكرب بكثري حني يتحقق مبداأ الربط بني النا�ص.

ل ي�سري هذا القانون على دقته اإىل املوا�سالت وحدها وقطعا مل يكن الذي �ساغه يحلم 
فاإن  واإن كان قد حلم  اأو و�سطى  �سبابة  اإليكرتونيا بغم�سة عني ومل�سة  الربط  فيه  بيوم ي�سبح 
اأطول بكثري مما يدركه وعيه  تقديره للزمن الذي �سي�ستغرقه الو�سول اإىل هذا احللم �سيكون 
وقيا�ساته الزمنية املقارنة فقد ا�ستغرق الع�سر احلجري ماليني ال�سنني وا�ستغرق ع�سر املعادن 
خم�سة اآلف عام من تاريخ الب�سرية مقابل مائتي عام لع�سر الثورة ال�سناعية و�سبعني عاما 
فقط لع�سر الكهرباء، اأما الع�سر الإليكرتوين فهو بيننا منذ اأربعني عاما بينما ع�سر املعلومات 
الذي نعي�سه فاق باإجنازاته رغم ق�سر عمره الع�سور كلها وجعل الربط بني النا�ص اأ�سهل من 
اأي وقت م�سى فهل ا�ستفاد العامل العربي من هذا الع�سر؟ واإىل اأي حد �ساهمت تقنيات 
الوا�سح على تطور  اأثرها  التطور املدين؟ وهل كان لها  الإعالم وتكنولوجيا ع�سر املعرفة يف 

امل�سار الدميقراطي يف دولنا؟ 
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وقبل اأن ندخل يف تفا�سيل تقنيات الإعالم املت�سابكة وزواج التلفزيون بالإنرتنت وتاأثري 
طريق املعلومات ال�سريع على ال�سلوك الب�سري ودوره يف تغيري اأمناط ال�سلوك وحتقيق قفزة غري 
ا يجب التاأكيد على تداخل الدويل  ا واقت�ساديًّ ا واجتماعيًّ م�سبوقة يف منط احلياة املدينة �سيا�سيًّ
باملحلي وهو ما تعك�سه �ساحة الإعالم يف ظل التطور التكنولوجي، حيث اأ�سبح هناك الآن 
خطاب عاملي مهيمن يجعل من احلريات وحقوق الإن�سان واملمار�سات الدميقراطية اأقانيم ملِزمة 
اأن  نق�ص الوعي بهذا  �سمًنا وواجبة التطبيق، وهو ما يجب ا�ستيعابه يف جمتمعاتنا، خا�سة 
اخلطاب واأهميته وراء معظم م�ساكل الأنظمة العربية على ال�سعيد الدويل الذي ل ت�ستطيع اأن 
تتحكم بحركته واأفعاله، اإن �سيادة هذا اخلطاب احلقوقي يف جمتمعاتنا تعني اأن اأفراد �سعوب 
ما  وهو  واملجتمع.  الدولة  جتاه  واجبات  وعليهم  لهم حقوق  مواطنون  هم  العربية  املجتمعات 
يجب اأن يعك�سه الإعالم اأي�ًسا والذي  اأ�سبح له الف�سل ولتقنياته املتطورة دوًرا حا�سًما وخاّلًقا 
النا�ص ب�سكل مكثف، وفتح بينهم قنوات حوار مل تكن متاحة من قبل بل  يف  الربط بني 
اإنذار  �سفارات  ومطلقي  ومرا�سلني  مدونني  اإىل  بالتحول  معه  التفاعل  على  القدرة  واأعطاهم 
�سد اأي ظواهر اأو ممار�سات معادية حلقوق الإن�سان، ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن خدمات الهاتف 
املحمول ت�ستخدم الآن يف تنظيم مظاهرات عفوية �سريعة، و�ساهمت �سبكة الإنرتنت يف تنظيم 
اإ�سرابات وا�سعة النطاق يف بع�ص البلدان العربية، لي�ص هذا فقط بل فتحت اآفاق حوار غري 
م�سبوقة بني فئات مل تكن تتاح لها �سابًقا و�سائل اللتقاء ومناق�سة الهموم اجلماعية امل�سرتكة،  
القيا�سي  البث  انتهاء ع�سر  الرقمي بعد  بالتلفزيون  تقنيات الإنرتنت وربطها  وحني مت تطوير 
ولدت م�ساحات ل حتد من احلرية واإمكانيات امل�ساركة يف  بلورة الآراء والروؤى، وجاء مع ذلك 
التقني الثالثي بني الإنرتنت والتلفزيون واملوبايل وهو ما خلق ف�ساًء �سا�سًعا لتطوير  الزواج 
ا  املتاحة عربيًّ الإعالمية  التقنيات  التعرف على حجم  ل�سرورة  الدميقراطية، ودفع  املمار�سات 
والتحول  الإ�سالح  عمليات  ل�سالح  توظيفها  اأو  منها  ال�ستفادة  تعطيل  على  القدرة  ومدى 

الدميقراطي.

�سحيح اأن اأرقام امل�ستخدمني لالإنرتنت يف العامل العربي يف ازدياد مطرد فقد بلغوا ح�سب 
اإح�سائيات  معجم املواقع الإليكرتونية يف �سبتمرب املا�سي اأكرث من 33 مليون م�ستخدم اأي ما 
ن�سبته 5و17% من عدد ال�سكان، وهي ن�سبة اأقل من امل�ستوى العاملي  باأربع نقاط على الأقل، 
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اإل اأن الالفت للنظر اأن هناك تزايًدا وا�سًحا يف ن�سبة الإقبال على ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت، 
اإىل 8.29  عام 1999  م�ستخدم  األف  الإنرتنت من 300  م�ستخدمي  ازداد عدد  م�سر  ففي 
ا،  ماليني م�ستخدم يف اأواخر عام 2007، مبعدل زيادة قدره مليون ومائة األف م�ستخدم �سنويًّ
ومتوقع اأن ي�سل الرقم بنهاية عام 2008 اإىل 11.23 مليون م�ستخدم، ويف �سوريا، وهي من 
مابني  فيها  الإنرتنت  م�ستخدمي  ازداد عدد  املعرفة،  تقنيات  ت�سدًدا يف حماربة  البلدان  اأكرث 
عامي 2000 و2007 بن�سبة خم�سة اآلف باملائة، الأمر الذي ي�سري اإىل عجز وا�سح يف فر�ص 

الرقابة ال�ساملة واأن هذا الع�سر اإىل زوال رغم اأي قيود مفرو�سة اأو �ستفر�ص يف امل�ستقبل.

من  حقيقية  ا�ستفادة  تعك�ص  ل  م�سجعة  نعتربها  اأن  ن�ستطيع  التي  الأرقام  هذه  اأن  غري 
اأن و�سائل الت�سال الإلكرتونية مثل الإنرتنت  العربية فرغم  تقنيات الإعالم يف جمتمعاتنا 
الثقافة الأ�سا�سية لدى قطاعات متزايدة من  اأهم و�سائل  اأ�سبحت من  والربيد الإلكرتوين  
�سبكة  واأن  املتخ�س�سة  اأو  العامة  �سواء  املعلومات  على  للح�سول  ا  اأ�سا�سيًّ وم�سدًرا  ال�سباب 
ب�سرعة  لها  الو�سول  ميكن  التي  واملقالت  والأبحاث  الكتب  من  مباليني  حملت  الإنرتنت 
اأن  اإل  امل�ستويات،  كافة  على  املتنوعة  العامل  ثقافات  على  وا�سعة  اآفاًقا  يفتح  ما  وهو  و�سهولة 
خدمات الإنرتنت يف جمتمعاتنا تكاد تكون مقت�سرة على النخبة الثقافية والإعالمية وبع�ص 
البقية  اأما  الأكادمييني. والثلث فقط من هذه النخب ي�ستطيع التعامل مع الن�ص الإجنليزي، 
فلي�ص اأمامهم غري الن�ص العربي الذي ميثل 2 باملائة فقط من حجم ال�سفحات يف العامل فعلى 
يقت�سي  الذي  الأمر  بالإجنليزية  بالعربية مقابل 12بليون �سفحة  مليون �سفحة  مئة  النرتنت 
التعجيل بتطوير حمركات بحث على الإنرتنت بالعربية لتحقيق ال�ستفادة الق�سوى من نعمة 
تقنيات الإعالم التي حتولت يف اأجزاء من بالدنا اإىل نقمة و�ساحة لتبادل ال�سباب وال�ستائم 
والتكفري والتخوين بل واإىل �سا�سة عر�ص لأفالم توثيقية عن ذبح رهائن وحالت اغت�ساب 
مقولة  نتذكر  اأن  لبد  النوع   هذا  من  �سلبية  ظواهر  واأمام  حممول،  بهاتف  �سورت  حقيقية 
موؤلف كتاب )ثورة الإنفوميديا( فرانك كيل�ص الذي يعترب الإنرتنت كال�سيف اأو �سكني املطبخ 
�سالًحا ذا حدين، فالتكنولوجيا بطبيعتها متعادلة القيمة، وم�ستخدمها هو الذي مينحها احلياة 
لي�ستعملها يف ال�سر اأو اخلري، يف القتل والفتك اأو يف جتميل وجه احلياة وزيادة هوام�ص احلرية 

والت�سامح فيها.  
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مل تتح �سبكة الإنرتنت والف�ساء الإلكرتوين جمرد فر�ص وتقنيات جديدة تي�سر الت�سال 
اأو احل�سول على املعلومات بل اإنها اأ�سبحت اأي�ًسا و�سيلة اإعالمية خا�سة متاحة لكل مواطن، 
اأو و�سيلة اإعالمية للح�سول على املعلومات وللتداول  فاملدونات اليوم اأ�سبحت مبثابة جرائد 
اأ�سبح ما يوجد فيها من مواد م�سدًرا للمعلومات يف ال�سحافة املكتوبة  العام، بل  ال�ساأن  يف 
حتول  فيها يف  ين�سر  وما  باملدونات  وامل�سموع  املقروء  الإعالمي  الهتمام  �ساهم  وقد  واملرئية، 
بع�ص املدونات اإىل كتب مطبوعة يف دور ن�سر را�سخة،  ويف م�سر على �سبيل املثال بلغ عدد 
املدونات امل�سرية حتى اإبريل 2008 حوايل  160 األف مدونة، الن�سط منها بالفعل 76800 
مدونة، وغالبية املدونني امل�سريني يقعون يف الفئة العمرية من 20 اإىل 30 �سنة، وهناك اأمناط 
متعددة للمدونات امل�سرية حيث اإن هناك مدونات تهتم مبجالت متنوعة وت�سكل 20،7 % 
من اإجمايل املدونات، ومدونات ذات طابع �سيا�سي ن�سبتها 9و18%، ومدونات تعرب عن الهم 
ال�سخ�سي ل�ساحبها 15،5%، ومدونات تهتم بالق�سايا الفنية والأدبية 14،4%، و7% مدونات 
ذات طابع ديني، 4،8 % مدونات اجتماعية، اأما تلك التي تهتم بق�سايا العلم والتكنولوجيا 
فال تتجاوز ن�سبتها 4%، وقد بلغ من تنامي قدرة حركة املدونني خا�سة يف تبنيهم ق�سايا معينة 
اإىل جناحهم يف حتويلها اإىل ق�سية راأي عام، وتقدمي عدد من املو�سوعات التي تظهر يف املجتمع 

على اأنها جرائم اإىل الق�ساء وهو ما اأعطى حركة هذه املنظمات املزيد من الزخم.

وبالإ�سافة اإىل املدونات هناك ما يعرف بظاهرة الفي�ص بوك الذي انت�سر فجاأة منذ ما يقرب 
الأخبار.  وعر�ص  والجتماعي  الإن�ساين  للتوا�سل  و�سيلة  بو�سفه  بداأ  وقد  اأعوام،  ثالثة  من 
تناه�ص  اأو  بعينها  بت�سكل جمموعات تدعو لفكرة  ي�سمح  اإىل ف�ساء  الوقت حتول  اأنه مع  اإل 
موقًفا ما. وميكن لأي مت�سفح ملجموعات الفي�ص بوك اأن يدرك كم التنوع الالنهائي والرثاء 
يف الأفكار املطروحة، وميكن اأي�ًسا متابعة التحولت الفكرية وكل ما يجد يف �ساحة "اجليل 
اجلديد"من ال�سباب الأكرث ا�ستخداًما للفي�ص بوك والذي حتول على يديه اإىل فزاعة حقيقية 
للعديد من احلكومات بعد اأن اأ�سبح اأداة فاعلة يف ممار�سة كل اأ�سكال الحتجاج ال�سيا�سي 
وال�سغط على احلكومات وتعبئة الراأي العام، هكذا حتول الإعالم الإلكرتوين الذي فر�سته 
ثورة املعلومات اإىل اأداة هامة يف حما�سرة هيمنة الدولة على املجال الإعالمي وقدرتها على 

فر�ص الرقابة عليه، وفتح اآفاقا جديدة للم�ساركة ال�سيا�سية وممار�سة حرية الراأي والتعبري. 
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الت�سالية  الثورة  لأن  وذلك  املطلقة!  التعبري  ع�سر حرية  هو  العوملة  ع�سر  اأن  جند  هكذا 
الكربى التي قربت امل�سافات بني الب�سر ب�سورة مل تعرفها الإن�سانية من قبل ا�ستطاعت من 
لها  حدود  ل  منابر  متنح  اأن  الإنرتنت،  و�سبكة  الف�سائية  والقنوات  ال�سناعية  الأقمار  خالل 
اأن  ملن ل �سوت لهم. وهكذا فمن متنعه حكومته من حرية التفكري وحرية التعبري ي�ستطيع 
ي�سمم لنف�سه موقًعا على الإنرتنت،  ويذيع اأفكاره كما ي�ساء، بل اإن احلوار املتعدد اجلوانب 
ي�سبح يف اآفاق الف�ساء بغري قيود من خالل غرف الدرد�سة على الإنرتنت، واأ�سبحت �سبكة 
ذات  الدول  يف  خا�سة  الدميقراطي،  التحول  عملية  دعم  يف  فعال  ب�سكل  ت�ساهم  الإنرتنت 
النظم الت�سلطية التي ت�سهد ات�ساع نطاق النفاذ على الإنرتنت، وذلك نتيجة للميزات الن�سبية 
التي توفرها �سبكة الإنرتنت فيما يتعلق باحل�سول على املعلومات وتبادلها، وفر�ص اإجراء تلك 
ا .كما اأن توفر الإنرتنت يوفر فر�سا متزايدة  الت�سالت على نطاق وا�سع بتكلفة حمدودة جدًّ
لتو�سيع حجم م�ساهمة املواطن يف �سناعة القرار ال�سيا�سي – جوهر الدميقراطية – من خالل 
ما متثله �سبكة الإنرتنت من م�سدر مهم لتنمية املعارف الفردية حول الق�سايا مو�سوع احلوار 
واجلدل ال�سيا�سي داخل املجتمع، مبا يف ذلك ق�سية الإ�سالح والتحول الدميقراطي، وزيادة 
الوعي بعمليات �سنع القرار ال�سيا�سي، وانت�سار املعرفة داخل املجتمع والق�ساء على حالت 
من  احلكومية  ال�سيا�سات  يف  ال�سفافية  تعميق  يف  الإنرتنت  �سبكة  ت�ساهم  هكذا  احتكارها، 
خالل ما توفره من فر�ص تدفق املعلومات من احلكومة اإىل املواطنني والعك�ص، وما وفرته من 
فر�ص مهمة ملمار�سة حريات التعبري والعمل ال�سيا�سي للقوى ال�سيا�سية املحجوبة عن ال�سرعية 
ملمار�سة  املتاح  ال�سقف  تتجاوز  واإ�سالحية  �سيا�سية  روؤى  تطرح  قد  التي  ال�سيا�سية  القوى  اأو 

حريات التعبري، لأ�سباب �سيا�سية اأو دينية اأو ثقافية.

 الإعالم الإلكرتوين والف�سائيات وال�سماوات املفتوحة





الف�سل الرابع
املجتمع املدين ودور الإعالم

يف ن�سر ثقافة الدميقراطية )4(

"دور الإعالم واملجتمع املدين يف حتقيق  اأثناء املوؤمتر حتت عنوان  )4( يعتمد هذا الف�سل على الأفكار التي وردت يف املناق�سات 

التنمية  تقارير  اأ�سا�سية  وب�سفة  املحور،  هذا  للمناق�سة حول  قدمت  التي  الأوراق  على جميع  الدميقراطية" وكذلك  املمار�سات 
الإن�سانية والتي ت�سدر عن املكتب الإقليمي للربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة وال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي خالل الفرتة 
اإدوارد�ص  وبانفليد  الكاتب 1971،  والد�ستور"، جملة  "الربجوازية  بعنوان  اأحمد  الكرمي  عبد  عمل  واأوراق  من2005-2002، 
"ال�سلوك احل�ساري واملواطنة يف املجتمعات الليربالية"، ووهيب معلوف - الأخبار اللبنانية  - ترجمة �سمري عزت ن�سار بعنوان 

.2005-2001 الفرتة  خالل  العربية  الأهلية  للمنظمات  العربية  ال�سبكة  وتقارير  العام"،  "الف�ساء 





التطور التاريخي للعالقة بني العام ال�سيا�سي واخلا�ص ال�سيا�سي
التحول  موجة  اأمام  كبري  حد  اإىل  منغلقا  طويلة،  �سنني  مدى  على  العربي،  العامل  ظل 
بني  فيما  تباينات  وجود  ورغم  الأخرى.  العامل  اأجزاء  معظم  اإىل  امتدت  التي  الدميقراطي 
ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي والثقايف يحدث بخطى  فاإن الإ�سالح  البلدان املختلفة 
قد  اجلديدة  الألفية  حلول  واكبت  التي  احلديثة  التطورات  ولكن  العربي.  العامل  يف  بطيئة 
اأ�سرعت بطريقة لفتة لالنتباه من حركة الإ�سالح والتغيري على امتداد العامل العربي، كما 
�ساهمت العوامل اخلارجية التي اأ�سلفنا ذكرها اآنفا يف و�سع العامل العربي اأمام حتديات غري 
املتعلقة  اخلارجية  الإ�سرتاتيجية  وامل�سالح  للعوملة  املت�ساعدة  الوترية  اإليها:  وي�ساف  م�سبوقة، 
امل�ستوى  على  اأما  والت�سالت.  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  املت�سارعة  والثورة  باملنطقة 
الداخلي فقد �سهدت املجتمعات العربية �سعود العديد من الأ�سوات املطالبة بالتغيري على 

جميع اجلبهات.

اأ�سدرها الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة على امتداد  وت�سري تقارير التنمية الإن�سانية التي 
ال�سنوات املا�سية وحتى عام 2005 واأعدته نخبة من الباحثني العرب اإىل فجوات هائلة فيما 
يتعلق باحلريات ال�سيا�سية، ومتكني الن�ساء، وامل�ستوى املعريف، حيث ت�سري التقارير اإىل اأن العامل 
العربي يقع يف موقع ُمتَدّن يف جمال احلريات ال�سيا�سية مقارنة بباقي الأقاليم يف العامل، وذلك 
على اأ�سا�ص جمموعة متنوعة من املوؤ�سرات التي تقي�ص امل�ساركة ال�سيا�سية واحلريات املدنية 
واحلقوق ال�سيا�سية واملجتمع املدين؛ واأ�سار التقرير اأي�ًسا اإىل اأن املنطقة تت�سم مب�ساركة �سيا�سية 
قا�سرة وغياب لفر�ص التعبري وممار�سة املحا�سبية. كما اأ�سار اإىل "العجز املعريف" للمنطقة مبينا 
اإنتاج  ُمتَدّن يف  القدرة  م�ستوى من  لديه  العربي  العامل  – اأن  اأخرى  اإح�سائيات  – �سمن 
املعلومات والتكنولوجيا وا�ستخدامها مقارنة بباقي اأجزاء العامل، واأن 6.06% فقط من ال�سكان 
ا يف وقت �سدور  ي�ستعملون ال�سبكة الإلكرتونية، و0.02% منهم فقط ميتلكون حا�سوبًا �سخ�سيًّ
التقرير. كما تطرق التقرير اإىل ال�سعف يف جمال البحث العلمي والفكر الإبداعي يف املنطقة. 
وانتهى التقرير اإىل اأن العامل العربي يقف يف مفرتق طرق؛ فاإما اأن ي�ستمر على الو�سع القائم مع 
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ا�ستمرار طرح �سيا�سات غري فعالة ل تتعامل مع التحديات التي تواجه املنطقة، واإما اأن ي�سعى 
اإىل اإحداث نه�سة عربية ت�ستند اإىل التنمية الب�سرية ويتم موا�سلة حتقيقها بطريقة جادة.

وعلى �سعيد الإ�سالح ال�سيا�سي نادت تقارير التنمية الإن�سانية ب�سرورة اإجراء "انتخابات 
حرة، ونزيهة، وفعالة، ومنتظمة" على جميع امل�ستويات، مع املطالبة بحق اأحزاب املعار�سة يف 
الوجود على ال�ساحة ال�سيا�سية. واأكدت على اأهمية متابعة ال�سلطة التنفيذية من خالل متكني 
ال�سلطة الت�سريعية من م�سئولية الإ�سراف كما ينبغي، اإىل جانب التاأكيد على �سرورة وجود 
باإزاحة العقبات والعراقيل الإدارية لتمكني املجتمع املدين.  ق�ساء م�ستقل. واأو�سى التقرير 
التعبري،  حرية  منها  وخا�سة  للمواطنني  الأ�سا�سية  احلقوق  و�سمان  القانون،  ب�سيادة  ونادى 
بالق�ساء على  اأخريا  التقارير  واأو�ست  وامل�سئول،  الإعالم احلر  تطوير  كما حث على �سرورة 
التحيز املبني على اأ�سا�ص النوع الجتماعي يف �سوق العمل، و�سددت على �سرورة الهتمام 
بالبحوث والتنمية يف "العلوم املعرفية". وانتهت اإىل �سرورة العمل على اإحداث بع�ص التغيري 

يف املنطقة من خالل اإ�سالح �سامل: �سيا�سي واقت�سادي واجتماعي وثقايف.

