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�صدر يف الأيام الأخرية عن اللجنة العليا للتن�سيق بني القنوات الف�سائية العربية التقرير ال�سنوي حول البث 

الف�سائي العربي ل�سنة 2011. ومعلوم اأّن احتاد اإذاعات الدول العربية ي�سطلع باأمانة هذه اللجنة التي ترتّكز مهامها 

امل�ستجّدات  ملختلف  وتعر�ض  العربي،  الف�سائي  البث  و�سع  ت�ستجلي مالمح  عام،  كّل  دورية،  وثيقة  �سياغة  على 

املنظومـة  بهذه  للنـهـو�ض  التقّدم  مبقرتحات  ف�سال عن  النواحي،  املرتقبة من عديد  التطّورات  وتر�سد  احلا�سلة 

على �سعيد املنطقة العربية وخارجها، ودرا�سة م�ساريع التو�ّسع والنت�سار وتي�سري ان�سياب الإعالم العربي.

بيانية  واأّول ما ميكن مالحظته، ونحن نت�سّفح ما جاء يف التقرير من معلومات مهّمة وحتاليل �سافية  وجداول 

2011 مل تكن �سبيهة بال�سنوات التي �سبقتها، اعتبارا للظروف ال�ستثنائية التي  اأّن �سنة  لة، التاأكيد على  مف�سّ

مّيزتها، وللتغرّيات ال�سيا�سية والجتماعية العميقة التي عرفتها بع�ض البلدان العربية ، بفعل ثورات »الربيع العربي«. 

 يف امل�سهد الإعالمي عامة، وال�سمعي 
ّ

حيث �سّكلت اإيذانا بدخولها مراحل انتقالية كان لها وقع لفت وتاأثري جلي

الب�سري بوجه اأخ�ض. اإذ فتحت القنوات التلفزيونية واملحطات الإذاعية ف�ساءات رحبة ميار�ض امل�ساهدون وامل�ستمعون 

من خاللها  حرّية الراأي  والتعبري، بـما يج�ّسـم التـعّددية الفكرية والإعالمية ويعّزز مقّومـات امل�سار الدميقراطي. 

كما طراأت حتويرات جذرية على التنظيمات الهيكلية لتلك املوؤ�س�سات الإعالمية ويف م�ستوى توّجهاتها، على نحٍو 

م�ساغل  الذي يخدم  العمومي  املرفق  اإعالم  اإىل  )الر�سمي(  الإعالم احلكومي  تدريجيا من و�سع  تتحّول  جعلها 

اجلمهور ويلّبي طموحاته وانتظاراته.

�ص التقرير حّيزا معترًبا من اهتماماته لإعطـاء ك�سف دقيـق و�سـامـل لواقـع الف�سـاء الت�سـالـي العربـي،  وخ�صّ

وما اأ�سحى يزخر به من قنوات مّت ت�سنيفها اإىل معرفية ، ت�ستجيب ملعايري و�سوابط مهنية وتوؤّدي ر�سالة تثقيفية بالأ�سا�ض، 

ية. واأخرى ربحية، ت�سّم قنوات الت�سلية واخلدمات والت�سّوق والإعالنات الن�سّ

مئات الف�ضائيات العربية!.. الأرقام وامل�ضامني

اأ.�صالح الدين معاوي

اإ�ضــــــــاءات
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و�ٌسّجل يف هذا الإطار تنامي عدد القنوات التي تبثها وتعيد بّثها الهيئات العربية يف ال�سنوات الثالث املنق�سية، 

اإذ ارتفع عدد الهيئات احلكومية بـ 138 هيئة مقارنة ب�سنة 2010، اإ�سافة اإىل زيادة عدد قنوات القطاع اخلا�ض 

بـ 351 قناة عن ال�سنة ذاتها، مّما ٌيفهم منه اإقبال امل�ستثمرين اخلوا�ض وراأ�ض املال العربي يف جمال �سناعة ال�سورة 

وبّثها، ملا اأتيح لهم من فر�ض ف�سحت الأبواب للتعددية الإعالمية ، وملا وّفرته املدن الإعالمية العربية من بنية حتتية 

مي�ّسرة للنهو�ض بالإنتاج ال�سمعي الب�سري واإطالق املزيد من القنوات .

ومـّمـا ي�سرتعي النتباه، اأن التطّور الكّمي �سمل اأ�سا�سا نوعية من القنوات، وهي القنوات الربحية والقنوات 

ربحيـة  قنـاة   78 زيــادة  �سّجلت  فقد   ،2011 و   2010 �سنتي  بني  يت�ساعف  كاد  عددها  اأّن  حتى  الدينية، 

و35 قناة دينية.

ويف املقابل، �سهد عدد القنوات احلكومية انخفا�سا )من 124 �سنة 2010، اإىل 109 قناة �سنة 2011(.

�ض عددهـا من 61 قنـاة اإلـى 48 قنــاة، 
ّ
�ض، فبا�سـتثنـاء القنـوات الـجـامعـة التي تقلـ اأّما يف جمال التخ�سّ

�سات يف القنوات احلكومية مل يطراأ عليها تغيري ذو دللة. فاإّن بقية التخ�سّ

وفيما يتعلق بالقطاع اخلا�ض، فاإنه عرف تطّورا يف عدد قنواته، حيث ارتفع من 609 �سنة 2010 اإىل 960 

قناة �سنة 2011. وقـد ان�سحبـت هذه الزيـادة بدرجة كبرية على القنوات اجلامعة والدينيـة وباخل�سـو�ض الـربحيـة 

قناة �سنة 2010. التي و�سلت اإىل 157 قناة، بعد اأن كانت ل تتجاوز 79 

اأنها ل تخدم مع ذلك،  ولئن حّققت هذه القنوات قفزة على ال�سعيد الكّمي، فاإّن عديد املوؤ�سرات حتيل اإىل 

عملية النهو�ض بالإنتاج الإبداعي يف احلقل ال�سمعي الب�سري لأ�سباب يطول �سرحها.

ويّت�صح من خالل ال�ستنتاجات التي خرج بها التقرير اأّن البث الف�سائي العربي اأمكن له قطع اأ�سواط بعيدة 

املدى يف م�ستوى التطّور، و�سّجل ح�سورا بارزا و�سط ف�ساء ات�سايل عاملي دائم النمو والتجّدد، واأتيح لهذا الف�ساء 

ا�ستيعاب كّل اأ�سكال احلراك العربي والتفاعل معه، ب�سكٍل جعله ي�ستقطب امل�ساهد العربي الذي وجـد �ساّلتـه 

يف ما تبثه القنوات العربية، ول �سّيما الإخبارية منها.

واأخريا يجدر التاأكيد على اأننا غدونا اإزاء اإعالم جديد ل متّثل القنوات الف�سائية �سوى اأحد مكّوناته، وهي يف 

 للمعلوماتية، 
ّ

الوقت نف�سه مل يعد يف و�سعها اأن تقوم بذاتها دون تفاعل جّدي مع التقنيات الرقمية وا�ستخدام ذكي

وهو ما يجعل م�ستقبل البث الف�سائي العربي مرتبطا ع�سويا مبدى جناح التلفزيون يف الندماج، وقدرته على م�سايرة 

الأن�ساق التكنولوجية امل�ستحدثة.
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	 التجربة المصرية     

في مجال القنوات التعليمية
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المدخل:
تعّد الوظيفة الرتبوية اإحدى اأهم الوظائف الأ�ضا�ضية 

الب�رصية،  ال�ضمعية  الإعالم  و�ضائل  بها  ت�ضطلع  التي 

والتثقيف  الإخبار  جانب  اإىل  املتعّددة،  والو�ضائط 

والرتفيه. ويف هذا ال�ضياق ما فتئت القنوات التلفزيونية 

واملحطات الإذاعية تويل اهتماما بال�ضاأن الرتبوي �ضمن 

�ضبكاتها الرباجمية.

تتفاوت  الهتمام  هذا  اأن  مالحظته  ما جتدر  اأن  اإلّ 

ول  اأخرى،  اإىل  قناة  من  العربي  ال�ضعيد  على  درجاته 

�ضّيما فيما يتعلّق باإنتاج الربامج التعليمية املوجهة اإىل 

الأطفال وال�ضباب والطالب. وعلى العموم، فاإّن هناك من 

املوؤ�ض�ضات الإعالمية املرئية ما ت�ضتخدم التلفزيون كاأداة 

ناجعة وفعالة للنهو�ض بالعملية التعليمية، وي�ضتغل ما 

تتيحه تكنولوجيات الت�ضال اجلديدة من اإمكانات وا�ضعة، 

اأ�ضكال متطّورة  على نحٍو يجعل هذه الربامج تقدّم يف 

و�ضيغ مبتكرة، وبالتايل تكون قادرة على اجتذاب العدد 

الأوفر من املتابعني لها. ويف مقابل ذلك، ل تزال هناك 

بع�ض القنوات التلفزيونية تبث هذا ال�ضنف من الربامج 

 ، والروتينية  الرتابة  عليها  تغلب  تقليدية  باأ�ضاليب 

حيث اإنها ل تبعد كثريا يف طريقة تقدميها عّما ياألفه 

الدار�ضون يف الف�ضل، وهي بح�ضب اآراء خرباء الت�ضال 

هي  ول  اإيجابي،  وتاأثري  وقع  ذات  تعد  مل  والرتبويني 

قادرة على حتقيق اجلدوى املرجّوة.

ومّما ميّيز امل�ضهد الإعالمي ال�ضمعي الب�رصي اأي�ضا، 

وجود قنوات تعليمية قائمة بذاتها ت�ضاير برامج التدري�ض 

يف خمتلف مراحل التعليم، البتدائية منها والإعدادية 

والثانوية والعليا. وقد بلغ عددها 18 قناة ح�ضب اآخر 

اإح�ضائية وردت يف تقرير البث الف�ضائي العربي.

ويكون من  املنا�ضب ا�ضتح�ضار اأن طبيعة املرحلة 

التي نعي�ضها اليوم تو�ضم ب�رصعة التطورات التكنولوجية، 

جرّاء انت�ضار الثورة الرقمية واكت�ضاحها خمتلف ميادين 

ات�ضايل مغاير  ت�ضّكل و�ضع  اإىل  اأف�ضى  ما  احلياة، وهو 

الب�رصي  ال�ضمعي  الإعالم  �ضوؤون  على  للقائمني  ي�ضمح 

متنوعة  بتوّفر جمالت  املتعدّدة  الو�ضائط  وم�ضتعملي 

ويفتح اأمامهم اآفاقا رحبة . وكان من نتيجة ذلك ظهور 

التلفزيون وتكنولوجيات الت�ضال احلديثة :

و�ضيط للتعليم ورافد للمعرفة

لـمــلــف
ا

اأ.حممد روؤوف يعي�ش
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امللف

اأجيال واعية تبدّلت نظرتها اإىل الأ�ضياء، واأ�ضحت ٌتقبل 

اليومي  والتعامل  الو�ضائط  هذه  ا�ضتخدام  على  بكثافة 

معها بذكاء. وقد ان�ضاف اإىل جانب التلفزيون والإذاعة، كّم 

هائل من الآليات امل�ضتحدثة كالإنرتنات و�ضبكات التوا�ضل 

الجتماعي والهواتف اجلّوالة وغريها من املحامل التي 

متّكن من النفاذ بكل ي�رص لكت�ضاب املعارف.

ويف �ضوء ذلك،  اأ�ضبح من املتاأّكد اأن توؤخذ املتغريات 

العتبار، كما يتعنّي مراعاة مقت�ضيات  احلا�ضلة بنظر 

التعليمية،  الربامج  اإنتاج  يف  ال�ضائد  الت�ضايل  الواقع 

مّما يفر�ض على و�ضائل الإعالم العربية ، على اختالف 

اأ�ضنافها، التكّيف مع املعطيات التي اأفرزها، وال�ضتفادة 

الأ�ضاليب  يف  بالتجديد  وذلك  املتاحة،  الإمكانات  من 

والطرائق وتطوير مناهج العمل، �ضعيا اإىل تاأمني اأف�ضل 

حظوظ النجاح لهذه النوعية املخ�ضو�ضة من الربامج 

وبلوغ اأرفع مراتب اجلودة لها.

الإذاعات   « جملة  تت�ضّمنه  الذي   امللف  وي�ضلّط 

اجلوانب  بع�ض  على  الأ�ضواء  العدد  هذا  العربية« يف 

»من   : بعنوان  مقال  ويت�ضّدره  باملو�ضوع،  املرتبطة 

الرتبية بو�ضائل الإعالم اإىل الرتبية على و�ضائل الإعالم«، 

وهو يبحث يف العالقة التي تقوم بني املوؤ�ض�ضة الرتبوية 

ومكّونات املنظومة الت�ضالية والإعالمية اليوم، ويحاول 

الإجابة عن ال�ضوؤالني التاليني :

والإعالم  الت�ضال  بيداغوجيا  على  الكالم  �ضار  هل 

بديال عن بيداغوجيا املرّبي؟ ثم اأين ميكن تنزيل الرتبية 

على و�ضائل الإعالم يف الثقافة العربية، خ�ضو�ضا يف ظل 

الربيع العربي الذي تعي�ضه بع�ض جمتمعاتنا العربية؟

للمعلومات  احلديثة  التقنيات  لكون  واعتبارا 

املقدور  يف  التي  الأدوات  اأهم  اليوم  ت�ضّكل  والت�ضال 

الأمام،  اإىل  اأخرى  خطوات  بتعليمنا  للدفع  ا�ضتغاللها 

واكت�ضاب القدرة على بلورة ا�ضرتاتيجيات تعليمية كفيلة 

بالرتقاء بجودة املنظومة الرتبوية يف العامل العربي، 

املقاربة  درا�ضة  يروم  امللف  املوايل �ضمن  البحث  فاإن 

احلقل  يف  املتعّددة  التفاعلية  للو�ضائط  الت�ضالية 

توظيف  النظرية يف  هذه  فل�ضفة  على  ويرّكز  الرتبوي، 

العملية  والإعالم يف  لالت�ضال  احلديثة  التكنولوجيات 

يتعلق  �ضوؤالني،  بدورها  الدرا�ضة  وتطرح  التعليمية، 

الت�ضالية  املقاربة  انبنت عليها  التي  بالأ�ض�ض  اأولهما 

التطّورات  اإىل  ، بال�ضتناد  الرتبوية  يف فهمها للعملية 

الكربى يف جمال ا�ضتخدام التكنولوجيات احلديثة يف 

التعليم؟ اأما الثاين فهو اإىل اأّي حّد ميكن اإدراك اأن هذه 

املقاربة مّثلت حالّ لبع�ض امل�ضاكل البيداغوجية العالقة 

يف الأنظمة واملقاربات الكال�ضيكية، خا�ضة يف عالقتها 

الإلكرتونية  والف�ضاءات  املتعّددة  الو�ضائط  با�ضتخدام 

اجلديدة يف ال�ضاحة التعليمية ؟

تقوم  التي  الأدوار  اأهم  بيان  على  اآخر  مقال  ورّكز 

والت�ضال  للمعلومات  اجلديدة  التكنولوجيات  بها 

من  التقنيات  هذه  تتيحه  وما  التعليمية،  العملية  يف 

التعلّم  اأ�ضاليب  ا�ضتعمالت خمتلفة يف ما يهّم تطوير 

و�ضائط  غرار  على  املعرفة،  واإ�ضاعة  التعليم  ومناهج 

الإنرتنات  بوا�ضطة  والتعلّم عن بعد  املتعددة  الت�ضال 

والهاتف املحمول، وتقنيات التلفزيون الأر�ضـــي الرقـمي 

وما تـوّفـره مـن اأمنـاط تفاعلـيـة بالإمكـان ا�ضتخدامـها 

يف العملية الرتبوية ، وتلفزيون الإنرتنات...

النماذج  لأحد  عر�ض  كذلك،  امللف  حمتويات  ومن 

وهي  التعليمية  القنوات  جمال  يف  العريقة  العربية 

التجربة امل�رصية التي ت�ضمل التلفزيون والإذاعة.

ويتيح املقال الذي ُكتب باملنا�ضبة فر�ضة التعريف 

كما  بها،  مرّت  التي  والأطوار  التجربة  هذه  بخ�ضائ�ض 

هذه  تقّدمها  التي  التعليمية  الربامج  باأ�ضناف  يعرّف 

. لها  املتابعني  ول�ضائر  والطالّب  للتالمذة  القنوات 
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تقدمي : نتعلم لنتوا�صل ...نتوا�صل لنتعلم  -  1
يف تقرير رفعته التفقدية العامة للتعليم بفرن�سا اإىلكل من وزير الرتبية ووزيرة التعليم العايل جاء فيه اأن الرتبية 

على و�سائل الإعالم هي عبارة عن »�سرط دميقراطي«. ورمبا يعود اأ�سل هذا التو�سيف اجلديد يف عالقة الرتبية 

الإعالم.  وو�سائل  الدميقراطية  التاريخية بني  العالقة  اأ�سالة  اإىل  منه،  الغرب، يف جزء كبري  الإعالم يف  بو�سائل 

ي�ستقطب،  بات  والتاأ�سي�ض لرباديغم جديد يف علوم الإعالم والت�سال  اإعالنا عن ميالد،  النتيجة  وتعترب هذه 

� وتنظم ب�ساأنه العديد من املوؤمترات 
1
ومنذ ع�سرية، العديد من الباحثني وتناق�ض حوله العديد من ر�سائل الدكتوراه

.
3
، وت�سرف عليه مراكز متخ�س�سة

2
العلمية الدولية

اأدنى  حد  على  الربهنة  اإمكانية  من  املتعلم  متكني  م�سريتها  نهاية  يف  تربوية  عملية  كل  ت�ستهدف  نظريا، 

حياته  طيلة  عليها  ل  حت�سّ التي  املعارف  من  انطالقا  وذلك  واحلياة،  العمل  يف  الفكرية  ال�ستقاللية  من 

اأي�سا اإىل بلوغه و�سائل الإعالم والت�سال وذلك منذ اأن حاول ل�سويل  التعليمية. اإن هذا الهدف ت�سعى 

 حتديد وظائف و�سائل الإعالم لت�سبح وظيفة الرتبية والتعليم من بني اأهم الوظائف والأدوار 
4

وبعده مريتون

التي توؤّمنها و�سائل الإعالم يف املجتمع. كما ت�سعى و�سائل الإعالم و�سمن �سياقات خمتلفة عن املدر�سة، ومن 

خالل منهجية خا�سة بها اإىل متكني املواطن من معرفة ما يحيط به من اآراء واأخبار، وذلك حتى ي�ستطيع اأن يتموقع 

اأي�سا  التعليمية جوهرها  العملية  واأن  التعليمية  العملية  بالت�سال هو جوهر  فكاأن  العامة.  احلياة  واع يف  ب�سكل 

توا�سلي لت�سّح مقولة : نتوا�سل يف احلياة لنتعلم ويف املدر�سة نتعلم لنتوا�سل.

من الرتبية بو�ضائل الإعالم 

اإىل الرتبية على و�ضائل الإعالم : 

نهاية الإعالموفوبيا 

نتوا�ضل يف احلياة 

لنتعلّم، ويف 

املدر�ضة نتعلّم 

لنتوا�ضل.

د. جمال الّزرن 

 معهد ال�صحافة وعلوم الأخبار - تون�ش

»الرتبية هي ال�صالح الأقوى الذي ميكن ا�صتعماله لتغيري العامل« )نل�صون ماندل(
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يف قراءة مت�سائمة لوظائف و�سائل الإعالم اأو ما ميكن اأن ن�سطلح على ت�سميته بالإعالموفوبيا، اأي اخلوف من 

و�سائل الإعالم يف اإمكانية تفاعلها مع الف�ساء املدر�سي، اجته عدد من الباحثني اإىل القول باأن التلفزيون يو�سك 

. ويبدو اأن ما يتناقله اجليل اجلديد واملجتمع عموما من و�سائل الإعالم 
5
اأن يعّو�ض املدر�سة اإن مل نقل قد عّو�سها

اأكرث كّما وكيفا مما توفره املوؤ�س�سات التعليمية مبختلف م�ستوياتها. هكذا اإذن حتّول احلديث عن املدر�سة وم�ستقبل 

جات املجال الإعالمي والت�سايل يف املجتمع. واأن احلديث اأي�سا 
َ
دورها حديثا يف نف�ض قيمة احلديث عن خمر

عن و�سائل الإعالم والت�سال بات هو الآخر بحثا يف منظومة القيم والرتبية وم�ساءلة لهوية املجتمع. 

�سنحاول يف هذه املقالة العلمية بيان طبيعة العالقة الفكرية غري امل�ستقرة بني املدر�سة وكل مكّونات املنظومة 

الت�سالية والإعالمية اليوم. كما �سنثري املراحل التاريخية والفكرية الكربى التي مّيزت عالقة املوؤ�س�سة الرتبوية 

بو�سائل الإعالم ؟ وهل اأ�سبح احلديث عن بيداغوجيا الت�سال والإعالم بديال عن بيداغوجيا املعّلم ؟ اأين ميكن 

الت�سال  لو�سائط  اجلديد  التحرري  ال�سياق  اأظهر  اأن  بعد  العربية  الثقافة  الإعالم يف  و�سائل  على  الرتبية  موقعة 

رها يف اأّي م�سروع تربوي قادم.
ّ
والإعالم مع الربيع العربي، �سرورة عدم جتاهل  قيمة الو�سائط ومدى حتر

فكري مبحث   : الإعالم  و�صائل  على  الرتبية   -  2
تثري عالقة الرتبية بو�سائل الإعالم عدة مقاربات، الأوىل نفعية قائمة على قاعدة توظيف تقنيات الت�سال 

والإعالم ) تلفزيون، كومبيوتر...( يف العملية التعليمية، والثانية تثقيفية تعود اإىل �سرورة تربية املجتمع ابتداء من 

اجليل الول على فهم و�سائل الإعالم )كتاب، م�سرح �سينما، اإذاعة، تلفزيون �سحيفة....( وكيف تطورت هذه 

الو�سائط تاريخيا لت�سبح حمددة يف ت�سكيل الآراء وال�سيا�سات وتلّقي الأخبار واملعارف.

بني  التعاون  من خالل  وذلك  املا�سي،  القرن  �ستينات  منذ  بالرتبية  الإعالم  و�سائل  التفكري يف عالقة  برز 

توظيف  ميكن  كيف  اأي  الأول،  املقام  يف  نفعيا  التقارب  من  الهدف  وكان  الأوروبي،  والحتاد  اليون�سكو  منظمة 

اإن  اأن ن�سطلح على ت�سميته بالرتبية بو�سائل الإعالم.  اأو ما ميكن  و�سائل الإعالم يف عملية التلقني والتدري�ض، 

الهتمام بظهور مناف�سة جدية لو�سائل الإعالم للموؤ�س�سة التعليمية يف ت�سكيل خميال املتعلم والقيام بدور التن�سئة 

يف  البحث  اإىل  الإعالم،  بو�سائل  الرتبية  يف  التفكري  من  الإب�ستيمولوجي  بالتحول  دفع  الذي  هو  الجتماعية 

اإ�سكالية جديدة حمورها الرتبية على و�سائل الإعالم. لقد كان لربوز نظريات التاأثري واجلمهور والراأي العام عند 

درا�سة ر�سائل و�سائل الإعالم الأثر الكبري يف تبّني مقولة الرتبية على و�سائل الإعالم بو�سفها مقولة فكرية اأ�سمل 

التقليدي بني حماة  اإن التال�سن الفكري  القائمة بني و�سائل الإعالم واملدر�سة.  الهوة  واأجنع ت�ساعدنا على ردم 

املوؤ�س�سة الرتبوية النقية من اأّي اخرتاق خارجي وبني دعاة انفتاح املدر�سة على حميطها قد اختزلته رمبا براديغم 

الرتبية على و�سائل الإعالم. 

و�سائل  الرتبية على  املهتمني مببحث  الإعالم عند  و�سائل  تلعبها  التي  الأدوار  اأهم  اإّن من بني  القول  ميكن 

الإعالم هي ت�سكيل التمثالت، اأي اإعطاء ت�سورات ما للعامل وللمعي�ض، تبدو واأنها حقيقية وطبيعية ولي�ست قابلة 

للم�ساءلة، وهو ما يتطلب من الرتبية على و�سائل الإعالم اأن تزيل من ذهن املتلّقي �سفة »طبيعي« اأو »بديهي« يف 

.� ول ميكن بلوغ ذلك يف حقيقة الأمر اإل بتفعيل 
6
كل ما تبثه و�سائل الإعالم اإىل النا�ض وخا�سة لدى ال�سباب

البعد النقدي والفكر العقالين.

كان لربوز نظريات 

التاأثري واجلمهور 

والراأي العام عند 

درا�ضة ر�ضائل 

و�ضائل الإعالم الأثر 

الكبري يف تبّني 

مقولة الرتبية على 

و�ضائل الإعالم.
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الإعالم و�صائل  على  الرتبية  اإىل  الإعالم  بو�صائل  الرتبية  من 

كانت البوادر الأوىل لتعامل املجال الرتبوي مع و�سائل الإعالم اأ�سرية نزعة جتريبية هدفها حماية املدر�سة 

من و�سائل الإعالم. ورمبا يعود هذا التوجه اإىل احرتاز اإيديولوجي مفاده اأن ال�سورة التي كانت تبثها ال�سينما 

والتلفزيون منذ خم�سينات القرن املا�سي ما هي اإل ر�سائل حمدثة بال�سرورة لتاأثري ما على املتلّقي. ول ميكن ترك 

املدر�سة فري�سة لكل ما تقذف به ال�سناعات الإعالمية، وي�ستدعي هذا يقظة، فتدّخال حلماية م�ستهلك الر�سائل 

الإعالمية املنتمي اإىل املدر�سة من تاأثريات و�سائل الإعالم. لقد اأنتجت الجتاهات الأوىل يف التفكري يف عالقة 

اإرثا فكريا مرتبكا يعرّب عن ت�سّظي مبحث. �سيكون لهذا الإرث بعد ذلك دفع جديد  الرتبية بو�سائل الإعالم 

مع ظهور التلفزيون التعليمي يف ال�سبعينات من القرن املا�سي  لياأخذ مو�سوع الرتبية على و�سائل الإعالم كّما 

الثقافية يف بحوث  الدرا�سات  والنقدية ومرجعيات  الوظيفية  البحوث  رقعة  بات�ساع  ف�سيئا  �سيئا  ليتدعم  فكريا، 

الإعالم والت�سال.

هكذا علينا عند احلديث عن عالقة املدر�سة بالإعالم ا�ستدعاء املقاربات الفكرية اخلا�سة بالتعلم والتمدر�ض 

من جهة وكل الإرث الفكري لنظريات الت�سال والإعالم �سمن اأفق تاأليفي بينهما. فقد كانت املدر�سة مبحثا 

�ست ل�سو�سيولوجيا امليديا والت�سال، كالنظرية الوظيفية التي خ�س�ست لو�سائل الإعالم 
ّ
لكل املقاربات التي تعر

وظيفة تربوية ل ميكن جتاهلها. 

اأما اأطروحات النظرية النقدية جم�ّسدة يف مدر�سة فرنكفورت فقد اعتربت اأن و�سائل الت�سال اجلماهريي 

الطبقية  والعالقات  الوعي  يف  �سيوؤّثر  ما  وهو  �سلعة،  اإىل  معها  الثقافة  حتّولت  وكيف  ثقافية  �سناعة  اإل  هي  ما 

اأن  واعتبار  الت�سال  نظريات  والإ�سباعات يف  ال�ستخدامات  بنظرية  �سلة  له  بحثي  اجتاه  برز  كما  املجتمع.  يف 

تعامل الأطفال وال�سباب مع و�سائل الإعالم لي�ض حمدثا فقط لتاأثري، بل اإن وراء ال�ستخدام حالة من التثاقف 

واإ�سباع جلملة من الحتياجات النف�سية واملعرفية والتعليمية. وميكننا اأي�سا الوقوف عند جل املقاربات الل�سانية 

وال�سيميولوجية التي تعترب اأن ر�سائل و�سائل الإعالم لغة وخطابا م�سّفرا يف حاجة اإىل التاأويل والتحليل، ملعرفة 

عالقة الدال باملدلول، وما هي خ�سائ�ض الت�سال، وكيف على كل متلّق وخا�سة رّواد املدر�سة اأن يدركوا اأن 

وراء البث ر�سالة ما.

 وميكن تلخي�ض اأ�س�ض مبحث الرتبية على و�سائل الإعالم يف :

اإنرتنت، ...(  •متكني الطفل املتعّلم من الطالع اجلّيد مبكّونات امل�سهد الإعالمي )تلفزيون، �سحيفة،  	
وت�سفري لغة ر�سائل و�سائل الإعالم.

•دفع الطفل املتعلم اإىل تبّني �سلوك م�سوؤول وم�ستقل جتاه و�سائل الإعالم وم�سامينها وحتفيزه على القيام  	
باختيار  ذاتي واع ومربر لكل خمرجات و�سائل الإعالم. 

•بيان اأن التعامل الفعال مع و�سائل الإعالم ل يتم ب�سكل انفعايل وعاطفي )خوف، رغبة...( بل هذه  	
ال�سلوكيات ت�سعف مقدرته على الفهم اجليد للر�سالة الإعالمية.

اأنه ل وجود  •متكني املتعلم من فهم دور البيئة اخلارجية والداخلية املنتجة للر�سالة الإعالمية، وكيف  	
لر�سالة اإعالمية مبعزل عن فعل ال�سياق القت�سادي وال�سيا�سي وال�سو�سيوثقايف وتاأثرياته.

•تو�سيع �سبكة الفهم الواعي للتمثالت التي ت�سعى و�سائل الإعالم اإىل غر�سها. 	

كانت البوادر الأوىل 

لتعامل املجال 

الرتبوي مع و�ضائل 

الإعالم اأ�ضرية نزعة 

جتريبية هدفها 

حماية املدر�ضة من 

و�ضائل الإعالم.
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منذ بداية الألفية اجلديدة، ومع ثورة الإنرتنت والهاتف اجلّوال بات الت�سال يفهم، مثله مثل التعليم باعتباره 

حقا د�ستوريا له �سلة مببداإ حرية التعبري، واإحدى اأجنع الأدوات يف تر�سيخ قيم املواطنة والدميقراطية وغدا احلديث 

يتجه اأكرث فاأكرث اإىل ا�ستدراج املوؤ�س�سة التعليمية نحو احلقل التوا�سلي واعتبارها و�سيطا يف تفعيل املجال العمومي 

وذلك حتى ت�سمن حركيته وا�ستقالليته بحكم تداخل الوظيفة احلجاجية والنقدية والتعليمية لكل من املدر�سة 

وو�سائل الإعالم.

متجدد مفهوم   : الإعالم  و�صائل  على  الرتبية   -  3
عدة  اأو  تعريف  اإيجاد  التعليمية هي حماولة  باملوؤ�س�سة  الإعالم  و�سائل  يواجه عالقة  ما  اأعقد  من  اأن  يبدو 

مفاهيم خا�سة بهذا احلقل املعريف ال�ساعد. ورمبا تعود هذه ال�سعوبة اإىل تعدد م�ستويات الدرا�سة )ريا�ض الأطفال، 

املدر�سة، املدر�سة الإعدادية والثانوية واجلامعة والتكوين امل�ستمر والدورات التدريبية...(، وكذلك تعدد م�ستويات 

جات و�سائل الإعالم )و�سائل الت�سال اجلماهريي، ال�سحافة والكتب، و�سبكات الإنرتنت...(. ورمبا يكمن 
َ
خمر

احلل يف البحث عن كل حالت التالقي بني م�ستويات الدرا�سة وطبيعة الو�سيط لبناء اإ�سكالية عالقة و�سائل 

الإعالم باملدر�سة، وذلك للو�سول اإىل تعريف ملاهية مقاربة الرتبية على و�سائل الإعالم ب�سّقها التحليلي الفكري 

والتطبيقي الت�سيريي.

الرتبية  يتحا�سى ح�سر عالقة  اأن  الإعالم يجب  و�سائل  الرتبية على  �سليم ملفهوم  تعريف  اإىل  الو�سول  اإّن 

كات البحث يف �سبكة 
ّ
بو�سائل الإعالم يف �سقها الفني، اأي جمرد توفري دليل اإجرائي مثال يف كيف ن�ستعمل حمر

الإنرتنت اأو تاريخ الطباعة وتطورها. اإن ال�سق الفكري يف فهم �سريورة الو�سول اإىل تعريف الرتبية على و�سائل 

واملوؤ�س�سة  املدر�سة  بني  ومنتجة  هادئة  عالقة  ت�ستجلي  اإمبرييقية  تف�سيلية  لأّي خطة  العبور  جواز  ميّثل  الإعالم 

الإعالمية، بعيدا عن كل اأ�سكال الت�سنج الفكري الذي �ساد عالقة هذين احلقلني. 

ويذهب البع�ض اإىل اعتبار الرتبية على و�سائل الإعالم اأنها كل م�سار يهدف اإىل متكني الطالب معرفة، قراءة 

يوّجه  واأن  يوميا،  لها  يتعر�ض  التي  الإعالم  و�سائل  خمتلف  تبثها  التي  والتمثالت  الر�سائل  كل  وتقييم  وفهم 

.  ومن بني مزايا الرتبية على و�سائل الإعالم ميكن 
7
ويوّظف وب�سكل عقالين ونقدي م�سامني و�سائل الإعالم

ذكر �سقل املواهب وتهذيب الأذواق لدى الن�ضء والتحكم يف اللغة وتطويرها، واأي�سا الرتبية على املواطنة، وهو 

ما يتطلب فعال اأن نفكر يف و�سائل الإعالم واأن ن�ستعني بالتفكري بها. وقد تـّمت اإ�سافة عن�سر على قدر كبري من 

الأهمية يتمثل يف اعتبار اأن الرتبية على و�سائل الإعالم هي اأف�سل مدخل ملعاجلة اإ�سكالية حمو الأمية الرقمية 

يف العامل وخا�سة يف الدول النامية، واإيجاد حالة من التوازن بني َمن ي�ستخدم وَمن ل ي�ستخدم تكنولوجيات 

الت�سال والإعالم يف العملية الرتبوية.

ويتجاوز مفهوم الرتبية على و�سائل الإعالم املقاربات التطبيقية لعالقة و�سائل الإعالم بالرتبية، مثل التعلم 

للم�سطلح  احلرفية  الرتجمة  وهي  الإعالم،  على  الرتبية  ومقولت  الفرتا�سية  اجلامعة  اأو  واملدر�سة  بعد،  عن 

الأجنلو�سك�سوين Medias Literacy ، ولكن الرتبية على و�سائل الإعالم هي كل ما ذكر، بالإ�سافة اإىل مقاربة 

متجددة يف بيداغوجيا التدري�ض قائمة على حتمية توظيف تكنولوجيات الت�سال والإعالم. كما اأن الرتبية على 

اإن الو�ضول اإىل 

تعريف �ضليم 

ملفهوم الرتبية 

على و�ضائل 

الإعالم يجب اأن 

يتحا�ضى ح�رص 

عالقة الرتبية 

بو�ضائل الإعـالم 

يف �ضقها الفني.
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و�سائل الإعالم هي مادة تدّر�ض للتالميذ ومنذ �سنوات يف العديد من الدول املتقدمة. وي�سبق تدري�ض الرتبية على 

و�سائل الإعالم تكوين الأ�ساتذة الذين �سيبا�سرون تدري�ض خمتلف املعارف اخلا�سة بو�سائل الإعالم، مثل البيئة 

التي ت�ستغل فيها و�سائل الإعالم، اأو كيفية قراءة ال�سورة الإعالمية، اأو كيف يتلقى اجلمهور الر�سائل الإعالمية، 

وغريها من الإ�سكاليات املت�سلة بعالقة و�سائل الإعالم باملجتمع. وميكن يف هذا ال�سياق الوقوف عند مبادرات 

كل من منظمة اليون�سكو والحتاد الأوروبي لتوفري مادة اأو �سبكة برامج لتدري�ض مواد الرتبية على و�سائل الإعالم 

واعتبارها مادة تدر�ض ب�سكل اأفقي.

قد يعود كل اخلالف بني و�سائل الإعالم والرتبية اأو الإعالموفوبيا اإىل دخول الإن�سانية ع�سر ال�سورة، بعد اأن 

هيمن املكتوب لعدة قرون على حمامل املعرفة، وقبله هيمن ال�سفاهي اأي�سا لعدة قرون.

رمبا ت�ستح�سرنا هنا، ونحن نحاول اأن نحيط مبو�سوع عالقة و�سائل الإعالم بالرتبية، مقولة ريجي�ض دوبريه عندما 

قال باأن »املكتوب نقدي، اأما ال�سورة فرنج�سية«�. يبدو اإذن اأن طبيعة ال�سورة الذاتية -يف حماولة لتف�سري م�سطلح 

 هو الذي دفع باملوؤ�س�سة الرتبوية اإىل اأن تكون حذرة يف تعاملها مع و�سائل الإعالم 
 8

ريجي�ض دوبريه »الرنج�سية«

بالت�ساوؤل ملاذا مل تكن العالقة بني و�سائل الإعالم املكتوبة  تلفزيون. وهنا علينا  الباثة لل�سورة : فيديو، �سينما، 

واملدر�سة مثال عالقة مت�سنجة ؟ لقد طّوعت املدر�سة ظاهرة الت�سال املكتوب لتاأمني تطورها وا�ستقالليتها الفكرية 

اكت�ساف  وليدة  ظاهرة  هي  التعليم  وجماهريية  وتعميمها  املدر�سة  اعتبار  اإىل  البع�ض  يذهب  بل  والبيداغوجية، 

الطباعة امليكانيكية منذ جوتنربغ. 

اإن التناق�ض بني مرجعيات املكتوب القائم على اإعمال العقل والنقد، وعامل �سناعة ال�سورة القائم على مقاربة 

ذاتية �سخ�سية ي�سفي على عالقة املدر�سة بالتلفزيون وكل ال�سور التي تقذف بها و�سائل الإعالم الريبة واخل�سية 

من اأية عالقة تبادل �سلمي. يجب هنا اأن نذكر باأن اأ�سل العملية التعليمية كان قائما يف املا�سي، اأي قبل اكت�ساف 

الطباعة على املخطوط وعلى ال�سفاهي بو�سفهما و�سائط حلفظ املعارف ونقلها، واأن املكتوب يف هيئته احلديثة يعترب 

و�سيطا جديدا وقع ا�ستيعابه ليتحول اإىل اأهم و�سيط لكتابة املعرفة وتناقلها وخا�سة تدري�سها. ميكن، وبحكم ذاتية 

ال�سورة وخ�سوعها ملعايري �سعيفة املو�سوعية، اأن يكون تروي�سها ب�سكل علمي لفائدة املدر�سة حمل �سجال وجتريب، 

واأن تاأخري توظيف ال�سورة لفائدة العملية التعليمية هدر جلهد وطاقة ب�سرية اأ�سبحت اليوم بدون منازع حمددة يف 

ر�سم هوية املجتمعات ومتّثالت الأفراد، رمبا يكمن احلل يف �سرورة بلوغ �سبكة من املوؤ�سرات العلمية واملو�سوعية 

لتوظيف ال�سورة يف املدر�سة م�ستقبال، كما هو احلال عليه اليوم مع املكتوب.

اإعالم جديد، تربية جديدة  -  4
منذ ت�سّكلها كموؤ�س�سة للرتبية والتعليم والتن�سئة الجتماعية، مل ت�سهد املدر�سة زعزعة يف دورها وت�سكيكا 

جهازا  فعال  يعترب  الإنرتنت  �سبكة  من خالل  اجلديد  الإعالم  اإن  الإنرتنت.  �سبكة  به  قامت  ما  مثل  هيبتها  يف 

لع�سر ما بعد-امليديا اأو ما وراء-امليديا Meta-média بحكم اندماج كل من الن�ض وال�سورة وال�سوت �سمن 

بروتوكولت ريا�سية معّقدة تبعتها بروتوكولت ا�ستخدامات �سو�سيولوجية اأكرث تعقيدا. ويتمثل كل هذا الإحراج 

اإن التناق�ض بني 

مرجعيات املكتوب 

القائم على اإعمال 

العقل والنقد وعامل 

�ضناعة ال�ضورة 

القائم على مقاربة 

ذاتية �ضخ�ضية 

ي�ضفي على 

عالقة املدر�ضة 

بالتلفزيون وكل 

ال�ضور التي 

تقذف بها و�ضائل 

الإعالم الريبة من 

اأّي عالقة تبادل 

�ضلمي.

الإعالم و�صائل  على  الرتبية  اإىل  الإعالم  بو�صائل  الرتبية  من 
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يف تداخل دور �سبكة الإنرتنت مع وظائف املدر�سة. فقد اأ�سبحت ال�سبكة بحرا من املعارف وو�سيطا بيداغوجيا 

مينح ملناهج التدري�ض �سبال غري م�سبوقة يف طرق تبليغ املعارف واملهارات واختبارها. وميكن لبيان كل هذا العودة 

% �سبكة الإنرتنت كف�ساء للبحث  اإىل الأرقام القول باأنه يف بلد مثل فرن�سا ي�ستعمل تالميذ املدار�ض بن�سبة 74 

 .
9
%  منهم لهم اأكرث من حا�سوبني يف املنزل عن املعلومة، و%91 مل�ساهدة اأفالم الفيديو، واأن ن�سبة 33 

لقد مّثل التطور غري امل�سبوق لو�سائل الإعالم والت�سال، وخا�سة يف ن�سخته الرقمية احلديثة حتديا فكريا على 

املوؤ�س�سة التعليمية، فاأ�سبح مطروحا عليها اأن تقّدم املقاربات والتو�سيفات املنا�سبة ملا ميكن اأن تكون عليه و�سائل 

للمدر�سة،  ميكن  كيف   : الآتي  يف  اإذن  تتمثل  القائمة  الإ�سكالية  املدر�سة.  ف�ساء  داخل  الإلكرتوين  الت�سال 

وبحكم طبيعتها املحافظة على وظيفتها ال�سامية يف توفري الكوادر للدولة واملجتمع وتربية الأجيال، اأن تكون اأي�سا 

التحدي يتمثل يف مدى مقدرة املدر�سة على تطويع ما هو خارجي  اإن  موؤ�س�سة منفتحة على املحيط اخلارجي. 