ويف الوقت نف�سه الذي �سدرت فيه هذه التقارير، ارتفعت اأ�سوات عديدة يف اأرجاء الوطن 
العربية  الدول  جامعة  فاأ�سدرت  الإ�سالحية؛  الربامج  من  متنوعة  اأ�سكال  تقرتح  العربي 
احلاجة  حول  وت�سريحات  بيانات  احلكومية  غري  واملنظمات  العربية  احلكومات  من  والعديد 
اإىل الإ�سالح تعبريا عن �سحوة املجتمع املدين مبفهومه الوا�سع كطرف يف عملية الإ�سالح، 
وهنا من املهم الإ�سارة اإىل اأن هذا املفهوم العام للمجتمع املدين يتجاوز النظرة ال�سيقة والتي 
حت�سره فقط يف املنظمات الأهلية اأو غري احلكومية فالدولة احلديثة تتاأ�س�ص على كيان منق�سم 
اإىل عن�سرين متمايزين: الدولة باملعنى الدقيق والتي حتيل على الف�ساء ال�سيا�سي من جهة 
اأخرى. ويوؤدي  واملجتمع باملعنى ال�سيق والذي ي�سكل ما ي�سمى باملجتمع املدين من جهة 
هذا النف�سال بني الدولة واملجتمع اإىل ظهور جمالني متمايزين: جمال عام اأي جمال الدولة 
وجمال خا�ص اأي جمال املجتمع، وباملوازاة مع ذلك ي�سبح لالإن�سان بدوره كيانان متكامالن، 
فهو مواطن من حيث كونه ع�سًوا يف الدولة وهو ما ي�سمح له بامل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية، 
ومن جهة اأخرى فهو فرد ويتمتع مبوجب هذه ال�سفة باحلرية الفردية التي تتيح له اأن يعي�ص 
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حياته ال�سخ�سية التي ميار�ص فيها اأن�سطته اخلا�سة. وبالتايل فاإن الف�سل بني الدولة واملجتمع 
يتيح لالإن�سان النفالت من قب�سة اجلماعة والتمتع بحقه يف الوجود كفرد م�ستقل.

يت�سح من هذا اأن تعريف احلداثة ال�سيا�سية باعتبارها انف�سال بني الدولة واملجتمع جمرد 
الدولة واملجتمع، املجال  الثنائيات:  تتقاطع فيها جمموعة من  عنوان ملنظومة فكرية متكاملة 

العام واملجال اخلا�ص، املواطن والفرد، احلياة العامة واحلياة اخلا�سة.

بني  م�سافة  وجود  �سرورة  على  ال�سيا�سية  للحرية  مفهومه  اأ�س�ص  قد  مونت�سكيو  كان  واإذا 
اأمكن معه ظهور  ما  اأخرى. وهو  واملجتمع من جهة  الدولة  والإن�سان من جهة وبني  املواطن 
ال�ستقاللية  من  بنوع  يتمتع  حيث  ال�سلطة،  مراقبة  من  فيه  ينفلت  )بالفرد(  خا�ص  جمال 
فاحتا بذلك الباب اأمام الف�سل بني الدولة واملجتمع، حيث تتمثل وظيفة الدولة  يف �سمان 
حزمة من احلقوق التي حتقق للمواطن الفرد هذه ال�ستقاللية )مثل حرية التفكري واملعتقد(، 
هذه احلقوق امل�ستقلة متعالية على الدولة وال�سلطة وهذا ما �سيوؤدي اإىل الف�سل بني املجتمع 

ال�سيا�سي واملجال اخلا�ص بالفرد.

وال�سيا�سي ملجتمعاتنا كان هناك  بالتاريخ الجتماعي  يرتبط  ما  اأي�ًسا وهو  الإطار  يف هذا 
ومازال �سراع مفهوم حول طبيعة  املجال اخلا�ص وطبيعة املجال العام، وما ينتمي اإىل كليهما 
يبداأ  العام  فاملجال  احلدود،  هذه  حتديد  يف  الب�ساطة  من  الرغم  على  وممار�سات،  حقوق  من 
من حيث تنتهي خ�سو�سية الفرد باأحوالها و اأماكنها وعالقاتها، اإل اأن املفاهيم املرتبطة بهذه 
الق�سية حتولت يف ف�ساء ال�سجالت ال�سيا�سية والتاريخية اإىل جزء من اآلية ال�سراع القائمة يف 
الواقع،عرب عمليات  الإبراز والإخفاء، واآليات ال�ستعمال وال�ستعمال املغالط بت�سدير العديد 
من املفاهيم واملقولت التي ل عالقة لها باملفاهيم احلقيقية، بل يتم �سحنها بدللت ومعان ل 
عالقة لها ب�سياقات ا�ستعمالها املتعددة، وهو الأمر الذي ترتتب عليه يف بع�ص الأحيان نتائج 
العامة  النظرية  العنا�سر  لب�سط هذه  ما يدفعنا  اإن  ال�سيا�سي.  العنف  مولدة لكثري من مظاهر 
تلعبه  الذي  الدور  اإبراز  اإىل  الرامي  م�سعانا  هو  واملفاهيم  وامل�سطلحات  الكلمات  مو�سوع  يف 
املفاهيم يف اجلدل ال�سيا�سي والتاريخي. فاإذا كانت املفاهيم تن�ساأ يف املجال املعريف باعتبارها 
اأدوات للتوا�سل واحلوار والتعقل، فاإننا نالحظ اأي�ًسا اأنها ميكن اأن ت�ستعمل كو�سائل مناه�سة 

املجتمع املدين ودور الإعالم يف ن�سر الدميقراطية
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ملا ذكرنا، وخا�سة عند ا�ستعمالها بالطرق التي ت�سحنها بدللت خمتلفة عن الدللت التي 
اآلت اإليها يف �سياق �سريورة ت�سكلها. فقد يح�سل مثاًل اأن يتم ا�ستدعاء املفهوم بدللة تاريخية 
ترتبط بلحظة من حلظات ت�سكله، اأي ترتبط بلحظة تاريخية ل عالقة لها بالدللت الراهنة 
اأمام جدل غري  بالتايل   فن�سبح  تطوره،  �سياقات  يحملها يف  اأ�سبح  املفهوم  اأن  يفرت�ص  التي 
ا، وهذا الأمر ترتتب عليه  ا وتاريخيًّ اإىل معطيات حمددة واقعيًّ متكافئ نظرياً، جدل ل ي�سري 
معارك وخ�سومات ل تقوم على ت�سورات وا�سحة، بل اإن اجلدل املغالط يف هذه احلالة ي�سبح 
املنتج،  اجلدل  لآليات  كابحة  عوائق  ذلك  عن  فينتج  والتوا�سل،  احلوار  ف�ساء  على  مهيمًنا 
ون�سبح مرة اأخرى اأمام تقاطعات يف الآراء واملواقف والت�سورات ل ت�سمح بتطوير احلوار، كما 
ل ت�سمح بالو�سول اإىل نتائج حمددة ومتفق عليها. وهذا الأمر يف�سر يف جانب منه كثرياً من 
التخندقات ال�سيا�سية واملذهبية ال�سائعة يف املجال ال�سيا�سي واملجال العقائدي، يف الفكر ويف 

الواقع املعا�سر.

ولقد �سهدت عملية التطور التاريخي لو�سع حدود املجال اخلا�ص وحمايته )تنظيم احلقوق 
الإن�ساين جهوًدا  التاريخ  امتداد  على  والدولة(  الفرد  بني  العالقة  وتقنني  الفردية  واحلريات 
اأو العقد الجتماعي، والذي ينطوي  بطبيعته  اإىل ما ي�سبه التفاق  ون�سالت طويلة انتهت 

على فكرتني تقدميتني هما:

1- ال�سلطة تنبثق اأ�سا�سا من اإرادة الأفراد الذين يتاألف منهم املجتمع، وبالتايل فممار�ستها 
تخ�سع لإرادتهم  ول تكون م�سروعة اإل يف احلدود التي يقبلون بها بهذه ال�سلطة. وهو 

املبداأ املعروف باأن الأمة هي م�سدر ال�سلطات.

2- �سرورة اأن يت�سمن العقد الجتماعي  القواعد التف�سيلية  التي تتم على اأ�سا�سها عملية 
واملحكومون(  )احلكام  اجلميع  يعرفها  اأن  يجب  والتي  للمجتمع   ال�سيا�سي  التنظيم 
م�سبقا، وت�سري عليهم جميًعا  ويطلق على تلك القواعد الد�ستور والذي يقوم على 

ثالث قواعد اأ�سا�سية:
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اأولها: هي تقييد �سلطة احلاكم وخ�سوعه لقواعد معينة  حمددة م�سبقا  ل ميار�ص  اخت�سا�سه  
اإل يف حدودها، واإل اعتربت �سلطته غري �سرعية  واعترب هو نف�سه طاغية، وهذا املفهوم 

يعرف اأي�ًسا با�سم مبداأ "�سيادة القانون".

ثانيها: يتمثل يف جمموعة معينة من احلريات اأو احلقوق الفردية والتي ت�سكل حيز املجال 
اخلا�ص والتي ل ي�ستطيع احلاكم اأن مي�سها اأو يتدخل فيها بالتعديل والتحوير، وتعترب 
يف الوقت ذاته قيًدا على �سلطته وكان يطلق عليها فيما م�سى م�سطلح احلقوق الطبيعية  

ثم �سار يطلق عليها احلقوق املدنية.

ثالثها: ت�سور معني لتنظيم عملية احلكم يف املجتمع مبا ي�سمن األ ترتكز ال�سلطة يف يد 
واحدة اأو يف م�سلحة �سخ�ص واحد اأو اأن ت�ستخدم يف ا�سطهاد من لي�ص بيدهم ال�سلطة 
التي  القواعد  و�سع  اإطاره  يف  يتم  والذي  ال�سلطات  بني  الف�سل  مببداأ  يعرف  ما  وهو 
تنظم منط العالقات يف املجال العام وم�ساركة املواطن فيه وكيفية مراقبته ل�سلطة الدولة 

والتزامها بالقانون وعدم اعتدائها على املجال اخلا�ص.   

هنا يجب التاأكيد على اأن �سروط حماية املجال اخلا�ص ل ترتبط فقط بالتحديد الدقيق 
الد�ستور  )كما  احلاكمة  ال�سلطة  فيه  تتدخل  اأن  يجب  ل  التي  اخلا�سة  احلدود  اأو  للحقوق 
لهذا  وجتاوزها  تخطيها  عدم  ب�سمان  ولكن  خلفها،  الأغلبية  حجم  كان  مهما  والت�سريعات( 
املجال اخلا�ص، مبعنى وجود موؤ�س�سات وقوانني قادرة على اكت�ساف متى تكون تلك احلقوق 
قد انتهكت وت�سع حًدا لنتهاكها، هذه املوؤ�س�سات التي يقف وراءها راأي عام قوي ينتف�ص 
ويكافح من اأجل حماية حقوق املواطنني )اأي حقوق كل فرد واأي اأقلية( من �سوء ال�ستغالل 
�سلطة  كانت  لو  حتى  ال�سلطة  تلك  كانت  اأيا  احلاكمة  ال�سلطة  قبل  من  خا�سة  النتهاك  اأو 
الأغلبية، ففي املجتمعات  الليربالية والدميقراطية بالفعل ي�ستقر م�سبقا يف وعي من يفكر من 
اأبنائها يف انتهاك القانون باأن جهده هذا لبد اأن يف�سل لأن الراأي العام لن ينتظر دون حراك 

حتى يراه ينجح يف انتهاك القانون.

املجتمع املدين ودور الإعالم يف ن�سر الدميقراطية
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فالراأي العام ي�سع حماية املجال اخلا�ص )احلقوق املدنية( فوق كل �سيء اآخر وهي حال 
من ال�سعب مواجهتها يف البلدان الغربية، وذلك لر�سوخ ال�سياق الجتماعي والثقايف الذي 
ل يجعل لأي ارتباط اأو اإميان الأ�سبقية على حماية احلقوق الفردية، مبا يف هذا احلقوق التي قد 
تكون ممار�ستها هجومية على نحو �سافر على اأغلب اأع�ساء املجتمع، هذا التعار�ص بني حقوق 
الفرد وحقوق املجتمع اأو اجلماعة يفر�ص حتمية وجود اأ�سلوب اأو نهج اأو اأداة توازن بني �سالح 
الفرد و�سالح املجتمع، مبعنى اآخر الإدارة الر�سيدة لت�سارب امل�سالح واملطالب، حتى ل يتحول 
هذا الت�سـارب اإىل نزاعات كامنة �سرعان ما تنفجر وتهدد قوام الوطن ذاته، هنا ر�سوخ روح 
نطاق  موؤ�س�سات مدنية حمرتمة وعلى  بوجود  املجتمع  ومتتع  بها  املرتبطة  واملمار�سات  املواطنة 
القيام  تطلب  اأو  على  ت�سجع  التي  التفكري  ومناذج  املمار�سات  نطاق  ات�ساع  وكذلك  وا�سع، 
بتنازلت للحفاظ على درجة من التنا�سق ل ميكن للمجتمع اأن ي�ستمر بنجاح دونها، هو �سمام 
الأمان يف بناء هذه الأداة التي يطلق عليها ال�سلوك احل�ساري اأو الروح اجلماعية لالأمة، والتي 
متيز احلياة ال�سيا�سية يف املجتمع املتمدن والدميقراطي، حيث تعطي هذه الروح الهتمام البالغ 
مل�سلحة املجتمع وامل�سالح العامة بدون افتئات على حقوق الفرد، هذا ال�سلوك احل�ساري يعرب 

عن ر�سوخ حدود املجال اخلا�ص، وفاعلية وات�ساع م�ساركة املواطن يف املجال العام.

بهذا املعنى، يرتبط املجال اأو احليز اخلا�ص بالعديد من احلقوق واملمار�سات والتي ا�ستقرت 
كرامة  والعتقاد،  الفكر  حرية  والتعبري،  الراأي  حرية  مثل  مدنية  وحريات  كحقوق  بكاملها 
وحرمة اجل�سد الإن�ساين، حق العمل، حق ال�سكن وحرية التنقل، حق وحرمة امللكية اخلا�سة 
مطالبة  هي  بل  تنتهكها  اأن  للدولة  يحق  ول  بالفرد   ملت�سقة  وممار�سات  وهي حقوق  ..اإلخ، 
بحمايتها من اأي اعتداء �سواء جاء من موؤ�س�ساتها اأو من قبل اأفراد اأو جماعات اأخرى موجودة 

يف املجتمع.

يف  يوميا  يدخل  بل  الآخرين  عن  معزول  املجتمع  يف  يعي�ص  ل  املواطن  اأو  الفرد  ولأن 
اأو جماعات اأخرى وكذلك مع الدولة وموؤ�س�ساتها  اأفراد  ع�سرات العالقات والتعامالت مع 
وهي بال�سرورة عالقات وتعامالت  توؤثر على م�ساحله وحياته، بل وعلى احلقوق واملمار�سات 
التي تنتمي اإىل املجال اخلا�ص، ظهرت اأهمية املجال اأو الف�ساء العام والذي يق�سد به ذلك 
احليز الو�سيط الذي ين�ساأ بني املجال اخلا�ص والدولة، بعبارة اأو�سح، هو ذلك احليز الذي يتيح 
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جلمهور املواطنني بلورة و�سياغة موقفهم وروؤاهم العامة، فيما يخ�ص حياتهم امل�سرتكة واملجال 
العام مفتوح من الناحية املبدئية يف وجه كل املواطنني املعرتف لهم باحلق يف التجمع والتعبري 
احلر عن اآرائهم، وممار�سة عملية نقد ال�سلطة ومراقبتها. وهو ما يعني اأن الف�ساء العام بهذا يلعب 
دورا يف اإ�سفاء امل�سروعية على ال�سلطة ال�سيا�سية )اأي على الفعل ال�سيا�سي للدولة(، لكنه من 
جهة اأخرى يعد و�سيلة ناجعة، يف نطاق الدميقراطية، لتحويل طبيعة هذه ال�سلطة؛ وتوجيهها 

والتاأثري فيها لتتالءم اأكرث فاأكرث مع طموحات املواطنني وتطلعاتهم ومطالبهم. 

وفق هذا املنظور ي�سبح غياب القيود عن املجال العام �سرطا رئي�سا لتكوين راأي جمهور 
املواطنني واإرادتهم. وهنا يجب التفريق بني جمموعة الآراء الفردية التي تن�ساأ هكذا بكيفية 
التي ل  العامة  ال�سيا�سات  من  املواقف  وبني  ال�سطحية.  ال�ستطالع  بو�سائل  وت�ساغ  معزولة 
م�سبوقة  وكانت  اأ،  وُمَعبَّ حر  عام  حتققت يف جمال  اإذا  اإل  حقيقة  العام  للراأي  عاك�سة  تكون 
�سلًفا بتكوين للراأي مت�سل بهذه ال�سيا�سات املعرو�سة. وهنا حتديًدا يظهر دور و�سائط الإعالم 
مبختِلف اأ�سكالها، ودور املثقفني والن�سطاء ال�سيا�سيني ومنظمات املجتمع املدين واخلرباء الذين 
اعتنقوا قيم الت�سامن وكر�سوا ق�سًطا من وقتهم للتدخل يف ق�سايا ال�ساأن العام، وتب�سيط الأمور 
املعقدة يف القت�ساد وال�سيا�سة والجتماع وغريها من امليادين املتخ�س�سة، وامل�ستغلقة اأحيانا، 
املجتمع ب�سفة عامة،  العمومي يف  الراأي  والرفع من م�ستوى  املواطنني  تنوير  بق�سد  و�سرحها 
فهوؤلء جميعا ي�ساهمون باأ�سكال متفاوتة وبطرائق متباينة وباأق�ساط خمتلفة يف تعبئة املواطنني 

وتنوير الراأي عندهم بخ�سو�ص امل�سائل املعرو�سة للنقا�ص.

بهذا يكت�سب الراأي العام الذي يفرز ويتبلور يف املجال العام  اأهميته من كونه طاقة للتاأثري 
وي�سبح قابال لال�ستثمار يف املجال ال�سيا�سي ويف التاأثري على  ال�سلوك النتخابي للمواطنني. 
لذلك فاإن الأع�ساء النافذين يف الن�سق ال�سيا�سي يعرفون بدورهم اأن �سلطتهم )ال�سيا�سية( ل 
تكون م�سروعة اإل اإذا كانت مُتثِّل هذا الراأي الذي تبلور يف املجال العام ومبقدار ا�ستجابة النظام 
ال�سيا�سي وتوافقه مع الآراء واملواقف التي تتولد يف املجال العام وا�ستطاع التعبري عنها كلما 
التي  امللزمة  القرارات  اأن يرى يف  ا�ستقرت م�سروعيته، لهذا يجب على املجتمع  اأو  تزايدت 
ت�سدر عن ال�سلطة ال�سيا�سية تعبريا عن م�ساحله وجت�سيًدا حلقوقه املن�سو�ص عليها يف الد�ستور 

واإحقاقا لها، ولي�ص اإخالًل بها اأو هتًكا لها.

املجتمع املدين ودور الإعالم يف ن�سر الدميقراطية



الإعالم والدميقراطية وامل�سئولية املجتمعية80

ال�سيا�سية  ال�سلطة  العام ميدانا تعربه وتتقاطع فيه �سلطتان هما  بهذا الفهم ي�سبح املجال 
)�سلطة الدولة والنظام ال�سيا�سي( النازلة من اأعلى، و�سلطة مدنية تلقائية خلقها املواطنون عرب 
العام طابعه احليوي واملتجدد  في على املجال  ُي�سْ التقاطع  العام، وهذا  م�ساركتهم يف املجال 
الذي ي�سمه بالتوتر وال�سراع، وي�سري علماء الجتماع والفل�سفة مثل الفيل�سوف الأملاين يورغن 
عالقات  بناء  على  الب�سر  قدرة  زادت  العام  الف�ساء  م�ساحة  ات�سعت  كلما  اأنه  اإىل  هابرما�ص 
ت�سامنية، والتفاهم على املعنى العام للحاجات وامل�ساكل. فالف�ساء العام يتميز بنمط عالقات 
اأو  الفردي  بالطابع  املجال اخلا�ص  يتميز  فيما  اإليها.  التي يدعو  الأهداف  تقوم على عمومية 
من  التي  امل�سرتكة  القاعدة  بناء  تعزيز  اإىل  ي�سعى  العام   فاملجال  الأهداف،  لتلك  احل�سري 
روؤية  ببناء  ي�سمح  مبا  املتبادل،  الفهم  حّيز  املختلفة  النظر  ووجهات  احلاجات  تدخل  خاللها 
اأنا�ص من خمتلف ال�سرائح الجتماعية. وهو ما يتطلب  منفتحة وا�ستيعابية ت�سعى اإىل جمع 
منطاً من التوا�سل حمكوماً بفر�سية اأّن كّل فرد �سوف ُيعطى الفر�سة لي�سرح �سوابية حاجاته 
ووجهة نظره. مبا يعني اأن املجال العام يقوم على منط من العالقات مينح الأفراد امل�ساركني فيه 
الفر�سة للعمل لتكون لهتماماتهم، وم�ساكلهم وحاجاتهم، معاين عاّمة ُتعّد جديرة بالهتمام 
الفّعال من عموم اجلماعة. اأّما امل�ساركة يف »الف�ساء العام«، فهي مفتوحة اأمام كّل هوؤلء الذين 
ينخرطون يف عملية من التفكري املتبادل يف ما ُيعّد م�سرتكاً يف تطّلعاتهم وجتاربهم وحاجاتهم 
اإىل  حتما  تف�سي  م�سرتك،  هو  مبا  املتبادل  العرتاف  على  املبنية  العملية  وهذه  وم�ساكلهم. 

ا. ا عامًّ ا �سيا�سيًّ اإعالن خيارات ومطالب ذات اأبعاد تطال املجتمع باأ�سره، وتتطلب ردًّ

هذا الفهم لطبيعة املجال العام الذي يج�سد اأعلى م�ستويات امل�ساركة ال�سيا�سية للمواطن 
يف الدولة احلديثة من خالل وجود راأي عام قوي )ناقد/مراقب/موؤثر( ل يتحقق فعليا اإل عرب 
اإعالم حر وم�ستقل يتيح الفر�سة لتداول حقيقي يف ال�ساأن العام، ومنظمات جمتمع مدين 
فاعلة قادرة على ح�سد وتنظيم حركة املواطنني ب�سكل حر وطوعي للدفاع م�ساحلهم واآرائهم 

ب�سكل �سلمي.

ويختلف التعريف القانوين ملنظمات املجتمع املدين يف البلدان العربية ويتباين  اإىل درجة 
كبرية من بلد عربي لآخر، ومن خالل الدرا�سات الدولية املقارنة يتبنى تقرير املنظمات الأهلية 
العربية مفهوما حمددا ملنظمات املجتمع املدين، ميكن اأن تندرج يف اإطاره كل املنظمات املدنية 
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العربية ب�سرف النظر عن الإطار القانوين  الذي  ينظم عملها، وي�ستبعد اأي�ًسا اأي منظمات ل 
تتحقق فيها جوانب هذا املفهوم حتى لو كان تو�سيفها القانوين يف اأحد البلدان يدرجها �سمن 
منظمات العمل املدين، وي�سرتط هذا املفهوم اأن تتوفر يف منظمات املجتمع املدين ال�سمات 

التالية:

اأن تكون املنظمة انعكا�ًسا ملبادرة تطوعية من قبل املواطنني وت�ستند بالأ�سا�ص اإىل عمل    -
اأو جهد تطوعي.

غري هادفة للربح وت�سعى لتحقيق النفع العام للمجتمع ككل اأو لبع�ص فئاته.   -

اأو  املنظمة  اأع�ساء  توزع على  فهي ل  اأن�سطتها  الأرباح من  بع�ص  املنظمة  اإذا حققت    -
اأع�ساء جمل�ص الإدارة.

تعك�ص ا�ستقالل ذاتيا عن احلكومة  وتدار ب�سكل م�ستقل من قبل اأع�سائها.  -

�سة مبعنى اأن ن�ساطها م�ستقل عن الأحزاب ال�سيا�سية والتناف�ص للو�سول اإىل  غري م�سيَّ   -
ال�سلطة.

املجتمع املدين العربي: حتديات النطالق والتاأثري يف عملية 
الإ�سالح ون�سر الثقافة الدميقراطية 

اأن  �سنجد  احلديثة،  املدين" والدولة  "املجتمع  مفهوم  بني  يربط  الذي  ال�سياق  هذا  يف 
هذا املفهوم مل ينبع من داخل املجتمعات العربية، اللهم اإل اإذا و�ّسعنا مفهومها اإىل الدائرة 
الف�سيحة ملفهوم امل�سورة؛ وقد ارتبط هذا املفهوم مبنظومة املوؤ�س�سات التي يقوم عليها املجتمع 
الدميقراطي والدولة املدنية التي تقّر بكل حقوق املواطنة لكل اأفراد ال�سعب ب�سرف النظر عن 
معتقداتهم الإميانية وتوجهاتهم املذهبية. من اأجل هذه الأ�سباب ظلت فكرة املجتمع املدين 
كاأنها غري متالئمة مع تركيبة املجتمعات العربية، وكثريا ما كان ال�سيا�سيون يجنحون اإىل اإبراز 

هذه الفروق التاريخية.

املجتمع املدين ودور الإعالم يف ن�سر الدميقراطية
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يف  اأ�سا�سي  ارتكاز  حمور  اليوم  اأ�سبحت  والتي  املدين  املجتمع  منظمات  دور  بروز  اإن 
مبادرات  عن  تعبريا   كونها  بحكم  العامل،  جمتمعات  كل  يف  والتحديث  التنمية  عمليات 
م�ستقلة ومنظمة من جانب جمموعات  متنوعة من خمتلف الفئات الجتماعية، تعترب اأف�سل 
اآلية للم�ساركة يف �سنع القرار ور�سم ال�سيا�سات العامة التي تتعلق بنمط توزيع الرثوة والقوة يف 
املجتمع، وذلك من خالل ما تقدمه من دعم وجهد مادي ومعنوي، وما تطرحه من مبادرات 
وحلول، وما تقوم به من اأدوار يف جمال متابعة ومراقبة وتقييم ال�سيا�سات العامة والتدخل اأو 
ال�سغط لتعديل م�سارها، وهنا يربز دور املنظمات الأهلية يف دعم وتر�سيخ الثقافة الدميقراطية، 
وتكامل دورها مع الإعالم، حيث تتحول تلك املنظمات على اأر�ص الواقع اإىل اأطر ت�سهم يف 
تدريب اأع�سائها على املمار�سة الدميقراطية من جهة واإىل اإحدى اآليات امل�ساركة ال�سعبية من 
اإليه منظمات املجتمع املدين يف العامل العربي، والتي  اأن تنطلق  جهة اأخرى، وهو ما يجب 
مازالت تعاين من حزمة من امل�سكالت التي حتول دون اأن تلعب هذا الدور  يف جمال دعم 

الثقافة والنظام الدميقراطي، وهي امل�سكالت التي ياأتي يف مقدمتها: 

�سعف ا�ستقاللية املجتمع املدين، حيث لبد اأن نفرق بني الف�ساءين املدين وال�سيا�سي، 
فالف�ساء ال�سيا�سي ل يخلق وين�سط كما هو معلوم اإل اإذا ا�ستقل املجتمع املدين عن الدولة 
ومعظم دولنا العربية ما تزال -بكل اأ�سف– ترف�ص العرتاف با�ستقاللية الف�ساء املدين وت�سر 
على ممار�سة و�ساية اأبوية يقت�سيها نزوعها اإىل الهيمنة، حيث توجد قناعة �سائدة  باأن ال�سلطة 
ال�سلطة ومدى  اأ�سلوب حكم هذه  النظر عن  تتاأكد لالأكرث ظهورا يف و�سائل الإعالم بغ�ص 

تعبريها عن م�سالح القطاعات الوا�سعة من مواطنيها. 

العام ل  باأن اخلري  –ح�سب هيجل– على العرتاف  متوقف  املدين  املجتمع  اإن وجود 
ميكن حتقيقه اإل من خالل تطبيق القوانني، و�سعف روح تطبيق القانون واللتزام ال�سارم به 
بدرجات خمتلفة يف جمتمعاتنا العربية ي�سعف من اإمكانية وجود جمتمع مدين قوي، و�سوف 
ل امل�سئولية يف  يجعله جمال لالجتهاد والتنظري قبل اأن يكون ف�ساء للممار�سة، وحتى ل نحمِّ
هذا الو�سع املزري لالأنظمة وحدها لبد اأن نالحظ اأن منظمات املجتمع املدين تتحمل ق�سطا 
من امل�سئولية عن غياب دورها فهي لي�ست بريئة مما يجري حولها، واأ�سلوب عملها امليداين 
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يقوم  على ح�ص  اأن  الذي يفرت�ص  املدين  املجتمع  اأبجديات  اأب�سط  اأحيان كثرية  يخرق يف 
ا.   تطوعي يعرتف بقيم الت�سامح والثقافة املدنية ويقر مبعايري اإدارة اخلالفات �سلميًّ

املتابع لأو�ساع �سيا�سات منظمات املجتمع املدين يف العامل العربي �سيجد اأنها غري م�ستقلة 
�سهال  هدفا  ويجعلها  العادي  املواطن  نظر  م�سداقيتها يف  يقلل من  وهذا  متويلها،  م�سادر  عن 
لتهامات الدولة، كما اأن اخلالفات بني الإ�سالميني والعلمانيني تع�سف باأكرث من منظمة فاعلة 
يف م�سهد يعج مبئات اجلمعيات التي تخاف العمل املدين خارج معناه اخلريي،  فاإذا اأ�سفنا 
اإىل ذلك �سعف الثقافة الدميقراطية ب�سكل عام يف العامل العربي، وغياب احل�ص املدين عن 
الف�ساء ال�سيا�سي العربي، ونق�ص التجربة الرتاكمية ملنظمات املجتمع املدين ندرك اأن دورها 
يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية ما يزال حمدودا وغري مقنع، لأن املمار�سة الدميقراطية غائبة 
داخل تلك املنظمات نف�سها، ومن ل ي�سري اأعماله الداخلية دميقراطيا ل ميكن اأن يكون رافعة 
للدميقراطية، وبالتايل فمنظمات املجتمع املدين مدعوة اإىل تطبيق معايري الدميقراطية وال�سفافية 
ما  وهو  وممار�سات،  قيم  من  اإليه  تدعو  ملا  منوذجا  ت�سبح  حتى  الداخلية  اإدارتها  يف  وامل�ساءلة 
ي�ستدعي �سرورة وجود مدونة لل�سلوك الأخالقي تت�سمن حزمة من املعايري واملبادئ الأ�سا�سية 
التي يجب اأن ي�ستند اإليها العمل يف منظمات املجتمع املدين مثل ال�سفافية وامل�ساءلة والنزاهة 

والدميقراطية وعدم التمييز اأو التع�سب، وقيم الت�سامح واحلوار والتنوع وقبول الآخر.

املجتمع املدين حمروم من ممار�سة العمل ال�سيا�سي مبفهومه الوا�سع املتجاوز لفكرة ال�سراع 
فمازال  املواطنة،  وثقافة  امل�سئولية الجتماعية  وتنمية  امل�ساركة  بق�سية  واملرتبط  ال�سلطة  على 
حتى الآن يغلب التوجه الرعائي واخلريي على التوجه التنموي يف ا�سرتاتيجيات واأ�ساليب 
ال�سيا�سات  مع  ال�ستباك  ل�سرتاتيجيات  تبنيها  وعدم  العربية،  الأهلية  املنظمات  عمل 
اإنتاج كل م�سكالت التخلف والفقر، وال�سعي عرب ال�سغط للتاأثري يف هذه  العامة التي تعيد 
ال�سيا�سات وتغيريها وهو ما يرتبط اإىل حد كبري بجذور و�سمات الن�ساأة الأوىل، حيث جاءت  
نتيجة  ن�سبيا  متاأخرة  احلديث  املوؤ�س�سي  ب�سكلها  العربية  البلدان  يف  الأهلية  املنظمات  ن�ساأة 
وجود نظام الوقف اخلريي  الذي �سكل اإطارا تنظيميا عك�ص املبادرات التطوعية للمواطنني 
لفعل اخلري والت�سامن الجتماعي  يف جمالت الرعاية الجتماعية وال�سحة والتعليم، ورغم 
التنظيمات  ن�ساأة  التب�سريية وال�ستعمار الأجنبي يف  والبعثات  الأقليات الأجنبية  تاأثري  بروز 
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واأطر  الوطنية كمنابر  النخب  قبل  وا�ستخدامها من  كاآليات دفاعية  ب�سكلها احلديث  الأهلية 
للدعوة لالإ�سالح والنه�سة ومقاومة املحتل، اإل اأن جذورها الأوىل التي متتد اإىل نظام الوقف 
اخلريي اأدت اإىل ا�ستمرار ال�سمة الدينية اأو التوجه الديني لقطاع كبري من املنظمات الأهلية 
يف معظم البلدان العربية، وهو ما �سبغ اأن�سطتها بالطابع اخلريي والرعائي، رغم وجود وتزايد 
من  امل�ستفيدين  رقعة  وات�ساع  واحلقوقي  الدفاعي  اأو  التنموي  الطابع  ذات  املنظمات  اأعداد 
اأن�سطتها نتيجة  التاأثري املبا�سر للتحولت القت�سادية والجتماعية على دور املنظمات الأهلية، 
اأثرها الوا�سح  فقد كان لعملية التحول نحو اقت�ساد ال�سوق وتنفيذ برامج التكيف الهيكلي 
على تراجع دور الدولة يف جمال �سمان تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية والرعاية الجتماعية وهو 
ما ظهر ب�سكل وا�سح يف الرتاجع الن�سبي ملخ�س�سات هذه املجالت يف املوازنة العامة، واأدى 
مع انفالت معدلت الت�سخم، وات�ساع نطاق البطالة  اإىل اإفقار وتهمي�ص فئات وا�سعة ومتزايدة 
من املجتمع  اإىل زيادة دور املنظمات الأهلية يف جمال الرعاية الجتماعية وتقدمي اخلدمات 
الأ�سا�سية وتزايد اأعدادها العاملة يف هذا املجال، وعزز بروز اجتاه وا�سح واإن كان حمدوًدا بني 
املنظمات الأهلية يف الهتمام مبكافحة الفقر واحلد من البطالة من خالل تبني ا�سرتاتيجيات 
من  العديد  اهتمام  برز  حيث  الب�سرية  التنمية  عمليات  يف  وامل�ساركة  الجتماعية  التنمية 
البطالة  مبكافحة  اأو  الفقر،  حدة  تخفيف  بق�سية  ولبنان  واملغرب  م�سر  يف  الأهلية  املنظمات 
)م�سر /املغرب( اأو بالتعليم امل�ستمر ومكافحة الأمية )م�سر(  اأو بحماية البيئة )لبنان/م�سر( 

وانتهاًء بق�سايا املراأة )املغرب /م�سر /لبنان(.

 املجتمع املدين ل ين�سط ول يعمل يف فراغ ولكن يف ظل توجهات �سيا�سية واإيديولوجية 
حمددة، فقد مرت جمتمعاتنا العربية ب�سل�سلة من التحولت الأيديولوجية من اقت�ساد خمطط 
اآليات ال�سوق، فما هي الأيديولوجية املحددة  اإىل اقت�ساد حر واعتماد على  و�سيطرة للدولة 
التي تعمل وفقا لها منظمات املجتمع املدين؟ فهناك منظمات جمتمع مدين ت�ستهدف التنمية 
القت�سادية، وهناك منظمات اأخرى تقوم بتقدمي اخلدمات واأ�سكال الرعاية املتنوعة )�سحية 
واجتماعية وتعليمية(، وهناك رجال الأعمال الذين اأن�ساأوا العديد من املوؤ�س�سات الجتماعية 
تعبريا عن اإح�سا�سهم بامل�سئولية املجتمعية جتاه وطنهم، وهو ما اأ�سبح ميثل قطاعا متميزا داخل 
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تذهب  اأين  واإىل  املوؤ�س�سات،  هذه  دور  هو  ما  ال�سوؤال  يبقى  لكن  املدين،  املجتمع  منظمات 
اأموالها، ومن امل�ستفيد منها، وما هيالإجنازات التي حققتها؟ 

امل�سحية  الدرا�سات  كل  ت�سري  العربية،حيث  املدين  املجتمع  منظمات  اأو�ساع  تخلف 
والقرتاب العلمي والنقدي من واقع هذه املنظمات اإىل اأنها تعاين من حزمة من امل�سكالت 
املواطنني  مبادرات  وتنظيم  واإطالق  الدميقراطي  للتحول  قاعدة  ت�سبح  اأن  اإمكانية  تقيد  التي 
الأهلية، وهيمنة  املنظمة  ال�سلطة داخل  امل�سكالت �سعف تداول  اأبرز هذه  اجلماعية، ولعل 
ال�سخ�ص الواحد اأو "ال�سلة"، وا�ستبعاد الن�ساء عن املواقع القيادية، والف�ساد املايل الإداري، 
وتغييب حرية الراأي، وغياب اأو �سعف دور اجلمعيات العمومية وبالتايل غياب ع�سوية هذه 
التطوعي وحمدوديته  العمل  وانح�سار  وبراجمها،  �سيا�ساتها  �سنع  امل�ساركة يف  املنظمات عن 
خا�سة بني فئات ال�سباب، �سعف الإدارة املالية وغياب قيم امل�ساءلة واملحا�سبة، وقلة الكفاءات 
اجلماعي،غياب  العمل  قيمة  ممار�سة  عدم  الأهلية،  املنظمات  يف  والن�سطة  العاملة  واملهارات 
ومواجهة  الجتماعي  التغيري  عملية  يف  الأهلية  املنظمات  اإ�سهام  طبيعة  حول  وا�سحة  روؤية 
حتديات التنمية، وغياب ال�سفافية التي ت�سعف م�سداقية هذه املنظمات، بالإ�سافة اإىل العديد 
للثقافة  كامتداد  تاأتي  والتي  ال�سائدة  املجتمعية  الثقافة  ال�سلبية يف  واملمار�سات  اجلوانب  من 
امل�سئولية  قيم  ال�سيا�سية وغياب  امل�ساركة  اإىل �سعف  ت  اأدَّ و  املجتمع،  ال�سائدة يف  ال�سيا�سية 
التنمية،  وفقا لحتياجات  الأهلية  للمنظمات  املتوازن  التوزيع اجلغرايف  الجتماعية، وغياب 
فا�ستعرا�ص خريطة املنظمات الأهلية العربية ي�سري اإىل تركزها يف احل�سر على ح�ساب الريف 
وحتى داخل املراكز احل�سرية فهي تقل يف املناطق �سديدة الفقر، والتي تتميز بفقر �سديد يف 

الن�ساط ال�سيا�سي.

وهناك القيود الت�سريعية التي حتد من حرية حركة املجتمع املدين وتفر�ص عليه العديد من 
اأ�سكال ال�سغوط والرقابة والتي تختلف من بلد عربي اإىل بلد عربي اآخر، ففي كل البلدان  
العربية )با�ستثناء لبنان( ت�سع الدولة من خالل القانون �سروًطا لتاأ�سي�ص املنظمات الأهلية، 
ومتنح احلكومة احلق يف رف�ص ت�سجيلها، بجانب ما تفر�سه من رقابة على اأن�سطتها  من خالل 
اجلهة الإدارية، والتي متتلك احلق يف حل املنظمة اأو اإدماجها يف منظمة اأخرى اإذا ا�ستوجب 
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الأمر ذلك من وجهة نظرها، كما تفر�ص قدرا من الرقابة على م�سادر متويل هذه املنظمات. وقد 
�سكلت تلك القيود القانونية حمورا لل�سراع واجلدل بني املنظمات الأهلية واحلكومات منذ 
عام 1998 وحتى مطلع 2002 يف العديد من الدول )م�سر /الأردن /املغرب /البحرين(، 
يف حماولة لل�سغط من اأجل رفع تلك القيود واإطالق حرية العمل الأهلي عرب تعديل القانون 
التعديالت  من  قدر  اإحداث  يف  بالفعل  جنحت  التي  ال�سغوط  وهي  جديد،  قانون  و�سع  اأو 
التعديالت  تلك  اأن  اإل  العربية،  البلدان  من  العديد  الأهلي يف  للعمل  املنظمة  القوانني  يف 
التي متتلئ بها  الغالب الأعم على اجلوانب املحافظة والقيود  )با�ستثناء املغرب( حافظت يف 
تلك الت�سريعات، وا�ستمرار هذا  ال�سراع يعك�ص اأزمة الثقة وحالة التوتر يف العالقة بني الدولة  
ومنظمات املجتمع املدين الذي اأ�سبح اأكرث ن�سجا يف اإدراكه للقوانني املقيدة للحريات والتي 
توؤثر بال�سالب على انطالق املبادرات التطوعية للمواطنني، لهذا يعد تطوير الت�سريعات يف هذا 

املجال اأحد موؤ�سرات التحول نحو املجتمع الدميقراطي.

ل ميكن احلديث عن املجتمع املدين دون الإ�سارة اإىل �سلطة الدولة يف جمتمعاتنا العربية 
املوجودة  باملوؤ�س�سات  وال�سيا�سات  واملبادرات  القرارات  كل  تربط  التي  ال�سديدة  ومركزيتها 
مبا�سر  ب�سكل  ي�سعف  املحلية  ال�سلطات  واإ�سعاف  املركزية  الدولة  ف�سيطرة  العا�سمة،  يف 
من  النهاية جزء  املدين يف  املجتمع  لأن  واملبادرة  احلركة  على  قدرته  وي�سل  املدين  املجتمع 
املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  اأدوار  من  العديد  انتزاع  هذا  اإىل  ي�ساف  ال�سيا�سي،  النظام  بنية 
من خالل موؤ�س�سات حكومية خا�سعة ل�سلطة الدولة واأوامرها واإدخالها يف حالة تناف�ص مع 
موؤ�س�سات املجتمع املدين بهدف اإ�سعاف الثقة بها لعدم قدرتها على مناف�سة تلك املوؤ�س�سات 
ال�سراكة بني املنظمات الأهلية  اإيجابية حمدودة لتطوير عمليات  بوادر  احلكومية، ورغم بروز 
اإ�سناد احلكومة للمنظمات الأهلية القيام بتنفيذ  والدولة، وهو التطور الذي يتجاوز عمليات 
بع�ص امل�سروعات اأو تقدمي الدعم املايل لها اإىل قيام املنظمات الأهلية بدور فاعل يف التخطيط 
وهو  الإ�سالح،  دعوات  وتعايل  عام 2002،  منذ  وذلك  والتقييم  واملتابعة  ال�سيا�سات  ور�سم 
ما يعني على اأر�ص الواقع وجود درجة من التكامل وتوزيع الأدوار  وامل�ساواة بني الأطراف 
ال�سريكة  وا�ستبعاد الهيمنة  وتعظيم املزايا الن�سبية لكل طرف �سريك  بجانب توفر ال�سفافية 
يف  متفاوت  وب�سكل  بوادره  بداأت  ال�سراكة  عملية  جلوهر  التحقق  هذا  امل�ساءلة،  واإمكانيات 
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عدد من الدول العربية عرب م�ساركة ممثلي املنظمات الأهلية يف و�سع ا�سرتاتيجيات مكافحة 
الفقر يف بع�ص البلدان )املغرب / لبنان / الأردن / اليمن (، اأو ا�سرتاتيجيات النهو�ص باملراأة 
)املغرب / الأردن(، ا�سرتاتيجيات مواجهة م�سكالت ال�سباب )البحرين(، اإل اأنه رغم ذلك 
مازالت ال�سمة العامة هي وجود فجوة كبرية بني اخلطاب ال�سيا�سي الر�سمي الذي يوؤكد على 
وتوجهات  اإىل خطط  عمل  اخلطاب  ترجمة هذا  يجد  الذي ل  الواقع  وبني  ال�سراكة  اأهمية 
وا�سحة اأو اآليات موؤ�س�سية  حتقق ال�سراكة الفعلية،  لهذا فنحن اأمام مناذج ملبادرات جنينية 
وحمدودة ول�سنا اأمام منط ي�سكل طبيعة العالقة بني الدولة ومنظمات العمل الأهلي، اأو حتى 
بني الأخرية والقطاع اخلا�ص، اأكرث من هذا فحتى مبادرات ال�سراكة التي ميكن ر�سدها تاأتي 
اأو  العربية  الأهلية  املنظمات  جهة  من  تاأتي  ول  الغربية،  التمويل  موؤ�س�سات  من  الغالب  يف 
يدعمه  الإيجابي  الو�سع غري  هذا  ال�سراكة،  باأهمية  العام  الوعي  انخفا�ص  يعك�ص  مما  دولها، 
اختفاء مفهوم ال�سراكة من اخلطاب ال�سيا�سي الر�سمي لبع�ص الدول ذات النظام ال�سيا�سي 
ال�سمويل )�سوريا(، اأو نتيجة قيام الدولة بدور حموري يف توفري اخلدمات بدرجة معقولة نتيجة 
توفر فوائ�ص نقدية لديها )دول اخلليج(.خا�سة اأن حتقق ال�سراكة الفعلية على الأر�ص يتطلب 
ل�سغوط  انعكا�ص  ولي�ص جمرد  الداخل،  تنطلق من  �سيا�سية  واإرادة  وا�سًحا  ـًا  �سيا�سي التزاًما 
مع  وطنية،  ا�سرتاتيجيات وخطط  اإىل  يتحول  اأن  يجب  الذي  اللتزام  هذا  الدويل،  اخلطاب 
�سرورة اإحداث حتول يف بنية اإدارة الدولة من املركزية اإىل الالمركزية لت�سجيع ودعم املبادرات 

املحلية، وهو ما يتطلب توفري بيئة ت�سريعية مالئمة لتفعيل ال�سراكة.