واإعادة تاأهيله، ليتناغم مع ما يتطلبه ال�سياق التعليمي اجلديد يف ع�سر عوملة ال�سورة و�سبكية املعلومة.

اإن التقدم املطرد ل�ستخدامات تكنولوجيات الت�سال احلديثة، وكل الحتفاء والنبهار مبزاياها جعل   

جاتها )�سبكات توا�سل اجتماعي 
َ
الكائن املتمدر�ض عر�سة للتاأثريات الثقافية والنف�سية ل�سبكة الإنرتنت وكل خمر

�، وهو ما جعل الطفل يف مرتبة متقدمة عن معّلمه يف الإملام بكل خفايا عامل الت�سال 
10

مدّونات، درد�سة...(

الفرتا�سي وا�ستعمالت الإعالم املواطني. للمدر�سة عطب يف توفري جملة من املفاهيم والنظريات واملناهج،  اأي 

عر�ض عدة مواد معرفية عن كيف ميكن اأن تكون عليه العالقة بني الإعالم اجلديد واملدر�سة الآن وهنا. اإنها اأجوبة 

�سرورية حتى يتمكن الأ�ستاذ والطالب واملوؤطر معا، و�سمن �سياق دميقراطي، من متّلك كل اإ�سدارات التكنولوجيا 

التي اأ�سبحت تغمر حياة َمن هم يف املدر�سة ومن هم خارجها.

املدر�سة �سمن مقاربة مت�سائمة ترى يف كل  بو�سائل الإعالم والت�سال ت�سّنف يف  الطالب  مازالت عالقة 

تلك املهارات يف التعامل مع التقنية الت�سالية لدى الطلبة �سكال من اأ�سكال امل�سا�ض من هيبة املدر�سة واملدّر�ض. 

اإّن حمل الطالب للهاتف اجلوال والكومبيوتر املحمول وح�سوره املكثف يف �سبكات التوا�سل الجتماعي تعترب 

عند دعاة اأ�سويل املدر�سة املحافظة هدرا للوقت. اإن �سيطنة الطالب من �سيطنة تكنولوجيات الت�سال والإعالم 

التي باتت ُتبعده عن اأ�ستاذه وعن مدر�سته. اإنها عالقة مرتبكة ي�سرع الأ�ستاذ يف اتهام و�سائل الإعالم والت�سال 

بتعميق هذه الفجوة، وي�ستب�سط الطالب القول باأن اأ�ستاذه رجعي مل ي�ستطع اأن يواكب الع�سر والتكنولوجيا : 

حوار �سم يف ف�ساء تعليمي ا�سمه املدر�سة، دوره اأن يحفز، مثله مثل و�سائل الإعالم، على تفعيل البعد النقدي 

�.
11

والرتبية على احلوار والتثاقف

اليوم  القول  التي ذكرت، ميكن  املحددات  التوا�سلي اجلديد، وعطفا على جملة  ال�سياق  تفاعال مع هذا 

الندماج  هذا  اأ�سل  ويعود  والإعالم.  والت�سلية  والثقافة  الرتبوية  العملية  مكّونات  بني  مذهل  تداخل  بوجود 

اإىل عدة عوامل اأهمها :

• : بني كل من احلا�سوب والرقمنة وبروتوكولت الإنرتنت والبث الف�سائي. اندماج تكنولوجي	

• اأدى الندماج التقني اإىل اندماج  ال�سناعات الإعالمية والرتفيه بالبور�سة  اندماج مايل و�صناعي :	

معومل،  اقت�ساد  �سياق  �سمن  الربح  هدفها  للقارات  عابرة  اإعالمية  واأقطابا  �سركات  ما خلق  وهو  واملال، 

 مازالت عالقة 

الطالب بو�ضائل 

الإعالم ت�ضّنف 

يف املدر�ضة 

�ضمن مقاربة 

مت�ضائمة ترى 

يف تلك املهارات 

يف التعامل مع 

التقنية الت�ضالية 

لدى الطلبة �ضكال 

من اأ�ضكال امل�ضا�ض 

من هيبة املدر�ضة 

واملدّر�ض.
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م�ستهدفة ال�سباب التلمذي كفئة م�ستهلكة �ساعدة، ميكن من ورائها ا�ستدراج الكهول اأي�سا اإىل منظومة 

ا�ستهالك خمرجات تكنولوجيات الت�سال والإعالم.

• مل تعد امل�سافة وا�سحة بني ما هو فكري وتعليمي وت�سلية وثقافة  اندماج امل�صامني و�صناعة املعنى :	

واإعالم. النتيجة هي حالة من النمذجة لالإن�سان والذوق والثقافة عرب حالة من الت�سطيح الفكري وهو ما 

انعك�ض �سلبا على املوؤ�س�سة الرتبوية. وهل مازالت املدر�سة فعال هي ال�سّلم لالرتقاء الجتماعي، اأم اأن 

النجومية والرثاء ال�سريع هما املعايري اجلديدة للنجاح عرب برامج تلفزيون الواقع مثال.

نعتقد باأن حمددات عالقة الرتبية بتكنولوجيات الت�سال والإعالم ميكن اأن توؤ�س�ض على عدة ركائز، تتمثل 

يف حالة غري م�سبوقة من التداخل بني كل من الرتبية والثقافة والت�سال والإعالم.

 واإّن مرجعيات هذه املقاربة ميكن تلخي�سها يف ما يلي  : 

• يتمثل هذا اجلزء يف توفر تقاطع مقاربتني. اإطار نظري فكري :	

ماديا/رمزيا/ الو�سيط  اأكان هذا  �سواء  التعليمية  العملية  الو�سيط يف  اأهمية  تعتمد على  مقاربة و�صائطية   -

تقنيا.

- مقاربة توا�صلية تعتمد على العقل التوا�سلي كبديل عن العقل الأداتي يف فهم املجال اخلا�ض والعام.

يتمظهر يف : • اإطار تكنولوجي فني 	

د حمامل تقنية 
ّ
- العتماد على تكنولوجيات الت�صال والإعالم يف العملية الرتبوية، بو�سفها ثقافة ل جمر

وخا�سة منها الويب الت�ساركي 2.0. 

 - العتماد على مقاربة اأفقية يف فهم طبيعة العالقة بني كل مكّونات العملية الرتبوية واملنظومة التوا�سلية، 

)ابتدائي،  التعليم  تدّر�ض يف كل م�ستويات  اإ�سكالية حا�سرة  واملدر�سة  الإعالم  و�سائل  اأن تكون عالقة  اأي 

اإعدادي، ثانوي، جامعي...(

انطالقا من جملة هذه القواعد، فاإن الندماج بني الرتبية والت�سلية والإعالم وتكنولوجيات الت�سال احلديثة 

م�ساألة لها اأي�سا عالقة جدلية بتجليات حتمية التعامل مع التقنية يف املجال الرتبوي. فكيف ميكننا اأمام تغّول 

البعد القت�سادي واملايل يف ثورة الت�سالت املحافظة على م�سافة حتررية بني املوؤ�س�سة الرتبوية واملجال القت�سادي 

اأن  تربوي  م�سروع  كل  على  وجب  التي  اجلديدة  العالقة  ماهية  مراجعة  �سرورة،  هذا  وي�ستدعي  والإعالمي. 

اأ�سيل لعل  باإ�سكالية الرتبية لدى املجتمعات التي يغيب فيها منوذج تربوي  اإذا ما تعلق الأمر  يحددها، خا�سة 

املجتمع العربي على قائمة هذه الأمم.

: التوا�صل  بيداغوجيا  اإىل  �س 
ّ
املّدر بيداغوجيا  من   -  5

اإن اأف�سل مدخل لتربير احلديث عن طبيعة العالقة بني و�سائل الإعالم والت�سال يكمن، رمبا وبكل ب�ساطة 

فكرية، يف ال�ست�سهاد بحقيقة مفادها اأن الوقت الذي يق�سيه الأطفال يف العديد من الدول اأمام التلفزيون اأكرث 

مما يق�سيه يف املدر�سة. اإن كل عملية تعليمية هي يف جوهرها توا�سلية اأو ل تكون. وحتتوي كل عالقة بني املدّر�ض 

اأو من يقوم مقامه، وبني التالميذ اأو حتى بني التالميذ اأنف�سهم منطا من الإر�سال اللفظي وغري اللفظي، وذلك 

اإن كل عملية 

تعليمية هي يف 

جوهرها توا�ضلية 

اأو ل تكون.

الإعالم و�صائل  على  الرتبية  اإىل  الإعالم  بو�صائل  الرتبية  من 
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من اأجل تبليغ ر�سالة قد تكون فكرة، معلومة اأو خربا �سمن �سياق زماين ومكاين مدر�سي حمدد.

واإذا ما اأردنا اأن نق�ّسم اأ�سكال التوا�سل داخل املنظومة البيداغوجية لوجدنا �سكلني من التوا�سل : 

• : وهو كل اأ�سكال التوا�سل املبا�سر بني املدّر�ض وطلبته، بعيدا عن اأّي و�سيط مادي. توا�صل بني ذاتي	

والتلفزيون  الإنرتنت  �سبكة  فيديو،  ليزريا،  قر�سا   : الو�سيط  هذا  يكون  قد   :  • و�صيط	 عرب  توا�صل 

التعليمي.

الأيديولوجي واعتبار  للتاأطري  العربية خا�سعا  املنظومة  التعليمية يف  العملية  التوا�سلي يف  النموذج  لقد كان 

اأنها عالقة مبا�سرة بني الطالب واملدّر�ض ل اأكرث، وذلك رمبا للحفاظ على عن�سر الهيمنة  العملية التعليمية على 

وعدم ترك جمال اآخر للطالب ق�سد التفاعل مع املعارف من خارج املدر�سة، لعل و�سائل الإعالم اأهمها. اإن احلفاظ 

على منوذج توا�سلي تقليدي يف املنظومة الرتبوية العربية يعني احلفاظ على املوؤ�س�سة التعليمية كجهاز لإعادة اإنتاج 

ب الأيديولوجي عرب مناهج التدري�ض، 
ّ
القيم ال�سائدة. هكذا تعي�ض املدر�سة وب�سكل تدريجي حالت من الت�سر

.
12

الكتب الدرا�سية واأ�سكال التوا�سل البيداغوجي يف مواد كالرتبية الوطنية والفل�سفة والتاريخ

هل ي�ستطيع النظام التعليمي العربي املرتقب، بعد ربيع الثورات العربية، جتاوز الهفوات والنتكا�سات التي 

الأيديولوجية  النزعة  تتجاوز  اأن  العربي  الفكر  يف  للمدر�سة  ميكن  هل  ال�سابقة؟  التعليمية  الربامج  يف  �سجلت 

وال�سلطوية التي طبعت م�سريتها منذ فجر ا�ستقالل كل الدول العربية؟ وكيف كانت املدر�سة بعيدة عن واجهة 

املدر�سة  مفهوم  ي�ستقيم احلديث عن  اأنه ل  يبدو  املمكنة.  الإيجابي  التوا�سل  اأ�سكال  والدميقراطية وكل  احلوار 

عّطل  الإعالم  و�سائل  وحرية  الراأي  عن  التعبري  حرية  غياب  رمبا  والدميقراطية.  احلرية  �سرط  بتوفر  اإل  ووظيفتها 

ب�سكل مبا�سر كل اأفق دميقراطي يف الفكر العربي لي�ستفحل ال�ستبداد والتهمي�ض ومعه التفكري يف مقاربة تربط 

ر 
ّ
التعلم بالت�سال والإعالم. اإن غياب حرية الإعالم يف املجتمع حرم املدر�سة من �سياق توا�سل بيداغوجي متحر

من اخلوف وقائم على املبادرة والإبداع. وتربز نتائج ذلك يف ما يلف الأنظمة الرتبوية يف العامل العربي من عجز 

عن حتقيق اأهدافها حتى اأ�سبحت املوؤ�س�سة التعليمية تو�سف بكونها :

•موؤ�س�سة لإنتاج العنف الرمزي. 	
•موؤ�س�سة لتدري�ض مناهج غريبة عن بيئة املجتمع الثقافية واللغوية وال�سو�سيولوجية. 	

•موؤ�س�سة لتفريخ العاطلني عن العمل. 	
•ظهور تعليم خا�ض رفيع اجلودة وتعليم عمومي متخلف، وهو ما ي�ساهم يف تق�سيم املجتمع وعدم توفري  	

الفر�ض لكل املواطنني ب�سكل عادل لالرتقاء يف ال�سّلم الجتماعي.

•موؤ�س�سة ل ت�ستجيب لكل ما له �سلة بالتنمية ومتطلبات احلياة والع�سر. 	

فهم  يف  مقاربة  وجود  عن  عربيا  احلديث  ي�سعب  فاإنه  العربية  الثقافة  مدّونة  اإىل  وبالعودة  تقّدم،  ما  �سوء  يف 

طبيعة العالقة بني و�سائل الإعالم والت�سال والعملية الرتبوية بو�سفها يف الأ�سل عملية توا�سلية. فكثريا ما وقع 

الرتكيز يف فهم الإعالم والت�سال يف الثقافة العربية باعتبارهما تقنية وجمموعة من الأجهزة التكنولوجية ل اأكرث، 

، بل حزمة من القيم احلداثية، بل قل اإنه اإعالن  متجاهلني بذلك اأن الإعالم والت�سال اأكرث من جمرد بث وتلٍقّ

عن ميالد ع�سر جديد ا�سمه ع�سر الإعالم والت�سال، خا�سة مع بروز الدور املتعاظم لالإعالم الرقمي. فمع حتّول 

اإن غياب حرية 

الإعالم يف 

املجتمع حرم 

املدر�ضة من �ضياق 

توا�ضل بيداغوجي 

متحرّر من اخلوف 

وقائم على 

املبادرة والإبداع.
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الإعالم من الهرمية اإىل ال�سبكية بف�سل �سبكات التوا�سل الجتماعي، فاإن ال�سبكي معطى تربوي ل ميكن جتاهله 

يف كل م�سروع تاأ�سيلي ذي مرجعية تاأ�سي�سية. اإن تو�سيفا من هذا القبيل لقمني باأن يحفز اجلميع على �سرورة 

اإعادة قراءة �سبكة موؤ�سرات التوا�سل والت�سال داخل املنظومة الرتبوية يف عالقتها باملجتمع.

جاتها على اأنها موؤ�س�سة مل ت�ستطع ومنذ ظهور دولة ما بعد 
َ
عربيا، تبدو املوؤ�س�سة الرتبوية، بالنظر اإىل نوعية خمر

ال�ستقالل الو�سول باملتعلم اإىل درجة ما من ال�ستقاللية يف التفكري، وهو ما يدفعنا اإىل �سرورة مراجعة كّل من 

م�سامني املعارف املتح�سل عليها ومناهج تبليغها وطبيعة املحامل املنا�سبة لها. قد تعود اأ�سباب تخّلف خمرجات 

املوؤ�س�سة التعليمية يف العامل العربي يف جانب كبري اإىل طرق توظيف و�سائل الإعالم والت�سال يف املجتمع اأول 

اأدوات ت�ساهم يف الربهنة واحلجاج ووعاء ل ين�سب من  ثانيا بو�سفها  املاأزوم  اإىل مرجعيات احلقل التعليمي  ثم 

املعارف واملهارات. 

اإّن امل�سروع احلداثي الذي ين�سده العرب منذ حركة ال�سالح ل ميكنه اأن ي�سّع جمتمعيا اإذا مل يتاأ�سل يف 

ف�ساء املدر�سة وعرب قاعدة تعّلمية ا�سمها الت�سال والإعالم.

 اإن اأية مقاربة تربوية متميزة يف عامل معومل ويف ع�سر يت�سم بكونه جمتمع املعرفة واملعلومات يف حاجة اإىل 

روؤية متجددة تقطع مع ال�سائد يف تراث املوؤ�س�سة الرتبوية العربية القائمة يف جزء كبري منها على الرجتال املعريف 

والن�سخ والإق�ساء.

 �سمن هذه املقاربة وغريها، علينا مب�ساءلة م�سارات الرتبية والتعليم يف العامل العربي، عّلنا نقّدم م�ساهمة يف 

تقييم اأداء املنظومة التعليمية العربية من زاوية توا�سلية.

: -خامتة   6
ميّثل م�ستوى التعليم والتعّلم اليوم اأحد اأهم املوؤ�سرات التي من خاللها ت�سّنف الأمم املتقدمة، كما ت�سّنف 

مبدى تواتر تقييمها للربامج التعليمية وبعدم ر�ساها عن خمرجات نظامها الرتبوي املّتبع وذلك مهما كانت جناعته. 

اإن اأمة قنوعة مبخرجات مدر�ستها اأمة ميتة ح�ساريا. 

ميكن اإذن ومن خالل مقاربة توا�سلية خلفيتها الربهنة واحلجاج والتوا�سل يف ن�سر املعلومة والراأي اأن نعيد 

قراءة �سوؤال الرتبية والتعليم يف هذا القرن، بعيدا عن فوبيا الإعالم والت�سال، وتفعيل مقاربة متفائلة اأكرث منها 

مت�سائمة. 

ختاما نقول اإن م�سروع التفكري يف طبيعة العالقة بني و�سائل الإعالم والت�سال والعملية الرتبوية هو عبارة 

اأن تكون حزمة من احللول، فال ينبغي لأهل القرار يف املنظومة التعليمية اأن  اإ�سكالية دائمة ومتجددة قبل  عن 

ي�ستبعدوا اإ�سكالية كيف هي العالقة بني مكّونات العملية الت�سالية والإعالمية ومفا�سل كل نه�سة تربوية. اإن 

النق�ض يف العقول اأثناء الدرا�سة ل يتاأّتى بدون حفر يف الذاكرة باعتبارها و�سيطا هوياتيا واإعادة تركيب مكّوناتها 

مبا يتنا�سب والع�سر واحلاجة. �ساغت احلداثة الغربية عقال تقنيا اأداتيا و�ساغت ما ي�سبه احلداثة العربية عقال تقنيا 

تابعا م�ستهلكا، فهل يكمن احلل يف عقل توا�سلي يكون فيه املجال الرتبوي م�سرحا للتاأ�سي�ض لتبيئة تكنولوجيات 

الت�سال والإعالم، ومعه بناء اأ�سالة مبدعة يف جمال الرتبية والتعليم يف العامل العربي. 

اأمة قنوعة 

مبخرجات 

مدر�ضتها اأمة ميتة 

ح�ضاريا.

الإعالم و�صائل  على  الرتبية  اإىل  الإعالم  بو�صائل  الرتبية  من 
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توظيف و�ضائط الت�ضال املتعددة يف الرتبية و التعليم : 

مقاربة ات�ضالية

مقدمة : 

يعي�ض عاملنا اليوم ثورة تكنولوجية غري م�سبوقة فى تاريخ الأمم، 

حيث تخطت التقنيات اجلديدة لالإعالم و الت�سال حدود الزمان 

واملكان، واخرتقت ثقافات ال�سعوب وتطورت فيها املعارف ب�سورة 

غرّيت ثوابت الفكر.  

و�ساحب هذه الثورة التكنولوجية واملعلوماتية 

ومفرداتها  التعليمية  العملية  مقاربة  يف  تغرّي 

يف  التعليم  خ�سائ�ض  من  واأ�سحى   ، واأدواتها 

والرثاء  والتنوع  ال�ستمرارية   ، الثورة  هذه  ظل 

خا�ض  بوجه  املعلومة  اإىل  والآمن  احلر  والو�سول 

.
1
واملعرفة ب�سكل عام�

الت�سال،   تكنولوجيات  اأهمية  تزايدت  وقد 

خا�سة الو�سائط املتعددة يف ال�سنوات الأخرية، و ذلك من خالل 

تعزيزها اأهمية التوا�سل بني جميع اأطراف العملية التعليمية، الأمر 

لتوفري  الطرق  اأجنع  عن  البحث  اإىل  الرتبويني  بعديد  حدا  الذي  

تطوير  �سبيل  يف  التكنولوجية  الو�سائل  لهذه  اأف�سل  ا�ستخدام 

املخرجات التعليمية. 

و يذهب عديد اخلرباء يف البيداغوجيا اإىل اأن  »التقنيات احلديثة 

للمعلومات والت�سال« تعّد حاليا اأهم الو�سائل التي ميكن اأن تعمل 

اآفاقا  اأمامنا  وتفتح  الأمام،  اإىل  كبرية  خطوات  بتعليمنا  الدفع  على 

من  الرفع  على  قادرة  جديدة  تعليمية  ا�سرتاتيجيات  لبلورة  رحبة 

جودة التعليم بالوطن العربي. 

التطورات  مواكبة  �سرورة  على  اإجماع  هناك  كان  لئن  و 

مقاربتها من  و  الظاهرة    متّثل  فاإّن  التعليم،  التكنولوجية يف جمال 

التعّلم  لتحقيق  التعليمية  املنظومة  تطوير  اأجل  

�سلوك  يف  املطلوبة  التغريات  واإحداث  املن�سود 

املهتمني  بني  كبري  جدل  حمل  يبقى  املتعلمني 

بال�ساأن الرتبوي و التعليمي. و تتعلق الختالفات 

التعّلم  حلدوث  املختلفة  النظرية  بالتف�سريات 

والإجابات عن الأ�سئلة الكثرية حول خ�سائ�ض 

املتعلمني، وكيفية تعّلمهم، وال�سروط التي تي�ّسر 

والإجراءات  والأ�ساليب  وظروفه،  التعّلم  هذا 

املنا�سبة حلدوث التعلم، وكيفية تقوميهم. 

الإعالم،  و  لالت�سال  اجلديدة  التقنيات  عديد  انت�سار  مع  و 

ومع منو ما ي�سمى بالتعليم الإلكرتوين عرب الإنرتنت و ما واكبه من 

التعليم  واأ�س�ض  طبيعة  تغرّيت  والربجميات،  التطبيقات  يف  تطور 

تغرّياً جذرياً. وهو ما جعل نظريات التعلم التقليدية، مثل ال�سلوكية 

واملعرفية وحتى البنائية يف موقف �سعب اإزاء تف�سري عمليات تعّلم 

بقدرتها  تت�سم  متعددة  و�سائط  على  بالأ�سا�ض  تعتمد  تقليدية،  غري 

د. حبيب بن بلقا�صم

جامعي متخ�ص�ش يف علوم الإعالم والإت�صال

يذهب املخت�ضون اإىل اأن 

التقنيات احلديثة للمعلومات 

والت�ضال تفتح اأمامنا اآفاقا 

رحبة لبلورة ا�ضرتاتيجيات 

تعليمية جديدة قادرة على 

الرفع من جودة التعليم 

بالوطن العربي. 
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.
2
الفائقة على تر�سيخ املعرفة عرب الن�ض و ال�سورة و ال�سوت

الأخرية،  ال�سنوات  يف   ، �سيمنز�  جورج  طّور  النطاق  هذا  يف 

 l’approche للتعليم«  الت�سالية  »النظرية  ب  ي�سمى  ما 

 communicationnelle de l’enseignement /

اأهمية دور التكنولوجيا  connectivism وهي نظرية توؤكد على 
ق�سد  للمتعلم  الفر�سة  اإتاحة  ويف  واملهارات،  املعارف  اكت�ساب  يف 

التوا�سل والتفاعل والت�سارك يف اإنتاج املعرفة وبناء جمتمع اأف�سل.

املقاربة  درا�سة  اإىل  ي�سعى  املقال   هذا  فاإّن  املنطلق،  هذا  من 

مع  الرتبوي،  املجال  يف  املتعددة  التفاعلية  للو�سائط  الت�سالية 

الرتكيز على فل�سفة هذه النظرية يف توظيف التكنولوجيات احلديثة 

لالت�سال و الإعالم  يف الت�سميم التعليمي، و ذلك  للرفع من جودة 

التعليم و حتقيق الأهداف املرجوة منه.

 

تعّد النظرية الت�ضالية من اآخر النظريات احلديثة 

التي ارتبطت ن�ضاأتها بالتطور التكنولوجي املعا�رص 

وت�ضعى اإىل و�ضع التعلم عرب ال�ضبكات يف اإطار 

اجتماعي فًعال. 

 : هما  اثنني  حموريني  �سوؤالني  الدرا�سة  هذه  يف  نطرح  و 

فهمها  يف  الت�سالية  املقاربة  عليها  انبنت  التي  الأ�س�ض  هي  ما 

ا�ستخدام  جمال  يف  الهائلة  التطورات  ظل  يف  التعليمية،  للعملية 

اعتبار  ميكن  حد  اأّي  واإىل  ؟   التعليم  يف  احلديثة  التكنولوجيات 

العالقة  البيداغوجية  امل�ساكل  لبع�ض  حاّل  مّثلت  املقاربة  هذه  اأن 

با�ستخدام  يف الأنظمة واملقاربات الكال�سيكية، خا�سة يف عالقتها 

الــجــديدة  الإلـكرتونيـة  والفـ�ســاءات  الـمتعــددة  الو�ســائـط 

يف جمال التعليم؟

ويهدف املقال اإىل ر�سم املالمح الأ�سا�سية للمقاربة الت�سالية 

يف التعليم، من خالل التعر�ض لأهم املبادئ التي تقوم عليها هذه 

النظرية، يف اإطار منظومة تعليمية جديدة ترتكز على تكنولوجيات 

الت�سال والإعالم كرافد وكو�سيلة للرفع من جودة التعليم. 

وتبعا لذلك، فاإننا نقّدم يف مرحلة اأوىل من هذه الدرا�سة املقاربة 

الت�سالية يف اإطارها العام ، ثم نتطرق يف مرحلة ثانية اإىل الرهانات 

ات�سالية،  نظر  وجهة  من  املتعددة  التفاعلية  للو�سائط  البيداغوجية  

التعليمي  الت�سميم  مل�سامني   موجز  ا�ستعرا�ض  خالل  من  وذلك 

حماولة  ثم  الت�سالية،  املقاربة  من  انطالقا  املتعددة،  للو�سائط 

ا�ستخال�ض الأ�س�ض التي ينبني عليها توظيف هذه الو�سائط خلدمة 

العملية التعليمية.

منهج  هو  و  الو�سفي،  املنهج  على  هذه  درا�ستنا  يف  ونعتمد 

اإىل  بال�ستناد  املدرو�سة  للظاهرة  ِعه  بتتبُّ املناهج  باقي  عن  يختلف 

زمنية خمتلفة،  فرتات  اأو  معنّي  زمن  بالظاهرة، يف  تتعلق  معلومات 

اأجل �سمان  وتطّوراِتها، وذلك من  املختلفة  اأبعادها  اإليها يف  للنظِر 

الو�سول اإىل نتائَج مو�سوعّية.�

  ونعتزم يف هذا ال�سياق الطالع على البحوث والدرا�سات التي 

تعّلقت مبو�سوع مقالنا. و لالإ�سارة فاإننا لن نكتفي باجلانب الو�سفي 

عن  كتب  ما  تف�سري  و  حتليل  نحاول  بل  الظاهرة.  لر�سد  التقريري 

مو�سوع درا�ستنا، يف حماولة منا للو�سول اإىل ا�ستنتاجات ب�ساأن هذه 

النظرية احلديثة يف عالقتها بالتطورات احلا�سلـة يف جمـال التعليم 

من جهـة وتكنولوجيـات التـ�سـال من جهة اأخرى. 

املبحث الأول: مدخل اإىل النظرية الت�صالية للتعلم

l’approche communicationnelle النظرية الت�صالية

هي نظرية تعّلم تقوم على فر�سية اأن املعرفة موجودة يف العامل ولي�ض 

يف داخل الفرد ب�سكل جمرد، اأي اأن املعرفة  موجودة  داخل نظم 

قد  و  ما.  اأن�سطة  يف  ي�ساركون  اأفراد  خالل  من  اإليها  الو�سول  يتم 

اأطلق على هذه النظرية ا�سم نظرية التعلم يف الع�سر الرقمي، ب�سبب 

النا�ض  تاأثري التكنولوجيا يف حياة  التي ا�ستخدمت ل�سرح  الطريقة 

وكيفية توا�سلهم وطريقة تعّلمهم. 

و تعترب هذه النظرية من اآخر النظريات احلديثة التي ارتبطت 

التعلم عرب  و�سع  اإىل  وت�سعى  املعا�سر  التكنولوجي  بالتطور  ن�ساأتها 

ال�سبكات يف اإطار اجتماعي فّعال. و ترّكز هذه النظرية على كيفية 

البحث والعثور على املعلومة اأكرث من معرفة املعلومة يف حد ذاتها. 

وتعترب التعّلم هو عملية اإن�ساء املعرفة، ولي�ض فقط ا�ستهالكا لها.

التعليم و  الرتبية  يف  املتعددة  الت�صال  و�صائط  توظيف 
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امللف

1 - مفهوم النظرية الت�صالية ون�صاأتها :
 Siemens  » قام » جورج �سيمنز  الثالثة،   الألفية  بداية  مع 

من جامعة » مانيتوبا » باقرتاح النظرية الت�سالية، فبناء على خربته 

مثل  املتوفرة  التعلم  نظريات  اأن  �سيمنز«   « وجد  العلمية،  وبحوثه 

معطيات  مع  التعامل  مبقدورها  لي�ض  والبنائية  واملعرفية  ال�سلوكية 

التقنية  التطورات  لتاأثري  نتيجة  واملتعلمني  للتعلم  املتغرّية  الطبيعة 

الهائلة يف الع�سر الرقمي الراهن.�

ويرى » �سيمنز« )Siemens، 2004(  اأن ما ي�سهده الع�سر 

اأجرب  قد  الإن�سانية  للمعرفة  م�ستمر  و  جداً  �سريع  منو  من  احلايل 

املوؤ�س�سات التعليمية على تعديل اأ�ساليبها الرتبوية. وقد ترتب على 

ذلك ظهور توجهات جديدة يف التعلم منها: 

•تعامل املتعلمني مع جمموعة متنوعة من املجالت املعرفية  	
التي رمبا ل تكون مرتبطة فيما بينها طوال مدة تعلمهم. 

من  بارزا  مكّونا  باعتباره  الر�سمي  غري  التعّلم  اإىل  •النظر  	
مكّونات التعّلم الإن�ساين.

•النظر اإىل التعلم باعتباره عملية م�ستمرة مدى احلياة.  	

•اإمكانية دعم وتنمية العديد من عمليات املعاجلة املعرفية  	
للمعلومات بوا�سطة التكنولوجيا املتقدمة. 

اإن ما ي�ضهده الع�رص احلايل من منو �رصيع 

يف تقنيات الت�ضال قد اأجرب املوؤ�ض�ضات 

التعليمية على تعديل مناهجها الرتبوية.  

ال�سنوات  �سيمنز يف  وّجه   اجلديدة،  املعطيات  �سوء هذه  ويف 

وهي  ال�سائدة،  التعلم  نظريات  اإلـى  انتقادات  عدة  املا�سية 

التعلم  طبيعة  تعك�ض  ل  اعتربها   اإذ  والبنائية،  واملعرفية  ال�سلوكية 

تف�سري  على  وتقت�سر  الراهن،  الرقمي  ع�سرنا  يف  يحدث  الذي 

تاأخذ  اأن  دون  واملنظمة  الر�سمية  التعليمية  البيئات  يف  التعلم 

تنظيما.  والأقل  الر�سمية  غري  البيئات  يف  يحدث  ما  العتبار  يف 

الويب  الثاين من  اجليل  انت�سار خدمات  اأنه يف ظل  �سيمنز  ويرى 

�سبكات  من  الكثري  ظهرت  املتعددة،   الو�سائط  تطور  ظل  ويف 

التعلم  نظريات  تعجز  والتي  البنية  املعّقدة  التعلم  وجمتمعات 

اإطارها.�  يف  يحدث  الذي  التعلم  طبيعة  تف�سري  عن   التقليدية 

كما يعيب �سيمنز على نظريات التعلم ال�سلوكية واملعرفية والبنائية 

حالة  اأو   ( مو�سوعي  �سيء  مبثابة  هي  املعرفة  اأن  تفرت�ض  كونها  يف 

اإن�سانية(، ميكن الو�سول اإليها ب�سكل فطري اأو مكت�سب من خالل 

اخلربة اأو ال�ستدلل العقلي، و اأن التعلم يحدث داخل الفرد فقط . 

من هذا املنطلق يرى �سيمنز اأن هذه النظريات الكال�سيكية ل ت�سري 

الذي يحدث  التعلم  اأي   ، املتعلم  الذي يحدث خارج  التعلم  اإىل 

املعلومات والت�سالت.  بوا�سطة تكنولوجيا  ويتم تخزينه ومعاجلته 

هذه التكنولوجيا يرى فيها �سيمنز اأنها تقّدم العديد من العمليات 

)مثل  املا�سي  يوؤدونها يف  والأ�ساتذة   املعلمون  كان  التي  املعرفية 

الإن�سانية(  الذاكرة  من  املعلومات  وا�سرتجاع  تخزين   :
ْ

عمليتي

وهو ما ل تراعيه نظريات التعلم التقليدية .�

 و يف �سوء هذه النتقادات، قدم �سيمنز  نظرية التعلم الت�سالية، 

مبا يتوافق مع احتياجات القرن احلادي والع�سرين، والتي تاأخذ يف 

التكنولوجيا  وا�ستخدام   ، التعلم  يف  احلديثة  الجتاهات  العتبار 

وال�سبكات ، يف اجلمع بني العنا�سر ذات ال�سلة يف كثري من نظريات 

التعلم ، والهياكل الجتماعية ، والتكنولوجيا لبناء نظرية قوية للتعلم 

يف الع�سر الرقمي. وقد لقت هذه النظرية ترحيباً كبرياً من جانب 

الكثري من الباحثني الرتبويني كنظرية قادرة على تف�سري التعّلم يف 

ع�سر النفجار الكبري لو�سائل الت�سال و الإعالم احلديثة. 

 2 - مبادئ النظرية الت�صالية

/  L’approche communicationnelle  

يتعلق  ما  بينها يف  فيما  التعلم تختلف  نظريات  اأن  املعلوم  من 

ال�سلوك  مع  تتعامل  مثال  فال�سلوكية  التعليمية.  العملية  مبقاربة 

الظاهري للمتعلم والذي يخ�سع للمالحظة والقيا�ض دون النظر اإىل 

العمليات العقلية وراء حدوث هذا ال�سلوك ، بينما يهتم اأ�سحاب 

النظرية املعرفية بالعمليات العقلية التي حتدث داخل عقل املتعلم 

تبنى  املعرفة  اأن  على  البنائية  النظرية  وتقوم  �سلوكه.  عنها  وينتج 

.
9
بوا�سطة املتعلم

عليها  تقوم  التي  العامة  املبادئ  اإىل  الفقرة  هذه  ونتعر�ض يف   

النظرية الت�سالية يف مقاربتها لكت�ساب املعارف  و املهارات. 
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ب�سفة عامة ميكن القول باأن النظرية الت�سالية ت�سجع على بناء 

اخلربات  انطالقا من التفاعل الجتماعي عرب ال�سبكات. فالتعلم 

ميكن اأن يح�سل خارج املتعلم يف اأجهزة و اأدوات غري ب�سرية، مثل 

الواب،   عرب  الفرتا�سي  املجتمع  اأو  البيانات  قواعد  اأو  احلا�سوب 

بالكامل  حتدث  التعّلم  عملية  باأن  الفرتا�ض  عك�ض  على  وذلك 

الآراء  تنوع  على  كذلك  واملعرفة  التعّلم   ويعتمد  املتعلم.  داخل 

ووجهات النظر املختلفة التي تعمل على تكوين كل متكامل.

 كما تذهب هذه النظرية اإىل اأن اكت�ساب املزيد من املعرفة اأكرث 

اأهمية مما هو ماألوف حاليا، فتعلم كيفية العثور على املعلومات اأكرث 

اأهمية من معرفة املعلومات.

اإن الوترية املت�ضارعة للتغري الذي يحدث يف 

العامل ب�ضبب النفجار التكنولوجي يتطلب من 

مقارباتنا التعليمية اأن تعطي الأولوية لإعداد 

الأفراد يف اأ�ضاليب ا�ضتخدام املعلوماتية وطرائق 

البحث عن م�ضادر متجددة لها.

والتعّلم هو عملية و�سل العقد املتخ�س�سة اأو م�سادر املعلومات 

و بالتايل فاإن عملية التعلم تت�سمن عملية فكرية تهدف اإىل تكوين  

اجلديدة  املعطيات  من  جملة  من  انطالقا  قرارات  اتخاذ  و  معارف 

التي قد تتغري مبرور الزمن. من هذا املنطلق، فاإن القدرة على معرفة 

املزيد يف النظرية الت�سالية هو اأكرث اأهمية مما هو معلوم حاليا. و �سنع 

القرار  انطالقا من التفاعل مع الآخرين و املعطيات املتوفرة هو يف 

حد ذاته عملية تعّلم، فاختيار مادة التعلم  ومعرفة معنى املعلومات 

الواقع املتحول  باعتبار هذا  الواردة تتم من خالل واقع متحول. و 

فاإن  ما هو مقبول و �سحيح اليوم ميكن اأن ي�سبح خطاأ غدا، ب�سبب 

التغريات يف مناخ املعلومات التي توؤثر يف اتخاذ القرار . 

و تعّد القدرة على التعلم، يف منظور املقاربة الت�سالية، اأهم من 

حمتوى التعلم، كما تعّد القدرة على فهم الت�سالت اأو الرتباطات 

connection بني املجال والأفكار واملفاهيم املختلفة مبثابة مهارة 
 node حمورية للتعلم نظراً اإىل اأّن املتعلم الفرد ي�سارك كنقطة التقاء

على �سبكة حتدث من خاللها عملية التعّلم ككل. 

اأن  يجب  وتعزيزها،  والناجع   امل�ستمر  التعّلم  عملية  ولتدعيم 

احلر�ض  مع  ال�سالت،  من  ميكن  ما  اأكرث  ربط  اإىل   املتعلم  ي�سعى 

معارف  اكت�ساب  من  يتمكن  حتى  عليها  واملحافظة  رعايتها  على 

اآنية ودقيقة  وحمّينة، لأن ذلك يعّد مبثابة الهدف الرئي�سي لأن�سطة 

التعلم الت�سالية.

كما يوؤكد رائد املدر�سة الت�سالية �سيمنز اأن عملية التعلم تتم 

بطرق و و�سائل خمتلفة، منها التقنيات احلديثة لالإعالم والت�سال، 

املتعددة  الو�سائط  تعتمد  التي  الربجميات  و  احلوا�سيب  مثل 

ومواقع الإنرتنت والربيد الإلكرتوين والبحث عن �سبكة الإنرتنت  

وقوائم الربيد الإلكرتوين وقراءة blogs والدرد�سة يف ال�سبكات 

لي�ست  اجلامعة  اأو  املدر�سة  اأو  فاملقررات  الفرتا�سية.  الجتماعية 

امل�سدر الوحيد للتعلم. 

وتت�سابه النظرية الت�سالية مع النظرية البنائية يف التاأكيد على 

التعلم الجتماعي، واإتاحة الفر�سة للمتعلمني للتوا�سل والتفاعل 

دور  على  املقابل  يف  النظرية  هذه  وتوؤكد  التعلم،  اأثناء  بينهم  فيما 

التكنولوجيا يف اكت�ساب املعارف و املهارات .  

واملتعّلم يف �صوء  الأ�صتاذ  ودور  التعلم  طبيعة   -  3
النظرية الت�صالية :

يذهب منا�سرو النظرية الت�سالية اإىل اأننا نعي�ض حاليا يف زمن 

يقوم بالأ�سا�ض على املعلومات و املعرفة يف جميع �سوؤون احلياة، واأن 

الفرد حمتاج اإىل املعرفة با�ستمرار طيلة حياته ول يقت�سر ذلك على 

الفرد ي�سطلع بدور هام يف  اأن  الر�سمي. كما  التعليم  جمرد مرحلة 

املعرفة لزمة  وهذه  لها.  �سلبي  متلّق  يعترب جمرد  املعرفة ول  اإنتاج 

لالأداء العملي الناجح يف كل املجالت . 

وتت�سم املعرفة يف الع�سر احلايل – خالفاً ملراحل زمنية �سابقة– 

باأنها ذات كّم �سخم جداً ومتداخلة التخ�س�سات، مبعنى اأنه لكي 

يكت�سب الفرد املعرفة يف تخ�س�ض ما، يلزمه الإملام باملعارف يف عدة 

الفرد على  املتعلم  اأخرى. ويرتتب على ذلك عدم قدرة  جمالت 

معاجلة كل املعارف التي يحتاجها وتكوين معنى لها مبفرده� .

التعليم و  الرتبية  يف  املتعددة  الت�صال  و�صائط  توظيف 
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الت�ساليني،  بح�سب  الرتبوية،  العملية  فاإن  لذلك،  وتبعا 

وواعية  متعلمة  ب�سرية  قدرة  لتكوين  والتخطيط  الدرا�سة  ت�ستلزم 

وذلك  والتقدم،  التنمية  اأعباء  وحتّمل  التكيف  على  وقادرة 

ال�ستجابة  و�سرعة  املرونة  على  تدريبات  تقدمي  خالل  من 

هذه  مع  التعامل  يف  املنهجي  التفكري  على  والرتكيز  للتطورات 

والتوظيف  املتجددة  للمعارف  الذاتي  والكت�ساب  التغريات، 

الطارئة. وامل�سكالت  امل�ستجدات  مواجهة  يف  لها   ال�سريع 

النفجار  ب�سبب  العامل  الذي يحدث يف  للتغرّي  املت�سارعة  فالوترية 

مقارباتنا  من  يتطلب  فينا  يوؤّثر  والذي  واملعلوماتي  التكنولوجي 

ا�ستخدام  اأ�ساليب  الأفراد يف  الأولوية لإعداد  اأن تعطي  التعليمية 

 جناح 
ّ
املعلوماتية وطرائق البحث عن م�سادر متجددة لها،  لأن �سر

املنظومة التعليمية يكمن يف اإنتاج املعرفة باعتبار اأن  من ُينتج املعرفة 

املنطلق �سيكون ملن ميلك  ُينتج امتدادا لأمته. وامل�ستقبل من هذا 

ويلحق  ويواكبها  واملعلوماتية  التكنولوجيا  مع  التعامل  على  القدرة 

مب�ستجداتها املتالحقة وال�سريعة.  

اأن  �سرورة  على  الت�سالية  النظرية  ترّكز  املنطلق،  هذا  من 

ينخرط املتعلم يف �سبكات التعلم نظرا اإىل عدم قدرته مبفرده على 

معاجلة جميع املعارف التي يحتاجها وعدم قدرته على تكوين املعنى 

الجتماعية   ال�سبكات  تلعب  الإطار،  هذا  يف  املعارف.  هذه  لكل 

وكذلك الو�سائل التكنولوجية، مثل الو�سائط املتعددة  واحلوا�سيب 

والإنرتنت وال�سبكات الجتماعية الفرتا�سية دورا كبريا يف معاجلة 

املعلومات وحتيينها  وتكوين املعنى للمعرفة. 

وال�سبكة يف نطاق النظرية الت�سالية مفهوم ب�سيط يتاألف من 

نقاط  اأما  النقاط.  هذه  بني  وات�سالت   nodes التقاء  نقاط  عدة 

اللتقاء فهي قد تكون اأفرادا مثل املتعلمني الآخرين اأو خرباء يف 

غري  اأخرى  التقاء  نقاط  وهناك  معلمني.  اأو  معّينة  معرفية  جمالت 

قواعد  اأو  الدرا�سية  معّينة، كالكتب  ب�سرية، مثل م�سادر معلومات 

اأو مواقع  اآخرين  اأو مدّونات لأفراد  اأو مواقع على الويب  البيانات، 

خدمات تفاعلية، مثل حمركات الويكي اأو برنامج للدرد�سة.  

وتت�سم نقاط اللتقاء بال�ستقاللية، فمن املمكن اأن توجد نقطة 

التقاء ما على �سبكة معّينة غري مو�سولة – بقوة – بباقي  النقاط. 

عن  م�ستقلة  اخلا�سة  بطريقتها  التقاء  نقطة  كل  تت�سرف  اأن  وميكن 

التدفق بني  للمعلومات  ما، ميكن  تـّم تكوين �سبكة  الباقي، ومتى 

اللتقاء،  نقاط  بني  الت�سال  قوي  وكلما  املختلفة،   اللتقاء  نقاط 

كلما زادت �سرعة تدفق املعلومات.

اإىل  املتعلم  يحتاج  وحديثة،  حمّينة  معارف  ولكت�ساب 

ولي�ض  وهو جمرب على ذلك  اجلديد   البحث عن  ال�ستمرارية يف 

خمرّيا، نظراً اإىل اأّن املعرفة يف الع�سر الراهن تتطور ب�سرعة وبا�ستمرار 

وما ي�سلح اليوم من املعرفة رمبا ل ي�سلح بعد فرتة وجيزة جداً. لذلك  

ميّثل هذا الأمر جزءا حيويا يف عملية التعلم. 

ولكي يحنّي  املتعلم معرفته با�ستمرار ينبغي اأن يكون منفتحا 

على ال�سبكات املتنوعة حتى ي�سهل عملية التدفق احلر للمعلومات، 

واأن يحافظ على روابط وثيقة  مب�سادر املعلومات املختلفة و اأن يعمل 

على تقوية روابطه بهذه ال�سبكات.

ويقوم املعلم اأو الأ�ستاذ يف �سوء النظرية الت�سالية بدور املوّجه 

واملن�ّسط واملوؤّطر لعملية التعلم و ذلك من خالل م�ساعدة املتعلمني 

التوا�سل  عملية  وت�سهيل  ال�سخ�سية  تعّلمهم  �سبكات  تعزيز  على 

بينهم من اأجل فهم واإنتاج  املعرفة. كما يلعب الأ�ستاذ دورا حموريا 

يف ت�سميم بيئات التعلم التي ت�سجع املتعلم على اكت�ساب املعرفة 

وفهمها يف اإطار تعاوين مفتوح.

يقوم املعلّم يف �ضوء النظرية الت�ضالية بدور 

املن�ضط، من خالل م�ضاعدة املتعلمني على تعزيز 

�ضبكات تعلّمهم ال�ضخ�ضية و ت�ضهيل عملية التوا�ضل 

بينهم من اأجل فهم املعرفة واإنتاجها . 

التدري�ض   « مفهوم   Couros، 2010 »كورو�ض«  ويقرتح 

الأدوار  لطبيعة  مالئم  كتو�سيف   Open teaching املفتوح« 

فه باأنه تي�سري خربات 
ّ
املنوطة باملعّلم يف �سوء النظرية الت�سالية. ويعر

التعلم التي تت�سم بالنفتاح  و التعاون والطابع الجتماعي. ويرى 

اأن التدري�ض املفتوح ي�ساعد على تكوين جمتمع معريف حر ومنفتح، 

التوا�سل، واإنتاج وتركيب  اأن يدعم قدرة املتعلمني على  من �ساأنه 

 .�
14
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وتطبيق  التوا�صلية  املقاربة   : الثاين  املبحث 

ا�صتخدام الو�صائط التفاعلية املتعددة 

املبادئ  اإىل  الو�سول  عام  ب�سكل  التعّلم  نظريات  ت�ستهدف 

خمتلفة،  مواقف  يف  للفرد  اأف�سل  تعلماً  حتقق  التي   والأ�ساليب  

الرتبوي  امليدان  يف  والباحثني  املخت�سني  م�ساعدة  اإىل  ترمي  كما 

على اإيجاد اأمثل الظروف لتحقيق تعّلم فعال. والنظرية هي عبارة 

تو�سح  التي  املرتابطة  والفرتا�سات  البناءات  من  جمموعة  عن 

تف�سري  اإىل  وتهدف  املتغرّيات  من  عدد  بني  القائمة  العالقات 

ظاهرة معّينة، والتنبوؤ بها، وتزودنا باإطار نظري ميّكننا من فهم طبيعة 

التعلم واأمناطه ال�سلوكية املتنوعة، و�سروطه، وكيفية  حدوثه وتف�سري 

.
15

اأ�سبابه، والتنّبوؤ به

و قد جاءت النظرية الت�سالية خالل ال�سنوات الأخرية لتلّبي 

نق�سا يف متّثل العملية التعليمية، و ارتبط ظهورها بالتطور التكنولوجي 

املعا�سر وهي  ت�سعى اإىل توظيف ال�سبكات الجتماعية ) الواقعية 

اأو الفرتا�سية ( يف خدمة العملية الرتبوية و حتقيق اأهدافها. 

ولئن اتفقت النظرية الت�سالية مع املقاربات الأخرى يف اأهمية 

الت�سميم يف العملية التعليمية فاإن الإ�سافة التي قدمتها هذه املقاربة 

هي يف ت�سّورها لإجراءات الت�سميم للو�سائط املتعددة. 

I- اإجراءات الت�سميم التعليمي للو�سائط املتعددة :

العتبار  يف  الت�سالية  املقاربة  يف  الت�سميم  اإجراءات  تاأخذ 

ا�ستخدام الو�سائط املتعددة يف الف�ساءات الفرتا�سية عرب ال�سبكة 

الأفراد  بني  والتفاعل  للتوا�سل  اأكرب  فر�سة  يتيح  مما  العنكبوتية، 

الذين ي�ساهمون يف العملية التعليمية. 

ا�ستخدام  تطبيقات  خل�سو�سية  حتليلنا  فاإن  املنطلق،  هذا  من 

ي�سمل  اأو�سع  اإطار  يف  يندرج  النظرية  هذه  وفق  املتعددة  الو�سائط 

ا�ستخدامات هذه الو�سائط داخل ما يطلق عليه بالتعليم الإلكرتوين 

باأ�سكاله املتعددة، الر�سمية منها و غري الر�سمية. 

الفعال  الت�سميم  مبادئ  اأن  اإىل   2009 �سيمنز  وي�سري جورج 

املتعلمني  خ�سائ�ض  حتليل  وفق  تتحدد  الت�سالية  للنظرية  طبقا 

وحتديد مهارات الت�سال لديهم وكذا ا�ستخدامهم لل�سبكات وجمع 

املعلومات واتخاذ القرارات ، وكذلك حتليل املحتوى وتنظيمه وتوفري 

اأدوات للمتعلمني للو�سول اإىل املعرفة باأنف�سهم، من خالل البحث 

.
16

يف قواعد املعلومات�

اإن مبادئ الت�ضميم الفعال طبقا للنظرية الت�ضالية 

تتحدد وفق حتليل خ�ضائ�ض املتعلمني وحتديد 

مهارات الت�ضال لديهم وكذلك ا�ضتخدامهم لل�ضبكات 

وجمع املعلومات واتخاذ القرارات.

الأخرى  الإجراءات  من  بجملة  الت�سالية  املقاربة  تاأخذ  كما 

التي نتعر�ض لها باأكرث تف�سيل يف الفقرات التالية. 

املتعلمني : 1 - حتليل خ�صائ�ص 

املتعلمني على  ال�سلوكية يف حتليلها خل�سائ�ض  املدر�سة  رّكزت 

توؤثر  التي  العوامل  اأهم  من  يعّد  الذي  للمتعلم،  اجل�سمي  النمو 

اأن  املعرفيون  بينما يرى  للعامل من حوله.   الإن�سان  يف طريقة فهم 

وا�سرتجاعها  بها  والحتفاظ   اكت�سابها   احتمال   يزداد   املعلومة  

اإذا كانت مبنية بوا�سطة املتعلم، ومرتكزة على اخلربات ال�سابقة له. 

يف حني يوؤكد البنائيون على اأن املعرفة القبلية �سرط اأ�سا�سي لبناء 

.
17

التعلم ذي املعنى

و قد جاءت املدر�سة الت�سالية لرتّكز على م�ساألة حتديد اأ�ساليب 

لة لدى املتعلمني من خالل حماولة ا�ستك�ساف مهارات  التعلم املف�سّ

الت�سال لديهم، وكذا مهاراتهم يف ا�ستخدام ال�سبكات، وقدراتهم 

ت�سع  وبالتايل  واجتاهاتهم.  القرارات  واتخاذ  املعلومات  جمع  يف 

واإنتاج  اكت�ساب  يف  اأ�سا�سية  كركيزة  التوا�سل  مهارة  النظرية  هذه 

جمال  يف  الكبري  التطور  اإىل  ونظرا  املتعّلم،  واأن  خا�سة  املعارف، 

الإعالم والت�سال، م�سطر للتعامل مع كّم كبري من املعلومات، وهو 

مبثابة  للمعلومات  ال�سريع  التقومي  مهارات  اأن تكون  ما يرتتب عليه 

جزء ل يتجزاأ من عملية التعلم. 

 : املحتوى وتنظيمه  2 - حتليل 

مل�ساألة  كربى  اأهمية  تويل  الكال�سيكية  املدار�ض  كانت  اإذا 

ت�سميم املحتوى يف العملية التعليمية، فاإن املقاربة الت�سالية تذهب 

التعليم و  الرتبية  يف  املتعددة  الت�صال  و�صائط  توظيف 
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املتوفرة يف  امل�سادر  املتعلم من خالل  يحدده  املحتوى  اأن  اجتاه  يف 

التعليمي  امل�سمم  بها. وينظر  ي�سارك  التي  التعلم  وبيئات  �سبكات 

التقاء  نقطة  جمرد  اأنه  على  الدرا�سي  املقرر  حمتوى  اإىل  الت�سايل 

�سوف  التي  الأخرى  اللتقاء  نقاط  من  العديد  بني  من   node
بها   يقوم  التي  ال�سبكية  التعلم  اأن�سطة  اأثناء  املتعلم  معها  يتعامل 

) Siemens، 2004(
18

�

و توفر الو�سائط التفاعلية املتعددة بح�سب هذه النظرية اأدوات 

خالل  من  باأنف�سهم  املعرفة  اإىل  الو�سول  بغية  للمتعلمني  متميزة 

خمتلفة  قواعد  يف  ودقيقة   حمّينة  معلومات  عن  امل�ستمر  بحثهم 

قرارات  اتخاذ  من  ميّكنهم  مما  الإنرتنت،  �سبكة  على  ومتعددة 

»�سحيحة ودقيقة« من بني ما مت التو�سل اإليه من معلومات.

التعليمية : الأهداف  3 - حتديد 

على عك�ض النظرية ال�سلوكية التي تويل اأهمية كبرية لتحديد 

الأهداف التعليمية قبل البدء يف التعلم وو�سف ال�سلوك املطلوب 

النظرية  فاإن  ال�سلوك،  لهذا  اجليد  الأداء  خ�سائ�ض  وحتديد  تعّلمه، 

الت�سميم  يف  املحددة  التعليمية  لالأهداف  تعطي  ل  الت�سالية 

التعليمي دورا حموريا. فعملية التعلم وفق هذه املقاربة اأ�سمل واأعقد 

املحددة  ال�سلوكية  الأهداف  من  يتم ح�سرها يف جمموعة  اأن  من 

التعليمي يجب  املعلم. فرتكيز امل�سمم  اأو  م�سبقا من قبل الأ�ستاذ 

لكت�ساب  وتهيئته  التعلم  على  الطالب  م�ساعدة  على  ين�سّب  اأن 

ليكونوا  كذلك  الطالب  ي�ساعد  واأن  املنا�سبة  الرتبوية  اخلربات 

مناق�سات  و�سانعي  ومبتكرين  ون�سطني  اأنف�سهم  على  معتمدين 

ومتعلمني ذاتيني بدل اأن يكونوا م�ستقبلي معلومات.  

يرى الت�ضاليون اأن البيئات الفرتا�ضية قد �ضاهمت 

يف  خروج التعليم من اخلانات ال�ضيقة التي كان 

حما�رصا فيها طوال القرون املا�ضية.

على  اأكرب  ب�سكل  الرتكيز  يتم  الت�سالية،  النظرية  �سوء  ويف 

اأهمية تعليم الطالب �سبل البحث عن املعلومات، وتنقيحها وحتليلها 

وتركيبها من اأجل احل�سول على املعرفة يف نهاية املطاف.  فبدلً من 

اأن يقت�سر تركيز امل�سمم التعليمي على بلوغ اأهداف �سلوكية، يجب 

الرتكيز على تنمية قدرة الطلبة على التمييز بني املعلومات الهامة 

اإدارة  مهارات  تنمية  تعترب  كما  التخ�س�ض.  جمال  يف  الهامة  وغري 

املعرفة ال�سخ�سية ومهارات الت�سبيك الجتماعي من بني املهارات 

.� 
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العامة التي يركز عليها الت�سميم التعليمي الت�سايل

 : التقومي  اأ�صاليب  4 - �صياغة 

يتم  اأن  من  اأ�سمل  و  اأعقد  التعليمية   العملية  اأن  من  انطالقا 

ح�سرها يف الأهداف اأو املحتوى الذي يتم حتديده م�سبقا من قبل 

امل�سمم،  تذهب  املقاربة  الت�سالية اإىل اأّن  اإتقان  حمتوى  التعلم ل 

ميكن اأن ميّثل اإل جزءا ب�سيطا مما يجب تقييمه لدى املتعلم.

من هنا، فاإن التقومي يجب اأن يرّكز على اختبار قدرة الطالب يف 

الو�سول اإىل املعرفة ال�سحيحة والقرارات ال�سائبة يف �سوء املعلومات 

املتوفرة يف فرتة زمنية حمددة. 

فمهارات الت�سال عرب ال�سبكة ومهارات اإدارة املعرفة ال�سخ�سية  

والت�سبيك الجتماعي والقدرة على اإدراك الروابط بني املعلومات 

مع  والتوا�سل  والتفاعل  املتعلم،  قبل  من  اإليها  التو�سل  يتم  التي 

الأ�سا�سية  التقييم  اأبعاد  من  تعّد  التعليمي  املوقف  عنا�سر  جميع 

التي يجب اأن يهتم  بها الأ�ستاذ وفق املقاربة الت�سالية. 

اأن يتخذ  اإطار الت�سميم التعليمي الت�سايل ميكن  والتقومي يف 

 :� 
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اأ�ساليب خمتلفة تعك�ض الفكر الت�سايل، مثل

هذه  ا�ستخدام  وميكن  املتعلمون:   ينتجها  التي  •الو�سائط  	
الأ�ساليب  بع�ض  من  بدلً  املتعلمني  تعّلم  لتقييم  الو�سائط 

املعززة  ال�سفهية  والعرو�ض  املقالت  كتابة  مثل  التقليدية، 

على  الو�سائط  هذه  ن�سر  ويتم    PowerPoint بربنامج  

الويب بحيث ميكن للمعلم والطالب الآخرين وم�ستخدمي 

الويب ب�سورة عامة حتميلها والتعليق عليها.

Personal Blog •  ملفات الأعمال واملدّونات ال�سخ�سية /	

Digital Portfolio: وتعطي مثل هذه الأ�ساليب فر�سة 
ح طبيعة  للتقييم ال�سخ�سي لكل متعلم على حده، بحيث تو�سّ

ن�ساط الطالب وخرباته وتاأمالته ووجهات نظره ال�سخ�سية. 
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 • 	Collaborative Wiki التعاونية   �
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الويكي م�ساريع 

وهي م�ساريع يعمل الطالب ب�سكل تعاوين وت�ساركي على 

اإجنازها من خالل ال�سرتاك يف بناء حمتوى » ويكي« يتناول 

بع�ض مو�سوعات التعلم. 

 : التعلم  بيئة   - 5

بيئة التعلم  هي الف�ساء الذي يهدف اإىل دعم التعليم والتعلم. 

اأن�سار  لدى  التعليمية  العملية  دورا حموريا يف  التعلم  بيئة  حتتل  و 

ل  التعليمي  امل�سمم  دور  اأن  يعتقدون  الذين  الت�سالية  املقاربة 

يقت�سر فقط  على ت�سميم املحتويات و الأهداف،  بل يتعدى ذلك 

به  تتوفر  اأن  يجب  كف�ساء  اإليها  ينظر  التي  التعلم  بيئة  درا�سة  اإىل 

والتوا�سل  امل�ستمر  التعليم  على  املتعلمني  ت�سجع  معّينة  خ�سائ�ض 

والنخراط يف �سبكات التعلم وامل�ساركة الفاعلة بها. 

و تعترب املقاربة الت�سالية اأن الو�سائط التفاعلية املتعددة ميكن اأن 

تقوم بتوفري جمموعة من الأدوات املنا�سبة للعملية التعليمية، مثل 

التقييم والت�سالت وحتميل املحتوى وت�سليم عمل الطالب واإدارة 

املجموعات الطالبية والقيام بال�ستبيانات...  ويرى الت�ساليون اأن 

اخلانات  من  التعليم  خروج  يف   �ساهمت  قد  الفرتا�سية  البيئات 

ال�سيقة التي كان حما�سرا فيها طوال القرن الع�سرين  وهو ما يدعم 

فكرة اأن التعلم مل يعد يقت�سر على مبنى معنّي، اأو على مكان واحد 

.
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اأو حلظة واحدة

و تخ�سع بيئات التعلم وفق هذه املقاربة جلملة من اخل�سائ�ض، 

من بينها اأن تكون غنية باأدوات التعلم التي توفر العديد من الفر�ض 

وغري  ر�سمية  غري  تكون  اأن  و  والت�سال،  للحوار  املتعلمني  اأمام 

خمططة م�سبقا، وهو ما يعني عدم التحديد امل�سبق لطبيعة عمليات 

التعلم واملناق�سات التي حتدث يف اإطار هذه العملية.

ي�سمح  الذي  بالقدر  مرنة  التعلم  بيئة  تكون  اأن  يجب  كما 

للمتعلمني بتعديلها وفقاً لحتياجاتهم، و اأن تكون ل مركزية مت�سلة 

ببع�سها البع�ض، وذلك على العك�ض من منط بيئات التعلم ال�سائد 

فيه  ويعاين  املعّلم  قبل  من  واإدارته  باملركزية  يت�سم  والذي  حالياً 

املتعلمون من النعزال عن بع�سهم البع�ض.  

الت�صالية:  النظرية  التعليم  ح�صب  اإ�صرتاتيجية   - 6

الطرق  اأن  الأخرية  ال�سنوات  يف  درا�ساته  خالل  �سيمنز  بنّي 

التقليدية املعتمدة يف التدري�ض، والتي غالبا ما تقت�سر على تلقني 

من  ترفع  اأن  ميكن  ل  طرق  هي  للطلبة،  تدري�سية  ملحتويات  املعلم 

م�ستوى اأداء الطالب  وحتقق الأهداف املرجوة من العملية التعليمية. 

و دعا �سيمنز يف هذا الإطار اإىل ا�ستخدام مداخل خمتلفة يف التعلم، 

كما  التعلم.  ن�ساطات  للمتعلمني يف  ال�سخ�سية  املهارات  وتوظيف 

والتفاعل  امل�ساركة  والتدريبات  الأن�سطة  تت�سمن  اأن  على  اأكد 

واأو�سح  ال�سبكات.  با�ستخدام  واملعلمني  الطلبة  بني  الجتماعي 

اأو  ال�سف  غرفة  داخل  �سواء   ، واملتعلمني  املعّلم  بني  التفاعل  اأن 

خارجها، ي�سّكل عامالً هاماً يف اإ�سراك املتعلمني و حتفيزهم للتعلم، 

.
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بل يجعلهم يفكرون يف قيمهم و خططهم امل�ستقبلية

كما دّعمت النظرية التوا�سلية طريقة العمل التعاوين و التعلم 

عرب  اإمنا  و  الإن�سات  خالل  من  فقط  يتعلم  ل  فاملتعلم   . الن�سط 

التحدث والكتابة عّما يتعلمه وربطه بخرباته ال�سابقة، بل وبتطبيق 

التعلم  اأن  اإىل  اأكرث الت�ساليني  اليومية. ويذهب  ما تعّلم يف حياته 

العتماد  املتعّلم  لدى  يقّوي  املعرفة  اإنتاج  يف  امل�ساركة  خالل  من 

على الذات وال�ستقاللية والثقة بالنف�ض.  

اأن  �سرورة  على  الت�سالية  املقاربة  توؤكد  ال�سياق،  ذات  يف 

التعلم  اأن�سطة  بدائل  من  ممكن  عدد  اأكرب  التعليمي  امل�سمم  يوفر 

وامل�ساركة  التعلم  �سبكات  يف  النخراط  على  املتعلم  ت�ساعد  التي 

الإطار  هذا  املتعددة يف  الو�سائط  وتلعب  منها.     وال�ستفادة  فيها 

حمتوى  تطوير  يف  كامل�ساركة  البدائل،  هذه  توفري  يف  رياديا  دورا 

الف�ساءات  واملناق�سات يف  والتدوين  الكتابة  وامل�ساركة يف  الويكي 

الفرتا�سية...

اإن ا�ضتخدام الو�ضائط املتعددة يف التعليم يجب اأن 

ي�ضجع على التفاعلية اخلالقة التي جتعل الطالب 

حمورا للعملية التعليمية 

التعليم و  الرتبية  يف  املتعددة  الت�صال  و�صائط  توظيف 
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امللف

II املقاربة االت�سالية، الو�سائط املتعددة :
 اأّي اأ�س�س للتوظيف ؟

تعتمد املقاربة الت�سالية يف التعليم  بالدرجة الأوىل على طبيعة 

النظرية   هذه  اأكدت  وقد  التعليمية.  العملية  اأطراف  بني  التفاعل 

التعلم  بارزا من مكّونات  مكّونا  باعتباره  الر�سمي  التعلم غري  على 

الإن�ساين الذي هو عملية م�ستمرة مدى احلياة. 

من هذا املنطلق، فاإن التعلم لي�ض مف�سول عن العامل الواقعي 

و لكنه من ال�سياق الأكرب الذي يت�سكل، وفقا للنظرية الت�سالية، 

اأم  واقعية  اأكانت  �سواء  ال�سبكات  عرب  الجتماعي  التفاعل  من 

اإلكرتونية. 

 ، يجب  التعليم  يف  املتعددة   الو�سائط  ا�ستخدام  فاإّن  وعليه، 

ياأخذ يف العتبار  اأن  اإطار املقاربة الت�سالية،  ح�سب اعتقادنا و يف 

ال�ستخدام يف خدمة  هذا  يكون   اأن  اأجل  من  هامة  اأ�س�ض  اأربعة 

العملية التعليمية.

 : التفاعلية  ت�صّجع على  1 - و�صائط 
املتعّلم،  و  املعّلم  بني  املعلومات  تبادل  و  التفاعل  و  فالت�سال 

اأو خارجها، ي�سّكل عامالً هاماً يف  التعليمية  �سواء داخل املوؤ�س�سة 

اإ�سراك املتعلمني و حتفيزهم للتعلم ، بل يجعلهم يفكرون يف قيمهم 

وخططهم امل�ستقبلية. فت�سكيل الفرق الطالبية يف الدرو�ض وتكليفهم 

مب�سروعات يخلق الفر�ض لهم لإبداء الراأي و ال�ستماع  و تقييم نوع 

باأنهم  ي�سعرهم  و  النقدي  التفكري  على  يدربهم  و  للحلول،  املعرفة 

اأفراد م�ساركون يف العملية التعليمية. و عليه فاإن ا�ستخدام الو�سائط 

التي  اخلالقة  التفاعلية  على  ي�سجع  اأن  يجب  التعليم  يف  املتعددة 

خمتلف  بناء  يف  ي�ساهم  و  التعليمية  للعملية  حمورا  الطالب  جتعل 

مراحل العملية الرتبوية، كما تعزز لديه مهارات الت�سال من خالل 

تدعيم التفاعل مع اأ�ساتذته و زمالئه من الطلبة.

املرئي  الت�سال  تقنيات  يف  خبري  وهو  ويلز،  باري  يوؤكد  كما 

التفاعلي، اأن  خا�سية الت�سال اجلديدة  قد �سممت لإتاحة اإمكانية 

ي�سمح  مما  مواقع،  عدة  بني  اجتاهني  يف  واملرئي  ال�سوتي  الت�سال 

بعملية الت�سال و التفاعل يف زمن حقيقي بني الطالب واملدّر�ض، 

اأو بني الطالب يف مواقع خمتلفة�.

التعاوين : العمل  ت�صّجع على  2 - و�صائط 
امل�ستخدمة  الطرائق  باأنه جمموعة من  التعاوين  التعليم  ف 

ّ
يعر

على  �سغرية  �سمن جمموعات  الطالب  ت�ساعد  والتي  التعليم  يف 

التفاعل فيما بينهم، لتحقيق هدف حمدد اأو الو�سول اإىل نتائج تعّلم 

.
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حمددة م�سبقا

تو�سيع  اأ�ساليب   )  Hooper، 1992  ( هوبر  و�سف  وقد 

على  املعتمدة  التعلم  لبيئات  التعاوين  التعلم  ا�سرتاتيجيات 

اأ�سلوب واحد  اأن التعلم التعاوين هو  احلا�سوب، حيث �سدد على 

يتميز  تعلم  وهو  �سغرية،  جمموعات  يف  التعلم  اأ�ساليب  من  فقط 

بدرجة عالية من اجلودة ) امل�ساواة بني اأع�ساء املجموعة ( والتعاون 

) النهماك يف ن�ساط التعلم بني اأع�ساء املجموعة (. ولكي ت�ستثمر 

الو�سائط  ت�سميمات  يف  التعاوين  التعلم  ا�سرتاتيجيات  مميزات 

 )Hooper، 1992 املتعددة فاإن الأفكار التالية )مقتب�سة من هوبر

 : � 
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تبدو مهمة

العتماد املتبادل وامل�صوؤولية : يعني اأن ي�ساهم اأداء كل ع�سو 

يف جمموعة تعاونية يف اإجناز املجموعة.  واأّن اأي فرد ل ميكنه الو�سول 

منفرداً اإىل هدف املجموعة، واملجموعة ل ميكن اأن ت�سل اإىل هدفها 

عند ال�ستغناء عن جمهود اأي فرد يف الفريق. و يف هذا الإطار، فاإن 

املرتبطة  الفردية  امل�سوؤولية  ت�سجع  اأن  يجب  املتعددة  الو�سائط  مواد 

بعمل املجموعة .

اإن توظيف الو�ضائط املتعددة يجب اأن ي�ضاهم يف 

بناء �ضخ�ضية املتعلم الجتماعية التي ت�ضتطيع اأن 

تعمل يف جمموعة واأن ت�ضاعد على  احلوار واحرتام 

الراأي الآخر و ت�ضجع الطلبة على التوا�ضل الفعال 

من اأجل اإنتاج املعرفة.

التدريب الت�صاركي : ميكن تدريب املتعلمني بفاعلية على 

 McDonald، Larson،( التفاعلية  ال�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 

Sparlin & Dansereau ،1985(، وينبغي اأن يبنى التدريب 
عن  م�ستقالً  تدريباً  يعطى  اأن  يجب  كما  حمدد،  حمتوى  على 

ن�سقّية  وحدة  اإىل  املتعددة  الو�سائط  مواد  حتتاج  وقد  اأي حمتـوى. 
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م�ستقلة لتنمية مهارات تعاونية عاملية الطابع. كذلك، يتعنّي ت�سجيع 

املتعلمني ب�سفة دورية خالل تعّلم حمتوى الو�سائط املتعددة لتطبيق 

.
27

املهارات من اأجل ت�سجيع التعاون املعتمد على حمتوى معني

تطوير العمل اجلماعي وا�صتمراريته :  اإن حلقات النقا�ض 

التي تلي ن�ساط املجموعة يجب اأن تتيح الفر�سة لأع�سائها بالتعقيب 

على ال�سرتاتيجيات الفّعالة وغري الفّعالة التي ا�ستخدموها. وميكن 

لت�سميمات الو�سائط املتعددة اأن ت�سجع املتعلمني على امل�ساركة يف 

هذا النوع من الن�ساط بعد النتهاء من التعليم، ولكن لكي يكون 

ب�سكل  توجيهه  للمتعلمني  ينبغي  ناجحاً،  التعقيبي  الن�ساط  هذا 

روتيني وت�سجيع العمل اجلماعي.

املتعلمني  بني  الإيجابي  التفاعل 

متعلم،  لكل  ال�صخ�صية  وامل�صوؤولية 

وامل�سوؤولية تعني  اأن ي�سعر كل فرد بامل�سوؤولية 

جتاه الأفراد الآخرين �سمن املجموعة. 

ويذهب عديد الأخ�سائيني اإىل اأن التعلم 

الفوائد  من  جمموعة  للمتعلم  يحقق  التعاوين 

م�ستوى  اإىل  كالو�سول  والعلمية،  الجتماعية 

وبناء  التعلم  زمن  وتقلي�ض  الإجناز  من  اأعلى 

�سداقات متنوعة وتعّلم احرتام الآخر والتعاي�ض معه و تنمية قدرات 

الإبداع و تقّبل النقد...

وهكذا فاإن توظيف الو�سائط املتعددة يجب اأن ي�ساهم يف بناء 

جمموعة  يف  تعمل  اأن  ت�ستطيع  التي  الجتماعية  املتعلم  �سخ�سية 

ولها قائد هو رئي�ض املجموعة، واأن ت�ساعد على  احلوار وعر�ض الراأي 

واحرتام الراأي الآخر، وت�سجع الطلبة على ا�ستخدام  كافة اأ�ساليب 

... (. وحتثهم  ، درد�سة  اإلكرتوين  بريد   ، بينها ) هواتف  التوا�سل 

على و�سع اأ�سئلة ملناق�ستها و اإدارتها و تقدمي مفاهيم هامة...

املتعلم : ا�صتقاللية  ت�صجع على  3 - و�صائط 
اإن ال�ستقاللية تعني املبادرة والإبداع، كما اأنها تعني امل�سوؤولية. 

عن  م�سوؤول  كان  ما،  بعمل  القيام  يف  م�ستقال  املتعلم  كان  وكلما 

التعبري  على  قدراته  واإطالق  الفرد  اإرادة  حترير  فاإن  لذا   . جودته 

واملبادرة والفعل تنطلق من تربيته على احل�ض بال�ستقاللية. يفرت�ض 

حيث  والرتبية،  للتعليم  حموريا  هدفا  ال�ستقاللية  ت�سّكل  اأن  اإذن 

فر�سا  متنح  اأن  الثالث   مراحلها  يف  التعليمية  للموؤ�س�سات  ينبغي 

ن على التدبري الذاتي لأموره، �سواء على م�ستوى 
ّ
للمتعلم كي يتمر

اأو على  وال�سيكولوجي  والجتماعي  املادي  وملحيطه  لذاته  اإدراكه 

والتفاو�ض  التوا�سل  يف  لنف�سه  يختاره  الذي  الأ�سلوب  م�ستوى 
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والتكيف مع هذا املحيط

ويذهب الأ�ستاذ خمتار ال�سعايل، م�ست�سار يف التوجيه الرتبوي  

اإىل اأنه ل ميكن اأن ي�ستقيم احل�ض بال�ستقاللية دون احل�ض باحلرية 

وامل�سوؤولية، حيث متّكن احلرية من الوعي بالنمطية والأحكام القائمة 

وال�سائدة التي يرّوج لها الو�سط ، والتي حتّد من الإدراك الواقعي 

للذات واملحيط الجتماعي والثقايف، وحتّد من 

فاإن  وبالتايل   ، والتجديد  املبادرة  على  قدراته 

اإكراه  لتجاوز  الفرد  اإبداعية  من  �سرتفع  احلرية 

كما  طموحاته.  من  حتّد  التي  والقيود  و�سطه 

اأن احل�ض بامل�سوؤولية �سيمّكنه من اكت�ساف ما 

هو مطلوب منه من جهد وا�ستثمار ملوارده ، مما 

طاقاته  واإطالق  واإمناءها  �سخ�سيته  تفّتح  يدعم 

واإمكانياته .

من  والرفع  بالذات،  اأكرب  ثقة  اإىل  بال�ستقاللية  احل�ض  ويقود 

وقابلية   ، خماوفه  ملواجهة  اأكرث  وا�ستعداد  الفرد  قدرات  فعالية 

لفهم العامل الذي يعي�ض فيه دون تبّني بال�سرورة املواقف والقيم 

املحيط،  يفر�سها  التي  باملعايري  املفرط  التقيد  ودون  ال�سائدة، 

وبالتايل ل يكون دائما يف حاجة زائدة اإىل اإقرار وا�ستح�سان ور�سا 

املحيط  يف  املتوفرة  وتلك  الذاتية  موارده  ي�ستعمل  اإذ  الآخرين. 

اأكرث  موؤهل  اأنه  كما  ومواقفه،  وقيمه  معارفه  بناء  يف  جيد  ب�سكل 

لالنخراط بحيوية يف حت�سني وتطوير الو�سعيات التي يوجد عليها. 

ونتيجة ذلك، �سيحقق جناحا اأكرب على امل�ستوى الدرا�سي ويبدي 

.
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ال�سخ�سي امل�ستوى  تكّيفا جيدا على 

احلديث  الأ�سلوب  هو  الذاتي  التعلم  اأن  الأخ�سائيون  ويرى 

الذي ميّكن املتعلم من حتقيق قدر كبري من ال�ستقاللية، اإذ ي�سمح 

هناك من الأدلة ما يبنّي اأن الأفراد 

الذين يتعلمون من خالل برامج 

التعلّم الذاتي يكونون اأكرث حما�ضًا 

للتعلم ، واأكرث حرية يف التفكري،   

من الأفراد الذين يتعلمون عرب 

برامج التعلّم اجلمعي التقليدي

التعليم و  الرتبية  يف  املتعددة  الت�صال  و�صائط  توظيف 
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ومبا  التعّلم،  ول�سرعته يف  لقدراته  وفقاً  بنف�سه  نف�سه  يعّلم  باأن  للفرد 

يتوافق مع ميوله واهتماماته، اأي اأن اأ�سلوب التعلم الذاتي يقوم على 

اأ�سا�ض املتعلم ، فهو الذي يختار املادة الدرا�سية التي يريد درا�ستها، 

وهو الذي يحدد نقطة البداية ونقطة النهاية ، وهو الذي يحدد �سرعة 

التعلم يف �سوء �سرعته اخلا�سة يف التعلم ويف �سوء اإمكاناته وقدراته، 

وكل  خالله،  من  تقوميه  يتم  الذي  التقومي  اأ�سلوب  يحدد  اأنه  كما 

. 
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ذلك ي�ساهم يف تطور املجتمع ورقّيه

التي  اجلديدة  والأ�ساليب  الذاتي  التعّلم  مو�سوع  ويحظى   �

ت�سجع على ا�ستقاللية املتعّلم يف وقتنا احلا�سر باهتمام متزايد من 

وا�ستخدام  البيداغوجي  بالتجديد  واملهتمني  الأكادمييني   جانب 

اأ�ساليب  حت�سني  يف  الت�سال  و  لالإعالم  احلديثة  التكنولوجيات 

الدرا�سات  بع�ض  اأو�سحت  ولقد  فاعليتها.  وزيادة  والتعلم  التعليم 

اأنه عندما يتعلم كل   ، التي عنيت با�ستق�ساء �سروط التعلم اجليد 

فرد وفقاً لقدراته فاإنه ي�ستجيب ملا يقدم اإليه على نحو اأف�سل، كما 

التعلم  مواقف  الفرد يف  جانب  من  الإيجابية  الن�سطة  امل�ساركة  اأن 

متّثل عن�سراً فعالً للتعّلم وت�سهم يف اأن يقبل الفرد بدافعية واإيجابية 

على تعلم اأنواع معّينة من اأداء و�سلوك التعلم وحتقيق النمو الذاتي ، 

وف�سالً عن ذلك، هناك من الأدلة ما يبنّي اأن الأفراد الذين يتعلمون 

وحما�ساً  اهتماماً  اأكرث  يكونون  الذاتي  التعلم  برامج  خالل  من 

للتعلم، واأكرث ا�ستقاللية وحرية يف التفكري ، كما اأنهم اأكرث كفاءة يف 

اأ�سلوبهم العام للتعلم من الأفراد الذين يتعلمون من خالل برامج 
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التعلم اجلمعي التقليدي

عندما يتعلم كل فرد وفقًا لقدراته فاإنه ي�ضتجيب  

ملا يقدم اإليه على نحو اأف�ضل

ويرى عديد املخت�سني يف املجال الرتبوي  اأن الو�سائط املتعددة 

ميكن اأن ت�ساهم يف تطوير اأ�ساليب التعلم الذاتي املربمج  عرب م�ساعدة 

املتعلم على التعويل على نف�سه يف اكت�ساب قدر من املعارف واملهارات 

واحتياجاته.  ووقته  قدراته  مع  تتنا�سب  التي  والقيم   والجتاهات 

كما اأن الو�سائط املتعددة تعترب و�سائل مثالية لتدعيم التعلم الذاتي، 

وتوفر  للمتعلم.  الذاتية  وال�سرعة  الفردية  الفروق  تراعي  اأنها   اإذ 

الو�سائط املتعددة اأي�سا يف اإطار ما ُيعرف بالتعليم الإلكرتوين فر�سا 

للم�ساركة الن�سطة من جانب املتعلم يف اأن�سطة الربنامج ، كما توفر له 

قدراً كبرياً من احلرية يف كيفية ال�سري يف درا�سته للربنامج ، فهو الذي 

ويحدد   ، الربنامج  له يف  تاٍل  اإىل جزء  ينتقل من جزء  متى  يحدد 

اإعادة درا�سة جزء حمدد من الربنامج يف  كذلك مدى حاجته اإىل 

.�
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حالة عدم فهمه له ، اأو عدم اإتقان تعلمه بامل�ستوى املطلوب

         : الت�صاركي  العمل  ت�صّجع على  4 - و�صائط 
التي  التعلم  اأ�ساليب  من  اأ�سلوب  هو  الت�ساركي  التعّلم 

ومبعنى  التعليمية.  العملية  يف  بفاعلية  املتعلم  م�ساركة  على  تقوم 

باأداء  والطالب  املعّلم  من  كل  ت�سارك  على  يقوم  الذي  هو  اآخر 

ب�سكل  يعتمد  ل  اأنه  اأي  خمرجاتها.  وحتقيق  الرتبوية  العملية 

وحيد على املعّلم كم�سدر اأول و اأخري للمعلومة، ول يعتمد على 

احللقة  داخل  والن�ساط  الفاعلية  لها  يكون  الطالب  من  قليلة  فئة 

قدراتهم  بجميع  الطلبة  كافة  تفعيل  على  يعتمد  بل  غريهم،  دون 

التعلم  عليهما  يقوم  رئي�سيان  مبداآن  وهناك  والدرا�سية.  العقلية 

الت�ساركي هما :

- ل يوجد �سخ�ض يعلم كل �سيء عن اأي �سيء.

-كّل مّنا لديه ما يعطيه وما يقّدمه.