لكل هذه الأ�سباب - جمتمعة ومتفاعلة مع بع�سها البع�ص- مل يلعب "املجتمع املدين" 
يف الوطن العربي اإل دورا هام�سيا فيما يتعلق باجلهود التنموية اإل اأن هناك بع�ص ال�ستثناءات 
اللحظات  بع�ص  اإحداث فرق يف  اإىل  املدين  املجتمع  اأدى �سوت  فقد  الو�سع؛  لهذا  القليلة 
ال�ستقالل  حركات  اإىل  بالن�سبة  احلال  كان  مثلما  العربية  جمتمعاتنا  تاريخ  من  التاريخية 

واملقاومة الوطنية يف مرحلة التحرر والن�سال من اأجل ال�ستقالل.

ا للمجتمع املدين ومنحه م�سئوليات فعلية متكنه  ًـّ اإن حتقق الدميقراطية يتطلب تطوًرا حقيقي
من اأداء دوره املطلوب، فاملجتمع املدين لي�ص خ�سما للدولة ول يجب اأن يكون يف حالة حرب 
اإحدى عالمات وجود دولة قوية، مبا يعنيه  اأو �سراع معها لأن وجود جمتمع مدين قوي هو 

املجتمع املدين ودور الإعالم يف ن�سر الدميقراطية
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هذا من وجود �سريك قوي يف حتمل الدولة مل�سئولياتها، قوة املجتمع املدين وقدرته على القيام 
مبهامه تتحقق من خالل الت�سريعات، وتوفر املوارد والإمكانيات التي تتيح له القيام بهذا الدور 
والتي ل تفر�ص بغيابها قيودا على حركته، قوة املجتمع املدين ترتبط بعدم خ�سوع منظماته 
املجتمع  قوة  ال�سيا�سي،  نفوذها  لبناء  كواجهة  وا�ستخدامها  ال�سيا�سية  الأحزاب  بع�ص  لنفوذ 
تاأتي من تنامي قدرته على التمازج واإقامة التحالفات بني منظمات املجتمع املدين  املدين  
�سواء على ال�سعيد الوطني اأو الإقليمي اأو الدويل، قوة املجتمع املدين تاأتى عرب تعزيز تواجد 
املنظمات الدفاعية واحلقوقية التي تعمل يف جمال الدفاع عن حقوق الإن�سان والبيئة وحقوق 
الت�سريعية  الأطر  تطوير  عرب  تاأتي  املدين  املجتمع  قوة  الدميقراطية،  تعزيز  واأخريا جمال  املراأة 
التي تنظم عمل موؤ�س�ساته بحيث ت�سبح اأكرث دميقراطية ومتنح منظماته القدرة على املمار�سة 
طبًقا  املدين  املجتمع  منظمات  األف من  ي�سم حوايل 130  العربي  فالعامل  وامل�ستقلة؛  احلرة 
اإذا  الدميقراطية  وممار�سة  ون�سر  لتعزيز  موؤ�س�سات  ت�سبح  اأن  على  قادرة   2003 لإح�ساءات 

ا�ستطعنا مواجهة التحديات التي تعوق انطالق حرية وا�ستقاللية املجتمع املدين.



الف�سل اخلام�ص
الإعالم من اأجل املواطنة وحقوق املجتمع )5(

)5( يعتمد هذا الف�سل على الأفكار التي وردت يف املناق�سات اأثناء املوؤمتر حتت عنوان "الإعالم من اأجل املواطنة وحقوق املجتمع"، 

وكذلك على جميع الأوراق التي قدمت للمناق�سة حول هذا املحور وب�سفة اأ�سا�سية الأوراق التي قدمها ح�سن عبد ربه امل�سري 
�سربي واإ�سماعيل  لل�سباب"،  ال�سيا�سية  "املو�سوعة  بعنوان  �سيام  وعماد  ال�سحافة"،  وحرية  الدميقراطية  بني  "العالقة   بعنوان 

احلوار  "الآخر،  بعنوان  مرق�ص  و�سمري  وفقهًيا"،  ود�ستورًيا  تاريخًيا  "املواطنة  بعنوان  العوا  �سليم  وحممد  قالدة  ووليم  اهلل  عبد 
واملواطنة".





تعرف كلمة مواطن يف اللغة الفرن�سية من خالل ا�ستقاقها اللغوي فهي ت�ستق من كلمة 
"�سيفيتا�ص" الالتينية املعادلة تقريبا لكلمة "بول�ص" اليونانية، والتي تعني املدينة، باعتبارها 
وحدة �سيا�سية م�ستقلة، ل كجماعة من ال�سكان، واملواطن هنا لي�ص فقط هو �ساكن املدينة، 
ففي روما القدمية كما كان يف اأثينا القدمية اأي�ًسا ل يتمتع كل ال�سكان ب�سفة املواطنة، فاملواطن 

هو الذي يجمع ال�سروط ال�سرورية لالإ�سهام يف اإدارة ال�سئون العامة �سمن اإطار املدينة. 

ثم ارتبط تطور مفهوم املواطنة بتطور مفهوم و�سكل الدولة مبعناه احلديث )بعد ما حلت 
هذه حمل املدينة( مبفاهيم اأخرى كاحلرية وامل�ساواة وامللكية، وهو التطور الذي اأخذ م�سارين، 
الأول هو اإدخال فئات جديدة حتت مظلة هذه احلقوق ومتتعها بها )مثل اإزالة ال�سروط املالية 
احلقوق  منح  اأو  الرجال،  من  العامة  النتخابات  الت�سويت يف  له حق  من  كانت حتدد  التي 
القت�سادية  احلقوق  من  مزيًدا  املواطنني  منح  هو  الثاين  امل�ستوى  وكان  للمراأة(،  ال�سيا�سية 

والجتماعية واملدنية.

وعلى امتداد �سنوات طويلة خا�ص فال�سفة ومفكرو ع�سر التنوير جاك جان رو�سو وجون 
الليربايل  الفكر  مفاهيم  اإر�ساء  اأجل  من  و�سيا�سية  فكرية  معارك  وغريهم  هوبز  وتوما�ص  لوك 
امل�سالح  تعار�ص  مببداأ  القبول  على  يقوم  الذي  الجتماعي  العقد  فكرة  عنها  تولدت  والتي 
ك�سيء طبيعي، لكن يجب يف نف�ص الوقت حماية امل�سالح اجلزئية لكل الأفراد لت�سب يف 
اإطار امل�سلحة العامة للمجتمع ولتحافظ على ا�ستمراره وتقدمه، وهي القاعدة الأ�سا�سية التي 
ت�سكل عليها ما عرف باملجتمع ال�سيا�سي واجلماعات ال�سيا�سية والدولة واملواطنني باعتبارهم 
وتوجهات  قرارات  �سنع  وموؤثرة يف  فاعلة  كانوا يف حالة  اإذا  ال�سيا�سية  ال�سلطة  م�ساهمني يف 
هذه ال�سلطة، اأو باعتبارهم رعايا اإذا كانوا يف حالة اإذعان لل�سلطة وان�سحاب وتراجع عن التاأثري 

وامل�ساركة.

هكذا بداأت يف التبلور الإرها�سات الفكرية الأوىل ملفهوم املواطنة يف معناه الكال�سيكي 
والذي يعني "متتع كل املواطنني باحلقوق نف�سها، وعليهم يف ذات الوقت اأن يفوا باللتزامات 
اأو  للنوع،  اأو  الجتماعي  مبفهومه  للعن�سر  اعتبار  اأي  دون  نف�سها  للقوانني  ويخ�سعوا  نف�سها، 
اقت�سادية   اأو  اأي ميزات اجتماعية  اأو لمتالكهم  اأو لدين  تاريخية  اأو  لالنتماء جلماعة عرقية 
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اأخرى فهم جميًعا يت�ساوون كمواطنني وعلى الدولة مبوؤ�س�ساتها اأن تعمل على تاأكيد وحماية 
هذه امل�ساواة، وعلى املجتمع املدين اأن يقدم النموذج يف القدرة على جتاوز النق�سامات اإىل 

حتقيق مبداأ املواطنة".

ولقد �سهدت هذه العملية من التطور التاريخي لتنظيم احلقوق واحلريات الفردية والعالقة 
اأو  بني الفرد والدولة �سعيا لتقنينها وجت�سيدها حلمايتها وتو�سيحها للعامة فيما ي�سبه التفاق 

العقد الجتماعي، والذي حتدده وثيقة الد�ستور يف املجتمع.

اإل اأن النظام الد�ستوري الفعال املعرب عن ا�ستقرار حقوق املواطنة يف اأي جماعة اإن�سانية  
ل يقوم على جمرد اإعالن مبداأ اأو ن�ص مو�سوع اأو م�ستورد من املكان اأو الزمان، كما اأنه لي�ص 
نتيجة ت�ستخل�ص من بناء نظري  جمرد، اأو جمرد هياكل موؤ�س�سية �سكلية، فالنظام الد�ستوري 
على  اإجنازات حركة جتري  تعبريا عن  كان  اإذا  اإل  وتواجد حقيقي  وفاعلية  قوة  له  ت�سبح  ل 
�سعيد الواقع وت�سجل يف وثيقة ونظام وموؤ�س�سات تعك�سها وت�سود فيها العنا�سر ذات الوعي 
والإرادة من اأجل ا�ستخال�ص حقوق املحكومني تعبريا عن اإرادة اجلماعة، وهو ما يعني اأنه ل 
يكفي للقول بثبوت حقوق املواطنة لأع�ساء جماعة معينة وجود ن�سو�ص  تقرر ذلك يف وثيقة 
كالد�ستور  اأو اإعالنات حقوق الإن�سان، فهناك العديد من الدول التي متلك د�ساتري تت�سمن 
حقوقا ونظما �سيا�سية مثالية يفرت�ص اأن يتمتع بها رعاياها  لكن الواقع اأبعد ما يكون عن ذلك، 
الذي هو   Constitution/Program )الد�ستور /الربنامج(  التمييز بني  ثم لبد هنا من  ومن 
جمرد وثيقة ت�سجل متنيات ول تنظم عالقات وحقوًقا والتزامات ل ميكن جتاوزها اأو تخطيها اأو 
Constitution/ )انتهاكها  فالد�ستور يف مثل هذه احلالة جمرد وريقة، اأما )الد�ستور/ القانون
Law فهو الذي يعرب عن حقيقة واقعية كما هو ال�ساأن يف قواعد القانون الو�سعي، والراأي كما 

لهذه  الفني  باملعنى  الد�ستور  ا�سم  اإطالق  ي�سوغ  ل  اأنه  قالدة  �سليمان  وليم  امل�ست�سار  ي�سري 
الوثيقة  اإل على النوع الأخري، اأما جمرد جتميع ن�سو�ص برناجمية لتكون د�ستورا فهذا اإن مت 
تعك�ص  والتي  الواقع،  تعرب عن حركة  لأنها ل  الوثيقة  لهذه  الأ�سيل  للمفهوم  م�سخا  يكون 

ا�ستقرار حقوق وثقافة املواطنة من خالل موؤ�سرات وا�سحة ل تخطئها العني مثل:
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1-اكت�ساب كل املواطنني حلقوقهم باأبعادها الجتماعية والثقافية وال�سيا�سية واملدنية.

2- حتقق امل�ساركة ب�ستى اأنواعها وجمالتها.

4- امل�ساواة بني اجلميع من دون متييز لأي اعتبار.

ب�سكل  تنميته  اأعباء  وحتملهم  عادل  ب�سكل  طوائفه  كل  بني  العامة  املوارد  اقت�سام   -5
متوازن.

البعد  وتعريفها  املواطنة  مبفهوم  تتجاوز  املواطنة   ا�ستقرار حقوق  جت�سد  التي  الأبعاد  هذه 
حقوق  هنا  املواطنة  تتجاوز  حيث  والجتماعي،  القت�سادي  لي�سمل  وال�سيا�سي  القانوين 
اجليد  التعليم  يف  احلق  مثل  واملدنية  الجتماعية  احلقوق  مع  وتتقاطع  ال�سيا�سية  امل�ساركة 

والرعاية ال�سحية وحرية التعبري والتنظيم.

د وال�ستقرار حلقوق املواطنة يرتبط ب�سكل اأ�سا�سي بالنظام الدميقراطي الذي  هذا التج�سُّ
يقوم على حرية التعبري عن الراأي واحرتام راأي الأقلية وحقها يف التعبري عن نف�سها، و�سيادة 
دولة القانون، وهي نف�ص ال�سروط  التي تهيئ املناخ لإعالم حر وم�ستقل، وكذلك جمتمع 
املجتمع  مكونات  من  احلقيقة  يف  هي  املفاهيم  تلك  اأن  �سنجد  وبالتايل  وموؤثر  فاعل  مدين 
الدميقراطي، كل منها يتاأثر بالآخر ويوؤثر فيه وكلها جمتمعة تقوي من  البنية الدميقراطية للنظام 

ال�سيا�سي.

اأبناء  جلميع  يوؤَمن  عندما  املواطنة  حقوق  ر�سوخ  اخل�سو�ص  وجه  على  الإعالم  ويعك�ص 
الوطن الواحد حق التعبري عن اآرائهم وم�ساحلهم بكامل حريتهم عن طريق الو�سائل املتاحة 
دون اأن يكون من حق اأي فئة من الفئات اأن جتور على حقوق الآخرين لأي �سبب كان، كما 

توؤمن لهم حرية امتالك هذه الو�سائل واإدارتها دون متييز �سد اأي منهم. 

ال�ستخدام  وا�ستخدامها  املعلومات  على  احل�سول  حق  به  يرتبط  التعبري  يف  احلق  وهذا 
بغر�ص  اأو  الآخرين  بحقوق  الإ�سرار  دون  تداولها  حرية  وكذا  العامة،  بامل�سلحة  ال�سار  غري 
ا�ستخدامها يف اإق�سائهم، ودون اأن يوؤدي القيد واحلظر اإن وجد يف بع�ص الأحيان اإىل انعدام 

الإعالم من اأجل املواطنة وحقوق املجتمع
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ال�سفافية وانتفاء احلق يف املحا�سبة ويف ك�سف احلقائق والتحقق من الوقائع والأحداث وتتبع 
كافة  على  الفعلية  املجتمع  واأو�ساع  القائمة  ال�سيا�سات  ونقد  امل�سئوليات  وتق�سي  الأخبار 

امل�ستويات.

املواطنني بحق امتالك موؤ�س�سات الإعالم وو�سائل الإبداع،   وُيكمل هذين احلقني، متتع 
باعتبارها جميعا مراكز لالإنتاج دون متييز من اأي نوع.

من  واملجتمع  ناحية  من  الدولة  املعادلة  طريف  جانب  من  احلقوق  بهذه  الإقرار  ويقت�سي 
ناحية ثانية، مراعاة اجلانب الأخالقي اأو القيمي الذي ُيعد القوة املحركة للمجتمع واملبادئ 
التي تقوم عليها �سيادة الأمة امل�سئولة عن دعم هذا املجتمع واحلفاظ عليه، ومراعاة ال�سوابط 
والتوازنات املتفق عليها والتي حتكم حركته، لأن حرية ال�سحافة والإعالم ب�سفة عامة ترتبط 
ب�سكل مبا�سر وعميق بهذه التقاليد، فمن ناحية ت�سارك ال�سحافة وو�سائل الإعالم م�ساركة 
فعالة يف قيادة عملية التطوير والتحديث املجتمعية بكل م�ستوياتها وعلى راأ�سها عملية التحول 
اإىل كل  اإيجابية  اإ�سافة  امليدان  اإجناز يتحقق يف هذا  ُيعد كل  اأخرى  ناحية  الدميقراطي، ومن 
ما يتعلق بحرية املجتمع يف التعبري ويف احل�سول على املعلومات ويف متلك ال�سحافة وو�سائل 

الإعالم ككل.

ا يف تعزيز ثقافة  والقيم الدميقراطية تفر�ص على حرية ال�سحافة وو�سائل الإعالم دوًرا هامًّ
اأو  اأو الدين  اأو النوع  املواطنة، ل اأن تكون م�سدًرا للتحري�ص على العنف املوجه اإىل العرق 
الثقافة، اأو اأن تكون اأداة للدعوة اإيل احتقار اأي منها، لأن وظيفة ال�سحافة وو�سائل الإعالم 
الأ�سا�سية مرتبطة باملواطنني جميعا دون متييز، ولأنها اإذا �سلكت مثل هذا امل�سلك ف�ستكون 
تقلي�ص  اأي�ًسا يف  بالفعل  وم�ساركة  الت�سامح،  ومعطيات  قيم  التقليل من  بالفعل يف  م�ساهمة 
موؤ�سرات العرتاف بالآخر، ومتواطئة يف فتح الأبواب لت�سييق اخلناق حول تيارات املعار�سة 

وتهمي�ص قدرة كل الفئات على التو�سل اإىل حلول �سلمية مل�سكالت وق�سايا املجتمع.

احتكاًرا  تعك�ص  ل  اأن  الإعالم  وو�سائل  ال�سحافة  على حرية  تفر�ص  الدميقراطية  فالقيم 
– حتى من جانب امللكية اخلا�سة - يتحول اإىل ت�سلط اإعالمي ي�ستويل على ال�سوق ل�سالح 
احلكومة اأو ل�سالح جماعة اأو �سريحة من �سرائح املجتمع، خ�سو�ساً اأن هذا الأمر اإذا وقع  ُيعد 
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خارجاً عن القانون لأنه يوؤدي اإىل حجب احلقائق وتربير الواقع يف اأعني غالبية اأبناء ال�سعب 
للتعرف من خاللها على  اإعالم،  ال�سحافة وما مياثلها من و�سائل  نافذة  اإل  الذين لي�ص لهم 
حقيقة ما يجري فيما بينهم ويف خارج نطاقهم املحلي. اإن الحتكار يحول �سخو�ص ال�سحافة 
وو�سائل الإعالم اإىل اأداة �سيطرة وتع�سف يف يد احلكومة كما يجعلها كذلك اإذا وقعت يف يد 
جماعات امل�سالح، الأمر الذي يجعلهم جميعاً – احلكومة واأ�سحاب امل�سالح - فوق م�ستوى 

امل�ساءلة واملحا�سبة.

هذه �سمات الإعالم الداعم لثقافة الدميقراطية واملواطنة واملعرب عنهما، لكن ماذا عن واقع 
اإعالمنا العربي، النظرة املو�سوعية لواقع الإعالم يف العامل العربي ت�سري اإىل حتديات حقيقية 

تواجه قدرته على تعزيز ون�سر ثقافة املواطنة:

للمجتمعات  القت�سادي الجتماعي  التطور  بتعرث  بالأ�سا�ص  يرتبط  التحديات  اأول هذه 
ا، حيث مازالت ت�سهد جمتمعاتنا جدل وا�سعا حول دور اأو عالقة الدين باحلياة  العربية تاريخيًّ
الف�سائيات ويف  �سيوخ  وا�سع خا�سة مع ظهور  تاأثري  الدين من  لرجال  ما  ال�سيا�سية، يف ظل 
ظل وجود مئات الآلف من امل�ساجد التي ي�سكل كل منها منربا اإعالميا يوؤثر على جمهور 
املواطنة  بق�سية  يتعلق  فيما  الإعالم  بحدود حرية  املرتبطة  الإ�سكالية  طرح  ما  وهو  املوؤمنني، 
واخلطاب الديني وما تقع فيه العديد من الف�سائيات من تعزيز لثقافة اخلرافة والطائفية والدجل 
واجلن�ص؟ بالإ�سافة اإىل ما يعاين منه رجال الدين من انخفا�ص وعيهم ال�سيا�سي خا�سة ما 
يتعلق بق�سايا املواطنة، وما ي�سود بينهم من ثقافة حمافظة، لهذا يثار احلوار حول: كيف ميكن 
اأن ي�سبح هذا مدخال لالإجهاز على حرية  الديني بدون  ال�سلبي للخطاب  الدور  حتييد هذا 
القيود  اأم تخ�سع لقدر من  اأو تقييدها؟ وهل حرية الإعالم هنا هي حرية مطلقة ؟  الإعالم 
اأو الرقابة؟ واإذا كانت هناك رقابة من الذي يراقب؟ الدولة عرب موؤ�س�ساتها الدينية  اأم رجال 
اأم مواجهة م�سكالت احلرية مبزيد من احلرية  اأم موؤ�س�سات املجتمع املدين؟  الدين الأفراد؟ 
تلعب  التي  القنوات  بع�ص  بث  اإلغاء  عرب  هذا  يتم  هل  اأم  لالأ�سلح،  البقاء  اأن  اأ�سا�ص  على 
ا يف جمال ثقافة الدميقراطية واملواطنة،  دورا طائفيا وحتري�سيا، اأم بتثقيف رجال الدين �سيا�سيًّ
لتوظيف تاأثرهم ب�سكل اإيجابي يف مواجهة الثقافة الطائفية، ولن�سر ثقافة التنوير التي تعتمد 
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على العقل، اأم اأن الأمر يحتاج ما هو اأعمق من ذلك ويتطلب �سرورة جتديد اخلطاب الديني 
ا؟ جتديًدا عميًقا وحقيقيًّ

بثقافة  املوؤمن  وغري  املحافظ  الديني  للخطاب  ال�سلبي  التاأثري  هذا  حتييد  توجه يف  اأي  اإن 
اأو  يدور   الإعالم ل  اأن  وهي  هامة  العتبار حقيقة  ياأخذ يف  اأن  الإعالم  يجب  املواطنة يف 
يعمل يف فراغ فكل ما يقدمه يحدث تاأثريا مبا�سرا يف مكونات البيئة الثقافية �سواء بال�سلب 
اأو الإيجاب، اأي�ًسا فاإن كل ما يقدمه الإعالم ياأتي تعبرًيا عن ال�سياق الثقايف ال�سائد ويتاأثر به 
وهو ما يعني هنا اأن كل تغيري يف البيئة الثقافية يوؤثر بدوره على اخلطاب الإعالمي اإن �سلبا اأو 
اإيجابا، وبالتايل فالتاأثريات ال�سلبية للخطاب الإعالمي �سوف تتنامى وترتد مرة ثانية لالإعالم 

لتزيد من مقدار خطابه وتاأثريه ال�سلبي وهكذا. 