النوع  ا�ستخدام هذا  الدرا�سات اأن  بع�ض  اأظهرت    وقد 

من التعلم يحقق متعة للطالب، واأنه ي�سجعهم  على حتقيق م�ستوى 

من  جملة  على  التعلم  من  النوع  هذا  يقوم  من الأداء. و  عال 

املعلمني  توجيه  والتجريب، وعلى  وال�ستك�ساف  البحث  اأن�سطة 

اإىل  والتو�سل  الفردية  وحتليل النتائج  مناق�سة  نحو  املتعلمني 

. �
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نتيجة موحدة  بخ�سو�ض هذا الن�ساط

على  التعاون والعمل  فقط  الت�ساركي  التعلم   ول يقت�سر 

اجلماعي والتجارب ولكنه  ي�سمل اأي�سا جهدا  جماعيا لإنهاء م�سروع 

معنّي  اأو جهدا تعاونيا لكتابة تقارير لأن�سطة واإجنازات جماعية.

املتعددة  للو�سائط  ا�ستخدامه  عرب  الإلكرتوين،  التعليم  ويعّد 

التفاعلية، اأف�سل اأمناط  التعليم الت�ساركي الذي يتعلم فيه الطالب 

من خالل جمموعات ت�ساركية على ال�سبكة العنكبوتية، متحّدين 

 الزمان واملكان. 
ْ

بذلك عاملي
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ات�سال  و�سائل  تطوير  اأّن  اعتبار  اإىل  الباحثني  بع�ض  يذهب 

فاعلة يف اأي جمتمع يف�سي اإىل حتّولت ثقافية و�سيا�سية واجتماعية 

الباحث  الظواهر،  هذه  بدرا�سة  اهتّموا   من  اأ�سهر  ومن  ومعرفية. 

تاريخ  اأّن  يرى  الذي  اإّني�ض«،  هارولد   « الكندي 

تاأّثرا  بالت�سال  تاأّثر  اأطوارها  خمتلف  يف  احل�سارة 

عميقا، اإذ جنمت تغيريات يف كّل مرحلة ا�ستعمل 

.
1
فيها الإن�سان و�سيلة ات�سال فاعلة

يف  تكمن  احلايل،  الت�سايل  ع�سرنا  وميزة   

عديدة  ات�سال  تكنولوجيا  تطوير  ي�سهد  ع�سر  اأنه 

اإلكرتونية رقمية وتفاعلية )تبادلية(  ومتنوعة. فهي 

تاأثريها  فاإّن  هنا،  ومن  بع�ض.  مع  بع�سها  متالقية  اأو  ومندجمة 

وم�سامينها  لر�سائلها  املتلقية  العربية  املجتمعات  يف  احلا�سل 

وا�سحا وجلّيا. �سيكون 

مقولة  ح�سور  ومدى  العربية  ال�سعوب  تطور  م�ستقبل  يرتبط 

التنمية الب�سرية فيه، حا�سرا وم�ستقبال، باأهمّية املوقع الذي يحتله 

بناء جمتمع املعرفة، ومبدى �سرعة  املواطن العربي يف �سلب عملية 

ك نحو اإر�ساء دعائم بناء هذا املجتمع،  وحتديدا مبدى 
ّ
وفاعلية التحر

منهجّيات  مع  تعامل جّدية  اأ�س�ض  بو�سع  ال�سيا�سية  ال�سلطة  التزام 

الفّعالة               للم�ساركة  تاأهيلها  بغية  القادمة  الأجيال  اإعداد  واآلّيات 

يف بناء جمتمع املعرفة وولوج جمالته الرحبة. 

والغاية  املعرفة  جمتمع  بناء  يف  الركيزة  اأّن  ومبا 

التعليم  اأدوات  وتطوير  حت�سني  فاإن  املواطن،  هو  منه 

الرئي�سي  املدخل  هي  وطرقه،  مناهجه  ومراجعة 

فثورة  باملهارات.  وت�سليحه  العربي  الن�ضء  لإعداد 

والرمزية  املادية  الآثار  وخمتلف  اليوم،  املعلومات 

التي ترتكها، فتحت و�ستفتح اإمكانيات هائلة جديدة 

يف جمال تطوير العي�ض وتعزيز امل�ساعي الرامية اإىل مزيد من املعارف 

. وهنا يثري مو�سوع الرتبية 
2
امل�ساعدة على حتقيق الرفاهة الإن�سانية

الرتابط  بحكم  متعّددة  ق�سايا  املعرفة  مبجتمع  عالقته  يف  والتعليم 

القائم بني التكوين والرتبية والتعليم وبني اكت�ساب املعرفة ثم اإعادة 

وحمورّي   
ّ

اأ�سا�سي التعليم  دور  اأّن  اأقررنا  ما  واإذا  واإبداعها.  اإنتاجها 

الرتبوية  التكنولوجية  اأدواته  فاإن  ون�سرها،  املعرفة  تعميم  عملية  يف 

ووظائفه يف التن�سئة املعرفية والجتماعية على نف�ض قدر الأهمية. 

تكنولوجيات الإعالم والت�ضال اجلديدة والعملية الرتبوية : 

اأيــة عـالقــة ؟

م. منجي املن�صوري

  باحث يف التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات والت�صال

اإّن تطوير اأدوات التعليم 

ومراجعة مناهجه وطرقه، 

هي املدخل الرئي�ضي 

لإعداد الن�ضء بهدف تاأهيله 

للم�ضاركة الفّعالة يف بناء 

جمتمع املعرفة.
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امللف

لقد ازدادت اأهمية التعليم يف جمتمع املعرفة بف�سل التقنيات 

الهائلة التي اأ�سبحت توّظف يف العملية الرتبوية : فغدونا نتحّدث 

التعليم والتعّلم عن بعد، وعن املختربات اجلماعية والأدوات  عن 

التعليمية، وعن التقنيات  والربجميات التفاعلية التي تقّدم الدرو�ض 

ترّكب  التي  التعليم  وتقنيات  بعد،  عن  وال�سهادات  والختبارات 

ال�سورة  بوا�سطة  التفاعلية  التعّلم  وبرامج  الفرتا�سية  الف�ساءات 

وال�سوت. 

اإّن قيا�ض درجات ولوج املجتمعات العربية اإىل 

جمتمع املعرفة، انطالقا من م�ضتويات حت�ضيلها 

واكت�ضابها لتقنيات املعلومات والت�ضال، موؤ�رّص 

على مكّون مركزي من مكّونات جمتمع املعرفة.  

تكون  ل  قد  احلديثة  وامل�سامني  التقنّية  الو�سائل  هذه  اأّن  غري 

تعميم  اأّن  العربية، ذلك  املنطقة  التعليم يف  واقع  القرب من  وثيقة 

التعليم مل يح�سل كلّية يف جميع الأقطار العربية و بنف�ض امل�ستوى، 

الكبار  عند  التكنولوجية،  الأمية  وبخا�سة  الأّمية،   ن�سب  اأّن  كما 

وال�سغار وال�سباب ل تزال حتّديا يواجه �سيا�سات التعليم يف كثري من 

البلدان. ويعني ذلك اأّن مقّومات و متطلبات جمتمع املعرفة املتعلقة 

بجودة التعليم وا�ستخدام التقنيات احلديثة التي تفرزها التحّولت 

التي  التعليم  �سبكات  واإن�ساء  والتعّلم،  التدري�ض  يف  التكنولوجية 

تعر�ض املحتويات التعليمية املتجّددة با�ستمرار، ل تتوّفر يف الواقع 

العربي، واإن توفرت يف بع�ض الأقطار فبم�ستويات متفاوتة، اأو هي يف 

قة �سعبة التعميم، يف الوقت الراهن على الأقل، 
ّ
�سورة جتارب متفر

اإ�سافة اإىل �سعف حمتوى التعليم وغياب  �سيا�سة و برامج تكوين 

يجيها، حتى املتخ�س�سة 
ّ
لالإطارات الرتبوية و و�سعية اجلامعات و خر

الخت�سا�سات  اأو  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  منها 

ال�سبيهة، و املدار�ض واأحوال البحث العلمي.

ومبا اأّن الدعامة التقنية ملجتمع املعرفة حتتل اليوم مكانة هامة يف 

باب التطوير وحت�سيل املعلومات، فاإّن ذلك يعني اأّن قيا�ض درجات 

ولوج املجتمعات العربية اإىل جمتمع املعرفة، انطالقا من م�ستويات 

حت�سيلها و اكت�سابها لتقنيات املعلومات والت�سالت، هو موؤ�ّسر على 

مكّون مركزي من مكّونات جمتمع املعرفة.

تكنولوجيات  تدّخل  مدى  نربز  اأن  البحث  هذا  يف  �سنحاول 

احلتمية  اأن  وكيف  الرتبوية  العملية  يف  اجلديدة  والإعالم  الت�سال 

التقنية اأ�سبحت اليوم عن�سرا حمددا يف ال�ستخدامات ال�سو�سيولوجية 

لتكنولوجيات الت�سال والإعالم لعل املجال التعليمي اأهّمها.

التقنيات احلديثة لالت�صال وتطوير العملية التعليمية

�سيا�سية  اإرادة  توّفر  اأّول  يتطلب  املعرفة  اأ�س�ض جمتمع  بناء  اإّن 

طاقات  و�سع  اإىل  تهدف  املعامل،  وا�سحة  اإ�سرتاتيجيات  تتبّنى 

وثانيا  املعرفة،  م�سار  املادية على طريق ويف �سلب  الب�سرية  املجتمع 

اخلا�سة،  واملوؤ�س�سات  العامة  اخلدمة  موؤ�س�سات  دور  وت�سجيع  دعم 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين، يف �سناعة اإنتاج و ن�سر وتوزيع املحتويات 

الرقمية املوّجهة نحو املعرفة بجميع اأ�سكالها، والتي تعترب قطبا من 

البنية  يف  ال�ستثمار  بدونه  ي�سلح  ل  الذي  املعرفة  جمتمع  اأقطاب 

املجتمع  �سرائح  تهيئة  وثالثا  و�سكله،  حجمه  كان  مهما  الأ�سا�سية، 

ينبغي  والتي  امل�ستقبل،  يف  املعرفة  واحت�سان جمتمع  لبناء  املوؤّهلة 

اأن ت�ستفيد من التحّولت احلا�سلة يف املجال، واأعني بها النا�سئة، 

وكذلك الفئات الجتماعية التي لها دور حموري يف تاأطري واإ�سناد 

عملية بناء جمتمع املعرفة، وت�سمل كّل املتدخلني يف عملية التن�سئة، 

من اإطار تربوي، و جمتمع مدين، واأولياء.

تتكّون هذه البنية التي يتيحها التطّور التكنولوجي اليوم، من 

يف  ورمّبا  الثالث،  اجليل  من  واجلّوالة  القاّرة  الت�سالت  �سبكات 

التلفزيوين  البث  و�سبكات  الرابع،  اجليل  جدا  القريب  امل�ستقبل 

هذه  وتوّفر  الرقمي.  الأر�سي  اأو  الرقمي،  الف�سائي  والإذاعي 

الفر�سة  بدورها  تتيح  جديدة،  واإعالمية  ات�سالية  بيئة  الو�سائل 

للفرد امتالك اأكرث من و�سيلة وو�سيط ات�سايل واإعالمي، ف�سال عن 

تكون  ما  عادة  اأمناطا،    اأنتج  وحمتوياتها  الو�سائل  هذه  تنّوع   اأّن 

خارجة عن التقاليد الجتماعية املعهودة يف زمن و�سائل الإعالم 

اإمكانية  امل�ستحدثة  الت�سالية  البيئة  هذه  توّفر  كما   .
3
التقليدية

يوؤدي  الذي  الأمر  التفاعلية،  اأ�سكال  والنت�سار يف جمال  التو�سع 

حتًما اإىل حتويل جماهري و�سائل الإعالم اإىل م�ستخدمني م�ساركني 

و متفاعلني مع تكنولوجيا الت�سال.

وما اأردنا تبيانه هنا، اأّن البيئة الت�سالية اجلديدة اأّدت اإىل تفعيل 
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اأّن اجلماهري، كم�ستخدمني،  نظرية » اجلماهري الفاعلة« على اعتبار 

الذاتي  والتوجيه  بالنتقائية  يتمّيز  تزايد،  يف  تفاعلهم  اأ�سحى 

ويحّولهم اإىل منتجني وم�ستهلكني للمحتوى يف ذات الوقت. وهذا 

اأّن الإنرتنت طّورت  فالبع�ض يرى  التعّدد والتنّوع والتجزئة.  يعني 

القراءة والكتابة و البحث وال�ستيعاب  من قدرة م�ستعمليها على 

واخلو�ض يف تفاعلّية تعود بالفائدة عليهم. 

اأكرث  ي�سمل جمال  امل�ستعمل  اأو  امل�ستخدم  فاإذا كان م�سطلح 

تنجم عن  التي  والتفاعالت  الأن�سطة  يغطي جمموعة من  واأو�سع، 

م�سطلح  فاإّن  واجلديدة،  التقليدية  الإعالم  بو�سائل  الفرد  عالقة 

ذلك  ولي�ض  الإعالم،  و�سائل  م�ستهلك  عن  عادة  يعرّب  اجلمهور 

وي�سارك  معه  ويتفاعل  ي�ستهلك  ما  يختار  �سار  الذي  الفرد 

م�ستقِبال  اأ�سبح  فامل�ستخدم  �سناعته.  يف  وي�ساهم  املحتوى  يف 

اأ�سبح حار�ض بّوابة ينتقي ما  ومر�ِسال، اأي م�ستهلكًا ومنتجًا، كما 

يريد ويلغي ويحذف ما يريد. 

اجلماعية،  بخا�سية  اجلمهور  يتميز  تقليدّيا 

االإعالم  اإليها م�ستخدم و�سائل  يفتقر  يف حني 

الت�سال  تكنولوجيا  اأفرزت  كما  اجلديدة. 

مل  والإنتاج،  ال�ستهالك  من  م�ستحدثة  اأمناطا 

تكن موجودة يف الو�سائل التقليدية، على غرار 

اللهو باألعاب الكمبيوتر، والإبحار يف الإنرتنت، 

واملعلومات،  املعطيات  بنوك  يف  والبحوث 

والت�سّوق  الإلكرتوين،  الربيد  عرب  والتوا�سل 

والتعلم عن بعد، والتوا�سل عرب ال�سبكات الجتماعية الفرتا�سية، 

وغريها من اأمناط ال�ستهالك والإنتاج التفاعلية. 

اإّن الفرد  يف ع�سرنا اليوم، �سواء كان يف البيت اأو يف العمل، 

ت�سّوق،   مركز  يف  اأو  املدر�سة  يف  عام،  مكان  اأو  خا�ّض  مكان  يف 

الإعالمية  و  الت�سالية  البيئة  مع  يتفاعل  اأن  با�ستطاعته  اأ�سحى 

ي�ستهلك   اأو  يتلّقى  ير�سل،   و  ي�ستقبل  اأن  وي�ستطيع  اجلديدة، 

وينتج، و يتبادل الأخبار واملعلومات و البيانات، �سواء كجمهور اأو 

كم�ستخدم. اأو  كم�ستهلك 

اأهمية دور تقنيات البث التلفزيوين يف عملية                  

التعّلم عن بعد  

هناك قناعة حا�سلة واعرتاف متزايد لدى اجلميع باأّن خدمات 

املتعلقة  امل�ساكل  وحدها  حتّل  لن  الكمبيوتر  بوا�سطة  الإنرتنت 

الإلكرتوين   بالتعلم  ف 
َ
ٌيعر ما  اأو  بعد،   عن  التعّلم  فر�ض  بتعزيز 

اأخرى،  اإىل  منطقة  املعطيات من  اختلفت  واإن   .  ) e-learning(

انت�سار  مدى  حول  الواحدة،  املنطقة  داخل  اآخر  اإىل  بلد  ومن 

اأّنه يرتاوح  املوؤكد هو  فاإن  البيوت،  الكمبيوتر يف  بوا�سطة  الإنرتنت 

اأّن ن�سبة امتالك اأجهزة  بني 40 باملائة و60 باملائة. يف املقابل، جند 

التلفاز يقارب 98 باملائة. وي�ستنتج من هذه الأرقام اأّن اأ�سباب تعاظم 

دور ومكانة التقنيات الرقمية للتلفزيون ل تزال و�ستظل قائمة بقوة 

التي  الرقمية  التقنيات  التكنولوجي. ومع  تطّور  التالقي  يف ع�سر 

�سهدها قطاع الإنتاج والتخزين والبث التلفزيوين والإذاعي عموما، 

فاإّن ا�ستعمالت هذه التقنيات يف عدة اأ�سكال 

تفاعلية باتت ممكنة ومتاحة يف م�ستوى وا�سع.

وتعترب ظاهرة التفاعلية من اأهّم اخلا�سيات 

البث  تقنيات  اليوم  توّفرها  التي  والمتيازات 

الإذاعي والتلفزيوين الرقمي مبختلف تطبيقاتها 

 DVB-S، DVB-T،( ا�ستخدامها  وجمالت 

يف   )MMDS، DVBH، DVB-HTML

عملية التعّلم التفاعلي اأو التعّلم عن بعد.

يف هذا ال�سياق، يتوّجب على الدول العربية و�سع خطط  وبرامج 

وا�سحة املعامل لال�ستفادة مما توفره التقنيات احلديثة يف عملية اإنتاج 

والتثقيفية،  والرتفيهية  التعليمية   املحتويات  وتوزيع  وبث  وتخزين 

وا�ستعمالها يف تطبيقات التعّلم عن بعد. و هذا يتطلب:

مركز  يف  وامل�ستخدم  امل�ستعمل  يكون  اأن  على  العمل   • 	
وحمور هذا الربنامج، 

•تدعيم م�ساركة امل�ستخدم وامل�ستعمل بفتح املجال كامال  	

اإّن خدمات الإنرتنت بوا�ضطة 

الكمبيوتر لن حتّل وحدها 

امل�ضاكل املتعلقة بدعم فر�ض 

التعلّم عن بعد، مّما يعزّز 

بقّوة وفعالية مكانة التقنيات 

الرقمية للتلفزيون يف الع�رص        

الت�ضايل اجلديد.  

الرتبوية والعملية  اجلديدة  الت�صال  و  الإعالم  تكنولوجيات 
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اأمامه لتطوير مهاراته،

• اتخاذ تدابري عملية و حا�سمة تخدم الحتواء الإلكرتوين  	
الوطني  الأ�سعدة:  خمتلف  على   )e-inclusion(

والإقليمي والعربي والعاملي،

ما  اأن  حتّقق  �ساأنها  من  التي  والأدوات  الإجراءات  اأهّم  ومن 

وتخزينها،   الرقمية  التعليمية  امل�سامني  اإنـتاج  هي  تو�سيحه،  �سبق 

جميع  لدى  ال�ستخدامات  املتعددة  التجهيزات  لتوفري  والإعداد 

املو�سولة  العامة  اخلدمات  �سمان  اإىل  اإ�سافة  املجتمع،  �سرائح 

�سائر  عرب  اإليها  الولوج  واإتاحة   ،)services  Online( بالإنرتنت 

الرمز  فك  وجتهيزات  كالتلفاز،  للم�ستعمل،  الطرفية  التجهيزات 

)Decoders(، والهاتف اجلّوال.

غري اأّنه، وعلى الرغم من الفر�ض املتاأكدة التي توفرها التقنيات 

احلديثة  للبث والتوزيع التلفزيوين والإذاعي،  يف اجتاه ن�سر التعّلم  

فاإّن عدة معوقات حتول دون تطوير وا�ستعمال  التفاعلي عن بعد،  

التلفزيون التفاعلي يف هذه العملية، والتي ي�سعب بوجودها اإدراك 

الطريقة التي متّكن من حتقيق هذه الروؤية على اأر�ض الواقع.  من بني 

هذه الإ�سكالت، على �سبيل املثال ل احل�سر، عدم حتّكم  وم�ساركة 

القائمني على التعليم والتكوين ) كوادر، و اإدارات، وهياكل وزارية( 

البنية  بتطوير  املتعلقة  والت�سورات  الربامج  وو�سع  التخطيط،  يف 

الأ�سا�سية للتكنولوجيا التعليمية واإنتاج م�سامني املعرفة، مبا يف ذلك 

من  النوع  هذا  وتوزيع  ن�سر  ن�سق  يجعل  مّما  التعليمية،  املحتويات 

اخلدمات التفاعلية عن بعد بطيئا.

�ضيتيح تعميم خدمة البث الأر�ضي الرقمي 

للتلفزيون، اإمكانيات تقنية هائلة لتوزيع و بث 

املحتوى املعريف.

تلفزيون بروتوكول الإنرتنت و تلفزيون الإنرتنت 

جتدر الإ�سارة اإىل اأن هناك فروقا بني تلفزيون بروتوكول الإنرتنت 

)IPTV( وتلفزيون الإنرتنت )Internet TV(، وذلك لوجود خلط 

 Networked(بينهما. فاإذا كان كالهما من نوع التلفزيون ال�سبكي

Internet Pr TV(  الذي يعتمد على بروتوكول الإنرتنت )-
tocol( املعادل لطبقة ال�سبكة )Network layer(، وهي الطبقة 

 OSI( « الثالثة يف الهرم الت�ساعدي ملنوال » ترابط النظم املفتوحة

Model(، القائم على �سبع طبقات، فاإن تلفزيون الإنرتنت يوّفر تقنية 
التبديل املبا�سر )Switched Video Service( امل�ستخدمة من 

قبل م�سّغلي الت�سالت اأو مزّودي اخلدمات، والتي ل تتطلب �سوى 

 Broadband/online( سا�سة عر�ض و و�سيلة ات�سال بالإنرتنت�

خدمة  الإنرتنت  بروتوكول  تلفزيون  يعر�ض  املقابل،  يف   .)access
اأو  بّوابات  من  انطالقا   )Downloading Service( التحميل 

مواقع الإنرتنت، والقائمة على مبداإ الدفع مقابل امل�ساهدة  بوا�سطة 

.)STB( علبة حتويل خا�سة

يتّم                 بع�سها  خمتلفة،  طرقا  الإنرتنت  تلفزيون  بث  ويعتمد 

ملّفات  باإر�سال  وذلك  اأخرى،  اإىل  نقطة  من  مبا�سراآخر  �سكل  يف 

الإنرتنت                خدوم    ميّثلها  و�سيط  طرف  عرب  جهاز،  اإىل  جهاز  من 

ومراقبة  وت�سغيلية  تطبيقية  وبرجميات   ،)Internet Server(

النفاذ والولوج اإىل اخلدمة.  والطريقتان هما:

  • 	،)Peer-to-Peer( طريقة البث املعروفة با�سم النّد للنّد

طرف  من  تر�سل  ملفات  �سكل  يف  البث  بف�سلها  ويتّم 

اأطراف  عدة  اإىل  اأو   ،)Unicast( اآخر  طرف  اإىل  واحد 

،)Multicast(

• وامل�ستخدمة  	)Streaming( طريقة البث بتقنية التدّفق

بوا�سطة  البث  حمّطات  قبل  من  الإر�سال  يف  عادة 

الإنرتنت. 

ها 
ْ
كما بداأ انت�سار و تعميم خدمة البث الأر�سي للتلفزيون بجيلي

الأّول والثاين )DVB-T and DVB-T2(، وهذا ما �سُيوفر، 

وطنّيا وحملّيا، اإمكانات تقنية وفر�سا  فعلّية لتوزيع وبث ون�سر املحتوى 

املعريف بتكلفة منخف�سة، بف�سل ما تتيحه الآن تقنية ال�سغط العايل 

يف  زيادة  من   )MPEG-4/AVC( اخلدمة  هذه  يف  امل�ستخدمة 

عدد القنوات التلفزيونية التقليدية و التفاعلية عن طريق قناة العودة 

-High De ( العالية  بالدقة  �سواء   ،)Return channel(
وما   ،)Standard Definition( العادية  بالدقة  اأو   )nition
 Synchronous( ستوّفره كذلك تقنّيات الهرم الرقمي التزامني�

Digital Hierarchy(، امل�ستخدمة يف �سبكات نقل الإ�سارات 
) Transport Networks(، من فر�ض اإدماج قنوات تلفزيونية 
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التفاعلية  التعليمية  القنوات  غرار  على  تغطية حمدود،  مبدى  تبّث 

الفيديو وال�سوت،  التعّلم عن بعد اعتمادا على  املحلية وتطبيقات 

وتوزيع وبث وتخزين م�سامني الت�سلية والرتفيه التي ُتعرف بالألعاب 

.)Serious games( اجلدية

التفاعلية                التعليمية  التلفزيونية  القنوات   - اأ 

)T-learning(

-T-lea ( بعد عن  التفاعلي  التعليمي  التلفزيون   يو�سف 

ning( باأنه نتاج التالقي بني التلفزيون التفاعلي )iTV(  والتعّلم 
 .)e-learning( الإلكرتوين

تعتمد   )e-learning( الإلكرتوين  التعّلم  تقنية  كانت  واإذا 

ت�ستخدم  التي  والكمبيوتر  املعلومات  تكنولوجيا  على  اأ�سا�سا 

للتعّلم         التفاعلي  التلفزيون  تقنية  فاإّن  والتعّلم،  التكوين  اأن�سطة  يف  

خال�سة  تعترب  كاملة  تقنّيات  اأربع  فيها  تلتقي   )T-learning(

تطبيقات وتقنيات تكنولوجيا الع�سر احلايل للمعلومات والت�سالت 

الإنرتنت  وتقنية   ،)DTV( الرقمي  التلفزيون  تقنية    : والتلفزيون 

وتقنية   ،)Mobile( اجلّوالة  اأو  املحمولة  املحطات  وتقنية   ،)IP(

.)e-learning( التعّلم الإلكرتوين

ب - مناذج من التلفزيون التعليمي التفاعلي

تبنّي عدة مناذج للتلفزيون التفاعلي التي مت و�سعها حّيز الت�سغيل 

الفرتة  خالل  والأمريكية  الأوروبية  البلدان  بع�ض  يف  وال�ستعمال 

احلالية ) فرن�سا- الربتغال- اإيطاليا- بريطانيا- الربازيل...(، �سواء يف 

اأو  تلفزيونية عمومية  اأجنزتها موؤ�ّس�سات  اإطار م�ساريع معرفية جديدة 

خا�سة، بال�سرتاك والتعاون مع وزارات الرتبية والتعليم والتكوين يف 

تلك البلدان، وكذلك م�سّممو ومنتجو املحتويات الرقمية،  اأهمية 

الإمكانات التي توفرها تقنية التلفزيون الرقمي التفاعلي يف جمال 

التعليم والرتبية والتكوين، والتي ت�سمل عدة م�ستويات.

تقنية  بوا�صطة  التعّلم  و  للتعليم  العام  امل�صتوى 

التلفزيون التفاعلي

 ي�سمل امل�ستوى العام لهذه الو�سيلة احلديثة للتعّلم و التعليم 

فبالن�سبة  املمكنة.  التعّلم  و  التعليم  واأنواع  التكنولوجيا  بعد،  عن 

ثالثة  على  التفاعلي  التلفزيون  تقنية  تعتمد  التكنولوجيا،  اإىل 

الرقمي  التلفزيون  والت�سالت:  املعلومات  تكنولوجيا  من  اأنواع 

                    .)Mobile( والهاتف اجلوال )IP( بروتوكول الإنرتنت -)DTV(

اأّما بالن�سبة اإىل اأنواع التعّلم والتعليم، فت�سمل ثالثة اأق�سام  م�سّنفة 

ة بكل ق�سم: ح�سب الأهداف اخلا�سّ

) • 	Formal learning( التعليم والتعّلم الر�سمي

 ) • 	Informal learning(التعليم  والتعّلم غري الر�سمي

) • 	Edutainment learning( التعليم والتعّلم الرتفيهي

بوا�صطة  والتعّلم  للتعليم  الوظيفي   امل�صتوى 

التلفزيون التفاعلي

التفاعلي  والتعليم  التعّلم  لعملية  الوظيفي  امل�ستوى  ي�سمل 

درجات التعّلم التفاعلي يف م�ستوى الدر�ض وح�سة التعّلم، واملادة 

حد  يف  التعّلم  وعملية  التفاعل،  وم�ستويات  التفاعلّية،  التعليمية 

ذاتها و دورها يف تطوير مهارات املتعّلمني واملتلّقني.

خدمة التلفزيون التفاعلي للتعلّم تتالقي فيها اأربع 

ا حقيقية يف  تقنيات كاملة وهي بذلك توّفر فر�ضً

جمال التعليم و التعلّم.

ة التعّلم اأ - درجات التفاعل يف م�صتوى الدر�ص اأو ح�صّ

يكّونا  اأن  ميكن  التفاعلي  والتعلم  التعليم  اأّن  من  الرغم  على 

ال�سكل التعليمي الوحيد امل�ستعمل، غري اأنه بالإمكان اإدراج  التعلم 

 Face-to-face ( عن طريق ما ي�سمى التعليم  بطريقة الوجه لوجه

 Web based( و التعلم القائم على بّوابات الإنرتنت )learning
 .)education/WBE

ب - املاّدة التعليمية التفاعلية 

التفاعلية  التلفزيونية  القنوات  من  اجلديد  النوع  هذا  يقّدم    

�سة يف التعّلم والتعليم عن بعد، خدمة التعّلم التفاعلي عن  املتخ�سّ

اإىل حمتويات  والو�سول  النفاذ  من  املتلقي  بعد، من خالل متكني 

التعّلم التي تعتمد على الفيديو، اأو هي يف �سكل م�ساهد فيديو ثرية، 

اإىل جهاز  اأ�سبه  تفاعلي  با�ستعمال جهاز طريف  البيت،  من  انطالقا 

التلفاز منه اإىل احلا�سوب. وتتكّون املادة التعليمية التي تعر�سها هذه 

الرتبوية والعملية  اجلديدة  الت�صال  و  الإعالم  تكنولوجيات 
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اخلدمة اجلديدة من مادة الفيديو املوجهة اإىل التن�سيط )تقدمي الدر�ض 

اإي�ساحية – التفاعل مع املدّر�ض عن بعد...(،  – القيام بتجارب 
والتثقيفية.   الرتفيهية  والألعاب  جديدة،  مبيزات  ية  الن�سّ واملادة 

وميكن اأن تكون  بنية املادة التعليمية القائمة على الن�ض خطية اأو 

 )Hypertext format( لخّطية. وي�سمح ن�سق الن�ض الت�سّعبي

باحل�سول على بنية لخّطية، بحيث ي�ستطيع املتلقي ا�ستعمال املادة 

التعليمية ح�سب اختياراته للرتتيب والقطع. كما يتيح نظام » املن�سة 

املنزلية املتعددة الو�سائط« )MHP( ا�ستخدام ن�سق الن�ض الت�سّعبي 

)HTML( يف نظام البث للفيديو الرقمي )DVB system(، يف 

الإنرتنت  بروتوكول  وتلفزيون   ،DVB-HTML بنظام  يعرف  ما 

)IPTV(، يف حني ميكن اإجناز مقاطع الفيديو بوا�سطة » لغة تزامن 

 Synchronized Multimedia( « الو�سائط املتعددة املتكاملة

.)Integrate language/SMIL

يبقى تطوير املحتوى الرقمي، املّت�ضل بربامج 

ومناهج التعليم والتعلّم والتدريب،  من اأبرز 

اأولويات املرحلة القادمة يف عملية اإر�ضاء البنية 

الأ�ضا�ضية للمعلومات والت�ضالت.

ت - الطرق التفاعلية بوا�صطة التلفزيون 

املعرو�سة  التعليمية  املادة  مع  املتلقي  الطالب  •تفاعل  	
Student-learning material interaction/(

،)  Person-information interaction

Person • تفاعل الطالب املتلقي مع الأ�ستاذ اأو اخلبري )-	

،)Person interaction

 • 	Student-Student( اآخر  طالب  مع  طالب  تفاعل  

.)Interaction

و تتغري قناة التفاعل )قناة العودة اأو الو�سلة ال�ساعدة( ح�سب 

يتطلب  الإنرتنت  فالتفاعل عن طريق  للغر�ض.  امل�ستعملة  الو�سيلة 

اأو ربطا   ،)Modem مثال جهاز الت�سكيل وفك الت�سكيل )املودم

.)ADSL( بوا�سطة خط امل�سرتك الرقمي غري املتناظر

كما ميكن ا�ستعمال الهواتف اجلوالة يف التفاعل اأثناء العمـلية 

للت�سويــر  �سة  �ساعدة خم�سّ قناة  توفر  اإىل  نظرا  بعد  التعليمية عن 

اأو  الزمن  بتق�سيم  الإر�سال  تعدد  تقنية  ت�ستخدم   )signalling(

     .)WCDMA(تقنية تعّدد الإر�سال بتق�سيم الرمز

ث - اأمناط ترا�صل  املعلومات يف التلفزيون التفاعلي

التزامني  الرتا�سل  منط  على  التفاعلية  اخلدمة  هذه  تعتمد 

اأو    ،)Synchronous communication  ( للمعطيات 

الالتزامني. ففي بيئة ات�سالية تعتمد على �سبكة الإنرتنت، يكون 

عن  التعّلم  لتطبيقات  والأف�سل  الأن�سب  هو  الالتزامني  النمط 

بالنمط  بعد، كالفيديو كنفرن�ض)video conference(،  مقارنة 

التزامني.

اأّن التوجهات اجلديدة  وما ينبغي مالحظته يف هذا  امل�سمار، 

تقت�سر على  تعد  بعد، مل  التفاعلي عن  والتعليم  التعّلم  يف جمال 

ة، كما كان ذلك يف املا�سي القريب، بل اأ�سبحت  املبادرات اخلا�سّ

تنال مزيدا من اهتمام الهياكل العمومية للرتبية والتعليم والتكوين 

والبلدان  واإيطاليا  وبريطانيا  فرن�سا  مثل  املتقدمة،  البلدان  يف 

ذات  النامية  البلدان  بع�ض  وكذلك  واليابان،  الأ�سكندينافية 

التجارب الناجحة اأو امل�سّجعة )ماليزيا- �سنغافورة(. 

اإنتاج املحتوى الرقمي التعليمي  

يف �سياق مت�سل، يبقى تطوير املحتوى اأو امل�سمون الرقمي ذي 

العالقة بربامج التعليم والتدريب من اأبرز اأولويات املرحلة القادمة 

البنية  اإر�ساء  عملية  يف  �سوطا  قطعت  التي  الدول  اإىل  بالن�سبة  

الأ�سا�سية للمعلومات والت�سالت، لأّن مردودية وفاعلية، وبالتايل 

وحتديدا  اأ�سا�سا  مرتبطة  البنى،  هذه  مثل  يف   ال�ستثمار  م�سروعية 

امل�سمون  اأو  املحتوى  وت�سويق  ون�سر  توزيع  يف  ا�ستخدامها  مبدى 

بال�سراكات  اإّل  يتحّقق  اأن  ميكن  ل  وهذا  والإعالمي.  املعريف 

منتجي  مع  املعنّية  العامة  بقطاعاتها  الدولة  وت�سّجعها  تقيمها  التي 

امل�سامني الرقمية، والنا�سرين، وقنوات التلفزيون العمومية واخلا�سة، 

للمحتوى  امل�ستمر  التطوير  اجتاه  الوطنية، يف  واملكتبات  واملتاحف، 

الرقمي التعليمي والرتبوي واملعريف عمومًا على نطاق وا�سع ي�سمل 

كافة القطاعات الن�سطة يف املجالت الواعدة.
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توزيع  و  ون�سر  تطوير  يف  امل�ستخدمة  احلديثة  الأ�ساليب  من   

املحتوى الرقمي التعليمي و الرتبوي املت�سل مبا�سرة بعملية التن�سئة 

على املعرفة، » جزئيات التعلم« )Learning details(، التي ت�ستند 

فات و وحدات من املحتوى التعليمي تت�سّمن ق�سطا معّينا 
ْ
في اإىل �سُ

من ذلك املحتوى على �سكل ن�سو�ض اأو �سور اأو ت�سجيالت �سوتية 

اأو مقاطع فيديو. و ل يتعّدى الزمن الالزم لتقدمي الواحدة منها ب�سع 

دقائق، كما ميكن ربط ال�سفيفات الواحدة بالأخرى بحيث ت�سّكل، 

اإليه  يوؤّدي  املن�سود، ف�سال عّما  املنهج  جمتمعة، جانبا متكامال من 

ملمو�ض  تطوير  من   )Open sources( املفتوحة  امل�سادر  اعتماد 

للمواد التعليمية التفاعلّية.

اإّن تبّني م�سروع اإ�سالح م�ستدام على نطاق 

وا�سع  للمنظومة الرتبوية والتعليمية، بالتزامن مع 

ت�سجيع ابتكار واإنتاج املحتويات الرقمية الرتبوية 

والتعليمية والتثقيفية والرتفيهية، و تطوير املناهج 

املهني،  والتطوير  والتقييم  التدري�ض  وطرق 

والإدارة، وحتفيز الكوادر الرتبوية، وبناء �سراكات 

التجارية،  والأعمال  واجلامعات،  واملعاهد  املدار�ض  بني  التعّلم 

والبيوت، و هياكل املجتمع ، يتطلب �سيا�سات وممار�سات، خمتلفة 

متاما عن تلك التي ا�ستهدفت حت�سني جودة التعليم والتعّلم يف نطاق 

النموذجية،  واملعاهد  املدار�ض  م�ساريع  غرار  على  وحمدود،  �سيق 

تكون  لن  والتي  املتميزة،  النخبة  على  فيها  التعليم  يقت�سر  التي 

لها �سوى اآثار حمدودة ،ل ت�ساعد  البتة على النتقال نحو جمتمع 

املعرفة  وتكنولوجيا  املعرفة  الثالثة: جمتمع  باأقطابه  املو�سوم  املعرفة 

واقت�ساد املعرفة.

خامتة : 

تطّور  اأّي  يف  الزاوية  حجر  اجلّيد  التعليمي  النظام  ي�سّكل 

اإ�سالح  اإىل  ملّحة  احلاجة  يجعل  ما  وهذا  واجتماعي،  اقت�سادي 

املنظومة الرتبوية يف البلدان العربية من خالل املبادرات واملقاربات 

الدورّية واملنتظمة الهادفة اإىل حت�سني التعليم كّما ونوعًا. 

ولعّل من اأبرز مقّومات الهيكلة الرتبوية الناجعة، دعم التقّدم 

وو�سع  والت�سالت،   املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  وال�ستثمار 

خطط لتطوير اإنتاج املعرفة، مبا ي�ساعد على حتقيق التنمية القت�سادية 

اإىل  تقود  اجلّيدة  التعليمّية  باملنظومة  عالقتها  يف  اإذ  والجتماعية، 

الدميقراطي،  والنفتاح  احلريات  يخدم  مبا  املجتمعية،  القيم  تغيري 

النا�ض  ويحّفز  واجلماعية،  الفردية  وامل�سوؤولية  املواطنة  روح  وير�ّسخ 

يقوم  اجتماعي  مناخ  و�سط  العام،  ال�ساأن  اإدارة  يف  امل�ساركة  على 

على  القدرة  توّفر  كما  الختالف.  وحّق  الآخر  قبول  مبداإ  على 

لدى  الوعي  تعميق  ت�ساهم يف  متطورة  و  �ساملة  تعليمية  نظم  قيام 

الت�سامح  قيم  نفو�سهم  يف  وتنّمي  املواطنني، 

واحلوار والعتدال، وهي قيم ل غنى عنها لولوج 

جمتمع املعرفة.

ومّما ميكن ا�ستخال�سه اأن الثورة الرقمية التي 

اكت�سحت خمتلف جمالت احلياة، مّكنت من 

 ،
4
ببع�ض بع�سها  الت�سال  اأدوات  و  اأجهزة  ربط 

 الذي اأتاح دمج 
ّ

وظهر التقارب والتالقي الرقمي

ال�سورة وال�سوت والّلون، مبا اأّدى اإىل الإعالم الإلكرتوين املتعّدد 

ومّكنت  الإنرتنت،  �سبكة  عرب  وتوزيعها  وبّث حمتوياته  الو�سائط،  

اإىل  التقنيات الرقمية من حمل ال�سوت وال�سورة ورموز الت�سال 

اأّي مكان ا�ستقبال وتلّق تتوفر فيه اأجهزة طرفية لال�ستقبال، وهو ما 

انعك�ض على املنظومة الرتبوية بكّل جالء.  

املراجع :

 • 1  -  اإّني�ض يف » الإمرباطورية والت�سال« �ض.35	
)Innis- » Empire and Communications«  ( 

. • 2  -  تقرير جمتمع املعرفة العربي لعام -2009 �ض1-	
•  -    قيا�ض اجلمهور يف املوؤ�س�سات الإعالمية العربية : غياب  	3

الدرا�سات و حتديات ال�سناعة الإعالمية- اجلمهور يف العملية الت�سالية- 

من اجلمهرة اإىل التجزئة و ال�ستقاللية و التفاعلية ) �سل�سلة بحوث 

ودرا�سات اإذاعية )73( – احتاد اإذاعات الدول العربية- تون�ض 2012(

-  ريت�سارد كامبل يف »   الإعالم و الثقافة : مدخل اإىل و�سائل   • 	4
الت�سال اجلماهريي« الطبعة الثالثة ) بو�ستون- اأم اأي – نيويورك �ض.9( 

اإّن تبّني م�رصوع اإ�ضالح م�ضتدام 

على نطاق وا�ضع للمنظومة 

الرتبوية والتعليمية، يتطلب 

ممار�ضات خمتلفة عن تلك التي 

ت�ضتهدف حت�ضني جودة التعليم 

و التعلّم يف نطاق حمدود.

الرتبوية والعملية  اجلديدة  الت�صال  و  الإعالم  تكنولوجيات 
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التجربة امل�رصية يف جمال القنوات التعليمية

عندما نتطرق اإىل الدور التعليمي لكل من الإذاعة امل�سموعة 

اأن  �سنجد  )التليفزيون(  املرئية  امل�سموعة  والإذاعة  )الراديو( 

الو�سيلتني قد حققتا اإجنازات وا�سعة فى خمتلف دول العامل ، �سواء 

لطالب  النظامي  التعليم  خدمة  م�ستوى  على 

خدمة  م�ستوى  على  اأو  واجلامعات  املدار�ض 

طالب التعليم غري النظامى باختالف م�سمياته، 

اأو التعليم  �سواء اتخذ م�سمى اجلامعة املفتوحة 

عن بعد اأو غريها ، اأو على م�ستوى تعليم اللغات 

اأو تعليم املهارات ، وكلها جمالت اأثبتت هاتان 

الو�سيلتان قدرات متميزة فيها يف دول متقدمة 

اأو يف دول نامية.

جمال  فى  الرائدة  الدول  من  تعترب  فهي  م�سر،  اإىل  وبالن�سبة 

م�سر  عرفت  فقد  العربية،  املنطقة  يف  والتليفزيوين  الإذاعي  البث 

اأهلية  اأو  خا�سة  اإذاعات  �سكل  يف   1925 عام  امل�سموعة  الإذاعة 

الإذاعة  اإن�ساء  مع  منظماً  �سكالً  اأخذت  اأن  لبثت  ما  منظمة،  غري 

احلكومية يف31 مايو )اآيار( عام 1934  ، تلك النواة التي انبثقت 

ثمانني  من  يقرب  ما  مدى  على  الإذاعية  اخلدمات  ع�سرات  منها 

عاماً، تتنوع بني اجلاد والرتفيهي ، وتتنوع بني احلكومي واخلا�ض.

افتتاح  التليفزيون ب�سورة دائمة وم�ستقرة مع  كما عرفت م�سر 

 ، واحدة  قناة  ، يف �سورة   1960 )متوز(  يوليو   21 اخلدمة يف  هذه 

تطورت بعد عام واحد لت�سبح قناتني ، ثم تكاثر العدد ب�سورة كبرية 

خالل ال�سنوات املوالية وب�سفة خا�سة مع ع�سر 

الف�سائيات ليحت�سن )احتاد الإذاعة والتليفزيون( 

التابعة  التليفزيونية  القنوات  ع�سرات  م�سر  فى 

القنوات  ناهيك عن غريها من   ، الدولة  مللكية 

ذات امللكية اخلا�سة .

ويعترب )احتاد الإذاعة والتليفزيون( املوؤ�س�سة 

احلكومية امل�سوؤولة عن البث املرئي وامل�سموع يف 

جمموعة  من  ويتكون  الراهن،  الوقت  يف  م�سر 

قطاعات براجمية واأخرى معاونة ، وت�سمل القطاعات الرباجمية:

•قطاع الإذاعة 	
•قطاع التليفزيون 	

•قطاع القنوات املتخ�س�سة 	
•قطاع القنوات الإقليمية 	

•قطاع الأخبار 	
•قطاع الإنتاج 	

حقق التليفزيون والإذاعة 

اإجنازات وا�ضعة فى خمتلف 

دول العامل ، �ضواء على م�ضتوى 

خدمة التعليم النظامي لطالب 

املدار�ض واجلامعات اأو على 

م�ضتوى خدمة طالب التعليـم 

غري النظامي.

د. وليد فتح الله بركات

كلية الإعالم جامعة القاهرة
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احتاد  خالل  من  املقدمة  التعليمية  اخلدمات  حتديد  وميكن 

الإذاعة والتليفزيون يف م�سر فيما يلي:

الربامج التعليمية املقدمة من التليفزيون امل�سري حتت مظلة  1. 1
)الإدارة املركزية للربامج التعليمية( بقطاع التليفزيون .

التعليمية  )القنوات  عرب  املقدمة  التعليمية  الربامج  2. 1
املتخ�س�سة( حتت مظلة قطاع القنوات املتخ�س�سة .

قناة التعليم العايل حتت مظلة قطاع القنوات املتخ�س�سة . 3. 1

حتت  التعليمية(  )الإذاعة  من  املقدمة  التعليمية  الربامج  4. 1
مظلة قطاع الإذاعة .

ال�سريف(  )الأزهر  لطالب  املقدمة  التعليمية  الربامج  5. 1
اإحدى اخلدمات  القراآن الكرمي( وهى  )اإذاعة  من خالل 

العاملة حتت مظلة قطاع الإذاعة .

التليفزيون  من  املقدمة  التعليمية  الربامج    -  1
امل�صري: 

ُيق�سد بهذه الربامج تلك التي يتم بثها عرب التليفزيون امل�سري 

الدولة  اأرجاء  �سائر  تغطيان  مركزيتني  قناتني  خالل  من  اأر�سياً  بثاً 

اإقليمية تخدم كّل منها عدداً من املحافظات امل�سرية  و�سّت قنوات 

ذات ال�سمات املتقاربة ، وتعود اخلدمة التعليمية بالتليفزيون امل�سري 

اإن�ساء  واكبت  حيث   ، الع�سرين  القرن  من  ال�ستينات  اأوائل  اإىل 

خالل  من  تعليمية  برامج  اإنتاج  التليفزيون  بداأ  وقد   ، التليفزيون 

)مراقبة الربامج التعليمية( التي اأن�سئت خ�سي�ساً لهذا الغر�ض.

امل�رصي  بالتليفزيون  التعليمية  اخلدمة  تعود 

خالل  من  املا�ضي  القرن  من  ال�ضتينات  اأوائل  اإىل 

قناتني مركزيتني تغطيان �ضائر اأرجاء الدولة و�ضّت 

قنوات اإقليمية تغطي كّل منها عدداً من املحافظات 

امل�رصية فقط.

وقد بداأ التليفزيون امل�سري منذ عام 1961 تنفيذ خطة الربامج 

التعليمية لطلبة مرحلتي الإعدادية والثانوية وبع�ض اأق�سام الكليات 

30 دقيقة، وات�سع  اأربعة برامج يومياً، مدة كل منها  اجلامعية بواقع 

جمال اخلدمات التعليمية يف اأواخر ال�ستينات لت�سل اإىل 12 �ساعة 

القناة  من  على كل  البتدائي  التعليم  مرحلة  اإ�سافة  مع  اأ�سبوعياً، 

الأوىل والقناة الثانية.

وقد روعي يف هذه الربامج التي يتم بثها يف امل�ساء بعد انتهاء 

متّثل  بحيث   ، للطالب  الدرا�سي  باملنهج  ترتبط  اأن  املدر�سي  اليوم 

اإعادة للدر�ض الذي تلقاه الطالب باملدر�سة ، م�ستخدمة يف ذلك كل 

اإمكانيات التليفزيون يف ا�ستعمال و�سائل الإي�ساح .

ومقررات  برامج  باإ�سافة  التعليمية  اخلدمة  يف  التو�سع  وا�ستمر 

للمراحل  النهائية  بال�سنوات  بداأت  خمتلفة  درا�سية  ل�سفوف 

 1993/1992 الدرا�سي  العام  يف  وامتدت  الثالث،  التعليمية 

التعليمية  املراحل  يف  النقل  ل�سفوف  الدرا�سية  املقررات  لت�سمل 

الثالثة  املحلية،  التليفزيونية  القنوات  على  اأذيعت  والتي  املختلفة 

قدمها  التي  الأمية  حمو  برامج  على  عالوة  واخلام�سة،  والرابعة 

التليفزيون بالتعاون مع الهيئة العامة ملحو الأمية وتعليم الكبار .

ومن بني مظاهر التو�سع والنمو، �سهدت الفرتة من عام 1969 

حتى عام 1977 اإنتاج برامج تليفزيونية تعليمية يتم بثها فى الفرتة 

عرف  فيما  الف�سول،  داخل  الطالب  ي�ستقبلها  لكى  ال�سباحية 

وقتها با�سم )م�سروع التليفزيون املدر�سي( ، حيث مت تزويد املدار�ض 

التي غطاها امل�سروع وعددها 100 مدر�سة ثانوية يف نطاق العا�سمة 

الـتن�سيق  وتـّم  التـليفزيوين  ال�ستقبال  باأجهزة  )القاهرة(  امل�سرية 

مع وزارة الرتبية والتعليم يف هذا ال�ساأن. 

امل�ستوى  على  التليفزيونية  التعليمية  الربامج  تطورت  كما 

الإداري والتنظيمي، فقد بداأت يف �سكل )مراقبة( وظلت يف ارتقاء 

بدرجة  م�سوؤول  يراأ�سها  مركزية(  )اإدارة  م�ستوى  اإىل  و�سلت  حتى 

)وكيل وزارة(.

ويتم حالياً اإنتاج الربامج التعليمية ملقررات طالب ال�سنة النهائية 

لكل من املرحلة البتدائية واملرحلة الإعدادية واملرحلة الثانوية يف 

ا�ستديو خا�ض بهذه اخلدمة داخل مبنى احتاد الإذاعة والتليفزيون 

بالقاهرة ، وذلك اعتماداً على جمموعة كبرية من املدّر�سني الذين 

املخرجني  والتعليم، وجمموعة من  الرتبية  وزارة  اأ�سا�ساً يف  يعملون 

املتخ�س�سني. 

التعليمية القنوات  جمال  يف  امل�صرية  التجربة 
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على  تبث  الربامج  هذه  كانت  م�ست،  �سنوات  ب�سع  وحتى 

القناتني املركزيتني الأوىل والثانية اللتني تغطيان �سائر اأرجاء الدولة، 

بالإ�سافة اإىل القنوات الإقليمية ال�ست التي تغطى كل منها عدداً 

منذ  �ست 
ّ
تعر اخلدمة  هذه  اأن  غري  فقط،  امل�سرية  املحافظات  من 

عام 2010 لنكما�ض يف م�ساحة البث، واقت�سر الأمر فى الوقت 

الراهن –ب�سبب الرغبة يف �سغط النفقات- على بث هذه الربامج 

على القنوات الإقليمية فقط . 

الربامج  من  �ساعتني  يومياً  ال�ست  القليمية  القنوات  وتبث 

التعليمية لطالب ال�سنوات النهائية يف املراحل البتدائية والإعدادية 

يتم توحيد  4:00م-6:00م حيث  ال�ساعة  )العامة( من  والثانوية 

اأربعة مقررات  اإ�سارة البث لهذه القنوات ، وتغطى هاتان ال�ساعتان 

�ساعتني  بث  على  عالوة  حلقة،  لكل  دقيقة  ثالثني  بواقع  يومياً 

كل  من  اجلمعة  يوم  10:00م   - 8:00م  ال�ساعة  من  اإ�سافيتني 

اأ�سبوع لإذاعة برامج تعليمية خا�سة مبقررات ال�سنة النهائية مبرحلة 

لإذاعة  اأ�سبوع  كل  من  ال�سبت  ويوم  )الفني(،   الثانوي  التعليم 

باللغات  مناهجهم  يدر�سون  الذين  بالطالب  تعليمية خا�سة  برامج 

�ساعات  عدد  اإجمايل  بلغ  وقد  الفرن�سية،  اأو  الإجنليزية  الأجنبية، 

ال�ست  الإقليمية  القنوات  على  التليفزيونية  التعليمية  الربامج  بث 

مبتو�سط  اإر�سال  �ساعة   1491 2011 حواىل  عام  جمتمعة خالل 

يومي حوايل 5 �ساعات يومياً ، غري اأنه يتم بث برامج للمراجعة اإىل 

طالب ال�سنة النهائية باملرحلة الثانوية على القناة الثانية )املركزية( 

خالل فرتة اأدائهم امتحانات نهاية العام الدرا�سي.

املتخ�ص�صة : التعليمية  القنوات   -  2

يف اأبريل )ني�سان( 1998، مت اإطالق القمر ال�سناعي امل�سري 

 Direct املبا�سـر  البث  اأقمار  فئة  ، وهو من   )101 �سـات  )نايل 

اإ�سارات  باإر�سال  التي تقوم  ، تلك    Broadcast Satellites
طبقية  منـزلية  هوائيات  اإىل  مبا�سرة  والتليفزيونية  الإذاعية  الربامج 

ال�سكل، �سغرية احلجم ، ويبلغ العمر الت�سغيلي للقمر )نايل �سات 

101( حوايل 12 �سنة.  

 ،  )101 �سات  )نايل  الأول  القمر  ت�سويق  يف  النجاح  وبعد 

اأغ�سط�ض   18 ويف   ، ثان  قمر  واإطالق  ت�سنيع  اإىل  احلاجة  تزايدت 

)اآب( عام 2000 ، مت اإطالق القمر ال�سناعي امل�سري الثاين )نايل 

تقع  التي  الفرن�سية  جيانا  دولة  يف  كورو  قاعدة  من   )102 �سات 

�سمال قارة اأمريكا الالتينية . 

ويعترب القمر الثالث )نايل �سات 201( اأحد اأقمار اجليل الثاين 

لأقمار النايل �سات، ومت اإطالقه بوا�سطة ال�ساروخ اأريان �سبي�ض يف 

4 اأغ�سط�ض )اآب( 2010 ، وي�ستهدف تلبية احلاجة املتزايدة على 
والإبقاء  الأو�سط،  وال�سرق  اإفريقيا  �سمال  منطقة  فى  �سات  النايل 

على املركز املتقدم للنايل �سات بني م�سّغلي الأقمار ال�سناعية يف 

املنطقة، وتقوم جمموعة اأقمار النايل �سات حاليا ببث حوايل 600 

اللغة  الأو�سط ذات  ال�سرق  اإىل منطقة  اأكرثها  تليفزيونية تبث  قناة 

والثقافة امل�سرتكة. 

 وقد ا�ستبقت احلكومة امل�سرية عدداً من القنوات املتاحة عرب 

املتخ�س�سة  التليفزيونية  القنوات  من  جمموعة  لبث  �سات  النايل 

لها قطاعاً م�ستقالً  اأفردت   ) املتخ�س�سة  النيل  ا�سم ) قنوات  حتت 

املنتظم يف  بثها  وبداأت  م�سر،  والتليفزيون يف  الإذاعة  احتاد  داخل 

النيل لالأخبار،  بينها قناة  1998، ومن  اأول( عام  اأكتوبر )ت�سرين 

، وقناة  نايل �سبورت  الثقافية، وقناة  النيل  ، وقناة  نايل دراما  وقناة 

الأ�سرة والطفل، وقناة املنارة للبحث العلمي ، وقناة التعليم العايل ، 

بالإ�سافة اإىل قنوات النيل التعليمية.

بلغ اإجمايل عدد �ضاعات بث الربامج التعليمية 

التليفزيونية على القنوات الإقليمية ال�ضت جمتمعة 

اإر�ضال  �ضاعة   1491 حواىل   2011 عام  خالل 

مبتو�ضط يومي حوايل 5 �ضاعات.

يتم  التى  املتخ�س�سة  التعليمية  النيل  قنوات  فكرة  تعتمد 

بداأت  وقد  درا�سية،  مرحلة  لكل  قناة  تخ�سي�ض  على  ف�سائياً  بثها 

للمرحلة  قناة  تخ�سي�ض  مت  قنوات، حيث  �سبع  بعدد  القنوات  هذه 

للتعليم  وقناة  )املتو�سطة(،  الإعدادية  للمرحلة  وقناة  البتدائية، 

الثانوي العام ، وقناة للتعليم الثانوي  الفني ) التقني ( بتخ�س�ساته 
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لتعليم  وقناة   ، والفندقية  والتجارية  وال�سناعية  الزراعية  املختلفة 

اللغات ، وقناة املعارف وهي قناة اإثرائية تقدم املعرفة العامة ، وقناة 

حمو الأمية التي تقدم درو�ساً ملن يرغبون يف تعّلم القراءة والكتابة 

من املتقّدمني يف العمر.   

الربامج  من  جمموعة  القنوات  هذه  من  قناة  كل  وتعر�ض 

التي  التعليمية  للمرحلة  الدرا�سية  املقررات  خمتلف  تغطي  التي 

ت�ستهدفها.  فعلى �سبيل املثال، تقدم قناة املرحلة البتدائية برناجماً 

اآخر  وبرناجماً  البتدائي،  الأول  ال�سف  طالب  اإىل  العربية  للغة 

للغة العربية اإىل طالب ال�سف الثاين البتدائي، وبرناجما ثالثاً اإىل 

ويف خمتلف  املقررات  وهكذا يف خمتلف  الثالث،  ال�سف  طالب 

املراحل التعليمية . 

اأدت عملية ال�ضغط على النفقات اإىل قيام احتاد 

القنوات  عدد  بتقلي�ض  امل�رصي  والتليفزيون  الإذاعة 

البتدائية  4 قنوات خا�ضة باملراحل  اإىل  التعليمية 

الفنية  والثانوية  العامة  والثانوية  والإعدادية 

اللغـات  تعليـم  قناتي  بث  اإيقاف  ومت   ، )التقنية( 

وحمو الأمية.

وبطبيعة احلال، فاإن عدد املقررات يزداد مع املراحل الدرا�سية 

الأعلى. فقناة التعليم الثانوي حتتاج اإىل عدد �سخم من �ساعات البث 

لكي تغطي خمتلف املقررات التي يدر�سها طالب ال�سفوف الثالثة 

يف املرحلة الثانوية بق�سميها العلمي والأدبي، ولذلك اعتمدت على 

اإر�سال  �ساعات  ازدادت  وكلما   ، لتقديـمها  املقررات  بع�ض  انتقاء 

القناة تزداد الربامج وتزداد املقررات التي تغطيها، وقد بلغ اإجمايل 

من  اأكرث   2011 عام  خالل  جمتمعة  القنوات  تلك  بث  �ساعات 

ثالثني األف �ساعة مبتو�سط يزيد على 128 �ساعة يومياً .

�سغط  فى  الرغبة  -ب�سبب  والتليفزيون  الإذاعة  احتاد  اأن  غري 

 2009 عام  اأول(  )ت�سرين  اأكتوبر  من  اعتباراً  قام  النفقات- 

فقط  قنوات   4 على  فاقت�سرت  التعليمية،  القنوات  بتقلي�ض عدد 

خا�سة باملراحل البتدائية والإعدادية )املتو�سطة( والثانوية العامة 

اللغات  تعليم  قناة  بث  اإيقـاف  ومت   ، )التقنية(  الفنية  والثانوية 

وقناة حمو الأمية.

وعلى �سعيد التعاون بني هذه القنوات ووزارة الرتبية والتعليم 

يف م�سر، فاإن التعاون يتمثل يف اعتماد هذه الربامج على جمموعة 

من املدّر�سني الأكفاء من العاملني يف الوزارة بعد اإجراء الختبارات 

الالزمة لهم للتاأكد من �سالحيتهم للتقدمي التليفزيوين ، بالإ�سافة 

اإىل قيام الوزارة مبراجعة حمتوى الدرو�ض املقدمة على �سا�سة هذه 

احتاد  اأن  غري   ، الدرا�سية  للمقررات  مطابقتها  من  للتاأكد  القنوات 

الإذاعة والتليفزيون ينفرد بتحّمل نفقات هذه القنوات التعليمية .

وقد جتلى التعاون بني القنوات التعليمية ووزارة الرتبية والتعليم 

عام 2009 عندما انت�سر يف م�سر مر�ض )انفلونزا اخلنازير( وا�سطر 

الوزارة  فر�سدت  املدار�ض،  عن  للتغيب  التالميذ  من  كبري  عدد 

ميزانية اإ�سافية لتكثيف بث الربامج التعليمية التليفزيونية ، فتم بث 

هذه الربامج على القنوات الإقليمية بواقع �ست �ساعات يومياً حتت 

هو  كما  اأر�سياً،  ا�ستقبالها  يتاح  لكي  بيتك(،  يف  )مدر�سة  م�سّمى 

متاح ا�ستقبالها –عرب القنوات التعليمية-ف�سائياً . 

الربنامج  بث  اأ�سلوب  املتخ�س�سة  التعليمية  القنوات  وتطّبق 

ثم اإعادة اإذاعته يف اأوقات خمتلفة حتى يتمكن كل اأفراد اجلمهور 

بالإ�سافة  منهم،  كل  حياة  لظروف  وفقاً  م�ساهدته،  من  امل�ستهدف 

ويتلقون  املقيمني خارج م�سر  الطالب  يفيد  الأ�سلوب  اأن هذا  اإىل 

يف  درو�سهم  متابعة  على  يعينهم  حيث  امل�سرية،  الدرا�سية  املناهج 

الأوقات املنا�سبة لظروف البلد الذي يقيمون فيه ، مبا يوؤهلهم لأداء 

امتحانات اآخر العام الدرا�سي التي تنظمها لهم احلكومة امل�سرية يف 

عدد من ال�سفارات امل�سرية باخلارج، فيما يعرف با�سم )امتحانات 

اأبنائنا يف اخلارج(.

وتعتمد القنوات التعليمية يف تقنيات اإنتاج الربنامج التعليمي 

تقنيات  من حيث  التليفزيون،  و�سيلة  اإمكانيات  توظيف كل  على 

 Computer Graphics احلا�سوبية  والر�سومات  املرئية  اخلدع 

والت�سوير يف الأماكن التي ترثي معلومات الطالب وت�سيف اإىل ما 

در�سه داخل حجرة الدرا�سة.

وقد ا�ستحدثت القنوات التعليمية اعتباراً من اأكتوبر/ ت�سرين 

اأول عام 2011 فرتة تعليمية مفتوحة على الهواء بعنوان )مدر�سة 

اأمام   الفر�سة  فيها  تتاح  يومياً،  الهواء( متتد ملدة �ست �ساعات  على 

التعليمية القنوات  جمال  يف  امل�صرية  التجربة 
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امللف

ما  لتوجيه  ال�ستديو  داخل  باملدّر�ض  هاتفياً  لالت�سال  الطالب 

يرغبون من اأ�سئلة وا�ستف�سارات ليجيب عنها املدّر�ض على الفور ، 

وتخ�س�ض الفرتة من ال�ساعة 2:00م– 4:00م والفرتة من ال�ساعة 

8:00م– 10:00م ملقررات املرحلة الثانوية )التعليم العام( ، بينما 
املرحلة  ملقررات  7:00م  5:00م–  ال�ساعة  من  الفرتة  تخ�س�ض 

الفني(،  )التعليم  الثانوية  واملرحلة  الإعدادية  واملرحلة  البتدائية 

وتتنوع املقررات الدرا�سية التي تغطيها هذه الفرتات كل يوم.

ويعتزم القائمون على اأمر القنوات التعليمية اإعادة تقدمي برامج 

تعليم اللغات الأجنبية من خالل عقد اتفاقات ثنائية مع بع�ض املراكز 

الثقافية فى م�سر لرعاية مثل هذه الربامج ، وذلك من خالل اإمداد 

التليفزيون باملادة التعليمية واملدّر�سني وغريها من م�ستلزمات اإنتاج 

الربنامج ، و�ستكون البداية مع املركز الثقايف الياباين يف م�سر. 

من  للعديد  املتخ�س�سة  التعليمية  القنوات  خ�سعت  وقد 

الدرا�سات التقييمية خالل عمرها الذى ميتد لأربعة ع�سر عاماً، ومن 

بني اأحدث هذه الدرا�سات، درا�سة اأجراها احتاد الإذاعة والتليفزيون 

)عّينة  الطـالب  من   59% اإقبـال  نتائجهـا  اأظهرت   2009 عام 

الـتـعليميـة  البـرامج  م�سـاهدة  على  الدرا�سـة( 

اإقبال  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  عــامـة،  ب�سـورة 

الطالب على م�ساهدة هذه الربامج على القنوات 

مقابل   69% بن�سبة  )الف�سائية(  املتخ�س�سة 

القنوات الإقليمية )الأر�سية( بن�سبة 12% .

العايل: التعليم  قناة   -  3
التعليم  منظومة  كفاءة  رفع  يف  الإ�سهام  القناة  هذه  ت�ستهدف 

والنظري يف خمتلف  التطبيقي  اجلانبني  اإثراء  من خالل  اجلامعي 

اإتاحة  اإىل  بالإ�سافة  امل�سرية،  باجلامعات  الدرا�سية  التخ�س�سات 

ممكن  عدد  لأكرب  امل�ستمر  والتعليم  اجلامعي  بعد  التعليم  فر�ض 

داخل م�سر وخارجها، ومن بني براجمها برنامج )حما�سرات على 

الهواء( الذي يقدم حما�سرات م�سجلة من داخل قاعات الدرا�سة 

باجلامعات امل�سرية املختلفة ، بالإ�سافة اإىل الربامج واملواد التي تهتم 

بربط اجلامعات باملجتمع وتغطية الأن�سطة الطالبية املتنوعة . 

12:00م  حتى  10:00�ض  ال�ساعة  من  يومياً  القناة  وتبث 

منت�سف الليل ، ومن بني الربامج التى تقدمها:

- يف اجلامعة   

- اجلامعة والبيئة

- اأن�سطة جامعية  

 - ندوات وموؤمترات

- ر�سالة علمية   

- ينابيع اللغة

- لوحة �سرف   

- اأ�ستاذ وكتاب

- حما�سرات على الهواء  

- جامعات عاملية

- جنوم الغد   

 - الإعجاز العلمي

الدرو�ض  بث  العايل  التعليم  قناة  وتتوىل 

بجامعة  املفتوح(  التعليم  )برنامج  لطالب  املتلفزة 

القاهرة، وهو �سكل من اأ�سكال الدرا�سة اجلامعية 

اجلامعة  اإىل  اأقرب  اأ�سلوبا  يطبق  النظامية  غري 

املفتوحة .

)الإذاعة  من  املقدمة  التعليمية  الربامج   -  4
التعليمية( :

اخلدمات  ت�سمل  متنوعة  خدمات  تقدم  التعليمية،  الإذاعة 

بالإ�سافة   ، املختلفة  التعليمية  املراحل  لطالب  املنهجية  التعليمية 

اإىل اخلدمات التعليمية والرتبوية الإثرائية يف خمتلف املجالت . 

تركز الربامج التعليمية املنهجية على مقررات ال�سنة النهائية يف 

كل من املراحل التعليمية البتدائية والإعدادية والثانوية )العامة( ، 

وتتكون من برنامج م�سجل لأحد املقررات الدرا�سية ملدة 15 دقيقة 

التعليمية  الإذاعة  تقّدم   

متنوعة  خدمات  م�رص،  يف 

لطاّلب مراحل التعليم الثالث 

وخدمات تربوية اإثرائية يف 

خمتلف املجالت . 
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يومياً، يعقبه برنامج على الهواء بعنوان )اأ�ستاذ على الهواء( ملدة �ساعة 

كاملة ، حيث ي�ستقبل مدّر�ض هذا املقرر ا�ستف�سارات الطالب عرب 

الهاتف ليجيب عنها فوراً من داخل الأ�ستديو ، وتتنوع الربامج كل 

يوم لتغطي خمتلف املقررات الدرا�سية على مدار الأ�سبوع .

 ، يومياً  3:45م  ال�ساعة  البتدائية  املرحلة  برامج  بث  ويتم 

وبرامج املرحلة الإعدادية ال�ساعة 5:15 م ، واملرحلة الثانوية العامة 

ال�ساعة 8:00م لطالب املرحلة الأوىل من الثانوية العامة )ال�سف 

من  الثانية  املرحلة  لطالب  10:05م  وال�ساعة  الثانوي(،  الثاين 

الثانوية العامة )ال�سف الثالث الثانوي(.

ويتم بث برنامج تعليمي )م�سجل( يومياً لطالب ال�سنة النهائية 

مبرحلة التعليم الثانوى الفني )التقني( من ال�ساعة 11:45م ، ملدة 

45 دقيقة تتوزع بني تخ�س�ض )التجاري( و)الزراعي( )ال�سناعي( 
بواقع 15 دقيقة لكل برنامج .

�ساعة   4900 التعليمية  الإذاعة  بث  �ساعات  عدد  بلغ  وقد 

خالل عام 2011 ، وميتد البث اليومي لهذه الإذاعة من ال�ساعة 

ومن  الليل،  منت�سف  بعد   2:00 ال�ساعة  وحتى  ظهراً   12:00
براجمها الإثرائية: دنيا جديدة ، املربمج ال�سغري ، الإعالم الطبي، 

العلم واحلياة، كنوز علمية ، مع العلماء، قامو�ض اللغة العربية .

)الأزهر  لطالب  املقدمة  التعليمية  الربامج   -  5
ال�صريف( من )اإذاعة القراآن الكرمي(:

 ، املدنية  للدرا�سة  موازياً  م�سر خطاً  الدينية يف  الدرا�سة  تتخذ 

وت�سم )املعاهد الأزهرية( التابعة لالأزهر ال�سريف مئات الألوف من 

الطالب يف مراحل الدرا�سة املختلفة بدءاً باملرحلة البتدائية وحتى 

املرحلة الثانوية .

اإذاعة القراآن الكرمي هي اإحدى اخلدمات التابعة لقطاع الإذاعة 

1964 ، وتبث على مدار  اإن�سائها لعام  تاريخ  امل�سرية والتى يعود 

ال�ساعة تالوة لآيات القراآن الكرمي، بالإ�سافة اإىل عدد من الربامج 

املتنوعة والتي ت�ستهدف التثقيف الديني للم�ستمع.

لطالب  التعليمية  الربامج  من  جمموعة  الإذاعة  هذه  وتبث 

والثانوية  الأزهرية  الإعدادية  املرحلتني  ت�سمل  الأزهرية  املعاهد 

الأزهرية ، وذلك بواقع حلقة واحدة كل يوم ملدة 10 دقائق على 

مدى اأيام الأ�سبوع ال�سبعة ، وتغطي املقررات التي تنفرد بها الدرا�سة 

يف )املعاهد الأزهرية( عن نظريتها يف املدار�ض املدنية التابعة لوزارة 

الرتبية والتعليم وهي املقررات ال�سرعية، مثل تف�سري القراآن الكرمي 

وكذلك   ، وغريها  الإ�سالمي  والفقه  ال�سريف  النبوي  واحلديث 

وتو�سع  بتف�سيل  الطالب  هوؤلء  يدر�سها  التي  العربية  اللغة  فروع 

والبالغة  وال�سرف  النحو  مثل   ، املدنية  املدار�ض  يف  نظرائهم  عن 

وغريها.

لكل  �ساملة  مراجعة  الإذاعة  هذه  تقدم  ذلك،  على  وعالوة   

مقرر ع�سية اأداء الطالب المتحان النهائي للمقرر يف حلقة متتد ملدة 

30 دقيقة ، ويتوىل تقدمي هذه الربامج جمموعة من �سفوة املدّر�سني 
واملوّجهني باملعاهد الأزهرية.

وقد ا�ستفادت هذه اخلدمة الإذاعية من التطورات التكنولوجية 

احلديثة ، حيث يتم ا�ستقبال ا�ستف�سارات الطالب واأ�سئلتهم قبل 

الإذاعة  وموقع   SMS الن�سية  الر�سائل  عرب  حلقة  كل  ت�سجيل 

و�سع  يتم  كما   ، الهاتفية  الت�سالت  عن  ف�سالً  الإنرتنت،   على 

ت�سجيالت �سوتية لهذه الربامج على موقع اإذاعة القراآن الكرمي على 

الإنرتنت حتى تكون مرجعاً لأّي طالب يرغب يف ال�ستماع اإليها 

يف اأي وقت كما اأن اإذاعة القراآن الكرمي تبث ف�سائياً عرب القمر )نايل 

�سات(، مما يو�سع دائرة امل�ستفيدين من براجمها خارج حدود م�سر.

اخلامتة:

بنظرة مدققة على الإنتاج الرباجمي التعليمي ملوؤ�س�سة الإعالم 

ميكن  عاماً،  ع�سرين  من  اأكرث  مدى  على  امل�سرية  وامل�سموع  املرئي 

التاأكيد على حدوث قفزة كبرية يف جودة الربامج اإعداداً واإخراجاً 

وتقدمياً، جودة تبدو وا�سحة يف تعدد م�سادر بث الربنامج التعليمي. 

لطالب  تعليمية  برامج  الكرمي  القراآن  اإذاعة  تبث   

الإعدادية والثانوية  الأزهر ت�ضمل املرحلتني  معاهد 

)الأزهرية(

التعليمية القنوات  جمال  يف  امل�صرية  التجربة 
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امللف

قنوات  اأو  ف�سائية  قنوات  اأو  حملية  اأو  مركزية  اأر�سية  قنوات  بني 

يف  امل�ستخدمة  الإنتاج  تقنيات  جودة  يف  وا�سحة  وتبدو  اإذاعية، 

الوا�سحة  ال�سلبيات  اإحدى  التعليمي، فقد كانت  عر�ض امل�سمون 

فالكامريات   ،1992 عام  املقال  كاتب  درا�سة  اإليها  اأ�سارت  التي 

املعا�سرة،  التكنولوجيا  واكبت  وغريها  واجلرافيك  املونتاج  واأجهزة 

وتبدو اجلودة وا�سحة يف تنوع اأ�ساليب عر�ض املادة العلمية، فمقّدم 

املادة التعليمية مل يعد معّلماً فقط بل اأ�سبح معّلماً اأو مذيعاً حمرتفاً 

لديه قدرات )تدري�سية(، وتنوعت اأ�ساليب تقدمي املادة العلمية، فلم 

يعد )احلديث املبا�سر( اأو ما يعرف يف اأدبيات ال�ستخدام التعليمي 

النمط  هو   Talking Head املتكلم  الراأ�ض  با�سم  للتليفزيون 

واملناق�سة  احلوار  وجدنا  بل  التعليمي،  امل�سمون  تقدمي  يف  ال�سائد 

بني اأكرث من مقّدم للمادة العلمية وجمموعة من الطالب يوجدون 

اأو حتى حديقة،  اأو م�سرحاً  داخل مكان جّذاب قد يكون معمالً 

امل�سمون  اأ�ساليب عر�ض  ا�ستخدم كاأحد  اأ�سلوب )اللعب(  وحتى 

التعليمي بالن�سبة اإىل طالب املراحل التعليمية الأوىل.

اخلدمة  اأمر  على  القائمني  باأن  القول  تقت�سي  فاملو�سوعية 

اأو  باملال  يبخلوا  ومل  متميزاً  جهداً  يبذلون   التليفزيونية  التعليمية 

اجلهد من اأجل التطوير الدائم ، غري اأن النجاح ي�ستلزم ت�سافر كل 

اجلهود من جانب الإعالميني بالتعاون مع الرتبويني .

املراجع وامل�صادر:
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تبحث هذه املقالة يف تطور الإذاعة وت�سل اإىل م�ستقبله وتطرح مداخل جديدة يف ن�ساأتها وتطورها، ثم تورد 

ح الآفاق التي تفتحها رقمية الإذاعة  ت عليها �سنوات التطوير و�سول اإىل الرقمية، وتو�سّ
ّ
اأهم املحطات التي مر

ل يف التحديات التي تواجهها، وتنتهي املقالة اإىل احلديث عن اإذاعة الإنرتنت والإذاعة الف�سائية.   لتف�سّ

م�صرية تطور الإذاعة

 ن�ساأتها تطورت داخل املعامل ، وهو مزيج ودمج اأخاذ ومذهل  لعدد من التكنولوجيات ابتداء من 
1
الإذاعة

عام 1864 عندما اأكمل جيم�ض ماك�سويل James Clerk Maxwell ، وهو اأ�ستاذ يف جامعة كمربدج  

-Hei  تاأليف كتاب عن التوترات يف الف�ساء والتي نعرفها اليوم با�سم موجات الراديو. ثم  قام هيرنت�ض هرتز

ب�سيطا عبارة عن  وا�ستخدم جهازا  اإليه ماك�سويل   ما و�سل  اأثبتت �سحة  rich Rudolf Hertz بتجربة 
مكثف يف �سكل وعاء  اأنتج به �سرارة كهربائية مت الك�سف عليها يف الطرف الآخر للغرفة بوا�سطة وعاء مكثف 

-G ماركو  غيغيلميو  الإيطايل  طّبق  ثم  الال�سلكية،  املوجة  واإر�سال  لتوليد  جتربة  اأول  تلك  كانت  يناآخر. 

glielmo Marconi املبادئ ال�سابقة وا�ستطاع اأن ير�سل موجات الراديو، اإىل اأن جنح  عام 1901 يف نقل 
موجات الراديو عرب املحيط الأطل�سي، وقام بت�سجيل اخرتاعه يف اإجنلرتا خالل عام 1896. ويف عام 1906، 

اأو�سل الكندي ريجنالد اإيه في�سيندن ـ وهو فيزيائي كندّي املولد، �سماعة الهاتف بجهاز برق ل�سلكي، واأ�سبح 

اأوائل الأ�سخا�ض الذين نقلوا الكالم. ويف م�ساء عيد امليالد لعام 1906، التقط عدد من م�سّغلي  واحدًا من 

الراديو، اأول بث اإذاعي بو�ساطة في�سيندن، ثم  ظهرت منذ �سنة 1908 حمطات راديو جتريبية عديدة يف اأماكن 

متخ�س�سة، مثل كليات الهند�سة وما اإليها. مل يكن في�سيندن وماركوين وحدهما ولكن كان معهما ، حتى وقتها، 

امربو�ض فيلمنغ ويل دي فرو�ست كم�ساركني اأ�سا�سيني يف فتح الطريق اأمام تطور الذاعة. 

الإذاعة

 من التاأ�ضي�ض.. اإىل الرقمنة .. وماذا بعد ؟

: عام الإذاعة العربية   2012

الإذاعة هي مزيج 

ودمج اأخاذ 

ومذهل  لعدد من 

التكنولوجيات . 

د1.عبــا�ش م�صـطفـى �صــادق

باحث يف الإعالم اجلديد
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الإبراق الال�صلكي اأول 

 . Wireless Telegraphy يف الأ�سل كانت تكنولوجيا الإذاعة يطلق عليها تعبري الإبراق الال�سلكي

اأّما البادئة راديو - مبعنى اإر�سال ل�سلكي – فقد �سّجلت  اأول يف الكلمة Radio conductor التي نحتها  

مبعنى   Radiate م�ستندا على كلمة    ،1897 Edouard Branly   يف  برانلي  اإدوارد  الفرن�سي  الفيزيائي 

 Waldo اإنها جاءت من قبل خبري الإعالن والدو وارن اأّما كلمة الراديو Radio  كاإ�سم،  فقد قيل  اإ�سعاع . 

Warren. وظهرت الكلمة يف مقالة ن�سرت يف 1907 كتبها  دي فرو�ست ، ثم  تبّنتها  البحرية الأمريكية يف 
1912، ثم اأ�سبح اأمرا �سائعا يف ذلك الوقت ا�ستخدامها للتعبري عن الإذاعات التجارية يف الوليات املتحدة اأثناء 
الع�سرينات. اأّما كلمة  Broadcasting  فقد جاءت من تعبري زراعي  ي�ستخدم يف اأمريكا مبعنى : ينرث البذور  

اأن بريطانيا احتفظت  اأوروبا واآ�سيا ، بالرغم من  Scattering seeds ثم مّت تبّني الكلمة باللغات الأخرى يف 
بتعبري الال�سلكي  Wireless  لو�سف الراديو حتى منت�سف القرن الع�سرين.

عيد  يف  واقعا  اأ�سبحت  الراديو  تكنولوجيا  اإن    «  :
 Mitchell Stephens� 

2
�ستيفنز  ميت�سل    يقول 

الكري�سما�ض عام  1906، ولكن ا�ستخدام هذه التكنولوجيا كاأداة لالت�سال اجلماهريي مل يحدث اإل بعد وقت 

طويل. فالراديو الذي اخرتعه ماركوين  يف 1895 كان تلغرافا  ل�سلكيا اأو و�سيلة لإر�سال رموز مور�ض عرب الهواء،  

1906، �سمع م�سّغلو الال�سلكي الذين يعملون على ال�سفن يف املحيط الأطل�سي �سوتا  24 دي�سمرب  لكن، ويف 

ابتكر و�سائل  Reginald Fessenden الرجل  الذي  اإجنيل لوقا. كان هذا هو ريغنالد في�سيندين  يقراأ من 

لنقل موجات الراديو، فحمل بها الإ�سارات ال�سوتية ليبداأ بعدها عمل  الإر�سال الال�سلكي الهاتفي ح�سب م�سماه 

.
3
وقتها

يوا�سل �ستيفنز »  بعد ذلك بقليل اأ�سبح  م�سّغلو الإذاعة من  الهواة يف الوليات املتحدة ويف اأماكن اأخرى 

ي�ستعملون هذه التكنولوجيا للدرد�سة مع بع�سهم البع�ض. وبعد احلرب العاملية الأوىل، بدا م�ستقبل الراديو كاأداة 

ب بع�ض كبار الهواة من اأنف�سهم مذيعني اأو عازفني مو�سيقيني   لإر�سال املكاملات الهاتفية البعيدة. ومبرور الوقت ن�سّ

وقراء لل�سحف، فيما يقول  املوؤرخ دانيال �س�سرتوم  Daniel Czitrom، اإنه عمليا ل اأحد يف اجلهات العلمية 

اأو الع�سكرية اأو حتى من الهواة كان يتوقع اأن ت�سبح الإذاعة الأداة الرئي�سية لتكنولوجيا الال�سلكي« .