لهذا، يجب منذ البدء اأن توجد منظومة ت�سريعية ت�سبط الإعالم واملمار�سات الإعالمية 
مبا يعظم من التاأثري الإيجابي لدور الإعالم ويقل�ص القيود املفرو�سة عليه يف نف�ص الوقت اإىل 
اأق�سى درجة، وهي املعادلة التي تغيب عن واقع الإعالم العربي فاملنظومة الت�سريعية احلالية 
مثقلة بالعراقيل والقيود على حرية الإعالم. ي�ساف اإىل هذا �سرورة واأهمية بل واأولوية تغيري 
املناخ وال�سياق الثقايف يف املجتمع والذي يعمل الإعالم يف اإطاره، وهي عملية يجب اأن ت�سبق 
حتى تغيري منظومة الت�سريعات ف�سيادة قيم مثل حرية التعبري واحرتام اخل�سو�سية واحرتام 
ال�سياق  تخلق  املجتمعية  الثقافة  امل�ساواة يف  بقيم  والإميان  والعلم  العقالنية  احرتام  القانون، 
العنف  اأو  التع�سب  اأفكار  اإنتاج  اإعادة  اإعالم حر ودميقراطي بعيد عن  الثقايف املالئم لوجود 
اإجناز هذا التغيري يف الثقافة ال�سائدة يف  اأن هناك خماطر حقيقية من عدم  اأو اخلرافة، خا�سة 
املجتمع، وهي املخاطر التي تزداد يف حالة حماولة حتويل املنابر الدينية ملنابر اإعالمية تدعم ثقافة 
املواطنة قبل قطع �سوط كبري يف تغيري املناخ الثقايف ويف م�سمون اخلطاب الديني ذاته، ففي 
جمتمعاتنا العربية  مثل اأي جمتمع اآخر للدين دور اأ�سا�سي يف اإحياء املجتمع، ول ميكن اإطالًقا 
اأنه ل يوجد تناق�ص بني الدين والقيم، فالقيم الرفيعة  اأن يحيا جمتمع دون عقائد، واحلقيقة 
وال�سامية جزء كبري منها م�ستمد من الأديان ولكن هناك م�سادر اأخرى للقيم غري الأديان، 
و�سنجد اأن قيًما مثل العدالة وقبول الآخر والت�سامح وهي قيم اإن�سانية واأخالقية ت�سكل جوهر 
الأديان، اإل اأن اخلطاب الديني ال�سائد قد ل يعادي ب�سكل وا�سح ومعلن مفهوم الدميقراطية 
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والذي يت�سمن هذه القيم، لكن الو�سع غري هذا بالن�سبة ملفهوم املواطنة، وهو ما ي�سع م�ساحة 
كبرية من احلذر والتخوف من تورط  املوؤ�س�سات الدينية يف العملية ال�سيا�سية خ�سية اأن تلعب 
على الوتر الطائفي، وهو ما يتناق�ص مع ثقافة املواطنة، ورغم اأن الإعالم الطائفي موجود يف كل 
بلدان العامل ولي�ص قا�سًرا فقط على املجتمعات العربية، وحتى احلالت الوا�سحة يف العامل 
لي�ست  امل�سرية  فاحلالة  بلد،  اإىل  بلد  من  تختلف  فهي  �سياقها،  يف  اإليها  النظر  يجب  العربي 
اإىل درجة من  لبنان و�سلت احلالة  العراقية، ففي  اأو  اللبنانية  باحلالة  متفجرة ومتبلورة مقارنة 
التبلور القانوين والتعاي�ص ال�سيا�سي الطائفي الذي اأ�سبح جزًءا من بنية النظام ال�سيا�سي، لكن 
الأمر خمتلف يف العراق الواقع حتت الحتالل، حيث  مازالت اخلالفات ال�سيا�سية فيه جتنح 
يف حلها اإىل العنف، لهذا املطلوب حقيقة هو اإر�ساء قواعد ثقافة احلوار والعقالنية بني املختلفني 
ا يف بناء قاعدة للثقافة الوطنية  من اأبناء الوطن الواحد. هنا ميكن اأن يلعب الإعالم دوًرا اإيجابيًّ
اجلامعة وهو الدور الذي مازال غائًبا عن اإعالمنا ل�سالح اإعالم التهييج والتحري�ص والإثارة، 
والجتماعي  ال�سيا�سي  والدور  الدعوي،  بدورها  تكتفي  اأن  يجب  الدينية  فاملوؤ�س�سات  لهذا 
يجب اأن يوكل بالأ�سا�ص ملنظمات املجتمع املدين على اختالفها، كما اأن بناء النظام ال�سيا�سي 
على اأ�س�ص علمانية ومدنية يف�سل الف�ساء الديني عن الف�ساء ال�سيا�سي ويحمي الدين من 
يف  اأو  الدين  �سد  اأنها  يعني  ل  ومدنيتها  الدولة  فعلمانية  وبرجماتيتها،  ال�سيا�سة  م�سكالت 
مواجهته، فالعلمانية ل حتول بني الفرد والتدين اأو الإميان بدين ما اأو ممار�سة �سعائر هذا الدين 
مبنتهى احلرية. بهذا املنطق فالدولة املدنية اأو العلمانية لي�ست �سد الدين ولكنها �سد توظيف 

اأو ا�ستغالل الدين يف ال�سيا�سة.

وثاين هذه التحديات  التي تواجه قدرة الإعالم العربي على تعزيز ثقافة املواطنة هو غياب 
موؤ�س�سات  وهي  الإعالمية  واملوؤ�س�سة  التعليمية  واملوؤ�س�سة  الأ�سرة  �سعيد  على  احلوار  ثقافة 
التن�سئة الرئي�سية، فكيف ميكن يف ظل هذا احلديث عن ثقافة حوار يف املجتمع اأو حوار بني 
ثقافة  غر�ص  والرتبية يف  التن�سئة  موؤ�س�سات  دور  لأهمية  التنبه  يجب  لهذا  والدولة،  املثقفني 

احلوار.

ول يقف الأمر هنا فقط عند دور موؤ�س�سات التن�سئة فغياب ثقافة احلوار يف جمتمعاتنا يعود 
جزئيا اإىل غياب ثقافة املوؤ�س�سة يف الوقت الذي يتعاظم فيه دور الفرد، واإىل التناق�ص اأو ال�سراع 
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بني املثقف وال�سلطة يف جمتمعاتنا العربية حيث يهم�ص املثقف، واإىل تغييب العمل ال�سيا�سي 
خا�سة داخل اجلامعة التي تعد احلا�سنة التي يتم فيها اإعداد ال�سباب لالهتمام باملجال العام 
والتدريب على قبول الختالف والتنوع، كما ل ميكن اإغفال تاأثري البعد الدويل بكل تفاعالته 
على حرية احلوار داخل املجتمع، فرغم كل القيود اأو ال�سوابط التي قد تفر�سها الدولة اأو حتى 
ال�سياق الثقايف يف اأي جمتمع من املجتمعات للحد من النفتاح الإعالمي على املجتمعات 
والثقافات الأخرى، اإل اأن التطور التكنولوجي �سيئا ف�سيئا يهم�ص هذه القيود، وهو ما يجعل 
التفاعالت مع الآخر الثقايف واحل�ساري يف ظل العوملة تهدد اإىل حد ما اخل�سو�سية الثقافية 
ا حول كيفية بناء التوازن املطلوب بني النفتاح واحلرية  لكل جمتمع، وهو ما يطرح حتدًيا حقيقيًّ
الإعالمية واحلفاظ على اخل�سو�سية الثقافية من الذوبان؟ ويفر�ص بالتايل �سرورة وجود حوار 
جمتمعي يحدد ال�سمات التي حتدد خ�سو�سيتنا الثقافية كمجتمع والتي يجب احلفاظ عليها 
داخل  املتنوعة  املجتمعية  النخب  بني  التحاور  تعرث  يواجهه  الذي  التحدي  وهو  وحمايتها، 
جمتمعاتنا العربية، والتي مازال ينفي كل منها الآخر ول يعرتف به اأو بحقه يف الختالف اأو 
التعبري عن معتقداته نتيجة غياب ثقافة احلوار، ولعل بع�ص الربامج احلوارية التي تقدمها بع�ص 

الف�سائيات العربية منوذج لتدهور ثقافة احلوار بني قادة النخب الثقافية وال�سيا�سية العربية.

ورغم ات�ساع م�ساحات الإعالم وما وفره التقدم التكنولوجي من فر�ص يف جتاوز ال�سغوط 
والقيود اإل اأن اإعالمنا العربي يعاين من التواجد املتزايد لالإعالم العرقي والديني التحري�سي 
ـًا متخلًفا اأو متحلاًل. واحلقيقة اأن  والطائفي بجانب الف�سائيات العربية التي تقدم خطابًا اإعالمي
هذه الظاهرة لي�ست قا�سرة فقط على جمتمعاتنا العربية ويوجد مثلها يف الغرب، لكن ما يوازن 
تاأثريها وجود ف�سائيات تقدم ثقافة علمية وتنويرية تدعم القيم والف�سائل املدنية، بجانب �سياق 
ثقايف ليربايل وعقالين وهو ما يحد كثريا من تاأثري هذه الف�سائيات وما تقدمه من قيم �سلبية، 

وهي العوامل غري املتاحة يف جمتمعاتنا.



اخلامتة





حر�ست العديد من الدرا�سات التي تناولت مقومات حريات ال�سعوب يف اأعقاب انتهاء 
اأحداث ووقائع احلرب العاملية الثانية على تاأكيد العالقة الوثيقة بني املفاهيم الدميقراطية وحرية 
التعبري، اأما البحوث التي تناولت – بعد ذلك بنحو اأربعة عقود - اأ�سباب انهيار ما كان يعرف 
بالحتاد ال�سوفيتي واملع�سكر ال�سيوعي فقد اأف�سحت املجال للغو�ص يف اأعماق العالقة الأكرث 
تداخاًل بني القيم الدميقراطية وبني حرية الإعالم يف ظل التغريات التي بداأ العامل يعي�سها منذ 
منت�سف ثمانينيات القرن املا�سي. هذه العالقة املتداخلة جعلت الكثري من مفكري الليربالية 
اأداء  ينظرون اإىل القيم الدميقراطية وحرية الإعالم ب�سفة عامة كطرفني يوؤدي تطوير وحت�سني 
اأي منهما اإىل تفعيل دور ومهمة الآخر ..، لي�ص هذا فقط بل اإن املجتمعات التي مازالت متر 
اإجناز عملية  روافع   اأهم  فيها  الإعالم  اأ�سبحت حرية  الدميقراطي  والتحول  الإ�سالح  بعملية 
الإ�سالح ودعم امل�ساركة ال�سيا�سية عرب دورها يف بناء وتنوير الراأي العام، ون�سر ثقافة املواطنة، 
املوؤ�س�سة  تكون  اأن  مبعنى  دميقراطيا  الإعالم  يكون  اأن  يتطلب  الأدوار  بهذه  الإعالم  وقيام 
الإعالمية ذاتها دميقراطية، واأن ت�سمح بداخلها بتعدد الآراء والتيارات والجتاهات  الفكرية 
ومنحها القدرة على التعبري عن نف�سها ومواقفها من خالل اأدوات الت�سال اأو الإعالم اخلا�سة 
باملوؤ�س�سة �سواء كانت �سحيفة اأو قناة تليفزيونية اأو اإذاعية، وذلك للم�ساهمة يف �سياغة روؤية 
وموقف املجتمع من كافة الق�سايا. وحتقق هذا مرهون بتوفر �سياق قانوين وثقايف يف املجتمع 

يحمي حرية الإعالم وا�ستقالليته وذلك من خالل:

الف�سل بني الإدارة وامللكية يف املوؤ�س�سات الإعالمية، مع التوجه يف نف�ص الوقت اإىل    -
الأول �سوت  املقام  التي يحميها يف  الإعالم  وو�سائل  ال�سحافة  قاعدة ملكية  تو�سيع 
غر �ساأنه وحتميها قدرة اجلمعيات العمومية على التغيري القائم على  امل�ستثمر مهما �سَ
الف�سل  حتمية  ذلك  كل  قبل  ويحميها  اأدائها..  وم�ستوى  بظروفها  اجلماعية  املعرفة 
ال�سحف  بع�ص  مبلكية  الدولة  حتتفظ  اأن  تقرر  واإذا  يدير،  ومن  ميلك  من  بني  املقنن 
اإىل  تتحول حما�سبتها  واأن  م�ستقلة  اإدارتها  تكون  اأن  فيجب  العامة  الإعالم  وو�سائل 

اأيدي املجتمع املدين.



تقوية ودعم دور املجتمع املدين يف الرقابة على نزاهة الإعالم وم�ستوى اأدائه وكفاءته     -
املهنية واحرتامه لقواعد املو�سوعية واحلياد،  وهو ما يتطلب حترير املجتمع املدين ورفع 
بدور  املرتبطة  الدميقراطية  املمار�سات  بدوره يف دعم  القيام  ي�ستطيع  القيود عنه حتى 

الإعالم. 

اإعادة العتبار للقواعد والأخالقيات املهنية على اأن تكون مهمة حما�سبة الإعالميني    -
على اللتزام بتلك القواعد املهنية مرتوكة لالإعالميني اأنف�سهم وعرب منظماتهم النقابية 

والتي يجب اأن تكون حرة وم�ستقلة.

�سرورة اإلغاء كل العقوبات ال�سالبة للحرية واملرتبطة بق�سايا الن�سر مع تغليظ العقوبات    -
املدنية )الغرامات( يف مواجهة تلك الف�سائيات، وكذلك اإلغاء كل القيود على حرية 
اإ�سدار ال�سحف   اأو و�سائل الإعالم الأخرى وعدم التمييز بني اأي جماعة اأو فئة يف 

امتالك اأدواتها الإعالمية وحقها يف التعبري عن نف�سها.

اإطالق حرية تداول املعلومات وحماية حق احل�سول عليها بالقانون فهي اأهم الأدوات    -
الداعمة لوجود اإعالم حر ومو�سوعي ومهني.

هذه ال�سروط ت�سكل الظرف املو�سوعي املالئم لوجود اإعالم حر وم�ستقل يدعم املمار�سة 
الدميقراطية، والتي بدونها �سوف تتعقد مهمة الإ�سالح وترتاجع.



املالحق
اأول: كلمات اجلل�سة الفتتاحية
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الأ�ستاذ حممد فائق

الدكتورة ودودة بدران
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كلمة الدكتور اإ�سماعيل �سراج الدين
الأخوات والإخوة... مرحبا بكم يف مكتبة الإ�سكندرية ..

ا طوياًل يف طرح   ننظر اليوم اإىل هذا الجتماع باهتمام بالغ، حيث بداأنا مًعا طريًقا فكريًّ
ق�سايا الإ�سالح ال�سامل يف العامل العربي منذ اأربع �سنوات.

ويف اللقاء الأول اأ�سدرنا وثيقة الإ�سكندرية رمبا اأهم ما ورد يف هذه الوثيقة اأنها مل تكتِف 
بالنداء كما ينادي البع�ص باإ�سالح �سيا�سي اأو اإ�سالح اقت�سادي ولكنها اأي�سا تطرقت لفكرة 
الإ�سالح ال�سامل وطرحت ت�سوًرا وا�سًحا لالهتمام بتنمية الإ�سالح الجتماعي مبا يف ذلك 
دور املراأة والهتمام بالتعليم، كما اأنها اأكدت تاأكيًدا وافًيا اأنه ل اإ�سالح بدون اإ�سالح ثقايف واإن 
هذا الإ�سالح الثقايف مير مروًرا وا�سًحا بتغيري اخلطاب الديني والر�سمي والإعالمي والرتكيز 
اأي�ًسا على املعرفة املحددة للذات يف تاريخنا والتي  على النفتاح على التعددية مع الرتكيز 
توؤكد لنا الثقة التي بها ننفتح على العامل وميكننا اأن جندد اأنف�سنا دون اأن نخ�سى ما يقال عن 
العوملة بل نوؤكد اأن لنا اإ�سهاًما ن�سهم به يف ثقافة العامل امل�ستقبلية يف القرن احلادي والع�سرين، 
وقد قمنا بالعديد من اللقاءات وور�ص العمل حول ق�سايا حقوق الإن�سان وق�سايا الإ�سالح 
الأعمال،  من  والعديد  اجلامعات،  ا�ستقالل  وق�سايا  التعليمي  الإ�سالح  وق�سايا  الد�ستوري 
وانبثق من بع�ص اأعمالنا نتائج ملمو�سة على ال�ساحة امل�سرية مثلما كان يف موؤمتر �سابق �سارك 
فيه زمالء من موؤ�س�سات املجتمع الدويل املدين ومنهم موؤ�س�سة ال�سفافية الدولية وترتب على 
الدكتور  عنها  يتحدث  و�سوف  لل�سفافية  موؤ�س�سة  وهي  م�سر  "اأمل" يف  موؤ�س�سة  قيام  ذلك 

ح�سام بدراوي بعد قليل.

الأخوات والإخوة... ي�ساألني البع�ص ماذا تتوقع من هذه اللقاءات؟ واأقول اإذا نظرنا للعامل 
الذي نعي�ص فيه �سنجد البحار واملحيطات، يف البحر جند العوا�سف والرياح تهب مبا ل ت�ستهي 
ال�سفن ونهتم مبثل هذه احلوادث ولكن كل من يعرف يوافق اأنه عمليا ما يوؤثر على الكوكب 
كله لي�ص الهواء ول العوا�سف ولكن امل�سئول عن ذلك التيارات العميقة داخل البحار فهي 
ال�سطح  تظهر على  التيارات ل  القارات، هذه  ما يحدث على  املناخ وعن كل  امل�سئولة عن 
�سواء  املجتمعية  العالقات  اإن يف  نقول  اأن  املنهج ميكن  وبنف�ص  ما يحدث،  ولكنها تغري كل 



عالقات �سيا�سية، اأو اجتماعية، ت�سن قوانني وعالقات اقت�سادية؛ فهي تتاأثر مبثل هذه التيارات 
اأ�سبحت  الإن�سان  مثل حقوق  اأفكاًرا  فنجد  واملجتمعات  الب�سر  فكر  تغري من  التي  العميقة 
ا، وما كان ينظر له يف ال�سابق على اأنه  يطالب بها اجلميع، والدميقراطية اأ�سبحت مطلًبا �سعبيًّ
اأنه غريب اأ�سبح مقبوًل، وكل ما نعتربه اليوم من  ا�ستثناء اأ�سبح موجوًدا، وما ُينظر له على 
املطالب الأ�سا�سية احلديثة �سواء من حقوق الإن�سان، املراأة والطفل اأو املطالبة بامل�ساركة وحق 
كل  يف  املفكرون  يناق�سها  اأفكار  جمرد  كان  الأيام  من  يوم  يف  هذا  كل  ال�سيا�سي،  التمثيل 
اأ�سبحت ل تعتربه خروًجا عن  التي  التيارات اجلارفة  املجتمعات و�سيًئا ف�سيًئا تكونت هذه 
القاعدة ولكن تعتربه مطلًبا ب�سيًطا وبالتايل اإذا طالبنا بالتغيري والإ�سالح يف جمتمعنا العربي 
فاإن ذلك ل يتاأتى من املطالبة باأن حاكًما من احلكام يوافق على �سيء من املطالب ولكن ياأتي 
املدين  املجتمع  بتفعيل  اإل  التغيري  يتم هذا  ما مبجتمعاتنا ول  باأنف�سنا وتغيري  ما  بتغيري  ذلك 
وهذا هو ما نفعله يف هذه اللقاءات؛ فالت�سال والهتمام باملجتمع املدين هو الو�سيلة الأ�سا�سية 
للو�سول للتغيري احلقيقي الذي ياأتي من املجتمع اإىل املجتمع والذي بال�سرورة ي�سهل على 
اأننا غري  اأننا ل منر بفرتات �سعبة ول يعني ذلك  اأخذ القرارات ولكن هذا ل يعني  احلكام 
اأولهما  اإىل الجتماعني الدوليني،  اإذا نظرنا  باأننا  مطالبني مبزيد من العمل والفكر، واأذكركم 
روؤ�ساء  �سوى ثالثة  والذي مل يح�سره  والتنمية  البيئة  �ستوكهومل عام 1972 حول  اجتماع 
دول وحكومات ثم عقد بعده بع�سرين عاما اجتماع اآخر عام 1992 اأي�سا عن البيئة والتنمية 
اإنه  العقدين؟  رئي�َص دولة وحكومة، فماذا حدث يف هذين  واأربعة ع�سر  والذي ح�سره مائة 

املجتمع املدين الذي حترك وتفاعل مع فكرة البيئة.

ل الق�سايا يف املجتمع هو هذه اللقاءات ونحن الآن يف فرتة هامة  ومعنى ذلك اأن الذي ُيفعِّ
يلعب فيها الإعالم دوًرا هاًما يف عالقة املجتمعات ببع�سها وعالقة املواطنني يف البلد الواحد 
ببع�ص ول يخفى على اأحد اأن عاملنا العربي م�ستهدف وله من داخل اأع�سائه من يقوم ببث 
اأن  واملهتمني  الن�سطاء  املواطنني  لنا كمجموعة من  اأ�سبح  ثم  العربية، ومن  الدول  الفتنة يف 
نطرح هذا املو�سوع وما هو دور الإعالم يف التعددية وهي اأ�سا�ص الدميقراطية، وال�سوؤال املطروح 
هو هل توجد حدود حلرية الكلمة؟ كل هذه املو�سوعات الأ�سا�سية �سواء حتدثنا عن الإ�سالح 



ال�سيا�سي اأو القت�سادي اأو احرتام حقوق الإن�سان اأو الإ�سالح الجتماعي اأو الثقايف يجب 
اأن تتعر�ص لها.

ولذلك اأرحب بكم جميًعا يف مكتبة الإ�سكندرية وهي مكتبة للعامل اأجمع، فاأهاًل بكم، 
واأمتنى لكم موؤمتًرا ناجًحا و�سكًرا. 