ويف  خريف عام 1920، كان للمدير التنفيذي ل�سركة وي�ستينغهاو�ض ، Harry P. Davis ، راأي اأخر ،  فقد 

جذب انتباهه اإر�سال اإذاعي لأحد املهند�سني ال�سباب  الهواة  يف بيت�سبريغ ، فاأدرك  اأن الإر�سال الإذاعي ميكن اأن 

يكون جماهرييا ) مبا ميكن اأن يحقق اأرباحا ل�سركته(. ويف الثاين من نوفمرب 1920، د�سنت  وي�ستينغهاو�ض ما  يعترب 

Harding-  يف بيت�سبريغ  بتقرير اإخباري للت�سويت لهاردنغ كوك�ض  KDKA حمطة الإذاعة التجارية الأوىل

Cox يف النتخابات الرئا�سية. وبنهاية �سنة 1922 كانت هنالك  576 حمطة اإذاعة جتارية تعمل  يف الوليات 
املتحدة، ويف نف�ض العام بيع  مائة األف جهاز ا�ستقبال يف الوليات املتحدة من قبل وي�ستنغهاو�ض وغريها. وظهر 

مدخل جديد لالأرباح ل�سركة اأخرى هي  اأي تي اأند تي AT&T  من ا�ستخدام حمطاتها للبث الذاعي. وبحلول 

4
�سنة 1925، اأ�سبح هناك 5.5 مليون جهاز ا�ستقبال  كانت قيد ال�ستعمال يف الوليات املتحدة، وحدها«

تكنولوجيا الإذاعة 

باتت واقعا يف 

عام  1906 ولكن 

ال�ضتخدام يف 

الت�ضال اجلماهريي 

مل يحدث اإل بعد 

وقت طويل ..
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بعد ؟ الرقمنة .. وماذا  اإىل  التاأ�صي�ص..  الإذاعة  من 

ماركوين لي�س وحده 

العليا       الأمريكية  املحكمة  اأن حكمت  اإىل  ماركوين،  باإ�سم  م�سجلة  الراديو ظلت  اخرتاع  براءة  اأّن  الطريف 

 .Nikola Tesla5
Supreme Court يف 1943 بتحويل براءة الخرتاع اإىل الكرواتي نيكول تي�سـال 

كما ظل الراديو ملتزما  اإىل ن�سف قرن تقريبا بعد ظهوره مبوقعه �سمن  منظومة  الت�سالت البحرية وال�ستخدامات 

الع�سكرية، اإىل اأن مت ا�ستخدامه اإعالميا يف الع�سرينات من القرن الع�سرين. و�سهدت تلك الفرتة اإىل الثالثينات اأوج 

ازدهار الراديو، فكانت الأجهزة تباع باملاليني للجماهري التواقة اإىل �سماع املو�سيقى والأخبار والربامج الكوميدية 

والتعبئة،  للدعاية  الثانية  العاملية  احلرب  ال�سيا�سيني يف  بيد  اأ�سا�سية  كاأداة  الراديو  وا�ستخدم  الإذاعية.  والدراما 

وكاأداة الإعالم الدويل بعد احلرب وكمجلة دولة غازيتة م�سموعة بيد بع�ض احلكومات ل ي�ستمع اجلمهور لغريها، 

وظل هكذا يف بع�ض بلدان الكتلة ال�سرقية اإىل اأن انهارت. وقد دخله التغيري التكنولوجي مرات كثرية بعد انت�ساره 

اإمكانياته  وتو�سيع  ت�سغري حجمه  ومت    1947 يف   »بل«  طورته خمتربات  الذي  الرتان�سيزتور  با�ستخدام  خا�سة 

وو�سول اإىل الأجهزة الرقمية وراديو الأقمار ال�سناعية، ثم ظهرت تطبيقات م�ستحدثة وغري م�سبوقة للراديو. 

اجتاه  اأي يف    Channelized قناة  عرب  الإر�سال  بطريقة  يعمل  التلفزيون-  مع   - التقليدي  الراديو  كان 

اأحادي ، وما على امل�ستمع وامل�ساهد �سوى تغيري القناة، اإذا اأراد اأن ي�ستمع اأو ي�ساهد �سيئا اآخر، وبالتايل اأن يغرّي 

املحطة التي كان ي�ستمع اإليها، وهي الطريقة الوحيدة التي كانت متاحة والتي بداأت يف التغرّي.

غنائي،  م�سرح  برناجماً، من  فور�ست«  نقل »يل دي  1910، حينما  عام  نحو  التجريبي  الإذاعي  البّث  بداأ 

يف مدينة نيويورك، بالوليات املتحدة الأمريكية، جنمه املغني ال�سهري، اإنريكو كارو�سو. ثم بداأت خدمات البّث 

الإذاعـي، يف العديد من الـدول، يف ع�سرينيـات القرن الع�سرين. ومن املحطات التجارية الأوىل حمطة جتـارية، 

يف مدينة ديرتويت الأمريكية، التي بّثت بّثاً منتظماً، ابتداءً من 20 اأغ�سط�ض 1920؛ وحمطة بّث اإذاعية جتريبية، 

نتائج  بنقل  وا�سطلعت   ،1916 عام  البّث  �سرعت يف  التي  كدكا،  وهي حمطة  الأمريكية،  بت�سبريج  مدينة  يف 

النتخابات الرئا�سية الأمريكية عام 1920. 

ع�صر الرتانز�صتور

هذا هو اجليل الثاين من الراديو وكل الأجهزة التي تعمل على من�سة الكومبيوتر الذي �سغل الفرتة من 

منت�سف اخلم�سينيات اإىل بداية ال�ستينيات، وفيها مت ا�ستخدام تكنولوجيا الرتانز�ستورات التي تتميز باأنها �سغرية 

احلجم وحّلت حمّل »ال�سمام املفرغ من الهواء« مما �ساعد يف ت�سغري حجم الأجهزة ، كانت خمتربات بل ك�سفت 

1948 عن الرتانز�ستور الذي اخرتعه فريق مكّون من والرت براتني وجون باردين وويليام �سوكلي، وقد تقا�سموا 
جائزة نوبل يف عام 1956 ب�سبب اخرتاعهم. وقد �سّجل الفيزيائي »جولي�ض ادجر لينيفلد«  اأول براءة اخرتاع 

للرتانز�ستور يف كندا عام 1925، وكان هذا الخرتاع م�سابها لرتانز�ستور تاأثري املجال » FET «، ولكنه مع ذلك 

مل ين�سر اأبحاثا عن هذا الرتانز�ستور ومل يحقق عمليا با�ستخدام نبائط واقعية. ويف عام 1934 قام الأملاين »اأو�سكر 

هيل« بت�سجيل براءة اخرتاع لرتانز�ستور م�سابه للرتانز�ستور ال�سابق..

يف عام 1942، قام »هربت مارتني« بعمل جتربة با�ستخدام ما ي�سّمى »الديو دايو«  اأو الو�سلة الثنائية املزدوجة 

اأثناء العمل على لقط بنظام رادار دوبلر، وهذه الو�سلة الثنائية املزدوجة مكّونة من اثنتني من الو�سالت الثنائية 

براءة اخرتاع الراديو 

ظلت م�ضجلة باإ�ضم 

ماركوين اإىل اأن 

حكمت املحكمة 

الأمريكية العليا يف 

1943 بتحويل براءة 
الخرتاع اإىل نيكول 

تي�ضال 
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وو�سالت معدنية على قاعدة من �سبه املو�سل، ولكنه اكت�سف عددًا من الظواهر التي مل يتمكن من تف�سريها 

عن طريق الو�سلتني املنف�سلتني، وا�ستتبع هذا ظهور الفكرة الأ�سا�سية لرتانز�ستور التو�سيل...

املتحدة  الوليات  »AT & T bell« يف  معامل  براتني« يف  و»والرت  باردين«   »جون  قام   ،1947 عام  يف 

الأمريكية مبالحظة اأّنه عند تو�سيل م�سدر كهربي على بلورة من اجلرمانيوم اأن الطاقة الناجتة اأكرب من طاقة امل�سدر 

الكهربي الداخلة، وقد قام »وليام �سوكلي« مبعرفة ال�سبب يف ذلك، وعلى مدار �سهور قليلة عملوا على التو�سع 

 »Transfer resistor« الإجنليزيـة  الكلمـة  الـتـرانز�ستـور من  ا�سم  املو�سالت، وقد جاء  اأ�سباه  لعلوم  الكبري 

التي تعني ناقل املقاومة.

من الرتانز�صتور اإىل الدوائر  املتكاملة 

القرن  يف  الخرتاعات  اأعظم  من  ويعترب  احلديثة،  الإلكرتونية  املكّونات  اأهم  هو  الرتانز�ستور  اأن  الواقع  يف 

الع�سرين وي�ستمد اأهميته يف حياة املجتمع من القدرة الفائقة على اإنتاجه با�ستخدام عمليات تلقائية اآلية »عمليات 

ت�سنيع اأ�سباه املو�سالت« مما يجعل اإنتاجه قليل التكلفة.

وعلى الرغم من اأّن العديد من ال�سركات تنتج �سنويا ما يزيد على البليون من الرتانز�ستورات املنف�سلة، اإل 

اأن الغالبية العظمى من الرتانز�ستورات التي تنتج، تكون يف الدوائر املتكاملة »Integrated circuit« والتي 

تخت�سر اإىل »IC«، وحتتوي هذه الدوائر املتكاملة على العديد من الرتانز�ستورات والو�سالت الثنائية واملقاومات 

واملكثفات واملكّونات الإلكرتونية الأخرى، والتي متّثل دائرة اإلكرتونية كاملة تقوم بعمل وظيفة معّينة، وهناك اأي�سا 

»البوابات املنطقية« Logic gates والتي تتكّون من عدد من الرتانز�ستورات، والتي قد ت�سل اإىل الع�سرين 

لعمل بوابة منطقية واحدة، ويف املعاجلات الدقيقة »Microprocessors« املتقدمة و�سل عدد الرتانز�ستورات 

اإىل 3 باليني يف �سريحة واحدة يف عام 2011، حيث كان قد و�سل اإىل 60 مليون يف ال�سريحة يف عام 2002. 

ومن اأهم مميزات الرتانز�ستور التكلفة ال�سئيلة املرونة يف ال�ستخدام والثبات، مما جعله وا�سع ال�ستخدام والنت�سار. 

وقد دخلت الرتانز�ستورات يف دوائر التحكم امليكانيكية وحّلت حمّل الأدوات امليكانيكية التي كانت ت�ستخدم 

برنامج �سغري لأداء وظيفة  »Micro controller« يف كتابة  ا�ستخدام متحّكم دقيق  اأي�سا  يف ذلك، وميكن 

التحكم املطلوبة واملكافئة للمهمة التي يقوم بها الت�سميم امليكانيكي.

الإنتقال اإىل الرقمية 

الرقمية، كالتلفزيون  التكنولوجيا  اإىل  اليومية حاليا  ن�ستخدمها يف حياتنا  التي  الأجهزة  الكثري من  تتحول 

الأدوات  من  وغريها  املطبخ  واأجهزة  املو�سيقى  ملفات  وم�سّغالت  الت�سوير  وكامريات  والهاتف  الراديو  واأجهزة 

املنزلية واملكتبية وو�سائل املوا�سالت والت�سلية، ويحدث بني الكثري منها حالة اندماج هائلة. 

فالرقمنة تطّور تكنولوجي ذو تداعيات كبرية فر�ست اأمناطا غري م�سبوقة ل�ستغالل ونقل وتخزين جميع اأنواع 

املعلومات املتوفرة، ومّكنت من تقارب وتزاوج التطبيقات التكنولوجية لالإعالم والت�سال. وقد  ظلت  اإىل وقت 

قريب، م�ستقلة ومهنها خمتلفة واأ�سواقها معروفة. وبف�سل الرقمنة بداأت هذه التطبيقات تتداخل، فاقرتبت اأجهزة 

التلفزيون من اأجهزة الكومبيوتر وو�سل الهاتف اإىل عامل ال�سورة. 

الرقمنة تطور 

تكنولوجي ذو 

تداعيات كبرية 

فر�ضت اأمناطا غري 

م�ضبوقة ل�ضتغالل 

ونقل وتخزين جميع 

اأنواع املعلومات
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وقبل ظهور التكنولوجيا الرقمية، فاإن الإر�سال الإلكرتوين كان حكرا على التكنولوجيا التماثلية. ويف حني اأن 

التكنولوجيا التماثلية كانت ت�ستخدم يف الإر�سال التلفزيوين والهاتفي، فاإن التكنولوجيـا الـرقمية ت�ستخدم الآن 

يف جميع و�سائل الت�سال احلديثة، مثل الإر�سال عرب الأقمار ال�سناعية اأو عن طريق الألياف الب�سرية. 

وما يهمنا من هذا التحّول، فهم اآثاره على الإعالم باعتباره اأحد مداخل الإعالم اجلديد،  فالنقلة لي�ست فقط 

حم�سورة يف حتّول من تكنولوجيا متاثلية اإىل رقمية، ولكنها متّثل انقالبا هائال يف الأ�س�ض التي تعمل بها و�سائل الإعالم. 

فهم النظام التماثلي 

قبل النتقال الهائل الذي ن�سهده حاليا اإىل الرقمية، كان ال�سائد معاجلة البيانات متاثليا اأو ت�سابهيا اأو قيا�سيا اأو 

تناظريا Analog.  »والتماثلية ح�سب كري�ض وودفورد Chris Woodford  ت�سري اإىل الطريقة التي يحدث 

امل�سدر فقط، ولكن  ب�سبب  لي�ض  وبطاأ،  ونعومة، �سرعة  وانخفا�سا، غلظة  ارتفاعا  البيانات  تفاوت يف م�ستوى  فيها 

لعوامل املعاجلة والتو�سيل وغريها. التماثلية  هي اأي�سا تلك احلالة التي يتم فيها تقدمي كمية من بيانات ميكن اأن 

اأي  الكمية يف  فيها تلك  اإذا قدمت  التي،  الرقمية  التكنولوجيا  با�ستمرار، وذلك على خالف  القيم  تتفاوت يف 

 .
6
م�ستوى، فاإنها تكون مت�ساوية دائما ول تتفاوت يف مقدارها 

»معلومات التماثلية يف تف�سري اآخر هي تلك املعلومات ذات ال�سكل الطبيعي الذي مل يتم معاجلته، حيث 

تكون املعلومات عبارة عن كميات مادية متماثلة ومتتالية وم�ستمرة وميكن لقيمتها اأن تتغري، كاحلرارة اأو التيار اأو 

فاإّن ال�سخ�ض القريب منك  اأنه مرتفع،  اإذا تكّلم �سخ�ض ب�سوت ولنفرت�ض  اأو ال�سوت. مثال: ال�سوت،  ال�سرعة 

�سي�سمعه ب�سكل عال، اأما ال�سخ�ض الأبعد قليال ف�سي�سمعه اأقل علوا، ولكن ال�سخ�ض البعيد ن�سبيا، ف�سي�سمعه 

ب�سكل �سعيف، ذلك اأّن الطريقة التي يعالج بها ال�سوت هنا نطلق عليها »متاثلية«، حيث اإّن ارتفاع ال�سوت يتماثل 

 .
7
يف املراحل املتجاورة، ولكنه ل يتطابق متاما فيها ب�سبب اأنه يقل تدريجيا 

الراديو  وق�ض على ذلك �سوت  اأو غريه،  ال�سرعة  اأو  اأخرى كاحلرارة  اأمثلة  ي�سبه  اأن  ال�سوت ميكن  مثال  اإن 

املر�سل عرب الأثري، و�سورة التلفزيون وت�سجيالت الفيديو، وهي من الأمثلة امل�سهورة التي كثريا ما يت�ساءل البع�ض 

عن تف�سري لها عندما نقوم بعمل ن�سخة مكررة بجهاز الفيديو، فيه غالبا ما تكون ذات جودة اأقل من الأ�سل، وي�سوء 

الأمر اأكرث عندما نقوم بعمل ن�سخة جديدة عن ال�سريط املن�سوخ وهكذا. ال�سبب هو اأن التكنولوجيـا امل�ستخدمة 

يف هذا العمل هي تكنولوجيا التماثلية التي تتاأثر بالعوامل املختلفة.

 ففي املثال الأول اخلا�ض بال�سوت، جند اأن العوائق يف طريق ال�سوت وهو الهواء هنا، كان �سببا يف التدهور 

التدريجي ل�سدة ال�سوت. كما اأن مقاومة التو�سيالت املختلفة داخل الفيديو ونوعية ال�سريط و�سدة اأو انخفا�ض 

التيار الكهربي وغريه كان �سبب تدهور جودة الت�سجيل يف مثال الفيديو، وهكذا.

وت�ستخدم تكنولوجيا التماثلية يف الإر�سال الإلكرتوين الذي يتم فيه اإنتاج ترددات متغرّية من اأجل اإنتاج 

تغرّي يف التيار الإلكرتومغناطي�سي. يحدث هذا مثال، يف الإر�سال الإذاعي والهاتفي منذ بداأ  وحتى الآن، حيث 

بداأت التكنولوجيا الرقمية حتّل حمّلها بالتدريج . وتلخي�سا فاإن اأّي تكنولوجيا تت�سمن تغرّيا اأو عدم ثبات اأو تباين 

اأو تغرّي امل�ستمر هي تكنولوجيا متاثلية.

النقلة لي�ضت فقط 

حم�ضورة يف حتّول 

من تكنولوجيا 

متاثلية اإىل رقمية، 

ولكنها ت�ضّكل انقالبا 

هائال يف الأ�ض�ض التي 

تعمل بها و�ضائل 

الإعالم. 

بعد ؟ الرقمنة .. وماذا  اإىل  التاأ�صي�ص..  الإذاعة  من 



 مجّلة فصلّية تصدر عن اتحاد إذاعات الدول العربية

52

فهم النظام الرقمي 

 Discrete ي�ستخدم الأعداد املنف�سلة Binary هو نظام ثنائي Digital System اإّن النظام الرقمي

Numbers، مثل الأعداد الثنائية، اأو الرموز غري العددية كاحلروف اأو الأ�سكال الإيقونية Icons، للعمليات 
التي تقوم بها الأجهزة الإلكرتونية، مبا يف ذلك الكومبيوتر، حيث يتم متثيل جميع مراحل العمل رقميا وهي:

•عملية الإدخال، وفيها تدخل املعلومات اإىل النظام يف �سكل اإ�سارات رقمية. 	

•عملية الإر�سال، حيث يتم نقل الإ�سارات رقميا. 	

•عملية التخزين وهي اأي�سا تتم رقميا. 	

•عملية املعاجلة، وفيها تعالج الإ�سارات بطريقة رقمية. 	

•عملية العر�ض، وفيها تتغري الإ�سارات املعاجلة اإىل �سكل يفهمه امل�ستخدم.  	

   Digit وتتم العمليات كبديل تكنولوجي للنظام التماثلي، وم�سطلح رقمي جاء من نف�ض م�سدر كلمة رقم

وهي من كلمة   Digitus الالتينية مبعنى الإ�سبع، اإذ كانت عملية العّد تتم اعتمادا على الأ�سابع ثم اأ�سبحت 

 .
8
ت�سري اإىل الرقم 

تطور الأنظمة الرقمية 

بالرغم من اأن الإ�سارات الرقمية احلالية ترتبط بالأنظمة الرقمية الإلكرتونية الثنائية عموما، كتلك امل�ستخدمة 

يف الإلكرتونيات واأجهزة الكومبيوتر، لكن هنالك اأنظمة رقمية قدمية، وهي لي�ست بال�سرورة ثنائية اأو اإلكرتونية، 

املر�سد الناري البدائي رمبا ميّثل النموذج الأ�سهل لالإ�سارة غري الإلكرتونية الرقمية بحالتيه املعروفتني، م�سيئا اأو 

منطفئا، واإ�سارات الدخان متّثل واحدة من اأقدم اأمثلة الإ�سارة الرقمية، التي حتمل معلومات حمددة ومتفقا عليها، 

وقد احتوت �سفرة مور�ض على خم�ض نقرات رقمية لتوجيه الر�سائل يف التلغراف. ويعترب نظام بريل اأول نظام يقوم 

على ال�سيغة الثنائية للت�سفري، وال�سيمافور اأو عمود الإ�سارة الذي ي�ستخدم يف حمطات ال�سكك احلديدية، يقوم 

على فكرة الإ�سارة الثنائية، كذلك الأمر بالن�سبة اإىل الإ�سارات البحرية الدولية التي متّثل ر�سائل الأبجدية لل�سماح 

لل�سفن بتوجيه الر�سائل اإىل بع�سها البع�ض.

ويف العادة اأ�سبح ي�ستخدم تعبري رقمي لتو�سيف العمليات التي يقوم بها الكومبيوتر والأجهزة الإلكرتونية 

اإذ تتحول املعلومات احلقيقية اإىل ال�سكل العددي الثنائي، كما هو احلال يف الت�سجيالت ال�سوتية  ب�سكل عام، 

الرقمية والت�سوير الفوتوغرايف الرقمي. اأّما حاليا فاإن كلمة رقمي اأ�سبحت ت�ستخدم للتعبري عن الأنظمة الإلكرتونية، 

على الرغم من اأنه لي�ض كل اأنظمة الإلكرتونيات رقمية.

» ولفهم رقمنة املعلومات ب�سكل اأدق، يجب اإدراك اأّن الإ�سارة التي متّثل املعلومات ب�سكل عام، كال�سوت 

التي  الإ�سارات  من  الرقمي  النوع  اأّما  حمّورة.   كهربائية  فولتية  اأو  حمّور،  كهربائي  تيار  هي  واحلروف،  وال�سور 

تنقل البيانات حتمل اإما اإحدى النب�ستني الإلكرتونيتني اأو الب�سريتني، هما 1 اأو 0، والإ�سارات الرقمية متّثل كل 

»�
9
املعلومات بعدد حمدود من الإ�سارات. ويف الرتميز الثنائي ت�ستخدم اإ�سارتان فقط 

عبارة »رقمّي« 

ت�ضتخدم لتو�ضيف 

العمليات 

التي يقوم بها 

الكومبيوتر 

والأجهزة 

الإلكرتونية حيث 

تتحول املعلومات 

احلقيقية اإىل ال�ضكل 

العددي الثنائي .
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اإذن فالتكنولوجيا الرقمية هي عبارة عن اختزال املعلومات اخلا�سة اإىل رموز ثنائية. ولأن معلومات الرقمية 

تتكون من رقمي 1 و 0 كما ذكرنا، فاإنه من ال�سهل املحافظة على املعلومات نظيفة كما يف حالتها الأ�سلية.

عنها  حتدثنا  التي  الرقمية  التكنولوجيا  مزايا  من   Digital Broadcasting الرقمي  البث  ي�ستفيد 

بالتف�سيل يف الف�سل اخلا�ض بها. وقد اأ�سرنا اأي�سا اإىل تطبيقاتها تلفزيونيا يف ف�سل لحق، ونعر�ض هنا تطبيقاتها 

يف الإذاعة ال�سوتية من خالل الراديو الرقمي Digital Radio اأو ب�سكل اأدق ما يطلق عليه البث الإذاعي 

الرقمي Digital Audio Broadcasting ويخت�سر DAB، وقد مت تطويره بوا�سطة ائتالف من الإذاعات 

واملطورين، وهو النوع املطّبق يف عدد كبري من البلدان، با�ستثناء الوليات املتحدة. وميكن للراديو الرقمي اعتمادا 

على تكنولوجيا النقل »بالبت والبايت« Bits und Bytes التقاط ال�سور والن�سو�ض املختلفة.

التي ميكن تقدميها للم�ساهدين وامل�ستمعني،  بتقدميه عددا هائال من اخلدمات اجلديدة  الرقمي  البث  وميتاز 

فبدل من حتويل ال�سورة وال�سوت اإىل موجات، فاإن التكنولوجيا اجلديدة حتّولها اإىل �سل�سلة من الأرقام التي ميكن 

نقلها عرب الهواء، ثم ا�ستقبالها بوا�سطة الهوائي اخلا�ض بالتلفزيون اأو الراديو. ولأنه لي�ض اأر�سيا فح�سب بل ف�سائيا 

اأي�سا، فاإن البث الرقمي خلق نوعا جديدا من الراديو هو الراديو الف�سائي.

فالراديو الرقمي يقّدم للم�ستمع نربة خمتلفة متاماً عما كان معهوداً من قبل، فجودة ال�سوت نقية بدرجة عالية 

جدا وخالية من اأي ت�سوي�ض، اأما اأجهزة الراديو الرقمية اجلديدة فتحتوي على لوحة عر�ض تبث ال�سور والبيانات 

والأرقام املرتبطة بالربامج التي ت�ستمع اإليها. 

البث الإذاعي الرقمي اإذن هو تكنولوجيا حديثة ترجع اإىل نهاية الثمانينات، وكان الهدف الرئي�سي للتحول 

اإىل الرقمية احل�سول على اأعلى درجة من النقاء ال�سوتي وجتّنب الت�سوي�ض واإنتاج خدمات اإذاعية حممولة جديدة. 

وقد �سمح البث الإذاعي الرقمي بتو�سيع اإمكانيات اإنتاج الربامج وبثها، الأمر الذي �ساعف الإذاعات املتخ�س�سة 

الف�سائي  الراديو  فكرة  حمققة  النت�سار  يف  والإقليمية  املحلية  الإذاعات  فاأخذت  البث،  يف  الالمركزية  وحقق 

بوا�سطة الأقمار ال�سناعية، فاأ�سبح امل�سافرون عرب الطائرات قادرين على متابعة اأخبار العامل.

املعايري  واإىل  الرقمي  الإذاعي  البث  تكنولوجيا  اإىل  لالإ�سارة  ي�ستخدم  الرقمي  الإذاعي  البث  تعبري  كان 

اخلا�ض بهذه التكنولوجيا. وقد مت التفاق   Eureka 147 التكنولوجية اخلا�سة به، خ�سو�سا معيار اإيروكا 147 

 : على   Forum العاملي  الرقمي  الإذاعي  البث  منتدى  بوا�سطة  الرقمي  الإذاعي  البث  قيا�ض  توحيد  على 

http:// www.worlddab.org الذي ميّثل اأكرث من 30 بلدا ما عدا الوليات املتحدة، فقد اختارت جلنة 
 IBOC اأو نظام اإيبوك HD Radio  نظاما يطلق عليه راديو ات�ض دي FCC الت�سالت الحتادية الأمريكية

كمعيار خا�ض يتم تطبيقه يف الوليات املتحدة.

مزايا الراديو الرقمي 

تتمثل احلالة املمتازة للبث واللتقاط للراديو الرقمي يف التخل�ض من م�ساكل التداخل ال�سوتي املتمثلة يف 

الفحيح والبهتان Hiss and fade التي تف�سد البث الإذاعي، وهي حالة من احلالت الرئي�سية التي متّيز البث 

التماثلي. فالراديو الرقمي جمّهز مبعاجلات تر�ّسح التداخل وت�سّحح الأخطاء. كما اأن البث الرقمي ل يتاأثر كثريا 

الإذاعة الرقمية 

تقّدم للم�ضتمع نربة 

خمتلفة متامًا عما 

كان معهوداً من 

قبل، فجودة ال�ضوت 

نقية بدرجة عالية 

جدا وخالية من اأي 

ت�ضوي�ض.

بعد ؟ الرقمنة .. وماذا  اإىل  التاأ�صي�ص..  الإذاعة  من 
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 Pirate radio stations بحالت الطق�ض غري املالئمة وم�سادر التداخل املحلية، مثل الإذاعات املقر�سنة

التي ل تلتزم بقواعد البث الإذاعي اأو املناطق املغلقة، فيمكن ال�ستماع اإىل الراديو ب�سوت نقي داخل املنزل، 

خارج املنزل، يف ال�سيارة، حتت الأر�ض يف الأنفاق وغريها.

بجانب ذلك، ت�سمح تكنولوجيا الراديو الرقمي ملحطات الإذاعة ببث اأف�سل بكثري �سمن الطيف الإذاعي 

.  وبالإ�سـافة اإىل املحتوى املبثوث ، فـاإن نف�ض الطيف يحمل بيانات اإ�سافيـة وهي   FM مقارنة باإذاعات الأف اأم

يف �سكل ن�سو�ض ورمبا ر�سومات غرافيك، وميكن قراءة هذه البيانات على �سا�سة جهاز الراديو. هذه البيانات قد 

حتمل دليل برنامج اإلكرتوين E.P.G  �سبيها بذلك املوجود يف اأجهزة اللتقاط التلفزيونية من الأقمار ال�سناعية. 

وربـما حتمل هذه البيانات معلومات اإ�سافية مثل نتائج املباريات والدليل الثقـافـي وحركـة البور�سة يف بلد ما. 

وهذا يحقق حالة الرتقاء بالبث الرقمي، مبا يف�سح املجال اأمام الإذاعات لكي ت�ستفيد من اآليات التفاعلية.

الرقمية والتنقية من الت�صوي�س

هنالك من يرى اأن حتويل املعلومات من التماثلية اإىل الرقمية ي�سّبب بع�ض الفقد يف حقيقتها الأ�سلية. ولكن 

اجلميع متفقون على اأنه اإذا متت هذه العملية ب�سكل جّيد فاإّن الرقمية اأف�سل، وخا�سة على املدى البعيد. 

ة حت�سل على نف�ض اجلودة اخلالية من الت�سوي�ض، 
ّ
» مثال ميكن ت�سغيل اإ�سطوانة الليزر مليون مرة، ويف كّل مر

بينما اإذا مت ت�سغيل ال�سريط العادي كالكا�سيت اأو الإ�سطوانة املعتادة ف�ستقّل اجلودة بعد فرتة من الزمن. كما اأنه، 

وكما ذكرنا �سابقا، ميكنك اأن حت�سل با�ستخدام النظام الرقمي على اأجيال من الت�سجيالت ال�سوتية اأو املرئية بدون 

 .
10

فقدان يف اجلودة، بينما تقّل اجلودة تدريجيا يف كل جيل من الت�سجيالت با�ستخدام النظام التماثلي« 

» هذا الو�سع كان يعاين منه الذين يقومون بعمليات املونتاج لت�سجيالت الفيديو من اأجل عمل م�سل�سالت 

�سهولة عند  اأكرث  املعلومات  اإذن، جتعل  الرقمية  التكنولوجيا  املتعددة.  الن�سخ  اأو عمل  الفيديو  وبرامج  التلفزيون 

معاجلتها بالكمبيوتر، مما ي�سمح لك بالقيام باإنتاج اأعمال ومهمات وموؤثرات �سوتية اأو �سوئية كان من امل�ستحيل 

.�
11

الو�سول اإليها«

ولعل اأقرب الأمثلة حلالة الت�سوي�ض هذه ميكن مالحظتها عندما يتم اإر�سال اأي نوع من الإ�سارات، فاإن كمية 

�ض 
ّ
من ال�سو�سـاء تدخل اإىل الإ�سارة لأ�سباب ل تعّد ول حت�سى :  فالإ�سارات التي يتم اإر�سالها بالراديو قد تتعر

�سو�ساء  تلتقط  رمبا  �سيء،  اأي  تلتقط  ال�سوت  وميكروفونات  الأخرى،  الإذاعية  امل�سادر  قبل  من  التداخل  اإىل 

لإ�سارات راديوية خلفية موجودة يف الأثري بدون اأن يحدث متييز بني الإ�سارات ال�سوتية وال�سو�ساء. 

وقوتها  م�ستواها  يقّل  اأي�سا  فهي  �سلكيا،  اإر�سالها  يتم  التي  الكهربائية  النب�سات  اإىل  بالن�سبة  الأمر  » كذلك 

يقّل  اأن  وبينما ميكن  التاأثريات.  اأو تخّف�ض هذه  تزيد  اأن  ال�سلك، والختالفات يف احلرارة ميكن  ب�سبب مقاومة 

اأّي  اأن  فيما  جتاوزها،  اأو  عليها  التغّلب  ميكن  و  طفيفة  تكون  اختالفات  اأّي  فاإن  اأي�سا،  الرقمي  الإر�سال  م�ستوى 

 .�
12

اختالف داخل الإ�سارة التماثلية، ميكن اأن ُيحدث حجما كبريا من الت�سويه«

بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن التكنولوجيا الرقمية جتعل املعلومات اأكرث �سهولة ودقة عند معاجلتها. ولو عدنا اإىل 

مثال �سريط الفيديو الذي ترغب يف ن�سخه، ونفرت�ض اأن الن�سخ يتم بجهاز ت�سجيل فيديو ي�ستخدم طريقة الرقمية،  

هنالك من يرى اأن 

حتويل املعلومات 

من التماثلية اإىل 

الرقمية ي�ضّبب بع�ض 

الفقد يف حقيقتها 

الأ�ضلية. ولكن 

اجلميع يتفقون على 

اأنه اإذا متت هذه 

العملية ب�ضكل جيد 

فاإن الرقمية اأف�ضل .
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يف البداية يقوم جهاز الت�سجيل بنقل املعلومات ال�سوئية الناجمة عن مكّونات كل كادر يتاأّلف منها الت�سجيل 

 )0 و1(. الآن لو اأخذنا هذا ال�سريط، 
ْ

اإىل �سريط الت�سجيل كمعلومات رقمية. اأي تتكون من �سال�سل من رقمي

وجّهزنا منه ن�سخة )لنطلق عليها كلمة جيل( ومن كل ن�سخة )جيل( عملت منها جيال تاليا وهكذا. اإن اجليل 

على  املحافظة  ن�ستطيع  وبالتايل  الرقمية،  املعلومات  اأي  الأرقام،  �سال�سل  نف�ض  من  �سيتكّون  اأكرث  اأو  مائة  رقم 

اجلودة.

ا�صت�صراف امل�صتقبل 

اأدى تطور الراديو اإىل ثورة يف الت�سالت. ففي وقت تطّوره مل يكن هناك �سوى و�سيلتني لالت�سال ال�سريع 

املختلفة.  املناطق  الإ�سارات بني  اأ�سالًكا حلمل  يتطلب  والهاتف، وكالهما  الربق   : البعيدة، همـا  املناطق  بني 

ولكن الإ�سارات التي حتملها موجات الراديو تنتقل خالل الهواء، مما مّكن املجتمعات الب�سـريـة من الت�سال 

ب�سرعة بني اأّي نقطتني على الأر�ض اأو البحر اأو اجلو وحتى يف الف�ساء اخلارجي.

كما اأدى البث الإذاعي الذي بداأ ب�سكل وا�سـع خالل ع�سرينيات القرن الع�سرين اإلـى تـحولت رئي�سية 

ة من الطالع 
ّ
ا كبرياً يف طرق الت�سلية داخل املنازل، ومّكن الّنا�ض ولأول مر يف احلياة اليومية للنا�ض، وجلب تنوًعً

على تطور الأحداث اأثناء حدوثها اأو بعد حدوثها مبا�سرة.

اأمر م�سابه ن�سهده اليوم يف التطور اجلاري يف كافة اأجهزة التوا�سل الرقمية اجلديدة، ويلعب ال�سوت دورا 

رئي�سيا يف الو�سائط املتعددة مع الفيديو وال�سور والغرافيك. ومل تعد الإذاعات و�سيلة ت�سيطر عليها احلكومات 

واملوؤ�س�سات الإعالمية واإمنا اأ�سبح باإمكان اأّي فرد منا تاأ�سي�ض اإذاعته اخلا�سة يف �سبكة الأنرتنت.

 )HD radio( هذا من ناحية ، ومن ناحية اأخرى، يجري التطور الآن يف البث الإذاعي الذي يطلق عليه

ويتميز مبا يلي :

( بدون احلاجة اإىل موجات اإ�سافية اأو عر�ض  • 	CD( قنوات بث نقية وبجودة �سوت الأقرا�ض املمغنطة

. Bandwidth نطاق ترددي اإ�سايف

•ا�ستقبال اأف�سل مع  خف�ض ا�ستهالك الطاقة. 	

•اإمكانية برجمة العديد من القنوات يف تردد واحد.  	

التقاط   Bits and Bytes والبايت«  »بالبت  النقل  تقنية  اعتمادا على  الرقمي   الراديو  ي�ستطيع  هذا 

ال�سور والن�سو�ض املختلفة، بهذا يكون قد  اأحدث معيارا منت�سرا يف العامل باأ�سره ي�ستخدم بث الربامج الإذاعية 

عرب الهوائي . 

  �الذي ي�سار اإليه اخت�سارا باحلرفني HD، هو طريقة بث اإذاعي تعتمد على البث 
13

اإّن هذا البث الرقمي

العادي العامل مبوجات   »ايه اأم« AMو مبوجات  »اأف اأم« FM. والفرق بينه وبني البث الإذاعي التقليدي 

الرقمية  الإذاعة  تقوم حمطات  الراديوية احلالية،  اإذ خالفا لالإ�سارات  املر�سلة؛  الإ�سارة  التناظري هو يف طبيعة 

باإر�سال اإ�سارة خمتلطة مرّكبة من البث العادي التناظري والرقمي معا.

ت�ضتطيع  الإذاعة 

الرقمية  اعتمادا 

على تقنية النقل 

»بالبت والبايت«

 Bytes and Bits 
التقاط ال�ضور 

والن�ضو�ض املختلفة 

.

بعد ؟ الرقمنة .. وماذا  اإىل  التاأ�صي�ص..  الإذاعة  من 
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 �هذه التقنية قيد التطوير لفرتة تزيد على عقد من الزمن. وقد اأقرت جلنة الت�سالت الحتادية - 
14

لقد ظّلت

 .FMو AM يف الوليات املتحدة با�ستخدامها عام 2002، كتح�سني اإ�سايف لنطاق املوجات احلالية  - FCC
منذ ذلك احلني، بداأ عدد من املحطات يتبّنى نظام الراديو الرقمي ولكن ببطء وحذر. وقد يعزى ذلك اإىل التكلفة 

اأنه يتطلب ا�ستثمارات كبرية يف البنية – التحتية –  اإذ  العالية لإعادة تاأهيل املحطات لبث الإ�سارات الرقمية، 

الأ�سا�سية للنظام، كذلك قد ي�ستغرق وقتا طويال جلني الأرباح. 

بتقدمي   AM  « ا�ستمرار موجات  »املحافظة على  اأرباب �سناعة الإذاعة  املا�سي، حاول  القرن  ثمانينات  يف 

فائدة  اأّي  تقّدم  اأن  بدون  اأخبارا  اأو  ا�ستديو  حوار  مواد  اإما  تقّدم  كانت  املحطات  معظم  لكن  �سترييو،  مواد 

ملمو�سة. يف ظّل هذا العر�ض التاريخي، هل ميكن اأن يقّدم الراديو فائق الو�سوح على الإيه ام والإف ام الو�سفة 

ال�سحرية لإعادة الراديو اإىل جمده الكبري خا�سة يف ظل احلقائق التالية : 

•توحيد املعايري ال�سناعية عامليا  	

•حتديات وجود الراديو الف�سائي  	

•التناف�ض مع راديو الإنرتنت  	

•التطور امل�ستمر للم�سّغالت الإعالمية املحمولة  	

• �مزايا البث الإذاعي الرقمي فيما يلي :  	15
ويلّخ�ض الدكتور �سعود كاتب

ره 
ّ
•يوفر البث الإذاعي الرقمي اإر�سالً �سوتياً فائق النقاوة مياثل نقاوة ال�سوت يف الأقرا�ض املدجمة مع حتر 	

من املوؤثرات اخلارجية التي ميكن اأن توؤثر يف البث التقليدي.

•عدد اأكرب من املحطات، مع توفري خيارات اأكرب للم�ستمعني من القنوات املتخ�س�سة. 	

•اإمكانية ا�ستقبال البيانات على �سا�سات الراديو الرقمي وبث املعلومات الرقمية عن حالة املرور واإمكانات  	
الت�سّوق على اخلطوط الإلكرتونية، حيث �سيتم تزويد بع�ض اأجهزة ال�ستقبال باأزرار خا�سة لإمتام عملية 

عملية  ينّفذ  بهاتف  الراديو  جهاز  ويرتبط   ، املحطة  عنها  تعلن  ب�ساعة  اأّي  اقتناء  يف  الرغبة  عند  ال�سراء 

الت�سال ل�سراء الب�ساعة.

البث الإذاعي الف�صائي

يعترب البث الإذاعي الف�سائي ثورة يف عامل الراديو، حيث تنقله من النظام القدمي واملوجة املتو�سطة والق�سرية 

اإىل ع�سر الف�ساء، وتربطه بتكنولوجيا الت�سال احلديثة، مما ي�سّكل بعثا جديدا جلهاز الراديو يعتمد على ال�ستقبال 

املبا�سر من القمر ال�سناعي، دون اللجوء اإىل حمطات تقوية عالية التكاليف وحمدودة الأثر. والراديو الف�سائي اأو 

راديو  هو   )Subscription Radio SR  ( ال�سرتاك  راديو  اأو   Satellite Radio ال�سناعية  الأقمار  راديو 

رقمي ي�ستقبل اإ�سارات البث من الأقمار ال�سناعية التي تغّطي جمال اأر�سيا جغرافيا وا�سعا ل يقارن معها البث 

الإذاعي الأر�سي باأي حال من الأحوال. اإذ ي�ستطيع امل�ستمع متابعة اإ�سارات البث يف جمال تغطيتها ب�سرف النظر 

اإىل جهاز  التي حتول دون و�سول هذه الإ�سارات  البنايات  اأو  اإذا كان هنالك عائق، مثل الأنفاق  اإل  املوقع،  عن 

الراديو.

يوفر البث الإذاعي 

الرقمي اإر�ضاًل 

�ضوتيًا فائق 

النقاوة مياثل نقاوة 

ال�ضوت يف الأقرا�ض 

املدجمة ، مع 

حترره من املوؤثرات 

اخلارجية التي قد 

توؤثر على البث 

التقليدي
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ويقوم عمل نظام البث الإذاعي الرقمي املبا�سر عن طريق اإر�سال الإ�سارات الإذاعية من خالل طبق اإر�سال 

�سغري اإىل قمر �سناعي ثابت يف املدار اجلغرايف، ويعيد القمر ال�سناعي مبا�سرة اإر�سال الإ�سارات اإىل املاليني من 

هناك  بل  اأر�سية  اأطباق  اإىل  ال�سناعي  القمر  اإ�سارات  التقاط  يحتاج  ول  الف�سائي(،  )الراديو  ال�ستقبال  اأجهزة 

ال�سناعية حزما  الأقمار  من  قمر  ويحمل كل  مبا�سرة،  الإ�سارة  تلتقط  راديو  مثبتة يف كل جهاز  هوائيات �سغرية 

موجهة، ومتّثل كّل منها امل�ساحة التي تغطيها قناة اإر�سال واحدة.

حمطة  تغّطيها  التي  للمنطقة  كبريا  تو�سيعا  ال�سناعي  القمر  قبل  من  الإذاعي  الربنامج  اإر�سال  اإعادة  وتعني 

الإذاعة، حيث تغّطي 14 مليون كيلو مرت مربع لكل قناة اإر�سال، فيما تعطي يف الوقت نف�سه اإ�سارة عالية النوعية 

ترتاوح ما بني نوعية اأف�سل من البث على موجة ايه ام)AM( اإىل نوعية متاثل �سوت الإ�سطوانة الرقمية )�سي دي

.)CD

حاليا توفر بع�ض اجلهات خدمات البث الإذاعي الف�سائي مع وجود عدد هائل من الإذاعات التي تبث عرب 

الأقمار ال�سناعية، ويتم التقاطها بالالقط التلفزيوين املنزيل، ولكن النوع املق�سود هنا يتم التقاطه براديو جمهز اأ�سال 

 XM واأفريقيا، وراديو اك�ض ام  واآ�سيا  اأوروبا  WorldSpace يف  الف�سائية مثل ورلد�سبي�ض  للتقاط الإ�سارات 

 ، الطق�ض  ومتابعة  والريا�سة  واملو�سيقى  الأخبار  تقّدم  ، وهذه اخلدمات وغريها   Sirius و�سريو�ض     Radio
وغري ذلك الكثري من الربامج. 

اإذاعة الإنرتنت

 Carl Malamud بوا�سطة كارل ماملود Internet Talk Radio مت تطوير اأوىل اإذاعات الإنرتنت وهي

 MBONE  :يف عام 1993،  وقد ا�ستخدمت هذه الإذاعة النا�سئة تكنولوجيا نا�سئة اأي�سا وقتها يطلق عليها

IP Multicast Backbone on the Internet. ويف فرباير من عام 1995 بداأ بث اأول راديو اإنرتنت 
نورمان  اأن�ساأه  وقد  م�ستقلة،  فرق  اإىل  املو�سيقية  براجمه  يبث  وكان   Radio HK راديو  وهو  ال�ساعة،  مدار  على 

اإعالنات يف كاليفورنيا.  New Media Lab وهي �سركة  Norman Hajjar من معمل نيوميديا  هاجار 

قبل هذه اخلدمة اأعلنت حمطة WXYC وهي راديو اف ام يف ت�سرين الأول 1994 انطالقها على ال�سبكة ، وقد 

تواىل انطالق الإذاعات من النوعني مبرور الوقت يف الوليات املتحدة ثم اأوروبا التي بداأ فيها بث راديو فريجني 

Virgin Radio من بريطانيا يف مار�ض 1996 على مدار اليوم. ثم تالحق  تطور املبادرات الفردية ، فقد اأطلق 
 GBS Radio Networks يف 1996 خدمة براجمية كاملة با�سم Guy W. Giuliano غاي جيولينو

تطورت اإىل خدمتني اإذاعيتني يف 1998 ، هما راديو مبب BombRadio وراديو لود LoudRadio  ليتم 

�سراوؤها يف ما بعد بوا�سطة موؤ�س�سة اإي ميوزيك Emusic.com ب�سفقة مالية �سخمة وقتها .

يف عام 1999، اأطلقت �سركة ا�سمها BMP اأداة براجمية متّكن اأّي �سخ�ض من بث برامج �سوتية اإذاعية يف 

متّكن الفرد من اإر�سال املواد   MP3 وهي برجمة تعتمد على ملفات MyCaster ع�سر دقائق با�سم مايكا�سرت

البث  مبعاجلة  الربنامج  ويقوم  اإليها،  ي�ستمع  �سخ�سيا  هو  يكون  بينما  الآخرين،  اإىل  مو�سيقى وغريها  ال�سوتية، من 

وت�سجيل ال�سوت يف قائمة خا�سة �سمن موقع الربنامج نف�سه، لي�سمح ملن لي�ض لهم خربات فنية متعمقة بتقدمي املواد 

ال�سوتية باأ�سواتهم، واإن�ساء اإذاعاتهم اخلا�سة بهم، ولكن هذا الربنامج ذهب بانهيار فقاعة الإنرتنت يف عام 2001. 

الراديو الف�ضائي 

يتم التقاطه بجهاز 

ُمعّد اأ�ضال للتقاط 

الإ�ضارات الف�ضائية 

مثل ورلد�ضبي�ض 

يف اأوروبا واآ�ضيا 

واأفريقيا، وراديو 

اك�ض ام و�ضريو�ض.

بعد ؟ الرقمنة .. وماذا  اإىل  التاأ�صي�ص..  الإذاعة  من 
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ُنظم  البث الإذاعي يف الإنرتنت 

البريكا�سنتغ  اأي�سا  عليه  يطلق  والذي    Peer to peerللند الند  تكنولوجيا  بوا�سطة  البث  نظام  بجانب 

Peercasting ،  يوجد نوعان من طرق البث الإذاعي، اأحدهما البث املتدفق، والنوع الثاين البودكا�ستنغ
Podcasting ، وهو طريقة م�ستحدثة تنت�سر ب�سرعة حاليا يف �سبكة الإنرتنت.

راديو  عن  يختلف  البودكا�ستنغ  باأن  علما  املتدفق،  البث  بنظام  ونبداأ  للطريقتني،  ال  مف�سّ �سرحا  هنا  ونقّدم 

الإنرتنت، فالأول يتم احل�سول على حمطاته بطريقة اأ�سبه مبا يتم يف الراديو التقليدي، اأي بتحريك موّجه املوجات 

وبالبحث عن الإذاعة املعنية، اأما البودكا�ستنغ فهو يتم بالدخول اإىل مواقع معّينة ونقل مواد �سوتية منها اإىل جهاز 

امل�ستخدم ثم ال�ستماع اإليها. 

راديو الويبكا�صت

 Brian وقد كان وراءه بريان رايال� Webcast16
هذا النوع من البث يطلق عليه ب�سكل عام الويبكا�ست 

 عرب الإنرتنت، 
ّ

Raila منذ عام 1989، وقّدمه يف منت�سف الت�سعينيات، وميّثل منطا للبث الإذاعي والتلفزيوين احلي
للم�ستمعني  تزامنيا  لتوزيعها  واحدة  مادة  لنقل  الن�سياب  طريقة  اأو  املتدفق  البث  تكنولوجيا  نظام  با�ستخدام 

وامل�ساهدين يف ال�سبكة، ويعرف  بالإجنليزية هكذا :        

 . Transmission of linear audio or video content over the Internet

روايته   يف    Daniel Keys Moran موران  دانييل  الروائي   1988 يف  نحته  الذي  الويبكا�ست  تعبري 

Armageddon Blues ت�ستخدمه جهات معتربة وقانونية للمنظمة الدولية للملكية الفكرية )الوايبو ( ومتنح 
مبوجبه بع�ض اجلهات ت�سريحا خا�سا للبث  Webcasting licenses  لّلذين يرغبون يف بث مواد �سوتية ومواد 

BBC فيديو عرب الإنرتنت ب�سكل قانوين، وتبث به اجلهات ذات ال�سمعة يف جمالت خمتلفة،  مثل البي بي �سي

وال�سي ان ان CNNوراديو وتلفزيون الأمم املتحدة واآلف اجلهات من مثيالتهم.  

الأكرث  الطرق  اأهم  هي  الإنرتنت  يف   Streaming الن�سياب  طريقة  اأو  املتدفق  البث  تكنولوجيا  وتعترب 

�سيوعا للبث ال�سوتي وبث اإذاعة الإنرتنت، وهي متّثل بديال عن ال�سوت امل�سجل، مثلما هو احلال يف ملفات واف 

WAV files والتي ل تبداأ يف العمل حتى يتم و�سول جميع مكّونات امللف. فبدلً من اإر�سال اإ�سارات ثابتة، 
منف�سلة  موجات  عرب  احلزم  تنتقل  العادة  ويف  الكومبيوتر،  اإىل  لت�سل  الإنرتنت  عرب  �سمعية  حزما  املحطة  تر�سل 

ي�ستقبل  ت�سغيلها كي  بدل  بداية،  تخزينها  الكومبيوتر على  ويعمل  مرتبة  ت�سل غري  وقد  الكومبيوتر،  اإىل  لت�سل 

اأن يحني دورها. وحتمل كل حزمة رقما  متاأخرة،  قبل  اأية حزمة  لو�سول  ل�سغل م�ساحة زمنية تكفي  قدراً كافيا 

اإىل  التو�سيل الأ�سرع. وعندما ي�ستقبل الكومبيوتر احلزم يعيدها  التي حتملها بهدف  البيانات  ليتم �سغط  خا�سا 

حجمها الطبيعي اأو يعيد �سياغة البيانات، ثم يقوم بت�سغيلها برتتيبها ال�سحيح. والنتيجة نف�ض املعلومات التي ت�سل 

بالإ�سارات الثابتة. 

وتعترب تكنولوجيا ال�سغط املعروفة بـ : MP3 هي الأكرث �سعبية يف اإمتام هذه العملية، وتليها يف الأهمية  طريقة 

ونظام   ،Windows Media Audioمبايكرو�سوفت اخلا�سة  والتكنولوجيا    ،Ogg Vorbisفوربي�ض اأوغ 

البث عن طريق 

البودكا�ضتنغ يختلف 

عن اإذاعة الإنرتنت، 

فالأول يتم احل�ضول 

على حمطاته 

بطريقة اأ�ضبه مبا 

يتم يف الإذاعة 

التقليدية.
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جتميعها  اإعادة  تتم   ثم    TCP/IPالإنرتنت بروتوكول  بوا�سطة  البتات  بث  ويتم   .RealAudio اأوديو  ريل 

وت�سغيلها، كما ذكرنا، خالل ثوان معدودة. لذا، فاإن راديو الإنرتنت يعمل مـتاأخرا عدة ثوان من بداية البث. وتتم 

عملية البث املتدفق بوجود ثالثة مكّونات رئي�سية، هي:

• 	Audio stream source م�سدر نظام البث ال�سوتي

 • 	server Audio stream repeater -) اأداة اإعادة البث ) امللقم

• 	Audio stream playback م�سّغل البث

-Shou  وهناك العديد من الطرق خللق م�سدر اأو ملقم لنظام  البث ال�سوتي،  مثل  خدمة   �ساوتكا�ست

cast التي ت�ستخدم بكرثة لبث ت�سجيالت الإم بي MP3 . وتت�سّمن الطرق الأخرى تكنولوجيا يطلق عليها 
اأوغ  مثل  املجانية  التطبيقات  بجانب   ،Streamcast �سرتميكا�ست  مثل   Open source املفتوح  امل�سدر 

فوربي�ض التي اأ�سرنا اإليها. وهذه امللقمات حتمل قوائم لع�سرات الآلف من اإذاعات الإنرتنت تغطي جمموعة ل 

ح�سر لها من الأنواع الرباجمية.

وت�سّهل امللقمات عملية الإر�سال وتوجيه البث اإىل برامج الت�سغيل، فيما يتم ا�ستخدام اأداة توجيه افرتا�سية 

باإذاعات  املت�سلة   Aggregator Links الو�سالت  جتميع  يتوىل  موقع  عن  عبارة  هي   Virtual tuner
الفرتا�سي  املوّجه  خاللها  يقوم  لال�ستماع،  منت�سرة  �سعبية  طريقة  وهذه  العامل،  حول  املذاعة  واملواد  الإنرتنت 

مب�ساعدة امل�ستمع للو�سول اإىل الإذاعة ب�سهولة بالنوع، واللغة، اأو املوقع. فعندما يقوم امل�ستمع بال�سغط على و�سلة 

ال�ستماع يقوم املوّجه الفرتا�سي بالت�سال مبلقم اإذاعات الإنرتنت لي�ستمع اإىل من يختار منها. 

اإىل  بالإ�سافة  جيدة،  نقل  ب�سرعة  مودم  على  الكمبيوتر  يحتوي  اأن  يجب  الإنرتنت،  اإذاعة  اإىل  ولال�ستماع 

ات�سال مع الإنرتنت وبطاقة �سوت و�سماعتني منا�سبتني، مع وجود برامج ت�سغيل امللفات ال�سوتية وال�سوئية، مثل 

ريل بالير Real player و برنامج ميديا بالير Media Player   وغريهما، ومتى تتوفر �سروط النقل،  فاإن 

نوعية ال�سوت الناجمة تكون اأحيانا اأف�سل من معظم حمطات الراديو التقليدية، خا�سة يف حال عدم ال�ستخدام 

الإ�سايف لالإنرتنت يف اأي عمل اآخر اأو ت�سّفح مواقع اأخرى. اأما يف حالة ال�ستخدام املزدوج لل�سبكة، وكان تدفق 

ال�سوت ي�سّغل حزم الذبذبات Bandwidth املتوفر كله، فاإنه ينجم عن ذلك بع�ض الأثر ال�سلبي يف ال�سوت 

مثل حدوث اختناق و�سماع تقطعات ووقفات يف الإر�سال.

لال�ضتماع اإىل اإذاعة 

الإنرتنت ، يجب اأن 

يحتوي الكمبيوتر 

على مودم ب�رصعة 

نقل جيدة وات�ضال 

مع الإنرتنت وبطاقة 

�ضوت و�ضماعتني 

منا�ضبتني وبرامج 

ت�ضغيل امللفات 

ال�ضوتية

بعد ؟ الرقمنة .. وماذا  اإىل  التاأ�صي�ص..  الإذاعة  من 



 مجّلة فصلّية تصدر عن اتحاد إذاعات الدول العربية

60

املراجع

�ساأن اأول بّث اإذاعي ل�سوت ب�سري عرب الهواء. ولكن اأغلب املوؤرخني، ُيرجعون الف�سل اإىل  يف  الدعاءات  من  الكثري  هناك   1
ما�سا�سو�سيت�ض،  روك، يف  برانت  من  الراديو،  موجات  بوا�سطة   ،1906 عام  الذي حتّدث،  ف�سندن،  ريجنالد  املولد،  الكندي  الفيزيائي 
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تعّد مرحلة الطفولة من اأهم املراحل فى حياة الإن�سان، فيها يتم 

تكوين مالمح �سخ�سيته، حيث تت�سّكل القيم والعادات والجتاهات 

والعقلي  اجل�سمي  منوه  م�سار  ويتخذ  وال�ستعدادات  امليول  وتنمو 

حد  اإىل  الطفل  ويعتمد  والوجداين.   والجتماعي 

كبري على عوامل التن�سئة الجتماعية، ل�سيما الأ�سرة 

معارف  من  يكت�سبه  ما  يف  الإعالم  وو�سائل  واملدر�سة 

وعادات. ويعترب التليفزيون من اأقوى و�سائل الت�سال 

وقنواته  براجمه  به  تتميز  ملا  الأطفال،  على  اجلماهريي 

واخلربات  واملعلومات  الأفكار  جت�سيد  على  قدرة  من 

لالأطفال يف م�ساهد متكاملة تعتمد على ال�سورة احلية 

جلذب  واحلركة  والألوان  ال�سوتية  واملوؤثرات  والأحلان  وال�سوت 

النتباه واإثارة الهتمام واإ�سفاء مزيد من الواقعية.

يتزايد تاأثري القنوات التليفزيون يف الأطفال بالنظر اإىل قابليتهم 

بو�سفهم  للتليفزيون  م�ساهدتهم  معدلت  وارتفاع  والتوجيه  للتاأثر 

الفئة الأكرث م�ساهدة وفقـا لطبيعتهم البيولوجية والنف�سية، وهو الأمر 

الذى اأطلق عليه الناقد الإيطايل داكاتالنو �سفة »عبيد التليفزيون« 

قيا�سا بطول ال�ساعات التي يق�سيها الأطفال اأمام �سا�سات التليفزيون 

خ�سو�سـا مّمن تقّل اأعمارهم عن ال�ساد�سة ع�سرة. )1(

ي�سف العديد من الباحثني ارتباط الأطفال بالتليفزيون مب�سطلح 

»الإدمان التليفزيوين« وب�سفة خا�سة بالن�سبة اإىل الأطفال دون �سّن 

مقارنة  للتليفزيون،  م�ساهدة  الأو�سع  ال�سريحة  ميّثلون  مّمن  املدر�سة 

اأن  اإىل  التقارير  وت�سري  الأخرى،  العمرية  باملجموعات 

�ساعات  ثلث  من  اأكرث  مي�سون  املدر�سة  قبل  ما  اأطفال 

يقظتهم فى م�ساهدة التليفزيون. )2(

دوراً  التليفزيونية  الأطفال  وقنوات  برامج  توؤدي 

باملعارف  وتزويده  الطفل  �سخ�سية  تكوين  يف  هامـاً 

مّما  معرفتها،  اإىل  الطفل  ي�سعى  عوامل  لتقّدم  والأفكار 

مداركه  وتو�سيع  واإمتاعه  وتثقيفه  توعيته  يف  ي�ساهم 

واآفاقه العلمية والفكرية وبلورة �سخ�سيته. وتوؤكد معظم الدرا�سات 

لربامج  م�ساهدتهم  معدلت  ارتفاع  الأطفال  على  اأجريت  التي 

وقنوات الأطفال.)3(  

يف  التليفزيونية  والقنوات  الربامج  دور  اإىل  الدرا�سات  ت�سري 

ال�سا�سات  اأمام  طويالً  وقتـاً  يق�سون  الذين  الأطفال  �سلوك  توجيه 

التليفزيونية يعادل الوقت الذي يق�سونه يف املدر�سة، بحيث ميكن 

النظر للتليفزيون بو�سفه مدر�سة اأخرى يف حياة الطفل، ت�ساف اإىل 

مدر�سة البيت واملدر�سة التعليمية التقليدية. 

قنوات الأطفال العربية

 الواقع واآفاق التطور

ميّثل الأطفال الفئة 

الأكرث م�ضاهدة للربامج 

والقنوات التليفزيونية، 

خا�ضة مّمن تقّل 

اأعمارهم عن 16 �ضنة 

الطــفـــــل العـــربــــي

د. هبة �صاهني 

جامعة عني �صم�ش - م�صر
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اإىل  التليفزيون لكونها الأكرث حيوية والأقرب  وتتفوق مدر�سة 

قلب الطفل، فهي مدر�سة غنية باملعلومات ل تغلق اأبوابها ول يتغيب 

معّلموها وتت�سم بالن�ساط واحليوية والرتفيه. )4(

تناولت عّدة درا�سات عربية واأجنبية مو�سوع تاأثريات التليفزيون 

اإيجابيـاً  مبا�سر،  غري  اأم  مبا�سراً  التاأثري  كان  �سواء  الأطفال،  على 

جمال  يف  التليفزيون  به  يقوم  الذي  الدور  فهم  اإطار  يف  �سلبيـاآً  اأم 

والرتبية  النف�ض  وعلم  الت�سال  درا�سات  اإطار  ويف  الطفل،  تن�سئة 

والجتماع. )5(

خطت الكثري  من املوؤ�س�سات العربية خطوة هامة يف جمال اإنتاج 

اأعمال متكاملة لالأطفال عرب القنوات الف�سائية املتعددة، وات�سعت 

الأطفال  اإىل  بالن�سبة  والختيار  الف�سائية  للقنوات  التعر�ض  فر�ض 

من خالل كّم كبري من القنوات التي تقّدم برامج الأطفال متمّيزة 

بالإثارة واجلاذبية. )6( ون�سجت التجربة باإطالق قنوات متخ�س�سة 

اإنتاج عربي متخ�س�ض للطفل ملواجهة طوفان  لالأطفال �سرعت يف 

على  واملعرو�سة  اخلارج  يف  املنتجة  التليفزيونية  للربامج  الإغراق 

والقيمية  الثقافية  الأن�ساق  تهدد  والتي  العربية  القنوات  �سا�سات 

الأمة  م�ستقبل  اأ�سا�ض  العربي  الطفل  وبو�سف  العربي،  للمجتمع 

العربية ومكمن تطورها. )7(

الأطفال  قنوات  من  مناذج  الدرا�سة  تعر�ض  يلي  وفيما   

العربية لر�سد واقعها وا�ست�سراف م�ستقبلها.

قناة ارتينز 

بداأت �سبكة راديو وتليفزيون العرب بث اإر�سالها من روما يف 

اأكتوبر 1993، ومتتلكها جمموعة دلة الربكة ال�سعودية بهدف تقدمي 

 ART خدمة اإعالمية للعرب وامل�سلمني حول العامل.  تعترب �سبكة

خمتلف  من  الأ�سرة  اأع�ساء  تـمّد  التي  العربية  ال�سبكات  اأوىل 

�سّمت  املتخ�س�سة.  القنوات  من  مبجموعة  والهتمامات  الأعمار 

قنوات راديو وتليفزيون العرب جمموعة من القنوات املتخ�س�سة يف 

الأفالم وال�سينما والريا�سة واملو�سيقى واملنوعات والأطفال. )8(

متّثل قناة ارتينز اأول قناة عربية متخ�س�سة لالأطفال، تنتمى اإىل 

جمموعة ART )راديو وتلفزيون العرب(، قّدمت قناة ارتينز الرتفيه 

لالأطفال من خمتلف الأعمار وبرامج امل�سابقات املثرية والكارتون، 

بالإ�سافة اإىل جمموعة من الأفالم الوثائقية التعليمية والثقافية التي 

تعك�ض الثـقـافـة والقيـم العربيـة، تـّم اإغالق القناة عـام 2007 يف 

اإطار ت�سفيـة جمموعـة القنـوات التـابعة لل�سبكة، حيث بيعت »قناة 

وانتقلت   ،artلـ ال�سريكة  ال�سعودية  روتانا  ملجموعة   ،»5 املو�سيقى 

2009، مت  الريا�سية يف  اإىل �سبكة اجلزيرة  الريا�سية  قنواتها  ملكية 

    Orbit Showtime ملجموعة  واحلكايات  الأفالم  قنوات:  بيع 

.)9 (Network

قناة

النيل للأ�سرة والطفل

 31 يوم  اإر�سالها  بث  يف  والطفل  لالأ�سرة  النيل  قناة  �سرعت 

 ،1998 اأكتوبر  اأوائل  مع  للقناة  الر�سمي  البث  بداأ   ،1998 مايو 

وهي  يوميـًا.  اإر�سال  �ساعة   14 والطفل  لالأ�سرة  النيل  قناة  وتبث 

تهدف اإىل تقدمي برامج تخدم الأ�سرة وت�ساهم فى التوعية ال�سحية 

والنف�سية وال�سلوكيات وتربية الأطفال، وخا�سة الأطفال املوهوبني 

وذوي احلاجات اخلا�سة، بالإ�سافة اإىل تعريف اأطفال الأمة العربية 

بالثقافات املختلفة يف الوطن العربي والعامل. )10( 

تتبع قناة النيل لالأ�سرة والطفل قطاع قنوات النيل املتخ�س�سة 

خالل  من  القناة  متويل  ويتم  امل�سري،  والتليفزيون  الإذاعة  باحتاد 

ميزانية الحتاد. تقوم ال�سرتاتيجية العامة لقناة النيل لالأ�سرة والطفل 

اأطفالها  تلعب مع  والعربية  امل�سرية  الأ�سرة  القناة جزء من  اأّن  على 

وت�ساعد يف اأعمال املنزل وت�سحك مع اجلميع لت�سنع جواً اإن�سـانيـًا 

اأ�سـريـًا مرحـًا تذوب فيه املعرفة والثقافة والعلوم والريا�سة. )11(

 MBC 3 قناة

 ،2004 عام  يف   MBC  3 قناتها   MBC جمموعة  اأطلقت 

الكارتونية  وامل�سل�سالت  الربامج  يف  متخ�س�سة  القناة  هذه  وتعّد 

لالأطفال.  كما اأنها ت�ستهدف اجليل اجلديد من امل�ساهدين ال�سغار 

الأطفال  وبرامج  العلمية  واملغامرات  الكارتون  برامج  لهم  لتقّدم 

MBC على اإ�ساعة املتعة والفائدة لالأطفال  املختلفة. تعمل قناة 3 
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من خالل ما توّفره من م�سمون اإعالمي يعرّب عن واقع الطفل العربي 

وامل�ساعدة على  والت�سلية  للرتفيه  والتثقيف وتقدمي  التعّلم  لتحقيق 

طريق  عن  الإبداعات  وتنمية  القدرات  وتطوير  املهارات  اكت�ساف 

م�سل�سالت  تتناول  والتي  الأطفال  اإىل  املوجهة  املتنوعة  براجمها 

الأك�سن واملغامرة والكوميديا والأفالم العائلية.

براجمها  مب�ساهدة  ي�سمح  اإلكرتونيا  موقعا   MBC  3 لقناة  اإّن 

عن  للتعبري  املجال  تفتح  منتديات  املوقع  هذا  وي�سّم  التليفزيونية، 

الآراء والأفكار، وتتيح التوا�سل مع اأطفال من نف�ض العمر جتمعهم 

التي  امل�سّورة  الق�س�ض  اإىل  بالإ�سافة  م�سرتكة،  واهتمامات  ميول 

والألعاب  الأدبية،  الإبداعية  القدرات  على  التعرف  يف  ت�ساعد 

الأطفال  ونادي  الهادف،  والرتفيه  الت�سلية  حتقق  التي  الإلكرتونية 

على  عالوة  الإبداعية،  والقدرات  املواهب  وي�سجع  يدعم  الذي 

الب�سمة، والأمثال  تر�سم  التي  الذكاء والّنكت  التي تخترب  الألغاز 

�ض القيم. )12(
ّ
التي تكر

قناة

اجلزيرة للأطفال

وتبث   ،2005 �سبتمرب   9 يف  لالأطفال  اجلزيرة  قناة  بث  بداأ 

وتتخذ  الدوحة،  القطرية  بالعا�سمة  التعليمية  املدينة  من  اإر�سالها 

القناة �سعاراً »من العني اإىل القلب«. تهدف القناة اإىل فتح الآفاق 

اأمام الأطفال العرب وتعزيز توا�سلهم مع بيئتهم العربية وما يحدث 

فى اأرجاء العامل، بالإ�سافة اإىل تطوير مهارات الأطفال وال�ستفادة 

وحمّبب  مب�ّسط  باأ�سلوب  املفيدة  املعلومة  لتلّقي  الرتفيه  وقت  من 

قناة اجلزيرة لالأطفال  اإطالق  تـّم  الرتبية الرتفيهية.  اإطار مفهوم  يف 

املجتمع  وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  موؤ�س�سة  بني  �سراكة  �سمن 

و�سبكة اجلزيرة الف�سائية وبالتعاون مع املوؤ�س�سة ال�ست�سارية الفرن�سية 

»لجاردير امياج الدولية « لن�سر مفهوم الرتبية الرتفيهية. )13(

الرتبوية  العربية  القنوات  اإحدى  لالأطفال  اجلزيرة  قناة  تعترب 

وتخاطب  عاماً،  و15   7 �سّن  بني  الأطفال  اإىل  املوجهة  الرتفيهية 

ال�سا�سة  عرب  العربي  العامل  يف  امل�ساهدين  من  وا�سعاً  جمهوراً 

والرتفيه  الرتبية  بني  القناة  م�سمون  يجمع  والإنرتنت.  التلفزيونية 

املعرفة  يف  حقهم  وحترتم  حتاورهم  قناةً  الأطفال  يجد  بحيث 

باللغة  براجمها  القناة  تعر�ض  عقولهم.  يحرتم  ما  على  والطالع 

العربي  الوطن  داخل  العرب  الأطفال  لتخاطب  الف�سحى  العربية 

القاهرة  اإقليمية يف كل من:  اأوروبا. وهي متتلك عدة مكاتب  ويف 

ها الرئي�سي باملدينة 
ّ
والرباط وعّمان وبريوت وباري�ض، ف�سال عن مقر

التعليمية  يف الدوحة. تنتج قناة اجلزيرة لالأطفال حوايل %60 من 

الربامج التي تبثها على مدى 20 �ساعة يومياً، وتنتقي بقية براجمها 

ت�سّم  متنوعة  برامج  وتقّدم  والتوزيع.  لالإنتاج  العاملية  ال�سوق  من 

العاملية،  املتحركة  والر�سوم  الرتفيهية  والألعاب  الرتبوية  املجالت 

jcctv. الإلكرتوين  موقعها  الأطفال.  مع  حوارية  برامج  وكذلك 

net وهو موقع تربوي ترفيهي متعدد الو�سائط. )14(

قناة

 براعم للأطفال

تعّد »براعم« قناة اأطفال ما قبل املدر�سة، ومتّثل اأول قناة عربية 

مة وموجهة اإىل هذه ال�سريحة العمرية، ومتتلكها موؤ�س�سة قطر  م�سَمّ

للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع. ترافق هذه القناة يوميـاً الأطفال دون 

�سّن ال�ساد�سة. وت�سّمم خمتلف براجمها املنتجة يف القناة اأو املنتقاة 

الأطفال  مدارك  تقوية  ت�ساهم يف  العاملية كي  الإنتاج  �سركات  من 

وتعزيز قدرة ا�ستيعابهم لالأ�سياء املحيطة بهم. وت�سعى »براعم«  اإىل 

تقدمي م�سمون تلفزيوين تربوي لتعّلم الكتابة واحل�ساب والتاآلف مع 

البيئة ومتييز الأ�سكال والألوان. )15(

قناة �سبي�س تون

العربية  القنوات  اإحدى  تون«  »�سبي�ض  تلفزيون  قناة  تعترب 

املتخ�س�سة يف الر�سوم املتحركة وبرامج الأطفال، وتتخذ �سعار »قناة 

بفرتة   2000 عام  مار�ض/اآذار  بثها يف  بداأ  وقد  امل�ستقبل«.  �سباب 

البحرين احلكومي، وانطلقت كقناة م�ستقلة  تلفزيون  اأطفال �سمن 

ان: الأول يف دم�سق والثاين 
ّ
فى �سهر يونيو 2001. يوجد للقناة مقر

افتتح يف 2004 بدبي. تبث قنوات �سبي�ض تون عدة قنوات: قناة 

»�سبي�ض تون العربية« وقناة »�سبي�ض تون الإجنليزية« التي اأغلقت يف 

باور«  »�سبي�ض  كذلك  و  راديو«  تون  »�سبي�ض  وقناة   2011/  1/  1

التطور واآفاق  الواقع  العربية   الأطفال  قنوات 
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و»�سبي�ض تون« الفار�سية. )16(

الذي   spacetoon.com تون  �سبي�ض  موقع  القناة  متتلك 

لغة  يرثي  مبا  واأبطاله  الكواكب  مبجال  تتعلق  التي  الأخبار  يبّث 

مركز  ي�سم  كما  واللغوية،  العلمية  الناحية  من  وثقافته  الطفل 

تتنا�سب  التي  الرتفيهية  الألعاب  من  جمموعة  وي�سمل  الألعاب، 

الق�س�ض  اإىل  بالإ�سافة  واهتماماتهم،  الأطفال  اأعمار  خمتلف  مع 

التفاعلية والألعاب التعليمية التي ترثي ثقافة الطفل علمياً ولغوياً 

هم  ومن  اأقرانه  مع  الطفل  توا�سل  فر�سة  املوقع  ويتيح  واجتماعياً، 

مكنوناته  عن  التعبري  جمال  له  تفتح  بيئة  �سمن  �سّنه،  مثل  يف 

من  لديه  التوا�سل  مهارات  وتطوير  اأ�سخا�ض جدد  على  والتعرف 

عددا  تون«  �سبي�ض  ت�سدر»  الإلكرتوين.  والربيد  املنتديات  خالل 

من جمالت الأطفال منها: جملة �سبي�ض تون، جملة فتيات وجملة 

همتارو وفلة وجملة فيفي وجملة دراغون بو�سرت وجملة �سبايدر مان.

قناة

 املجد للأطفال

�سعودية  ف�سائية  قنوات  جمموعة  »املجد«  قنوات  �سبكة  متّثل 

اإ�سالمية. بداأت بثها بتاريخ 6 نوفمرب  متنوعة ذات �سوابط �سرعية 

التجريبي  البث  ا�ستمر  هـ،   1423 عام  رم�سان   1 املوافق   2002
3 / 1424 هـ بداأت القناة بثها الر�سمي.   / للقناة �ستة اأ�سهر، ويف 1 

املجد  قناة  منها:  القنوات  من  املجد جمموعة  قنوات  �سبكة  ت�سم 

العامة، قناة املجد للقراآن الكرمي، قناة املجد للحديث النبوي، وتتميز 

هذه القنوات بال�ستقبال العادي املجاين، اأما باقي قنواتها فتتطلب 

م�ساهدتها ال�سرتاك يف باقة قنوات املجد وت�سمل: املجد العلمية، 

الطبيعية،  املجد  الوثائقية،  املجد  اليوم(،  )العامل  الإخبارية  اخلدمة 

املجد فّكر والعب، املجد ال�سيفية، املجد الربيعية، املجد الرم�سانية، 

تليفزيونية  قنوات  عدة  املجد  قنوات  باقة  ت�سم  كما  املجد،  ما�سة 

واإذاعية لالأطفال منها: راديو دال، املجد لالأطفال، ب�سمة لالأطفال، 

رو�سة الأطفال. )17(

تعّد قناة املجد لالأطفال اإحدى قنوات �سبكة املجد الف�سائية، 

وتبث برامج لالأطفال وكذلك بع�ض امل�سابقات والأنا�سيد. بداأ بثها 

 ،2004 يناير   23 املوافق  هـ   1424 احلجة  غرة ذي  التجريبي يف 

امل�سلم،  الطفل  اإىل  املوجهة  وامل�سابقات  الربامج  من  عددا  وتقّدم 

اأنا�سيد لالأطفال توجههم اإىل الأخالق الفا�سلة  وتت�سمن براجمها 

التي يحث عليها الدين الإ�سالمي ب�سور كارتونية اأو بر�سوم ثالثية 

الأبعاد، بالإ�سافة اإىل برامج الق�س�ض وامل�سابقات احلركية والثقافية 

وبرامج العب وتعّلم وفوازير رم�سان.

قناة ب�سمة

املجد  �سبكة  قنوات  اإحدى  لالأطفال  »ب�سمة«  قناة  تعترب 

الف�سائية، وهي قناة متخ�س�سة بالر�سوم املتحركة، و�سعارها )ب�سمة.. 

الر�سوم  م�سل�سالت  القناة عددا من  قّدمت  ور�سمة(،  ب�سمة كلمة 

املتحركة وتبث على مدار 24 �ساعة. 

راديو رو�سة

  قناة رو�سة هي اإحدى قنوات �سبكة املجد الف�سائية، وهي متّثل 

رابع قناة تطلقها املجد لالأطفال، وتتخ�س�ض يف بث برامج لالأطفال 

يف �سّن الرو�سة وقبل �سّن املدر�سة ما بني �سنتني اإىل خم�ض �سنوات، 

يتم اإنتاج براجمها يف املركز الإقليمي لقناة املجد بالقاهرة، ف�سال عن 

رو�سة           قناة   افتتاح   تـّم  وقد   بالريا�ض،  الإنتاج   بع�ض  وحدات  

يف اخلام�ض ع�سر من ذي احلجة عام 1429هـ.

قناة طيور اجلنة

هذه القناة هي اإحدى القنوات املتخ�س�سة يف برامج الأطفال، 

ها           
ّ
مقر ويوجد   العربية،   باللغة    2008 يناير    25 يوم   بثها   بداأ  

يف عّمان بالأردن، وتبث اإر�سالها من البحرين، وتقّدم اأنا�سيد واأغاين 

لالأطفال. )18(
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قناة اأجيال

ت�سّكل قناة اأجيال لالأطفال اإحدى القنوات ال�سعودية الرتبوية 

الرتفيهية املوجهة اإىل الأطفال بني �سّن 7 و15 عاماً، وهي تخاطب 

جمهورا وا�سعاً من امل�ساهدين يف العامل العربي واأوروبا عرب ال�سا�سة 

التلفزيونية والإنرتنت. بداأت قناة اأجيال لالأطفال بثها يوم 9 �سبتمرب 

2009 ب�سورة مفتوحةً عرب الأقمار ال�سناعية، ويغطي بثها التلفزيوين 
العامل العربي واأوروبا. كما ُتوّزع من قبل بع�ض �سركات الكيبل يف 

اأوروبا. وتقّدم العديد من الربامج والأفالم الكرتونية، وتعتمد يف بث 

الر�سوم املتحركة على التنويع من خمتلف الفئات والر�سوم يوميـاً. 

قامت القناة ببث الر�سوم املتحركة من �سركة ديزين ومركز الزهرة من 

الر�سوم املتحركة القدمية واجلديدة . وتهدف قناة اأجيال لالأطفال اإىل 

تر�سيخ الهوية العربية والإ�سالمية، ودعم التخاطب والتحاور ومعرفة 

ت�سم  متنوعة  برامج  وتعر�ض  والرتفيه.  والكت�ساف  والتعلم  الآخر 

املجالت الرتبوية والألعاب الرتفيهية والر�سوم املتحركة العاملية، كما 

اأن�ساأت موقعها الإلكرتوين، وهو  برامج حوارية مع الأطفال،  تقّدم 

موقع تربوي ترفيهي متعدد الو�سائط.  )19(

قناة �سم�سم

 15 هذه القناة العربية تخاطب الطفل العربي امل�سلم ما بني 3 - 

�سنة، وت�سعى اإىل اإفادة الأطفال واإمتاعهم وح�سن تربيتهم، وتر�سيخ 

ومعارفهم. كما  الأطفال  مهارات  وتنمية  ال�سمحة  الإ�سالم  مبادئ 

اإليه  بالنتماء  والعتزاز  الإ�سالمي  بالدين  التعريف  اإىل  تهدف 

واإيجاد بديل اإ�سالمي ماأمون للقنوات غري الهادفة املوجهة اإىل الطفل 

الإ�سالمي  العامل  بحا�سر  التعريف  اإىل  بالإ�سافة  امل�سلم،  العربي 

وتنمية الروابط الإ�سالمية بني اأطفال امل�سلمني والت�سجيع والتدريب 

على امل�ساركة الإيجابية يف ن�ساطات احلياة املختلفة وتنمية الذائقة 

املخزون  الإ�سالمية واإثراء  ال�سريعة  ب�سوابط  املن�سبطة  اجلمالية 

املعريف للطفل وحتفيزه على الإبداع والبتكار.)20(

قناة �سكر للطفال

الكبري  العربي  املجتمع  اأطفال  تنمية  على  القناة  هذه  تعمل 

تطوير  نحو  باأيديهم  والأخذ  فيهم،  النبيلة  الإ�سالمية  القيم  وغر�ض 

التلقني.  عن  بعيداً  املهارات  وتعّلم  القدرات  واكت�ساف  الذات 

الألعاب  من  ي�سم جمموعة  تفاعليا  اإلكرتونيا  موقعا  القناة  ومتتلك 

واملعلومات لالأطفال العرب. )21(

من خالل ر�صد مناذج لقنوات الأطفال الف�صائية العربية، 

الأطفال  قنوات  تلبية  مدى  حول  ملّحة  ت�صاوؤلت  عّدة  تثار 

تعدد  اإىل  بالنظر  العربي،  الطفل  حلاجات  العربية  الف�صائية 

قنوات الأطفال الف�صائية العربية ؟

حاجة  تلبية  من  العربية  الأطفال  ف�صائيات  متّكنت  فهل   

املالئم؟  والرتفيه  ال�صليمة  املعلومات  ومنحه  املتابع  الطفل 

التوجيه  بالأطفال يف  املخت�صة  العربية  القنوات  �صاعدت  وهل 

والت�صلية الهادفة؟ 

التي  الدرا�صات  واقع  من  ال�صابقة  الأ�صئلة  اإجابات  ت�صري 

اأجريت حول عالقة الأطفال العرب بربامج وقنوات الأطفال 

العربية اإىل العديد من  امل�صكالت التي تواجه قنوات الأطفال 

قنوات  ت�صهدها  التي  التطورات  كل  رغم  العربية،  الف�صائية 

الأطفال الف�صائية العربية، ومنها :

1 - عدم تكامل القيم: تقّدم قنوات الأطفال العربية جمموعة 
والقت�سادية،  وال�سخ�سية  واملعرفية  الجتماعية  القيم  من  متنوعة 

التي  ال�سيا�سية  كالقيم  الأخرى،  القيم  من  العديد  تهمل  لكنها 

املقّدمة وتعتمد  القيم  التكامل بني  الوطن، كما تغفل  تنّمي حب 

على التلقني وعدم مراعاة املبادئ الرتبوية التي تقوم على اإك�ساب 

الأطفال القيم عن طريق اللعب.

بالإثارة  املليئة  الأطفال  برامج  العنف من خالل  �صيوع   -  2
للطفل جتاه الآخرين  العدواين  ال�سلوك  اإىل  توؤدي  والتي  والعنف، 

نتيجة تكرار م�ساهدة العنف.

التطور واآفاق  الواقع  العربية   الأطفال  قنوات 
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النحياز مل�صكالت فئة معّينة، مبا يربز �سعف الربامج   -  3
املحلية يف ربط الطفل مبجتمعه وبيئته، والفتقار اإىل معاجلة م�سكالت 

الحتياجات  ذوي  الأطفال  مثل:  الأطفال  من  حمددة  فئات 

اخلا�سة.

املليئة  اللغة  ا�ستخدام  و�سوء  العربية  اللغة  �صعف   -  4
لالألفاظ  املنحرف  النطق  ف�سالً عن  الدخيلة،  والألفاظ  بالعبارات 

يلتقطون  الذين  الأطفال  لغة  على  يوؤثر  مــّما  العامية،  و�سيوع 

الكلمات ويرددونها يف ظل التاأثري التليفزيوين املرتاكم.