 



كلمة الدكتورة �سهام الفريح
اليوم نلتقي حول مو�سوع الإعالم ودوره يف احلرية، اإذا كانت احلرية هي ال�سرط الأ�سا�سي 
يف التنمية الب�سرية فيجب اأن يكون الإعالم هو الو�سيلة التي حتمي احلرية وتدافع عنها وعن 
جميع اإجنازاتها، وتتمثل هذه احلماية يف حق ال�سعوب يف التعبري واإبداء الراأي واحل�سول على 
املعلومة وعندها يكون الإعالم قادًرا على اإحداث التغيري والإ�سالح، وعندما ننتقل اإىل العامل 
اأظهرت ال�سحافة العربية قدرتها  العربي ن�ساأل هل ا�ستطاع اإعالمنا القيام بهذا الدور، وهل 
على الك�سف عن حالت الف�ساد وعن رف�ص ما ت�سعى اإليه موؤ�س�سات الف�ساد املختلفة التي 
اجتهدت يف اأن تن�سئ و�سائل اإعالمية خا�سة بها لتجمل �سورتها باأ�سكال خمتلفة حتى اأدى 
بع�سها اإىل العبث بذهن املتلقي العربي وخا�سة اأنها تعمل على فئة ال�سباب وذلك من خالل 
اأ�ساليب الإثارة املتعددة املقززة مما اأدى اإىل تغييب هذه الأ�سكال عن الق�سايا العربية املت�سلة 

بهم ومبجتمعاتهم.

هذا وبالن�سبة لو�سائل الإعالم احلكومية فاإين اأعتقد اأنها مل ت�ستطع اأن توؤدي الدور احلقيقي 
يف الإ�سالح القت�سادي وال�سيا�سي والجتماعي، ومل تتمكن مبا تت�سمنه من نقله اإىل ال�سارع 

العربي وما يحمله من هموم.

وقد جاء يف تقرير احلريات ال�سحفية يف العامل ملنظمة مرا�سلني بال حدود عام 2005 اأن 
البلدان العربية يف ترتيب م�ستوى احلريات ال�سحفية يف العامل بداأت من الرتتيب 85 وانتهت 
اإىل 162. وقد احتلت الكويت املرتبة اخلام�سة والثمانني واحتلت ليبيا املرتبة املائة واثنتني 
و�ستني من جمموع الدرا�سات التي اأجريت على 167 دولة. وقد اأ�سارت مثل هذه املنظمات 
اأي�سا  اأن هناك فجوة كبرية يف عدد املوؤ�س�سات العربية املهتمة بالبث التليفزيوين، واأ�سار  اإىل 
وزير الإعالم امل�سري يف جريدة الأهرام اإىل اأنها ت�سل اإىل 400 ف�سائية و12% فقط م�ساحة 
الربامج ال�سيا�سية، فهناك فجوة كبرية بني هذا العدد ال�سخم يف هذه الو�سائل املختلفة وبني 
اأن تبث فقط ما تريد يف هذه  املوؤ�س�سات همها  تاأثرياتها املطلوبة يف املتلقي العربي لأن هذه 
وغري  نف�سها  عن  التعبري  على  قادرة  وغري  للوعي  فاقدة  اجلموع  هذه  وكاأن  الكبرية،  اجلموع 
قادرة على النقد واإبداء الراأي، ولذلك اأ�سبح التبادل بينهما غري متكافئ واإمنا ي�سوده ال�سك 



والريبة لعدم وجود ال�سدق واملو�سوعية حتى انتهى البث لديها وكاأنه ي�سري يف اجتاه واحد 
غري متبادل، وقد اأدى الو�سع لي�ص فقط لرتاجع هذه املوؤ�س�سات يف تاأييد دورها يف الإ�سالح 
اإنه لالأ�سف تعداه للم�ساهمة يف اإحداث التفكك  القت�سادي وال�سيا�سي والجتماعي، بل 

وبذر القيم ال�سلبية يف احلياة.

اإليه  العربية  اجلامعة  انتهت  الذي  امليثاق  الدائر حول  ن�سمع عن اجلدل  الأيام  ويف هذه 
حرية  على  فقط  عنوان  اأنه  الإن�سانية  املنظمات  بع�ص  اعتربته  الذي  الف�سائي  البث  لتنظيم 
العربية  واململكة  م�سر  وكانت  وا�ستنكاره  رف�سه  العربية  الدول  على  يجب  ولذلك  التعبري 

ال�سعودية يف مقدمة الدول التي ت�سعى اإىل اإقراره.

ليحد  الف�سائيات  على  الدولة  �سيطرة  من  يعزز  امليثاق  هذا  اأن  املنظمات  هذه  واأ�سافت 
من  حرية التعبري ل�سعوبها حول الق�سايا ال�سيا�سية عرب الأثري ملنطقة تعداد نفو�سها ي�سل اإىل 
300 مليون ن�سمة، واإن جاء يف اأدبيات هذا امليثاق اأن هدفه هو منع جتريح الأديان اأو جتريح 
نظر احلكومات �سارة  تعترب من وجهة  مواد  والدينية من خالل بث  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 
لل�سلم الجتماعي، والوحدة الوطنية؛ حيث اعتربت هذه املنظمات اأن هذه امل�سطلحات مثل 

حب�ص ال�سحفيني وعدم حرية الراأي كل هذا اعتداء �سارخ على حرية الراأي.

وا�سمحوا يل اأن اأطلب من الدكتور اإ�سماعيل �سراج الدين يف الدورات القادمة اأن نهتم 
بالطفل العربي وما يتعر�ص له من انتهاكات. وا�سمحوا يل اأن اأعر�ص عليكم ما قمت به من 
عمل م�سروع �سغري لتعليم املحتاجني يف الكويت، وهذا امل�سروع مكر�ص خلدمة غري الكويتيني 
حالت  اكت�سفت  املتوا�سع  امل�سروع  هذا  خالل  ومن  واإجباري؛  جماين  هناك  التعليم  لأن 
مرعبة من النتهاكات التي يتعر�ص لها الطفل لي�ص يف الكويت فقط ول العامل العربي فقط 
بل يف العامل اأجمع. ولعل بع�ص الدرا�سات قامت يف العامل ولكنها قليلة ولكن هناك بع�ص 

الإ�سارات والأرقام فما بالكم يف اأقطارنا العربية؟!

اإن النتهاكات التي يتعر�ص لها الطفل باملنـزل �سيء مرعب، واأمتنى اأن ن�سعى جاهدين 
اإىل القيام بدفع احلكومات وال�سلطة الت�سريعية والتنفيذية اإىل ت�سريع قوانني حتمي هذه الفئة 

الربيئة ال�سعيفة لأنها هي امل�ستقبل.



كلمة الدكتور عبد ال�سالم امل�سدي
اأيها الأعزاء .. عمتم م�ساء، ينعقد موؤمتركم املوقر هذا يف �سياق عام و�سياق خا�ص و�سياق 
اأخ�ص، �سياقه العام كما قبل م�سرية اأربع �سنوات من م�سعى اإىل مبادرة يف الإ�سالح العربي، 
على  طارئة  كفكرة  بنف�سها  تقتنع  اأن  املدين  املجتمع  لآليات  كيف  فهو  اخلا�ص  �سياقه  اأما 
و  ا  ًـّ الدقيقة عربي الفرتة  الإعالم يف هذه  ق�سية  فهو  الأخ�ص  ال�سياق  اأما  العربية،  جمتمعاتنا 
ا وكاأن يف الأفق م�سهًدا ينذر باأن مكا�سب اإ�سالحية يف م�ستوى الإعالم هي  ًـّ ا و دولي ًـّ اإقليمي

اليوم مهددة ومبباركة خارجية.

ا�سمحوا يل ببع�ص اخلواطر والت�ساوؤلت وهي، هل الإ�سالح العربي و�سفة م�ستوردة اأم 
منتج حملي مبتكر؟ فلعل م�سرية املوؤمترات الأربعة لل�سنوات اخلم�سة قد تعيننا على اأن جنيب 
القرار  اأ�سحاب  من  فيه  اأحد  يح�سم  ومل   2000 مار�ص  منذ  طرح  الذي  ال�سوؤال  هذا  على 

ال�سيا�سي.

مو�سوعنا الإعالم والدميقراطية وامل�سئولية الجتماعية �سمن فكرة الإ�سالح العربي، لكن 
ما هو املق�سود مبعنى بالدميقراطية وما هو املق�سود بالإ�سالح ال�سيا�سي املو�سي بالدميقراطية؟ 
اأطراف حا�سرة  ثالثة  بها؟  اأو وعد  اإياها  طالبا  يتحدث عنها  والذي  الذي حتدث عنها  فمن 

هم:

اجلماهري العربية ممثلة يف املجتمع املدين 

القوة الدولية ممثلة فيمن تعرفون 

الأنظمة ال�سيا�سية العربية ممثلة يف احلكومات، وال�سياق اخلا�ص ممثاًل يف وزراء الإعالم اأو 
غريهم.

موؤمترنا هذا حول الإعالم والدميقراطية وامل�سئولية املجتمعية، اأي م�سئولية املجتمع املدين 
لكن ما هذه العبارة؟ هل هي م�سئوليته يف �سيانة الدميقراطية اأم م�سئوليته يف اإجناز دميقراطية 
غائبة؟ وهل الدميقراطية الإعالمية مدخل للدميقراطية ال�سيا�سية اأم هي نتيجة لها؟ وبح�سب 



العرتاف،  اأ�سحاب  من  منا  ومن  الولء  اأ�سحاب  من  منا  من  مواقعنا  تتغري  اجلوابني  اأحد 
املوؤمترات  املوقع قبل ر�سد املكا�سب، ح�سب  العربي ت�ستوجب يف هذا  اإن م�سرية الإ�سالح 
يجب اأن نت�ساءل يف كل موؤمتر عن مدى ر�سوخ فكرة الإ�سالح واملجتمع املدين ومدى قابلية 
املجتمع لفكرة الإ�سالح وامل�ساركة للمجتمع املدين، ول تن�سوا �سبح اللغة يوم انطلقت فكرة 
الإ�سالح العربي ويوم انطلق العمل يف وثيقة الإ�سكندرية ويوم كان ا�ستعداد الروؤ�ساء ملوؤمتر 
القمة  موؤمتر  اإىل  ترفع  الإ�سكندرية حتى  وثيقة  ن�سع  اأن  يحثنا  بع�سهم  وكان  تون�ص  القمة يف 
للتبني واملباركة والتزكية ولكن رف�سوا م�سطلح الإ�سالح وقالوا اإن تداول م�سطلح الإ�سالح 
الرقابة  ميار�سون  و�ساروا  التغيري  م�سطلح  ا�ستخدام  واأقروا  بوجوده  والإقرار  الف�ساد  يت�سمن 

بفر�ص م�سطلح التغيري ولي�ص الإ�سالح. 

ويف اخلتام، لعل �سرفنا و�سرفكم و�سرف هذا املجتمع اأنه ينا�سل يف �سبيل ال�ستدراك على 
اأخلف وعده حني جاء حيث  التاريخ خم�سني �سنة عمر دولة ال�ستقالل، وال�ستقالل قد 
جاء واعدا بالدميقراطية و اأخلف وعده وهل لنا اأن ن�ستدرك على ما اأخلفه ال�ستقالل على 

مر التاريخ.



كلمة الأ�ستاذ حممد فائق
حتية من القلب لفار�ص املكتبة التي هي منارتنا، فار�سها الدكتور اإ�سماعيل �سراج الدين 
ورغم اأن�سطة املكتبة اإل اأن موؤمتر الإ�سالح العربي يف هذا املوعد له اأهمية خا�سة لأنه اأ�سبح 

امليزان الذي نعرف منه مدى التقدم يف م�سرية احلرية والدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان.

وقد داأبت املكتبة على اأن تقدم لنا يف كل موؤمتر من موؤمترات الإ�سالح مو�سوًعا ن�ستطيع 
اأجل  من  الدميقراطية  ومو�سوع  الإ�سالح،  فيه  ي�سري  الذي  والجتاه  املدى  معرفة  من خالله 
الإ�سالح، ولالإعالم مكانة مهمة يف حتقيق حقوق الإن�سان ولكن تاأثريه الكبري يف بناء الراأي 
لتو�سيع  اأداة  اأ�سبح  الأقليات  وعي  ونقل  املعومات  وتوفري  الرقابي  ودوره  الوعي  وت�سكيل 
التطور  هذا  اأفق  ومازال  الت�سال  تقنيات  يف  ال�سريع  بالتطور  دوره  ت�ساعف  وقد  امل�ساركة، 

مفتوحا حتى الآن.

ولكن مع اللتزام والإميان بحقوق الإن�سان واحرتام الأديان بعيدا عن هيمنة الدولة فال 
ياأتي هذا اإل بالتزام الأفراد والذين يعملون يف جمال الإعالم.

 نحن الآن ن�سادف مرور 60 عاما على الإعالن العربي حلقوق الإن�سان  الذي ن�ص على 
اأن حرية الروؤى والتعبري حق م�سروع ومكفول للجميع. لبد من وجود حرية راأي دون تدخل 
العامل  اأ�سبح  الت�سال  تكنولوجيا  الهائل يف  التطور  اأي حواجز، ومع  اأحد ودون وجود  من 

يعي�ص يف قرية �سغرية .

من  العديد  وهناك  نحتفل  اليوم  نحن  ولكن  الحتفال  عليكم  اأف�سد  اأن  اأود  ل  واأخرًيا، 
التجاوزات بحق اإخوة واأبناء لنا يف فل�سطني؛ ولبد من اأن نتحدث عن تلك التجاوزات التي 
حتدث والتي تعترب جرائم نعجز حتى اأن ن�سدر جتاهها بيان اإدانة... نحن نطالب بوقفة �سد هذه 

املجازر والعمل على اأمن الإخوة العرب يف فل�سطني. 

 



كلمة الدكتورة ودودة بدران
اأت�سرف باأن األتقي بكم جمدًدا يف هذا ال�سرح واأت�سرف اأن اأ�ستاأنف احلوار حول ملفات 
الإ�سالح املهمة والتي ين�سغل بها املجتمع العربي، ويكون لها هذا اجلمع الثقايف العظيم ولقد 
ال�سابقة عدًدا من ق�سايا املجتمع املدين واملراأة وال�سباب وحقوق الإن�سان  املوؤمترات  ناق�ست 
كافة  الجتماعية  الق�سايا  احليوي يف  له ح�سوره  ملف جديد  طاولتنا  واليوم على  والتنمية، 
وذلك هو ملف الإعالم ول�سك اأن الإعالم يلعب دوًرا كبرًيا يف املجتمع العا�سر ول�سيما مع 
التطور الكبري يف و�سائله وتقنياته، ول تقت�سر اأهمية الإعالم على وظيفته بل اإن اأهمية الإعالم 

تتج�سد يف الأ�سا�ص بالعالقة الوثيقة التي تربط بني الر�سالة الإعالمية والروؤى الثقافية.

يعاجلها  التي  الق�سايا  اختالف  ح�سب  متباين  مركز  دور  العالقة  هذه  ب�سدد  ولالإعالم 
وعلى ح�سب  وال�سيا�سية  الثقافية  ومعطياتها  يخاطبها  التي  املجتمعات  طبيعة  وعلى ح�سب 
درجة تطور املوؤ�س�سة الإعالمية وثقافة القائمني عليها، فاأحيانا يكون لالإعالم دور اإزاء الثقافة 
ال�سائدة يف املجتمع وهو دور تكري�ص مبعنى اأن يكون مراآة عاك�سة لل�سورة النمطية يف و�سط ما 

اأو جتاه ق�سية ما.

واأحيانًا يقوم بدور القيادة والتغيري الإيجابي عرب طرح �سور ثقافية جديدة. ورمبا يت�ساءل 
عنه  يعرب  ول  الواقع  تخلًفا عن  اأكرث  ثقافية  اأمناًطا  يقدم  الثانوي حني  الدور  اإىل  الإعالم  دور 
ولذلك اإذا كنا نتحدث عن الإعالم يف هذا املحفل املعني بق�سية الإ�سالح فيمكننا القول اإن 
فعل الإ�سالح يقت�سر على ا�ستغالل الطاقة والإمكانيات الإعالمية يف معاجلة اأو برت كل ما هو 
�سلبي وم�سوه ول �سلة له بثقافتنا العربية، واإنني يف الواقع اأحتدث ويف ذهني ق�سية املراأة العربية 
التي مازال الإ�سالح فيها مرهونًا باإحداث تغيري جوهري ب�سدد ال�سورة الذهنية العربية عن 

املراأة من حيث مكانتها ودورها.

كما اأنه ل توجد حتى الآن مرجعية قانونية حتد من ال�ستخدام التجاري للمراأة يف و�سائل 
الإعالم. اإننا نرى اأن يكون لالإعالم دور اأكرب يف حتقيق وعي اأعمق عن بعد النوع الجتماعي 
مبراجعة  القيام  خالل  من  اأوًل  وذلك  املراأة  ق�سية  يف  التثقيفي  ودوره  ومو�سوعاته  ومعاجلته 
لواقعها  ال�سادق  للتعبري احلر  اأكرب  وثالًثا فتح جمال  املراأة بحقوقها  توعية  وثانيا  للروؤى  ثقافية 



ي�ساركن يف عملية  للمثقفات واملبدعات لأن  للتعبري  اأكرب  اإتاحة فر�سة  رابًعا  وم�سكالتها ثم 
تنمية املراأة والتنمية الجتماعية ككل كن�ساء ومواطنات يف اآن واحد.

وعرب تفعيل هذا الدور التثقيفي ميكن لالإعالم يف هذا ال�سدد اأداء دور �سيا�سي واقت�سادي 
الإعالم يف  اإ�سهام  �سيزداد  والإ�سالحية  الكا�سفة  الو�سائل  وبث  التوعية  اأنه عرب هذه  ذلك 
ويف  فيها  املراأة  م�ساركة  �سعف  قبيل  من  ال�سيا�سية  الهياكل  �سعيد  على  البنية  تفكيك 
م�ساهمتها يف اتخاذ القرار بدرجة اأكرب ويف تفكيك البنية القت�سادية من حيث تهمي�ص املراأة 

داخلها وق�سر فاعليتها على وظائف بعينها.

وي�سعدين اأن اأ�سري يف هذا ال�سدد اإىل اأن منظمة املراأة العربية تتبنى برناجًما بعنوان الإعالم 
ودعم املراأة وتعمل الأنظمة على و�سع اإ�سرتاتيجية اإعالمية للمراأة العربية ي�ساهم يف اإعدادها 

خرباء يف جمال الإعالم.

ويف اخلتام، اأتوجه بال�سكر اإىل الدكتور اإ�سماعيل �سراج الدين على موا�سلته تقدمي هذه 
املوؤمترات من اأجل الإ�سالح، واأ�سكر له حر�سه على تقدمي منظمة املراأة العربية من خالل هذا 
الن�ساط الذي متت فيه مباحثات حول اأهم الق�سايا املعا�سرة، م�ستلهمني عراقة واأ�سالة املق�سد 

الثقايف الآن يف مكتبة الإ�سكندرية.

 



كلمة الأ�ستاذة �سمر مزغني
نحن �سباب الدول العربية املجتمعني يف املنتدى الثالث للعامل العربي واملنعقد يف مكتبة 
الإ�سكندرية نرفع �سعار دور ال�سباب والإعالم يف حتقيق ال�سالم والأمن والتنمية معربين عن 
�ساب  ثالثمائة  �سارك يف حتديدها  التي  الهامة  املو�سوعات  تلك  اختيار  �سكرنا على  خال�ص 
التي  واملمار�سات  والقيم  املعاين  من  عدد  على  ونوؤكد  عربية،  دولة  ع�سرة  �سبع  ميثلون  وفتاة 

نرغب يف اأن تتحقق يف جمتمعاتنا العربية.

ولكننا  بالدنا  يف  ال�سائدة  احل�سارية  القيم  ونقل  للتنوير  كاأداة  الإعالم  بدور  نوؤمن  نحن 
نرى اأن هذا الدور اأحيانا ي�سوبه الغمو�ص والت�سوي�ص وال�سعي وراء الإثارة من اأجل م�سالح 
�سيقة تفرق اأكرث مما جتمع وتربز التناق�ص والنق�سامات يف �سبيل اعتبارات الربح ال�سيقة على 
ح�ساب �سورتنا لدى اأنف�سنا ولدى الآخرين؛ نحن نرى �سرورة اأن يركز الإعالم على جتارب 
ناجحة ومناذج �ساحلة تت�سمن قيم ال�سالم والأمن والتنمية يف الربامج التليفزيونية والف�سائية 
التي تناق�ص ق�سايا ال�سباب وتر�سم الطريق نحو م�ستقبل اأف�سل لنا ولأوطاننا؛ وبذلك ميار�ص 
الإعالم دوره امل�سروع يف النقل ولي�ص ت�سليط ال�سوء على اأوجه الق�سور واخللل واإمنا يت�سم 

باملو�سوعية.

لقد اآن الأوان لأن ننظر اإىل عاملنا العربي يف اإطار التحولت التي ن�سهدها الآن من التطور 
ارع. ومل يعد كافًيا اأن نظل نتحدث اإىل بع�سنا البع�ص دون اأن يكون لنا  التكنولوجي املت�سّ
�سوت موؤثر ن�ستطيع من خالله اأن نخاطب العامل ونتوا�سل معه. ونحن مل ناأِت اإىل هنا لكي 
نفر�ص جمموعة من املطالب على احلقوق املدنية العربية اإمنا لنقول لها نحن �سركاء يف حتقيق 

هذه التنمية.
ونتحمل  عنها  حتدثنا  التي  ال�سحية  البيئة  توفري  �سريطة  للعمل  ا�ستعداد  اأمت  على  ونحن 

م�سئولية حتقيقها وعر�سها عليكم العام القادم.

واأخرًيا، اأقول نحن بحاجة اإىل ال�سباب ولبد اأن نثق يف قدرتهم على حتقيق العمل وا�ستمرار 
ا توا�سلوا مع ال�سباب واأعطوهم الفر�سة لأن ال�سباب قادر  وجوده واأن نقول ملن هم اأكرب �سنًّ

على �سنع امل�ستحيل.
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ميثاق ال�سرف الإعالمي العربي

الن�ص املعدل وفقًا لتو�سيات فريق العمل الذي عني 
بتحديث هذه الوثيقة وتطويرها وهي التو�سيات التي اعتمدها 

جمل�ص وزراء الإعالم العرب مبوجب قراره )ق/294 ـ دع/40 ـ 2007/6/20(

الأمانة العامة
  قطاع الإعالم والت�سال

اإدارة �سوؤون الإعالم العربي
والأمانة الفنية





نحن الإعالميني العرب العاملني يف جمالت الت�سال والإعالم واملعلومات نلتزم التزاًما 
ملنطلقاته ومبادئه  وفقاً  امليثاق  مبواد هذا  والقومية،  املهنية  مب�سوؤولياتنا  اإح�سا�سنا  من  نابعاً  ا  ذاتيًّ

واأهدافه.

اأوًل: املنطلقات:
املواثيق والتفاقيات التي �ساغتها الإرادة امل�سرتكة لالأمة العربية ويف مقدمتها ميثاق    -

جامعة الدول العربية. 