عدم خ�سوع  فى  ويتمثل  الرتبوي:  الإ�صراف  - �صعف   5
خ�سائ�ض  يراعي  تربوي  لإ�سراف  العربية  الأطفال  وقنوات  برامج 

واحتياجات الأطفال النف�سية والجتماعية والرتبوية. )22(   

اخليال  مو�صوعات  ن�صبة  ارتفاع   -  6
مقارنة  العربية،  الأطفال  وقنوات  برامج  يف 

مبو�سوعات الواقع، ويربز اعتماد غالبية اأفالم 

اخليال  ال�سا�سة  على  املعرو�سة  الكارتون 

اأمام  ي�سع  مــّما  لها،  اأ�سا�سية  كمادة  املفرط 

الطفل حلولً غري منطقية للم�سكالت، الأمر 

اخليال  عامل  يف  يعي�ض  الطفل  يجعل  الذي 

حياته  تهّم  التي  الواقعية  اخلربات  عن  بعيداً 

وجمتمعه. 

7 - تاأثر برامج وقنوات الأطفال العربية بالثقافة الأجنبية 
يف ظل ا�سترياد الربامج من من�ساإ ثقايف يختلف عن الثقافة العربية 

الإ�سالمية، مبا حتمله من اأفكار وقيم وافدة، حيث تقّدم بع�ض قنوات 

والإ�سالمية  العربية  الثقافة  عن  البعيدة  الربامج  العربية  الأطفال 

والعادات والقيم الأ�سيلة، عرب ثقافة غربية تعتمد على دبلجة الأفالم 

الغربية وعر�سها على ال�سا�سة العربية بال حذف اأو تعديل )23(   

بالرتفيه دون  العربية  الأطفال  قنوات  معظم  اهتمام   –  8
بتقدمي  القنوات  بع�ض  تتميز  كما  واملعلومة.  باملحتوى  الهتمام 

الأطفال  خيال  على  يوؤثر  ما  املفيد،  غري  باخليال  امل�سبعة  املعلومة 

ويجعلهم يف حالة من عدم فهم الواقع.

تطوير  ب�ساأن  التو�سيات  من  جمموعة  الدرا�سة  وتطرح   

قنوات الأطفال الف�سائية العربية تتناول: 

الأطفال  وقنوات  برامج  ملحتوى  امل�ستمر  التقييم  �سرورة   -  

العمرية  الأطفال وخ�سائ�سه  تراعي طبيعة جمهور  بحيث  العربية، 

واللغوية والثقافية واملعرفية. 

 - تر�سيد انتقاء برامج الأطفال الأجنبية والبتعاد عن الربامج 

املليئة بالعنف وال�سلوكيات ال�سلبية. 

 - دعم الإنتاج العربي امل�سرتك يف جمال برامج الأطفال ل�سّد 

اإىل  النق�ض يف �ساعات الإر�سال املمتدة للقنوات العربية املوجهة  

الأطفال.

كيفية  اإىل  العربي  الطفل  توجيه  يف  الأ�سرة  دور  تفعيل   -  

النتقاء وتهذيب �سلوكه،  بالإ�سافة اإىل اإجراء 

قنوات  تاأثري  لتقييم  امل�ستمرة  الدرا�سات 

الأطفال العربية يف جمهور الأطفال. 

نف�ض  علم  باملتخ�س�سني يف  ال�ستعانة   -

من  واخلرباء،  الطفل  اجتماع  وعلم  الطفل 

لالإ�سراف  متخ�س�سني  واإعالميني  تربويني 

على م�سمون قنوات الأطفال العربية. )24(   

 - مراعاة طبيعة جمهور الأطفال وخ�سائ�سه العمرية واجلن�سية 

والثقافية، من خالل تنّوع برامج الأطفال وتباينها لتلبية احتياجات 

والبيئية  والعاطفية  والعقلية  العمرية  اخل�سائ�ض  ذوي  الأطفال 

املختلفة.

اأ�ساليب العنف،  - البتعاد عن بث املناظر املثرية التي حتوي 

ومراعاة ا�ستخدام اخليال املرتبط بالبيئة، ف�سال عن تدريب الأطفال 

على الطرق املنطقية يف التفكري. )25(   

قدرة  ينا�سب  ب�سكل  الف�سيحة  العربية  اللغة  ا�ستخدام   -

الأطفال اللغوية.

يظلوا  حتى  العرب  الأطفال  حياة  بواقع  الربامج  ارتباط   -

مرتبطني ببيئتهم، منتمني اإىل ح�سارتهم العربية والإ�سالمية. )26(   

رغم تعدد القنوات العربية املوجهة 

اإىل الأطفال، فاإن احلاجة ل تزال تدعو 

اإىل تطوير الأ�ضكال الرباجمية ومزيد 

الهتمام باملحتوى، مع �رصورة 

مراعاة طبيعية اجلمهور امل�ضتهدف 

وخ�ضائ�ضه العمرية واللغوية 

والثقافية واملعرفية
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املراجع:
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و�سائل  جمهور  ودرا�سة  حتديد  يف  املقاربات  تعـّددت  لقد 

والدرا�سات  املجهودات  من  ملجموعة  نتيجة  وذلك  الإعالم، 

اجلمهور،  درا�سات  ميدان  يف  الباحثون  بها  قام  التي  والتحريات 

النظريات  من  جمموعة  اإىل  بالو�سول  جهودهم  َجـت  ُتـوِّ حيث 

تفـ�ّسـر �سلوك جمهور و�سائل الإعالم.

ت 
ّ
مر اجلمهور  درا�سات  فاإّن  نعلم،  وكما  لكن 

بتطورات ومراحل خمتلفة، بداية من النظرة التقليدية 

فيما يتعلق بالتاأثري املطلق )منبه - ا�ستجابة( و�سول اإىل 

املقاربات احلديثة والتي تدر�ض فعل التلقي )ا�ستنطاق 

املتلقي( يف حـّد ذاته.

اجلمهور  بدرا�سات  الـّلـ�سيقة  احلالية  الرهانات  وملعرفة  لكن، 

ودرا�سات التلقي حتديدا، ل بد من العودة والتذكري ببع�ض الأعمال 

املنجزة قرابة ن�سف قرن يف حقل درا�سات جمهور و�سائل الإعالم، 

وهذا عرب املراحل التالية:

)Effect paradigm(  : التاأثري  اأمنوذج  ـ   1
يعترب هذا التوجه مبثابة النطالقة احلقيقية مليدان درا�سة تاأثريات 

و�سائل الإعالم على اجلمهور، حتى واإن كان هذا الأمنوذج يعترب قدميا 

قد جتاوزه الزمن، اإل اأنه يعـّد مبثابة احللقة الأوىل امل�سـّكـلة ل�سل�سلة 

العودة  الت�سال، لذلك  اأجنزت يف ميدان بحوث  التي  الدرا�سات 

اإليه �سرورية، لأنه يعترب خلفية مهمة للتنظري والتاأ�سي�ض للدرا�سات 

الت�سال  بتكنولوجيا  تعـّلـق  ما  خا�سة  احلديثة  بعد  وما  احلديثة 

احلديثة التي تنطلق اإما من خلفية �سيكولوجية اأو �سو�سيولوجية.

اإمربيقية  م�ساهمات  اإىل  الأمنوذج  هذا  ينق�سم 

و�سائل  تاأثري  اأن  ترى  كانت  فالأوىل  نقدية،  واأخرى 

�ض لأي حاجز 
ّ
بالغ وقوّي ل يتعـر تاأثري  الإعالم هو 

ينظر  كان  التي  اجلماهري  عقول  يف  للتاأثري  ومعوقات 

متلك  ول  بال�سعف  وتتميز  احل�سود  ت�سبه  باأنها  اإليها 

الإعالم.  و�سائل  تاأثريات  من  للحماية  مقومات  اأي 

فهو الأمنوذج الذي يرى باأّن تاأثري الر�سائل الإعالمية على اجلمهور 

يتّم يف �سكل خـّطـي )�ساقويل(، حيث ي�ستجيب من خاللها كل 

فيه  توؤثر  التي  الإعالمية  للر�سائل  تقريبا  م�سابه  ب�سكل  �سخ�ض 

مبا�سرة كما يوؤّثـر �سائل احلقنة يف دم املري�ض)1(.

اإذن، فالطرح الإمربيقي الأمريكي نا�سئ من الأمنوذج التقليدي 

لـ Harold Lasswell - خا�سة واأنه يبحث عن التاأثري - ومن 

ثـّم فاإّن هذا الأمنوذج ينظر  اإىل املتلقي باأنه �سلبي، ل ميلك القدرة 

على مواجهة الر�سائل الإعالمية وفق ما يحتاج اإليه لإ�سباع حاجياته 

تطـّور درا�ضات جمهور و�ضائل الإعالم

ـ من درا�ضات التاأثري اإىل درا�ضة التلقي ـ

درا�ضات جمهور و�ضائل 

الإعالم مـرّت مبراحل 

خمتلفة، بداية من 

النظرة التقليدية، و�ضول 

اإىل املقاربات احلديثة

د. حنان �صعبان

اأ�صتاذة الإعالم بجامعة اجلزائر

درا�ضــــــــات
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ورغباته، واإمنا ر�سائل و�سائل الإعالم هي التي توؤّثـر فيه)2(.

ُر القوة الهائلة  وانطالقا من هذا العتبار، فاإّن هذا النموذج ُيـَقـدِّ

التي متلكها و�سائل الإعالم للتاأثري يف اجلماهري، وذلك من خالل 

تقنيات الإقناع والإذعان لها، وبالتايل حتقيق الأهداف التي ي�سبو 

اإليها مالكو و�سائل الإعالم لأنها ترى يف اجلمهور باأنه كتلة متجان�سة 

له نف�ض الجتاهات والقرارات جتاه ر�سائل و�سائل الإعالم.

واأخـرى  اإمربيقية  م�ضاهمات  اإىل  ينق�ضم  الأمنوذج 

الإعـالم  و�ضـائل  تــاأثيـر  اأن  تـرى  الأولـى  نقديـة، 

هو تاأثريبالغ وقوّي ل يتعـرّ�ض لأّي معوقات 

للتاأثري يف عقول اجلماهري

مدر�سة   - النقدية  النظرية  يف  فتتمثل  الثانية  امل�ساهمة  اأما 

وهي  ماركوز(  هوركهامير،  )اأدورنو،  من  كل  بريادة   - فرنكفورت 

اأّن  الأخرية  هذه  ترى  اإذ  التاأثري،  اأمنوذج  �سمن  تندرج  الأخرى 

اعتبارها  من خالل  وذلك  ثقافية،  �سناعات  تنتج  الإعالم  و�سائل 

ال�سلطات  اإيديولوجية يف يد  اأدوات  اأن و�سائل الإعالم عبارة عن 

احلاكمة توؤّثــر تاأثريا مبا�سرا يف عقول اجلماهري، وذلك من خالل 

املكـّثـف  وال�ستهالك  تقـّدمها  التي  املحتويات  من  الهائل  الكـّم 

عقول  لتخدير  ال�سلطات  ت�ستعملها  حيث  اجلماهري،  قبل  من 

النا�ض، وانطالقا من  هذا املنظور،  تعمل املدر�سة النقدية على نقد 

الثقافة اجلماهريية التي ترى باأنها اآلية للهيمنة على عقول النا�ض. 

فامل�ساهدون لي�سوا فاعلني حقيقيني واإمنا �سلبيون يتلـّقـون املنتجات 

الثقافية وي�ستهلكونها ب�سفة منطية)3(، وهذا ما ذهب اإليه )ماركوز(، 

حيث يرى اأّن ال�سناعة الثقافية اأنتجت جمتمعا ذا بعد واحد يكون 

الإن�سان فيه تابعا وذلك من خالل تقـّمـ�سه لهذه الثقافة، وبالتايل 

فاإّن هذه التبعية تفـ�ّسـر جناح املنتوج الثقايف اأمام اجلمهور الذي يف 

الر�سائل  من  هائل  ل�سيل  �ض 
ّ
معـر لكـّنـه  يختار،  ل  الأمر  حقيقة 

التي توؤثر فيه مبا�سرة)4(.

تاأثري  �سمن  تندرج  التي  الأبحاث  فهناك  ذلك،  على  عالوة 

مبا�سر،  غري  تاأثري  واإمنا  مبا�سرا  تاأثريا  لي�ض  ولكن  الإعالم  و�سائل 

وذلك نتيجة ملجموعة من املجهودات التي قام بها بع�ض الباحثني 

و)بول  مريتون(  و)روبرت  )هريتا هريزوغ(  اأمثال:  من  الأمريكيني 

بحث  منهجية  بو�سع  قاموا  حيث  كاتز(،  و)اإليهو  �سفيلد(  لزار 

اإىل  تو�سلوا من خاللها  الإعالم  و�سائل  لدرا�سات جمهور  جتريبي 

دح�ض النظرة املت�سائمة جلمهور و�سائل الإعالم)5(. ومن بني هذه 

تلك  املبا�سر؛  التاأثري  اأمنوذج  مع  قطيعة  �سـّكـلت  التي  املجهودات 

التي قام بها Paul Lazar Sfeld يف درا�سته »اختيار ال�سعب«، اإذ 

ـل من خالل بحثه اإىل مفهوم تدّفـق الت�سال على مرحلتني  تو�سّ

ـُر  يعتـِبِ »Two step-flow of communication«. حيث 

اأن الت�سال ال�سخ�سي يلعب دورا مهـّمـا يف التاأثري يف اآراء اجلمهور 

الراأي  قادة  طريق  عن  وذلك  النتخابية،  احلمالت  اأثناء  ومواقفه 

الذين ي�ستطيعون اأن يوثروا يف اجلمهور لتغيري مواقفهم)6(.

ـلت هذه النظرة اإىل احلد من فكرة التاأثري البالغ  وبالتايل، تو�سّ

اإذ اأ�سبح ينظر اإىل و�سائل الإعالم باأنها ل متلك  لو�سائل الإعالم، 

ت�ساهم  عوامل  عـّدة  هناك  واإمنا  اجلمهور؛  يف  للتاأثري  اخلارقة  القوة 

يف التاأثري فيهم، وذلك من خالل العوامل الو�سيطية كقادة الراأي 

والإدراك والنتقاء الختياريني.

الإعالم،  و�سائل  بتاأثري  يتعلق  فيما  املزدوجة  القراءة  هذه 

الدرا�سات  لبنة  تعترب  اأخرى،  جهة  من  ونقدية  جهة  من  اإمربيقية 

املتعلقة بتاأثري و�سائل الإعالم اإىل غاية بداية ال�ستينات، فالدرا�سات 

الإمربيقية ترّكز على درا�سة اأثر و�سائل الإعالم على املدى الق�سري 

الذي  والثقايف  والقت�سادي  ال�سيا�سي  بال�سياق  م�ستعينة  والبعيد 

اأما الدرا�سات النقدية فتهتم  يتدخل يف تلقي اخلطاب الإعالمي، 

باآليات التالعب يف عقول اجلماهري، فكلتا املدر�ستني كان هدفهما 

الأ�سا�سي يتمثل يف معرفة اأو الك�سف عن �سلوك اجلمهور ومواقفه 

هذا  خلفيات  عند  الوقوف  تعـّمـدنا  وقد  الإعالمي.  اخلطاب  جتاه 

كيف  ومعرفة  اجلمهور  لدرا�سات  التاريخي  التطـّور  لفهم  التوجه 

كانت له اآثار يف درا�سات اجلمهور لو�سائل الإعالم احلديثة.

والإ�صباع : الإعالم  ا�صتعمال و�صائل  ـ درا�صات   2
لقد اأدى اإدراك نتائج الفروق الفردية والتباين الجتماعي بني 

اإىل ظهور  الإعالم  بو�سائل  املرتبط  ال�سلوك  واإدراك  اجلمهور،  اأفراد 

هذا  وكان  الإعالم،  وو�سائل  اجلمهور  بني  للعالقة  جديد  منظور 

الإعالم و�صائل  جمهور  درا�صات  تطـّور 
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انتقاء  اإىل عن�سر فاعل يف  حتـّولً من فكرة اجلمهور كعن�سر �سلبي 

ـلة من و�سائل الإعالم. واختيار الر�سائل وامل�سامني املفـ�سّ

وبالتايل �سـّكـل ذلك رّد فعل لقوة و�سائل الإعالم، اأي نظرية 

التاأثري املبا�سر، ونظرية انتقال املعلومات على مرحلتني.

ال�سابق  الأمنوذج  مع  قطيعة  النموذج  هذا  �سـّكـل  اإذ 

حول  ين�سـّب  الهتمام  بداأ  اخلم�سينات  من  )التاأثري(،فابتداء 

الت�ساوؤل التايل: ماذا يفعل اجلمهور بو�سائل الإعالم؟ ولي�ض ماذا 

تفعل و�سائل الإعالم يف اجلمهور؟ وبالتايل اأ�سبح الهتمام يرّكـز 

على درا�سة ا�ستعمال )Usage( اجلمهور لو�سائل الإعالم من اأجل 

اإ�سباع رغباتهم وتلبية حاجياتهم انطالقا من اختيارات عدة متنحها 

لهم الو�سيلة الإعالمية يف حد ذاتها)7(.

بو�سائل  اجلمهور  يفعل  »ماذا  احلجة  هذه  كانت  فقد  اإذن، 

الإعالم؟«، ذات اأهمية كبرية يف دفع النقا�ض اإىل الأمام من خالل 

بداية التطـّلـع اإىل امل�ساركة الفعالة من جانب اجلمهور يف الربامج 

التلفزيونية. ومل يعد هناك حديث عن الآثار التي تخـّلـفها و�سائل 

م�ساألة  اأمام  الباب  ال�ستعمال  درا�سات  فتحت  ما  بقدر  الإعالم 

يجب  اأنه  النقاد  لحظ  اإذ  اجلمهور.  بني  ال�ستعمالت  اختالف 

النظر اإىل اجلمهور من منظور فردي، وذلك يف حدود الختالفات 

لل�سخ�سية  املكـّونة  الفردية  الفروق  الناجمة عن  بني ال�ستجابات 

يف حـّد ذاتها)8(.

والإ�سباعات  ال�ستعمالت  نظرية  فاإّن  اأخرى،  جهة  ومن 

ترّكـز على الأ�سباب اخلا�سة بالتعر�ض لو�سائل الإعالم، اأي كيف 

كما  �سلبيا،  لي�ض  اجلمهور  اإذن  الإعالم،  و�سائل  النا�ض  ي�ستعمل 

كانت تنظر اإليه درا�سات التاأثري واإمنا فاعل حقيقي يختار ما يتما�سى 

�ض والإدراك النتقائيني، اأي ا�ستعمال 
ّ
معه انطالقا من مبداإ التعـر

التعليم،  )الت�سلية،  خمتلفة  )وظائف(  لأغرا�ض  الإعالم  و�سائل 

ودوافع  فيها حاجات  تتحـّكـم  الوظائف  هذه  اأّن  اإّل  الإعالم...(. 

كة لالأفراد للتخفيف من اأعباء احلياة 
ّ
التي تعترب من العوامل املحـر

اليومية ولتحقيق التوازن النف�سي الذي ي�ساعد على ال�ستمرار مع 

الغري. وهذا من خالل احلديث الذي يجري مع اأع�ساء املجتمع اأو 

الف�ساء  اإىل  )الفردي(  اخلا�ض  الف�ساء  من  النتقال  عليه  يطلق  ما 

العمومي )املجتمع(. وهذه احلاجيات والدوافع، ما هي اإّل جمموعة 

اجلمهور)9(،  �سلوك  حتديد  على  ت�ساعد  التي  النف�سية  القوى  من 

ومن ثـّم فاإّن ا�ستخدام و�سائل الإعالم مرهون بالتباين يف احلاجات 

بني الأفراد، ويفـ�ّسـر التباين يف �سلوك التعر�ض بالكثافة ال�سديدة 

اأو حاجات  الو�سيلة حلاجة  تلبية  عدم  نتيجة  املحدود  �ض 
ّ
التعـر اأو 

اجلمهور  اعتبار  روؤية  جتاوزت  النظرية  هذه  فاإن  وعليه،  الفرد.  لدى 

ككتلة هامدة و�سلبيا ول يتوفر على اأية ميكانزمات دفاع يف امل�ستوى 

ال�سيكولوجي والجتماعي.

ـ  وال�صو�صيو  الرمزية  بالأبعاد  املرتبطة  الدرا�صات  ـ   3
�صيا�صية لو�صائل الإعالم:

كـاّل  تربط  التي  العالقة  وحتليل  بدرا�سة  التوّجـه  هذا  يرتبط 

و�سائل  مع  والإيديولوجي  والقت�سادي  ال�سيا�سي  النظام  بنية  من 

ذلك  هو  الدرا�سات  هذه  به  اأتت  الذي  اجلديد  اأّن  اإذ  الإعالم، 

التي  الجتماعية  ال�سياقات  درا�سة  على  ين�سـّب  الذي  الهتمام 

الجتاه  هذا  ظهر  ولقد  الإعالمية.  الر�سائل  تلقي  خاللها  من  يتم 

مبدر�سة  ي�سـّمـى  ما  اإطار  يف  بربيطانيا  الإعالمية  الظاهرة  حتليل  يف 

برمنغهام »Ecole de Birmingham« التي ُتـعرف اأي�سا با�سم 

الدرا�سات الثقافية.

الثقافة  نقد  تعمل على  النقدية  املدر�ضة 

للهيمنة على  اآلية  باأنها  ترى  التي  اجلماهريية 

حقيقيني  فاعلني  لي�ضوا  فامل�ضاهدون  النا�ض.  عقول 

الثقافية  املنتجات  يتلـّقـون  �ضلبـّيـون  واإمنا 

منطية ب�ضفة  وي�ضتهلكونها 

ومن بني الرّواد يف هذا الجتاه نذكر Stuart Hall الذي قـّدم 

م�ساهمة فـّعـالة يف جمال هذه الدرا�سات التي اأعطت لالإيديولوجية 

موقعا هاما يف الدرا�سات الإعالمية)10(. اإذ �سـّكـلت اأعماله حتـّول 

جذريا، �سواء فيما يتعـّلـق بالتحليل الوظيفي الأمريكي اأو الجتاه 

اإليه  اأ�سار  ما  وهذا  ث.  واملـَحـدَّ الكال�سيكي  ـه 
ْ
ب�سكلـي املارك�سي 

حتت   1973 عام  ن�سره  الذي  ال�سهري  مقاله  يف   Stuart Hall
الت�سال  �سريورة  اأن  اعترب  الرتميز(، حيث  )الرتميز/فـّك  عنوان 

 باأربع مراحل خمتلفة تتمـّثـل يف: الإنتاج والتوزيع 
ّ
التلفزيوين متـر
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وال�ستهالك واإعادة الإنتاج. فاجلمهور بالن�سبة اإىل )�ستيوارت هال( 

حلظة  اأّن  ذلك  الوقت،  ذات  يف  واملتلـّقـي  الر�سالة  م�سدر  ميـّثـل 

الرتميز ل حتيل اإىل الت�سـّور الذي حتمله املوؤ�س�سة الإعالمية ولي�ض 

اإىل توّقـعات اجلمهور فقط، واإمنا اإىل  املعايري التي تندرج �سمن العمل 

ُد الكاتب على دور املواقع الجتماعية يف  املهني)11(. لذلك ُيـ�َسـدِّ

الفئات  الإعالم عند خمتلف  و�سائل  الن�سو�ض عن طريق  تف�سري 

ظاهرة  باأنه  التلقي   Stuart Hall اعترب  ولقد  الجتماعية)12(. 

التي  الرموز  بفـّك  اجلمهور  لقيام  نتيجة  اأبعاد  ثالثة  ذات  مرّكـبة 

يتلقاها، وتتمـّثـل هذه الأبعاد يف:

الر�سالة  يدمج  املوقف  هذا  فاملتلقي يف   : املهيمن  املوقف   - اأ 

بعبارة  املر�سل.  يختارها  التي  املفردات  اإطار  يف  مقاومة  بدون  

الذوق  اأّن  اأي  الغالبة،  النظر  وجهات  املوقف  هذا  ميـّثـل  اأخرى، 

العام الغالب على النظام الجتماعي والف�ساء املهني هو املرجعية 

ـع  وُيـْخـ�سِ ُيـَكـيِّـف  اآخر اجلمهور  التاأويلية للجمهور)13(. ومبعنى 

مواقفه ملا هو �سائد يف املجتمع.

ب - املوقف املعار�ض : يقوم املتلقي يف هذه الو�سعية بفـّك 

رموز  الر�سالة التي ا�ستقبلها بطريقة معار�سة ملا كان ينوي املر�سل 

اإر�ساله)14(. اأي يقوم املتلـّقـي بقراءة الر�سالة بناء على اإطار مرجعي 

خا�سة  يحدث  وهذا  اإليها)15(.  ينتمي  التي  للبيئة  وروؤية خمتلفة 

عندما تكون اجتاهات الفرد معار�سة للخطاب الإعالمي، ويظهر هذا 

مثال، يف تلقي خطابات الأحزاب ال�سيا�سية من قبل اأفراد جمهور 

ل ينتمي اإليها.

ج - املوقف املفاو�ض : ويتـّم يف هذه الو�سعية فـّك رموز الر�سالة 

عن طريق دمج عدد مالئم من العنا�سر املعار�سة واملالئمة يف ذات 

والقيم  الدللت  من  بتبـّنـي جزء  املتلقي  يقوم  اأي  الوقت)16(. 

املهيمنة، لكنه ي�ستمـّد من واقعه املعي�ض بع�ض احلجج املتوافقة معه 

وذلك لرف�ض بع�ض القيم املهيمنة والتي ل تخدمه)17(. مبعنى اأن 

ويعـّدل  اأهدافه  مع  وتتما�سى  تالئمه  التي  الأفكار  يتقّبل  املتلقي 

الأفكار التي تعاك�ض موقفه.

وب�سفة عامة، يعمل الباحثون يف اإطار هذا الجتاه على حماولة 

درا�سة ر�سائل و�سائل الت�سال - خا�سة التلفزيون - والواقع املعي�ض 

يف الوقت نف�سه عرب تف�سري الكيفية التي تعمل من خاللها الر�سائل 

الإعالمية واجلمهور يف اإنتاج اأنظمة للرموز والر�سائل امل�سرتكة؛ وذلك 

والثقافية  وال�ستهالكية  ال�سلوكية  الأمناط  بع�ض  تف�سري  طريق  عن 

التي يرّكـز عليها التلفزيون وعالقتها بالعامل املعي�ض)18(.

متلك  ل  باأنها  الإعالم  و�ضائل  اإىل  ُيـنظر  اأ�ضبح 

هناك  واإمنا  اجلمهور؛  يف  للتاأثري  اخلارقة  القوة 

عـّدة عوامل ت�ضاهم يف التاأثري فيهم

وتعترب الدرا�سات الثقافية ر�سائل الربامج التلفزيونية جمموعة 

من الن�سو�ض املعـّقـدة التي ي�سارك املتلقي يف فك رموزها وت�سكيل 

ُيـكـّون  الذي  امل�ساهد  ن�ساط  فكرة  على  ترّكـز  اأنها  اأي  معانيها، 

املعاين املختلفة يف اإطار الخت�سا�سات والهتمامات التي توّفـرها 

املدّونات امل�سرتكة للجمهور والقائمني بالت�سال )املنتجون للر�سائل 

الإعالمية(، اإذ اأّن الدور الأ�سا�ض الذي ترّكـز عليه قاعدة )الت�سفري/

فـّك الت�سفري( يتمثل يف النقاط التالية:

قبل  من  خمتلفة  بطرق  �سفرتها  فـّك  يتم  الر�سالة  نف�ض  ٭ 

اجلمهور املتلـّقـي.

٭ حتتوي الر�سالة الإعالمية الواحدة على اأكرث من قراءة.

باإ�سكالية  الإعالمية  الر�سالة  فهم  م�ساألة  ترتبط  ٭ 

ممار�ستها)19(.

يف  الأ�سا�ض  التقليد  تعترب  والتي  امل�ساهمة  هذه  فاإّن  وبالتايل، 

درا�سات التلقي، تنطلق من اعتبارات عـّدة تتمـّثـل يف الرتكيز على 

الن�ض يف حد ذاته وخمتلف التاأويالت التي ُيـن�سئها الفرد املتلـّقـي 

الختالفات  مبداأ  يوؤّكـد  مـّمـا  الن�سو�ض،  ملختلف  قراءته  نتيجة 

الفردية يف تلقي الر�سائل الإعالمية وتف�سريها.

التلــّقــي : ـ درا�صة   4

حول  ال�سائدة  العتقادات  تغـّيـرت  الثمانينات،  من  ابتداء 

تاأثريات و�سائل الإعالم يف اجلمهور، اأي ماذا تفعل و�سائل الإعالم 

يف اجلمهور؟ اإذ اأّن فهم �سلوك اجلمهور اأ�سبح ي�سـّكـل حجر الزاوية 

يف درا�سات التلقي، وبات مقرونا بفكرة درا�سة املتلـّقـي يف حـّد ذاته. 

الإعالم و�صائل  جمهور  درا�صات  تطـّور 
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املر�سلة  الر�سائل  على  يرّكـزون  التقليد  هذا  الباحثون يف  يعد  ومل 

التي  الر�سالة  حول  يدور  اهتمامهم  اأ�سبح  واإمنا  الـُم�سـّمـمة،  اأو 

يرتبط  ما  وهذا  املتلقي(.  )ا�ستنطاق  املتلقي  من  فعال  ا�ستقبالها  مّت 

ارتباطا وثيقا بالإجابة عن ال�سوؤال التايل: ماذا يفعل اجلهور بو�سائل 

من خالل اأمنوذج ال�ستعمال   Katz ـل اإليه الإعالم؟ الذي تو�سّ

والإ�سباع، وبعبارة اأخرى فاإّن حمتوى الر�سالة يتجاوز بكثري الق�سد 

الأ�سلي ملر�سله، حيث اإّن املتلقي اأ�سبح ميـّثـل جزءا من جماعات 

دوره  ويتمـّثـل   ،)Communauté interprétative( تاأويلية 

يف فـّك رموز الر�سائل التي ا�ستقبلها متفاعال معها؛ نتيجة ملجموعة 

من التفاعالت مع الر�سالة يف حـّد ذاتها ومع اأع�ساء اجلماعة)20(. 

والتاأويالت  التفاعل  »باأمنوذج  ُيـعرف عند )دافيد موريل(  ما  وهذا 

 من خالله على اأّن الفروق 
ّ
للن�سو�ض الإعالمية«)21(. والذي يقـر

اأهمية  على  ي�سـّدد  لكنه  بالفعل،  موجودة  التف�سري  يف  الفردية 

يفـ�ّسـر  التي  الطرق  ت�سكيل  الفوارق الجتماعية والقت�سادية يف 

الثقايف  التقا�سم  التلفزيون وذلك عن طريق  بها جتاربهم مع  النا�ض 

امل�سرتك للمدّونات)22(.

وانطالقا من هذا املنظور، فقد تـّم النتقال خالل ن�سف قرن 

من النموذج الذي يفـ�ّسـر فعل و�سائل الإعالم انطالقا من امل�سدر 

اأو من املر�سل، اإىل النموذج الذي يعطي الدور الإيجابي )الن�سط( 

للمتلقي ل�ستنتاج دللت معاين اخلطاب الإعالمي املوجودة يف 

-Un (  بيئته. وبعبارة اأخـرى من منـوذج اأحادي الجتاه اأو �ساقويل

Convers -( حتاوري  اأو  تفاعلي  منوذج  اإىل   )directionnel
tionnel( لعملية الت�سال. واأ�سبح احلديث يدور حول �سريورة 
 Sonia الت�سـال �سمـن منـوذج )نـ�ض/قارئ(، اأو كما تطلق عليـه

 Un public ناقد  م�ساهد  ن�سط،  باأنـه جمهـور   Livingstone
.)actif، un téléspectateur critique)23

ـُد بها اأفراد اجلمهور  ويبحث هذا النموذج يف الطريقة التي ُيـَولِّ

اأن  اأي  الإعالمي،  للخطاب  قراءتهم  خالل  من  اخلا�سة  معانيهم 

اأو�ساع  يف  خمتلفني  لأنا�ض  خمتلفة  اأ�سياء  تعني  قد  الن�سو�ض 

اإليه  ي�ستمع  اأو  يقراأ  اأو  ي�ساهد  ما  على  يرّكـز  فهو  خمتلفة)24(. 

اجلمهور يف و�سائل الإعالم، وعلى املعاين التي تنتج نتيجة تف�سري 

الن�سو�ض الإعالمية)25(.

تزاوج  اإّل  هو  ما  اجلديد  الجتاه  هذا  اإّن  القول  ن�ستطيع  اإذن، 

اإطار  يف  النقدية  واملدر�سة  الوظيفية  املدر�سة  من   كل  جلهود 

القارئ  اأ�سحت تويل عناية خا�سة مل�ساألة  التي  الثقافية  الدرا�سات 

-Le m فاإّن منوذج )الن�ض/القارئ(  )و�سياق التلـّقـي، وبالتايل 

التلقي  ميدان  يف  مهمة  زاوية  �سـّكـل   )dèle texte/lecteur
ية 

ّ
ب�سفة عامة، والذي يثبت حقيقة املتلـّقـي الذي �سارت له حـر

يف اإن�ساء الدللت مثلما يفهمها، وهذا ما لـّخـ�سه الباحث )دانيال 

ديان( Daniel Dayan يف مقاله اأ�سرار التلقي«:

اأّن املعنى ل يوجد كامال داخل الن�ض: وذلك من خالل   -

قدرة املتلقي على اإ�سفاء وا�ستنتاج معاٍن ودللت جديدة)26(.

- اأّن درا�سات التلقي تعيد النظر يف املتلـّقـي، وذلك من خالل 

امل�ستهلك،  الن�ض  رموز  لفـّك  تاأويلية  بقدرة  ومتـّتـعه  الن�سط  دوره 

كما ميكنه اأن يقاوم �سغوطات اجلماعات الإيديولوجية التي تفر�ض 

على  املتلـّقـي  قدرة  فاإّن  وبالتايل  املعاين،  من  معـّيـنا  منطا  عليه 

املتلفزة   )Polysémie( الن�سو�ض  معاين  بتعـّدد  مرتبطة  التاأويل 

)الـُمـَبـّثـة(.

دور  فيه  يكون  اجتماعي  �سياق  �سمن  يحدث  التلقي  اأن   -

املتلقي اإيجابيا، يقوم من خالله بت�سكيل دللت الن�ض، وبالتايل 

فاإّن هذه الدللت ت�سـّكـل حمور اهتمام الدار�سني ولي�ض الن�ض 

يف حد ذاته.

- من غري املعقول القيام، ب�سفة اآلية، بفـّك رموز ر�سالة مثلما 

مت ت�سفريها، لأنه يوجد هناك تباين وا�سح بني �سياق التلقي وتعدد 

املدّونات)27(.

اجلمهور  والإ�ضباعات:  ال�ضتعمالت  نظرية 

لي�ض �ضلبيا، كما كانت تنظر اإليه درا�ضات التاأثري، 

واإمنا فاعل حقيقي يختار ما يتما�ضى معه

وبالتايل فقد �سـّكـل هذا النموذج طفرة نوعية يف درا�سات التلقي 

»بحوث  ا�سم  ُف حتت 
َ
ُيـْعـر والذي  الت�سالية  اأو  منها  الأدبية  �سواء 

الإعالم  و�سائل  ا�ستخدام  اأّن  تثبت  التي  اجلديدة«)28(،  اجلمهور 

يتوّقـف على الفروق الفردية والجتماعية التي يتمـّيـز بها كل فرد.
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باأّن اجلمهور لي�ض �سلبيا ول  ومن ثـّم، فاإّن هذا الأمنوذج يري 

جمهورا  هناك  ولكن  الكلمة(  معنى  )باأمت  ح�سد  جمهور  يوجد 

خمتلفا ون�سطا، وهذا ما تلـّخـ�سه )اإين اآنغ( Ien Ang يف مقالها 

 Culture« عنوان:  حتت   )Hermès  -  1993( مبجلة  املن�سور 

et Communication«: هناك مو�سوعات خمتلفة يف و�سائل 
امل�ساهدين، لأّن  قيم ومواقف  باختالف  الإعالم يختلف اختيارها 

الأفراد يف املجتمعات الإعالمية احلديثة معـّقـدون وخمتلفون، كما 

اأّن ن�سو�ض الثقافة اجلماهريية هي الأخرى معـّقـدة وخمتلفة، اإذن 

ا�ستعمالت اجلمهور لها تنتج ثقافة معـّقـدة»)29(.

هذا النموذج يرى اأن اجلمهور لي�ض �ضلبيا ول 

يوجد جمهور، ولكـّن هناك جمهورا خمتلفا ون�ضطا

يخ�سع  اإيجابي  ن�ساط  هو  التلقي  فاإّن  قيل،  ملا  وتبعا  اإذن، 

اإىل  بنا  يوؤدي  هذا  فاإّن  وبالتايل  املتلقي؛  واهتمامات  لختيارات 

بفعل  تتعـّلـق  التي  ال�سهرية  الأربع  الأطروحات  اإىل  ق 
ّ
التطـر

التلقي؛ األ وهي:

 Quatre thèses sur la( الأربع  واأطروحاته  التلـّقـي   -

)réception

يتعلق احلديث عن و�سعية التلقي حتما باحلديث عن مفهوم 

رئي�سيتني،  مقاربتني  من  انطالقا  اإليه  النظر  تـّم  الذي  اجلمهور، 

املتلقي  فيها  التي يكون  التاأثري،  يدور حمورها حول حتمية  الأوىل 

د م�ستهدف �سلبي ل يحـّق له اإ�سفاء تعديالت على �سريورة 
ّ
جمـر

الت�سال، اأما الثانية فهي تلك املتعلقة بالروؤية الرتباطية اأو الن�سبية 

)Vision relativiste( التي تتداخل فيها عـّدة متغريات لتف�سري 

وجتربته  املتلقي  �سخ�سية  من  انطالقا  الإعالمية  الر�سائل  وتاأويل 

املرتاكمة، اأي اأّنـها تدر�ض فعل التلقي يف حّد ذاته.

لكن، على الرغم من اختالف جوهر هاتني املقاربتني، اإّل اأّن 

الإعالمية،  املمار�سات  حقل  يف  غائبة  تكون  تكاد  الثانية  املقاربة 

ولكـّنـها حا�سرة يف بع�ض احلقول الأكادميية، خا�سة تلك املتعـّلـقة 

التفاعلي والأبحاث  Palo Alto حول الت�سال  باأعمال مدر�سة 

املنجزة يف اأملانيا حول جمالية التلقي)30(.

اأربع  اإىل  ق 
ّ
نتطـر اأن  الآن  نوّد  التقدمي،  هذا  من   وانطالقا 

اأطروحات تتعـّلـق مبجال البحث يف ميدان التلقي، والتي اتخذتها 

املقاربة الثانية كاأ�سا�ض تنظر اإىل التلقي باأنه بنية حقيقية تدور حول 

الإعالمية،  للم�سامني  ا�ستقباله  يف  املتلقي  م�ساركة  ديناميكية 

وتتمثل هذه الأطروحات يف ما يلي:

بفعل        القيام  يعني   ، )ال�صتقبال(  التلقي   -  1
)Recevoir، c’est agir(: يعني التلقي يف هذا املقام ت�سل�سل  

ورقة  ما:  عمال  مبا�سرة  يواجه  عندما  فاملتلقي  املنجزة،  الأعمال 

كتاب، �سريط فيلم )Pellicule du film(، خلفية املل�سقة، فهنا 

ل توجد معان، ول اأثر للمعاين، لكن هناك اأ�سكال، اأ�سوات، يعمل 

وعي املتلقي يف هذه اللحظة على تقدمي دللت لأنه قد قام بتخزين 

معاين  تكـّون  الأفعال  تعاقب  فاإّن  وبالتايل  تلـّقـاها،  التي  الرموز 

ي�سـّكـل  هنا  فالتلقي  الأول،  يف  واجهها  التي  وال�سور  الأ�سكال 

ن�ساطا اأ�سا�سيا لتكوين املعنى نتيجة ل�ستقبال اأ�سكال خمتلفة، كما 

يلعب النتباه دورا هاما يف هذه املرحلة، حيث يقوم املتلقي باختيار 

واإق�ساء الأفكار وذلك من اأجل الفهم، وهذا يرتبط بالدرجة الأوىل 

ح 
ّ
بنوعية املو�سوعات التي ي�ستقبلها املتلقي، ويقوم مبلء ما مل ي�سـر

به الن�ض عن طريق جتربته ال�سخ�سية، لأن الن�سو�ض لي�ست دائما 

كاملة واإمنا املتلقي هو الذي ميالأ الفجوات التي حتملها)31(.

 Recevoir،( يعني معاي�صة ثالثة عوامل التلقي   - 2
c’est mener trois »vies«(: يرتبط التلقي يف هذه الأطروحة 
بالعالقة التي يقيمها املتلقي مع الن�سو�ض التي يتلقاها وذلك من 

خالل ما ي�سـّمـى بعملية امل�ساركة. وتتـّم هذه امل�ساركة من خالل 

ثالثة م�ستويات )عوامل( نوجزها يف ما يلي)32(:

 - امل�ستوى الأول : هنا املتلقي تربطه عالقة بني نظام من الرموز 

مبقارنة كل  املتلقي  يقوم  اإذ  مثال(،  الأ�سوات  )كالألوان،  امللمو�سة 

ما يتلقاه يف العامل الرمزي )و�سائل الإعالم( مع ما هو موجود يف 

العامل املادي )احلقيقي(، علما باأن املحيط الرمزي ما هو اإل حميط 

تابع للعامل الثاين )املادي(، فهنا املتلقي ي