قرارات موؤمترات القمة العربية وبياناتها، وما توؤكده من حر�ص على الت�سامن العربي    -
لآمال  وحتقيقاً  العربي  للوطن  العليا  للم�سالح  خدمة  امل�سرتك  العربي  للعمل  ودعم 
وطموحات الأمة العربية يف كافة املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والجتماعية 

والأمنية.

قرارات جمل�ص وزراء الإعالم العرب وما تبلوره من روؤية عربية م�سرتكة ملبادئ العمل    -
الوطن  داخل  يف  العربي  الإعالم  ور�سالة  الإعالمي  اخلطاب  ومرتكزات  الإعالمي 

العربي وخارجه.

التطور النوعي والتقني الذي حتقق يف جمال الإعالم والت�سال بدخوله ع�سر الف�ساء    -
والإنرتنت وجتاوزه حدود اجلغرافيا والتاأثري املحلي.

ثانيًا: املبادئ والأهداف:
ت�سخري اإمكانيات الإعالم العربي كافة يف خدمة امل�سالح العليا لالأمة العربية، وتعزيز    -
الهوية  و�سون  العربي،  للت�سامن  اأ�سا�سية  ركيزة  باعتباره  امل�سرتك  العربي  العمل 

العربية.



التعامل الواعي مع ق�سايا الع�سر، يف �سوء املتغريات الدولية، والتقدم التقني املت�سارع    -
يف جمالت الإعالم والت�سال واملعلومات، وظواهر العوملة مبا يوؤكد دور الإعالم العربي 
العربية وح�سارتها وق�ساياها  واإبراز ال�سورة ال�سحيحة لالأمة  العربية  يف حماية الهوية 
اجلوهرية على الراأي العام الدويل، ودعم قدرة الأمة العربية على الإ�سهام املتكافئ يف 

حوار احل�سارات والثقافات.

يحدث  بحيث  الإعالمي  العمل  ركائز  من  اأ�سا�سية  ركيزة  التعبري  حرية  باأن  الإميان   -
تفاعل خالق بني الراأي والراأي الآخر، وتقرتن هذه احلرية بامل�سوؤولية حماية للم�سالح 
العليا لالأمة العربية واحرتاماً حلريات الآخرين وحقوقهم، واحلر�ص على متكني الإعالم 

العربي من الطالع على احلقيقة من م�سادرها.

 ثالثًا: مواد امليثاق:
املادة الأوىل:

الإيجابية  اجلوانب  من  ال�ستفادة  على  احلر�ص  مع  العربية،  الهوية  �سون  على  التاأكيد 
للعوملة، واحلفاظ على خ�سو�سيات املجتمع العربي.

املادة الثانية:
موا�سلة تطوير دور و�سائل الإعالم العربي يف اإثراء �سخ�سية الإن�سان العربي والعمل على 
ا، والتعريف بحقوق الإن�سان العربي  ًـّ ا و�سيا�سي ًـّ ا واجتماعي ًـّ ا وثقافي ًـّ ا واإمنائها فكري ًـّ تكاملها قومي
وحرياته الأ�سا�سية وواجباته جتاه اأ�سرته وجمتمعه ووطنه واأمته، وتر�سيخ اإميانه بالقيم الروحية 

واملبادئ الأخالقية واللتزام باحرتام حياته اخلا�سة.



املادة الثالثة:
قوام  باعتبارها  العربية  اللغة  �سالمة  على  باحلفاظ  تهتم  التي  الإعالمية  الربامج  ت�سجيع 
الثقافة العربية ورمز الهوية العربية، والعمل على ن�سرها عن طريق تي�سري قواعدها والتعريف 

بجماليات بيانها.

املادة الرابعة: 
العربية  الطاقات واجلهود  العربي، وح�سد  للوطن  الأ�سا�سية  بالق�سايا  الهتمام الإعالمي 

لن�سرتها.

املادة اخلام�سة:
احلر�ص على الت�سامن العربي يف كل ما يقدمه الإعالم العربي للراأي العام، يف الداخل 
واخلارج، والإ�سهام يف تعزيز اأوا�سر التعاون والتكامل بني الدول العربية، وجتنب ن�سر اأو عر�ص 

اأو اإذاعة اأو بث كل ما من �ساأنه الإ�ساءة اإىل الت�سامن العربي.

املادة ال�ساد�سة: 
ت�سليط الأ�سواء الإعالمية على العمل العربي امل�سرتك باعتباره ال�سبيل الأمثل لتحقيق 

التكامل العربي يف كل املجالت.

املادة ال�سابعة: 
وح�سارته  وتاريخه  العربي،  بالوطن  للتعريف  الدولية  ال�ساحة  على  اجلهود  تكثيف 
وتراثه، واإمكانياته الب�سرية واملادية واملعنوية، وعدالة ق�ساياه الأ�سا�سية، ويف مقدمتها الق�سية 
امل�ستوى  القمة وعلى  العربية على م�ستوى  الدول  قرارات جمل�ص جامعة  الفل�سطينية، وفق 

الوزاري. 



 املادة الثامنة:
اللتزام باملو�سوعية والأمانة، واحرتام كرامة الدول وال�سعوب و�سيادتها الوطنية واختياراتها 
الأ�سا�سية، وعدم تناول قادتها اأو رموزها الوطنية بالتجريح، والبتعاد عن احلمالت الإعالمية 

التي تهدف اإىل الإثارة اأو زعزعة ال�سف العربي.

املادة التا�سعة:
واأخبار  ومعلومات  بيانات  من  العربي  الإعالم  يبثه  فيما  الدقة  وحتري  بال�سدق  اللتزام 
واللتزام  الإعالمية،  الأ�سكال  كافة  يف  ذلك  وحتري  الأ�سا�سية،  م�سادرها  من  وا�ستقاوؤها 

بت�سويب اأية اأخطاء يف هذا ال�سدد.

املادة العا�سرة: 
كانت  ا  ًـّ اأي والتع�سب  والتمييز  التحيز  دعاوى  كل  ونبذ  والتاآخي  الت�سامح  روح  تعميق 
ا، والمتناع عن عر�ص اأو اإذاعة اأو بث اأو ن�سر اأية مواد ميكن  ًـّ ا اأو ديني ًـّ ا اأو عرقي ًـّ اأ�سكاله، وطني

اأن ت�سكل حتري�ساً على العنف والإرهاب والتطرف.

املادة احلادية ع�سرة:
تنطوي  اأو  بارتكابها  تغري  بطريقة  اأ�سكالها و�سورها،  بكافة  اجلرائم،  المتناع عن و�سف 
على اإ�سفاء البطولة على اجلرمية ومرتكبيها اأو تربير دوافعها، اأو منح مرتكبيها واملحفزين عليها 

اأو املروجني لها فر�سة ا�ستخدام و�سائل الإعالم منرباً لهم.

املادة الثانية ع�سرة:
الهواء مبا�سرة،  اأو يبث على  اأو يذاع  الذي يعر�ص  واآدابه وبخا�سة  اأ�سول احلوار  مراعاة 
اآرائهم، واملتلقني يف التعقيب، وعر�ص كافة الآراء  من حيث حقوق �سيوف احلوار يف �سرح 

واحلقائق و�سوًل اإىل بلورة روؤية متكاملة و�ساملة ومو�سوعية لدى املتلقي العربي.



املادة الثالثة ع�سرة:
واملعلوماتية  الإعالمية  لالأ�سكال  ومتنوعة  ثرية  عربية  بدائل  بتوفري  املتوا�سل  الهتمام 
التي تتفق وطموحات الإن�سان العربي وتعمل على تو�سيع مداركه وتنمية ملكاته يف البحث 

والإبداع، وتر�سيخ اعتزازه بانتمائه اإىل الأمة العربية وثقافتها وقيمها.

املادة الرابعة ع�سرة:
اخلدمات  من  ينا�سبهم  ما  على  احل�سول  يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  حقوق  مراعاة 

الإعالمية واملعلوماتية، تعزيزاً لفر�ص اندماجهم يف جمتمعاتهم.

 املادة اخلام�سة ع�سرة:
ت�سجيع الهتمام اجلماهريي بالريا�سة باعتبارها واحدة من العوامل الرئي�سية يف النهو�ص 
اأية �سوائب  الريا�سي من  تنقية الإعالم  للمجتمع، واحلر�ص على  والنف�سية  البدنية  بال�سحة 

تعك�ص اأو توؤجج نزعات التع�سب والتحيز، وال�سعي اإىل تنمية الروح الريا�سية يف املناف�سة.

املادة ال�ساد�سة ع�سرة:
احلر�ص على حماية الأطفال والأحداث من خماطر املواد الإعالمية التي تت�سمن م�ساهد 

عنف اأو اأمناطاً �سلوكية غري �سليمة تتناق�ص مع القيم النبيلة.

املادة ال�سابعة ع�سرة:
ا، وذلك  ًـّ اإبراز الكفاءات واملواهب العربية، وخا�سة تلك التي تنال اعرتافاً اأو تقديراً عاملي
اإثباتاً لرثاء الطاقات الإبداعية والقدرات اخلالقة للوطن العربي، وحتفيزاً للن�صء على القتداء 

بالنماذج الناجحة وت�سجيعاً على ظهور مزيد من الكفاءات العربية.



املادة الثامنة ع�سرة:
تقدمي ال�سورة املو�سوعية الواقعية عن املراأة العربية ونهو�سها مب�سوؤولياتها احلياتية، واإ�سهاماتها 
يف التنمية املجتمعية، وما ت�سطلع به من دور م�سرف يف بناء الإن�سان العربي، وبث ون�سر املواد 

واملعلومات والربامج التي تعينها على ذلك.

املادة التا�سعة ع�سرة:
اللتزام بحقوق امللكية الفكرية والتعريف بت�سريعاتها املختلفة، حماية للمبدعني العرب 

واإثراء لقاعدة البتكار والإبداع على امتداد الوطن العربي.

املادة الع�سرون:
باأخالقيات  الأخرية  هذه  والتزام  الإعالنية،  واملواد  الإعالمية  املواد  بني  التمييز  �سرورة 

املجتمع العربي وعدم ا�ستغالل الطفل واملراأة يف احلمالت الإعالنية ب�سكل ي�سيء اإليهما .

املادة احلادية والع�سرون:
وترابطه  الأ�سرية  بنيته  ومراعاة  العربي  للمجتمع  والأخالقية  الدينية  بالقيم  اللتزام 

الجتماعي.

املادة الثانية والع�سرون:
تعميق الوعي باأهمية الت�سدي مل�سكلة الأمية باأ�سكالها املختلفة يف املجتمع العربي.

املادة الثالثة والع�سرون:
اأو  املتف�سية  بالأمرا�ص  ـ  تهوين  اأو  تهويل  دون  ـ  والتعريف  العام  ال�سحي  الوعي  تنمية 
امل�ستجدة، واأي�ًسا الأ�ساليب العلمية للوقاية والتحذير من الأ�ساليب الع�سوائية اأو غري العلمية 

يف العالج.



املادة الرابعة والع�سرون:
ن�سر الوعي البيئي وبخا�سة يف جمال ال�سلوكيات املت�سلة باحلفاظ على البيئة واحلد من 
وال�سالمة  ال�سحة  البيئية وقواعد  بالت�سريعات  والتعريف  املوارد،  ا�ستخدام  التلوث، وتر�سيد 

املهنية والعامة يف هذا املجال، وت�سجيع اإدخال التقنيات ال�سديقة للبيئة.

املادة اخلام�سة والع�سرون: 
الع�سوية  العربي ويف منح  امليثاق يف ر�سد وتقومي و�سع الأداء الإعالمي  بهذا  ُي�ْستهدى 
اأو تعليقها اأو اإلغائها يف الحتادات واملنظمات العربية وما ينبثق عنها من جمال�ص وهيئات يف 

جمال الإعالم   العربي.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون:
ت�سري اأحكام هذا امليثاق على الإعالم العربي باأ�سكاله وو�سائله كافة، ويعترب وثيقة من 

وثائق جامعة الدول العربية.





العربية" الإعالمية  "الإ�سرتاتيجية 

الن�ص املعدل وفقًا لتو�سيات فريق العمل الذي عني 
بتحديث هذه الوثيقة وتطويرها وهي التو�سيات التي اعتمدها 

جمل�ص وزراء الإعالم العرب مبوجب قراره )ق/294 ـ دع/40 ـ 2007/6/20(

الأمانة العامة
  قطاع الإعالم والت�سال

اإدارة �سوؤون الإعالم العربي
والأمانة الفنية





مقدمة:
تنطلق هذه الإ�سرتاتيجية من حر�ص الإعالم العربي على بلورة روؤية واعية يف مطلع الألفية 
الثالثة للتعامل مع ع�سر العوملة بكل ما يحفل به من متغريات وما يطرحه من حتديات متكن 
الإعالم العربي من دعم ر�سالته الأ�سا�سية يف خدمة الوطن العربي وق�ساياه اجلوهرية وتطوير 

خطابه الإعالمي واآلياته وو�سائله على امل�ستويني العربي والدويل.

للمنطلقات  ال�سامل  املنظور  واأجهزته،  مبوؤ�س�ساته  العربي،  لالإعالم  الوثيقة  هذه  وتوفر   
واأهداف العمل امليدانية لال�ستهداء بها يف ر�سم ال�سيا�سات الربناجمية وكذلك يف املعاجلات 

اليومية وبعيدة املدى للق�سايا الكربى وما يت�سل بها من تطورات.

اأوًل: املنطلقات والإطار املرجعي: 

ًـّا:  1- �سيـا�سي

اأ – الق�سية الفل�سطينية وال�سراع العربي ـ الإ�سرائيلي وم�ستجداته:
واأن  ا�سرتاتيجي  كخيار  وال�سامل  العادل  بال�سالم  العربي  اللتزام  على  التاأكيد   •
يف  وال�سامل  العادل  ال�سالم  واأن  جتزئتها  ميكن  ل  �ساملة  عملية  ال�سالم  عملية 
املنطقة ل ميكن اأن يتحقق اإل من خالل الن�سحاب الإ�سرائيلي الكامل من الأرا�سي 
الفل�سطينية والعربية املحتلة مبا يف ذلك اجلولن العربي ال�سوري املحتل وحتى خط 
الرابع من يونية )حزيران( 1967 والأرا�سي التي ما زالت حمتلة يف اجلنوب اللبناين، 
والتو�سل اإىل حل عادل ومتفق عليه مل�سكلة الالجئني الفل�سطينيني وفقا لقرار اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة رقم 194 ل�سنة 1948 ورف�ص كافة اأ�سكال التوطني، واإقامة دوله 
مبادرة  يف  جاء  ملا  وفقا  ال�سريف  القد�ص  وعا�سمتها  �سيادة  ذات  م�ستقلة  فل�سطينية 

ال�سالم العربية وقرارات ال�سرعية الدولية ذات ال�سلة. 



ب – مبادرة ال�سالم العربية:
قمة  اأقرتها  كما  العربية  ال�سالم  مببادرة  العربية  الدول  جميع  مت�سك  على  التاأكيد   •
ومبادئها  الدولية  ال�سرعية  قرارات  اإىل  وامل�ستندة  عنا�سرها  بكافة  عام 2002  بريوت 
لإنهاء النزاع العربي ـ الإ�سرائيلي واإقامة ال�سالم ال�سامل والعادل الذي يحقق الأمن 
وعا�سمتها  امل�ستقلة  دولته  اإقامة  من  الفل�سطيني  ال�سعب  وميكن  املنطقة  دول  جلميع 

القد�ص ال�سرقية.

العربية  ال�سالم  مبادرة  قبول  اإىل  جميعاً  والإ�سرائيليني  اإ�سرائيل  حكومة  دعوة   •
كافة  على  واجلدية  املبا�سرة  املفاو�سات  عملية  ل�ستئناف  ال�سانحة  الفر�سة  واغتنام 

امل�سارات.

املرجعيات  اأ�سا�ص  على  جادة  مفاو�سات  وبدء  العربية  ال�سالم  ملبادرة  التاأييد  ح�سد   •
مقابل  الأر�ص  ومبداأ  ال�سلة  ذات  املتحدة  الأمم  قرارات  يف  واملتمثلة  عليها  املتفق 

ال�سالم ومبداأ عدم جواز ال�ستيالء على اأرا�سي الغري بالقوة.

ج –  الإرهاب الدويل و�سـبل مكافحتـه:
دوافعه  كانت  ومهما  و�سوره  اأ�سكاله  بجميع  الإرهاب  اإدانة  على  جمددا  التاأكيد   •
اإىل  يدعو  الذي  احلنيف  الإ�سالمي  والدين  الإرهاب  بني  اخللط  ورف�ص  ومربراته 

اإعالء قيم الت�سامح ونبذ الإرهاب والتطرف. 

موؤمتر دويل  اأو عقد  املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية  دورة خا�سة  اإىل عقد  الدعوة  تاأييد   •
تنظمه الأمم املتحدة والإ�سراع يف اإعداد اتفاقية الأمم املتحدة ال�ساملة حول الإرهاب 
املدنيني  قتل  اأن  ياأخذ يف العتبار  دوليا  متفقا عليه  لالإرهاب  تعريفا حمددا  تت�سمن 
الأبرياء ل تقره ال�سرائع ال�سماوية ول املواثيق الدولية مع التمييز بني الإرهاب واحلق 

امل�سروع لل�سعوب يف مقاومة الحتالل والعدوان. 



لالأمم  العامة  اجلمعية  من  قرار  ا�ست�سدار  اأجل  من  العربية  وامل�ساعي  اجلهود  موا�سلة   •
اإعالن  يف  املت�سمنة  التو�سيات  تنفيذ  �سبل  لدرا�سة  عمل  فريق  بت�سكيل  املتحدة 
الريا�ص ال�سادر عن املوؤمتر الدويل ملكافحة الإرهاب الذي عقد يف مدينة الريا�ص يف 
�سهر فرباير )�سباط( 2005، ومقرتح خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد 
العزيز املتعلق باإن�ساء مركز دويل ملكافحة الإرهاب والذي من �ساأنه تقوية التعاون الدويل 

يف هذا املجال الهام. 

الرتحيب مببادرة �سيادة الرئي�ص/ زين العابدين بن علي، رئي�ص اجلمهورية التون�سية،    •
ملكافحة  �سلوك  مدونة  واعتماد  الإرهاب  مكافحة  دولية حول  ندوة  عقد  اإىل  بالدعوة 

هذه الظاهرة تلتزم بها كل الأطراف. 

د - دعم حـوار احل�ســــارات:
اإطار  يف  وذلك  ودعمه  احل�سارات  بني  حقيقي  حوار  اإر�ساء  اأهمية  على  التاأكيد   •
احل�سارات  بني  والتحالف  احلوار  ثقافة  تبني  �سرورة  اإىل  الداعي  العربي  املوقف 
وال�سلم  لالأمن  وتكري�سا  وت�سامنا  توازنا  اأكرث  دولية  عالقات  حتقيق  بهدف  والأديان 

الدوليني.

دعوة  اليون�سـكو  منظمة  تتوىل  اأن  اإىل  الداعي  للجامعة  العام  الأمني  مقرتح  دعم   •
على  وتاأثريها  الثقافات  بني  العالقة  ملناق�سة  اجتماع  لعقد  الدويل  الأمن  جمل�ص 

ال�سلم والأمن الدوليني.

قدمته  ومبا  العربية  باحل�سارة  التعريف  اإىل  تهدف  اإعالمية  عمل  وبرامج  خطط  و�سع   •
التعامل  اإثراءات هامة لالإن�سانية من جهة، وتكري�ص مفاهيم احلوار والنفتاح يف  من 

مع الآخر من جهة اأخرى، وذلك بالعتماد على و�سائل وتقنيات الت�سال احلديثة. 



ودولية  اإقليمية  وموؤ�س�سات  �سخ�سيات  عن  ت�سدر  التي  املبادرات  ومتابعة  ر�سد   •
والتي تهدف اإىل دعم حوار احل�سارات واإر�ساء قيم الت�سامح والنفتاح.

هـ - اإخالء منطقة ال�سرق الأو�سط من الأ�سلحة النووية:
ع�سرة  الثامنة  العربية  القمة  عن  ال�سادر  بالبيان  ورد  مبا  اللتزام  على  التاأكيد   •
راأ�سها  وعلى  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  من  خالية  منطقة  الأو�سط  ال�سرق  جعل  حول 

الأ�سلحة النووية.

اإ�سرائيل  بامتالك  الإ�سرائيلية  العلنية  الت�سريحات  اإزاء  ال�سديد  القلق  عن  الإعراب   •
اأ�سلحة   نووية، والنزعاج من املتغريات ال�سلبية على ال�ساحة الدولية عامة وبال�سرق 
الأو�سط خا�سة يف جمالت �سبط الت�سلح ونزع ال�سالح وعن عدم ال�ستجابة ب�سكل 
عملي للمبادرة العربية جلعل ال�سرق الأو�سط منطقة خالية من اأ�سلحة الدمار ال�سامل، 

بالرغم من �سدور العديد من القرارات الدولية يف هذا ال�ساأن.

و - تنمية ال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية يف الدول العربية:
اأطراف  للدول  اأ�سيل  حق  النووية  للطاقة  ال�سلمية  ال�ستخدامات  اأن  على  التاأكيد   •
ال�سلة،  ذات  والأنظمة  املعاهدات  من  وغريها  النووية،  الأ�سلحة  انت�سار  منع  معاهدة 

وب�سفة خا�سة النظام الأ�سا�سي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تاأكيد ا�ستحقاق الدول العربية للدعم الدويل الالزم لتنمية ال�ستخدامات ال�سلمية   •
انت�سار  منع  معاهدة  اإىل  العربية  الدول  جميع  ان�سمام  اإىل  بالنظر  النووية،  للطاقة 
النووية  التكنولوجيا  ا�ستخدام  اأهمية  واإبراز  باأحكامها،  والتزامها  النووية  الأ�سلحة 

احلديثة يف الأغرا�ص ال�سلمية، والعمل على تطويرها باجلهود العربية امل�سرتكة.



ال�سلمية  النووية  التقنيات  با�ستخدام  والتو�سع  يف  ال�سروع  اإىل  العربية  الدول  دعوة   •
احلاجات  العتبار  يف  والأخذ  امل�ستدامة  التنمية  تخدم  التي  املجالت  كافة  يف 
والأنظمة  والتفاقيات  املعاهدات  بكافة  اللتزام  مع  العربية،  الدول  ملختلف  املتنوعة 

الدولية التي وقعتها هذه الدول.

ز – م�سرية الإ�سالح والتحديث يف الوطن العربي:
اإبراز خطوات التحديث والتطوير والإ�سالح العربية يف اإطار حزمة الوثائق التحديثية   •

التي �سدرت عن موؤمترات القمة العربية بدءاً بقمة تون�ص 2004.

الهتمام باجلهود الرامية اإىل حتديث وتطوير التعليم يف الوطن العربي باعتبار التعليم   •
الأ�سا�سي  والركن  املجالت  جميع  يف  العربية  التنمية  لتحقيق  الرئي�سية  الدعامة 
للو�سول اإىل التنمية ال�ساملة، والعامل الرئي�سي لل�سلم الجتماعي ولتعزيز الأمن على 

امل�ستويني الوطني والقومي العربي.

ًـّا: 2- اإعالمي
الهائلة  للثورة  واأجهزته،  العربي  الإعالم  موؤ�س�سات  جانب  من  املتوا�سلة،  املواكبة  ) اأ( 
واملتوا�سلة يف جمال الإعالم والت�سال من خالل الأقمار ال�سناعية ] البث الف�سائي 
وال�سبكة العاملية للمعلومات )اإنرتنت( [، والتي جعلت من العامل قرية اإعالمية واحدة 
والإليكرتوين  الب�سري   – ال�سمعي  ف�ساوؤها  وامتالأ  وامل�سافات،  احلدود  فيها  زالت 
بالعديد من القنوات العاملية ذات التاأثريات الإعالمية والثقافية واحل�سارية املختلفة. 
وزاد من حجم هذا التحدي �سدور اتفاقيات منظمة التجارة العاملية التي تفتح احلدود 
اأمام ال�سلع واخلدمات املختلفة مبا فيها املنتج الثقايف والإعالمي، الذي يوؤثر تاأثرياً مبا�سراً 
يف الهوية الثقافية الذاتية لكل �سعب من ال�سعوب، الأمر الذي اأدركت خطورته كثري 



على  ت�ساعدها  التي  الو�سائل  تفكر يف  مما جعلها  متقدمة  دول  بينها  ومن  الدول  من 
يف  امل�ساعفة  م�سئوليته  ي�ست�سعر  العربي  الإعالم  فاإن  ثم  ومن  هويتها؛  على  احلفاظ 
توفري الإمكانيات والو�سائل التي متكنه من احلفاظ على هوية الأجيال العربية يف ع�سر  
الف�ساء والإعالم الإليكرتوين، مبا ي�سمله ذلك من تعزيز حماية حق املوؤلف واحلقوق 
املجاورة، وحماية احلق العام يف النتفاع بالثقافة، اإ�سهاماً يف تنمية القدرات الإبداعية 

والبتكارية لالإن�سان العربي. 

ال�ستفادة من التطورات التقنية املت�سارعة التي طرحت على العامل و�سائل وعالقات  ) ب( 
اإليها  الب�سرية من قبل وهي ما ي�سار  جديدة وطرقاً غري م�سبوقة يف العمل مل تعرفها 
اأن يعمل على  العربي  الوطن  التكنولوجية احلديثة، وهي تطورات حتتم على  بالثورة 
حتديث اإمكانياته وتوطني التكنولوجيا يف اأقطاره متهيداً للم�ساركة يف �سنعها فيما بعد.

ت�سريع التحول اإىل الإعالم الرقمي متكينا للوطن العربي من ال�ستفادة من املوارد  ) ج( 
كافة،  باأ�سكاله  الرقمي  الإعالم  على  العام  الإقبال  وت�سجيع  عامليا،  املتاحة  الرقمية 

وت�سهيل التداول الرقمي لالإنتاج الإعالمي والثقايف العربي.

التعامل الفاعل مع تنامي ظاهرة العوملة وما تطرحه من حتديات جديدة يف املجالت  ) د( 
يذهب  �سلبية  اجتاهات  املجال  هذا  يف  وظهرت  والثقافية.  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
اإىل  العربية  الأمة  يدعو  مما  والثقافات،  احل�سارات  بني  الت�سادم  حتمية  اإىل  اأ�سحابها 
مواجهة اآثار العوملة باإ�سرتاتيجية وخطط مدرو�سة يف خمتلف املجالت، ويدعو الإعالم 
وتكثيف  والثقافات  احل�سارات  مبداأ حوار  تعميق  اإىل  الثقايف  عطائه  اإطار  العربي يف 
اإنتاجه الثقايف بحيث يكون قادراً على هذا احلوار املتكافئ، ورعاية املبدعني وت�سجيعهم 

وتو�سيع قاعدة الإبداع، وحماية امللكية الفكرية العربية.

ن�سوء ع�سر الكيانات الكبرية التي اأ�سبحت اإحدى ال�سمات البارزة للعامل يف ال�سنوات  ) ه( 
الكيانات  و�سط هذه  كبرياً  كياناً  تكون  اأن  العربية  الأمة  يحتم على  والذي  الأخرية، 



العربي  الإعالم  عاتق  على  ي�سع  مما  لذلك،  الالزمة  املقومات  متتلك  اأنها  خ�سو�ساً 
م�سئولية دعم الت�سامن العربي وبلورة الروؤية العربية امل�سرتكة التي حتدد امل�سالح العليا 
لالأمة العربية يف �ستى املجالت ال�سيا�سية القت�سادية والثقافية والجتماعية، ومواكبة 
للتجارة  قومية  م�سروعات  من  يت�سمنه  مبا  املجالت  هذه  يف  امل�سرتك  العربي  العمل 
القت�سادي  العربي  الكيان  اإىل حتقيق  و�سوًل  امل�سرتكة  العربية  ال�سوق  وقيام  البينية 

املوحد.

ثانًيا: الأهداف: 
وم�سريها  م�ساحلها  ووحدة  العربية، كوحدتها  الأمة  م�سرية  الثوابت يف  على  التاأكيد   -1
والثقايف  العلمي  والرتاث  الروحية  بالقيم  والتح�سن  اخلالفات  ونبذ  القومي،  واأمنها 

والفني واحل�ساري العربي بوجه عام.

حتقيق وحدة العمل الإعالمي العربي وتكامله لتعميق التاآخي والت�سامن بني الدول   -2
العربية  وتوفري الن�سياب الإعالمي فيما بينها.

تركيز الهتمام يف اخلطاب الإعالمي العربي اخلارجي على تقدمي ال�سورة ال�سحيحة   -3
عن الأمة العربية وح�سارتها وواقعها املعا�سر وق�ساياها الأ�سا�سية ويف مقدمتها الق�سية 
الفل�سطينية بجوانبها املختلفة وحترير الأرا�سي العربية املحتلة يف اإطار ال�سالم العادل 
كذلك  والعمل  الدولية،  ال�سرعية  وفق  العربية  احلقوق  كافة  يحفظ  الذي  وال�سامل 

بقرارات جمل�ص جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة ووزراء اخلارجية.

احلفاظ على الهوية الثقافية واحل�سارية لالأمة العربية يف ع�سر العوملة واغتناء �سخ�سية   -4
ق�سية حمورية  الهوية  باعتبار  واملعا�سرة،  الأ�سالة  متوازن من  اإطار  العربي يف  املواطن 
يف ظل العامل املفتوح بحيث ي�سهم الإعالم العربي، اإىل جانب الأجهزة واملوؤ�س�سات 
الإن�سان  انتماء  تعميق  على  بالعمل  العربي،  الوطن  يف  الأخرى  املعنية  واملنظمات 



وق�ساياه  وتاريخه،  وح�سارته،  الروحية،  قيمه  يف  املتمثلة  الأ�سيلة  اإىل جذوره  العربي 
الذي  الوعي  �سياج  ذلك  ليكون  الأف�سل،  امل�ستقبل  يف  واآماله  وطموحاته  املعا�سرة 

يحافظ من خالله على هويته، وينفتح يف ذات الوقت على الع�سر الذي يعي�ص فيه.

التاأكيد على الهتمام باللغة العربية الف�سحى باعتبارها من اأبرز مقومات الأمة العربية   -5
لتحقيق التوازن بني الأ�سالة واملعا�سرة وو�سيلة التعبري الأ�سا�سية لالإبداع العربي يف 

�ستى جمالته، مما ي�سهل تداول هذا الإبداع بني اأرجاء الوطن العربي.

احلر�ص على موا�سلة نقل اأحدث التقنيات وتوطينها وتطويرها، والهتمام يف الوقت   -6
ذاته بتاأهيل وتنمية كوادر اإعالمية عربية قادرة على التعامل مع الع�سر وتقنياته اجلديدة 
ومدركة لأهداف ر�سالتها الإعالمية العربية ق�سد توفري اإنتاج اإعالمي ومعلوماتي عربي 

قادر على مناف�سة الإنتاج العاملي.

التاأكيد على احرتام حرية  التعبري وتوخي الدقة وال�سدق واملو�سوعية، واإثراء جمال   -7
املواطن  وثـقة  امل�سداقية  العربي  الإعالم  يك�سب  مما  فيه،  الوا�سعة  وامل�ساركة  احلوار 
العربي فيه وتعلقه به يف �سوء حرية الختيار الكاملة املتاحة له الآن من بني امل�سادر 

العديدة املكتوبة وامل�سموعة واملرئية واملعلوماتية. 

التاأكيد على اأهمية ا�ستمرار الإعالم العربي يف احلفاظ على ر�سالته احليوية يف خدمة   -8
املجتمع العربي يف جمالت التوعية والتثقيف والتنمية واخلدمات التعليمية يف مواجهة 
احتمالت زيادة م�ساحات الرتويج يف القنوات اخلا�سة العاملية والعربية نتيجة للتناف�ص 

فيما بينها على �سد اهتمام امل�ساهدين.

ا�ستثمار ما وفره ع�سر الف�ساء من ج�سور قوية للتوا�سل بني اأرجاء الوطن العربي يف   -9
تدعيم اخلطاب الإعالمي القومي الذي يتبنى كافة الق�سايا والن�ساطات وامل�سروعات 
العربية امل�سرتكة من خالل القنوات الف�سائية العربية العامة واخلا�سة مبا يعك�ص الرثاء 

والتنوع يف اإطار من التكامل والتن�سيق.



العمل على ك�سب تاأييد الراأي العام العاملي لق�سايا الأمة العربية، والت�سدي لأي   -10
ت�سويه ل�سورتها على ال�ساحة الدولية م�ستخدمني اأحدث التقنيات، وا�ستثمار القنوات 
الف�سائية العربية التي تبث باللغات الأخرى والتي ت�سل اإىل مناطق العامل املختلفة يف 
نقل اخلطاب الإعالمي العربي واإطالق قناة اأو قنوات تبث باللغات الأجنبية موجهة 

اإىل خمتلف اأرجاء العامل.

العربي  اخلا�ص  القطاع  وت�سجيع  القومي  التوجه  ذات  الإعالمية  الأن�سطة  دعم   -11
اإطالق  على  امل�سرتك  العربي  الإعالمي  اخلطاب  تتبنى  التي  العربية  واجلاليات 
م�سروعاتها الإعالمية يف املناطق التي تقيم بها وال�ستفادة من القنوات وامل�سروعات 
املوجودة يف تلك املناطق مبا يجعلها اأقدر على التخاطب مع هذه املواقع الدولية يدعمها 
اخلرباء  مع  احلوار  ج�سور  واإقامة  اإليها،  حتتاج  التي  الإعالمية  باملواد  العربي  الإعالم 
ندوات  وتنظيم  الدولية  الإعالم  و�سائل  ومع  العاملية  ال�ساحة  على  العرب  واملفكرين 
اإيجاد  اإىل  باللغات الأجنبية تبث على القنوات الدولية و�سوًل  واإنتاج برامج وثائقية 

جتمع عربي فاعل و�ساغط يف عوا�سم �سنع القرار.

العربية يف اخلارج وجمال�ص  العربية وبعثات اجلامعة  تفعيل دور املكاتب الإعالمية   -12
الإعالم  جمال  يف  التعاون  وتكثيف  الأجنبية،  العربية  ال�سداقة  وجمعيات  ال�سفراء 

العربي اخلارجي بني وزارات اخلارجية والإعالم العربية.

ثالًثا: امل�سروعات الإعالمية القومية:
اإذا كان حتقيق اأهداف هذه الإ�سرتاتيجية يعتمد بالدرجة الأوىل على تبني اأجهزة الإعالم 
العربية لهذه الأهداف واإ�سهامها اجلاد يف ترجمتها اإىل واقع اإعالمي، فاإن احلاجة تدعو ـ اإىل 

جانب ذلك ـ اإىل اإقامة م�سروعات اإعالمية عربية م�سرتكة منها على �سبيل املثال:

الإعالمي  للعمل  الالزمة  ال�سناعات  اإنتاج  يف  تتخ�س�ص  قومية  �سركات  اأو  �سركة   -1
العربي حتى ل يظل معتمداً يف �سد احتياجاته منها على ال�سترياد من اخلارج، الأمر 



باإدراج  العربي  الوطن  وال�سناعة يف  القت�ساد  وزارات  اهتمام  �سرورة  يقت�سي  الذي 
هذه ال�سناعات يف خططها التنموية.

تطوير ال�سناعات الإلكرتونية والربجميات.  -2

اإن�ساء �سبكة تليفزيونية ف�سائية عربية موجهة للخارج.  -3

اإن�ساء موؤ�س�سة عربية متخ�س�سة يف ر�سد وقيا�ص الراأي العام العربي والدويل.  -4

رف بالوطن العربي وح�سارته  اإن�ساء موؤ�س�سة عربية لالإنتاج الإعالمي القومي الذي يَعّ  -5
ونه�سته املعا�سرة وم�سروعاته وفتح املجال لتاأ�سي�ص �سركات م�ساهمة لالإنتاج الإعالمي 
مع قيام اللجنة العليا ل�سوؤون الإنتاج الإعالمي العربي بو�سع درا�سات وت�سورات لهذا 

الإنتاج.

يتابع التطورات املتالحقة يف علوم  اإن�ساء مركز قومي للبحوث واملعلومات الإعالمية   -6
الإعالم والت�سال وتكنولوجيا املعلومات على م�ستوى العامل، ويوفر لأجهزة الإعالم 

العربية الدرا�سات والبحوث والبيانات التي حتتاج اإليها.

دعم وتطوير وتو�سيع قاعدة الكوادر الإعالمية العربية والعمل على تاأهيلها مبا يجعلها   -7
قادرة على مواكبة الع�سر بكفاءة، وذلك من خالل دعم جهود واإمكانات املركز العربي 

للتدريب الإذاعي والتليفزيوين التابع لحتاد اإذاعات الدول العربية مركز دم�سق.

ت�ستجيب  التقنية  واخلدمات  العربي  الإعالمي  لالإنتاج  ومواقع  مدن  اإقامة  ت�سجيع   -8
للمتطلبات املتزايدة لأجهزة الإعالم العربية الأر�سية منها والف�سائية، وذلك على غرار 
مدينة الإنتاج الإعالمي امل�سرية واملناطق العربية احلرة لالإعالم واملعلومات، والعمل 

على التكامل فيما بينها.



الإعالن ال�سادر عن املوؤمتر العا�سر لحتاد ال�سحفيني العرب
 )القاهرة 2 – 5 اأكتوبر 2004(

والذي  ال�سحفيني وحمايتهم  العربية و�سمان حرية  ال�سحافة  اأو�ساع  اإ�سالح  بخ�سو�ص 
طالبوا فيه مبا يلي: 

1 – اإطالق احلريات العامة يف املجتمعات العربية كافة، واإلغاء حالت الطوارئ والقوانني 
واملحاكم ال�ستثنائية، واإجراء الطوارئ والقوانني واملحاكم ال�ستثنائية، واإجراء تعديالت 
و�سجناء  املعتقلني  �سراح  واإطالق  جذرية،   وقانونية  ود�ستورية  �سيا�سية  واإ�سالحات 
اجلماهريية،   واملنظمات  الأحزاب  ت�سكيل  وحرية  التعددية  مببداأ  واللتزام  الراأي،  
اإ�سالح  اإطار  يف  امل�ستويات،  كل  على  نظيفة  انتخابات  عرب  ال�سلطة  تداول  و�سمان 
والجتماعية،  والقت�سادية  والقانونية،  ال�سيا�سية  اجلوانب  يتناول  �سامل،  دميقراطي 
ال�سلطات  الف�سل بني  القانون واملوؤ�س�سات، ويكفل  والثقافية الإعالمية وير�سخ دولة 
الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية، وي�سجع املجتمع املدين بكل تنظيماته على امل�ساركة 

الن�سطة يف اإدارة املجتمعات. 

وتقنني  و�سورها،  اأ�سكالها  بكل  والإبداع  والتعبري  والراأي  ال�سحافة  حرية  – اإطالق   2
حرية  واإطالق  عملهم،  اأداء  يف  ال�سحفيني  وحرية  وا�ستقرار  اأمن  وحماية  �سماناتها، 
الإعالم  و�سائل  وحترير  والإنرتنت،  والتليفزيون  الإذاعة  و�سبكات  ال�سحف  اإ�سدار 
من الهيمنة احلكومية و�سمان ا�ستقاللية العمل ال�سحفي والإعالمي يف ظل القانون 

العادل والق�ساء امل�ستقل النـزيه والأداء املهني الراقي. 

3 – اإجراء تعديالت �ساملة يف منظومة القوانني والت�سريعات العربية ال�سائدة،   لتطهريها 
العقوبات  ومن  وال�سحافة،   والتعبري  الراأي  على حرية  املفرو�سة  امل�سددة  القيود  من 
املغلظة املفرو�سة على ال�سحفيني والكتاب وخ�سو�سا العقوبات ال�سالبة للحرية،  مثل 



عقوبة احلب�ص يف ق�سايا الراأي والن�سر،  وذلك �سمانا حلرية الراأي وت�سجيع حق النقد 
وامل�ساركة واملكا�سفة وال�سفافية. 

والرقابة  وامل�ساءلة  املحا�سبة  لتفعيل دور  الالزمة  ال�سيا�سات واخلطوات  – ت�سجيع كل   4
ال�سعبية على عمل ال�سلطات واملوؤ�س�سات الر�سمية،  وخ�سو�سا عرب الرقابة الربملانية 
من ناحية والرقابة ال�سحفية  والإعالمية احلرة وامل�سئولة من ناحية اأخرى، مبا ي�سمن 
تغيري  قوة  اإىل  ر�سمية  دعائية  اأجهزة  من  العربية  البالد  والإعالم يف  ال�سحافة  حتويل 

وطاقة تنوير تقود املجتمعات وتوجهها يف طريق التقدم والتطور والرتقاء احل�ساري. 

وتدفقها،   ان�سيابها  الرئي�سية،  وحرية  م�سادرها  املعلومات من  احل�سول على  – �سمان   5
احلديثة،   املعلومات  و�سبكات  والت�سال  وال�سحافة  الإعالم  و�سائل  كل  خالل  من 
وعدم فر�ص الرقابة احلكومية عليها اأو عرقلة و�سولها للراأي العامل بال�سكل احلقيقي 
واملتكامل وجترمي حجبها اأو تزييفها اأو النتقا�ص منها خ�سو�سا يف ع�سر اأ�سبحت فيه 
كل  يف  الدويل  والتبادل  العاملية  التجارة  يف  الأ�سواق  واأغنى  اأو�سع  املعلومات  �سوق 
وبناء  والإبداع  للمعرفة  الرئي�سية  امل�سادر  اأحد  باعتبارها  الإن�ساين،  الن�ساط  جمالت 

التقدم، وتبادل الأفكار وحوار احل�سارات والثقافات. 



التو�سيات اخلتامية
ملوؤمتر ال�سحف الدويل ال�ستني، ومنتدى النا�سرين العاملي الرابع ع�سر

كيب تاون بجنوب اإفريقيا )3 – 6 يونية 2007(
انتهى املوؤمتر اإىل عدد من التو�سيات جميعها ي�سب يف م�سلحة دعم حرية ال�سحافة وممار�سة 
املهنة،  وحماية حرية ال�سحافة من القيود والإجراءات الأمنية ال�سارمة والرقابة التي حتد من 

احلوار والتدفق احلر للمعلومات وهي: 

اأوًل : العمل على �سمان حقوق ال�سعوب يف احل�سول على املعلومات الر�سمية والبيانات 
القانونية  واملواد  املعلومات  حرية  قوانني  ظل  يف  "امللفات"  اإىل  والو�سول  ال�سرورية 

الأخرى املرتبطة بها.

وذلك  باملعلومات  واخلا�سة  ال�سرية  م�سادرهم  حماية  يف  ال�سحفيني  حقوق  �سمان   : ثانًيا 
كمطلب اأ�سا�سي حلرية ال�سحافة ومزاولة العمل ال�سحفي. 

ل�سلطة و�سيطرة  لو�سائل الت�سال )والإعالم( خا�سعة  الإلكرتونية  الرقابة  اأن تكون  ثالًثا : 
جمع  و�سرية  املبدئي  ال�ستقالل  حلماية  وذلك  ومراجعتها  الق�سائية  الأجهزة 

املعلومات. 

بحيث  ال�سحفيني  منازل  اأو  مكاتب  تفتي�ص  ال�سرورية يف  القانونية  ال�سوابط  و�سع  رابًعا : 
اأن هناك مربرا  قاطع  ب�سكل  يثبت  فقط عندما  العامة  النيابة  لقرارات  تكون خا�سعة 

وا�سحا اأو انتهاكا للقانون.

الق�سة الإخبارية مبا يف  ال�سمانات الالزمة لل�سحفيني لتغطية كل جوانب  خام�ًسا : توفري 
ذلك تلك املتعلقة بالإرهابيني املزعومني وحمايتهم من اأي اإدانة جنائية مت�سرعة اأو غري 

مربرة نتيجة الن�سر. 



�ساد�ًسا : الكف عن حماكمة ال�سحفيني الذين ين�سرون معلومات �سرية،  ففي املجتمعات 
عن  امل�سئولة  هي   - ال�سحفيني   ولي�ص   - احلكومات   اأن  مبداأ  املحاكم  تدعم  احلرة 

حماية الأ�سرار الر�سمية. 

�سابًعا : الكف عن اللجوء اإىل الدعاية ال�سوداء اأو مبعنى اآخر األ تلجاأ احلكومات يف وقت 
ال�سلم اإىل ن�سر مو�سوعات كاذبة اأو م�سللة على اأنها مو�سوعات �سحفية عادية واأي�ًسا 
باملهنة  لهم  اأ�سخا�ص ل عالقة  قبل  من  مزيفة  �سحفية  هويات  ا�ستخدام  اإىل  اللجوء 

ال�سحفية كعنا�سر الأمن اأو املخابرات على �سبيل املثال. 






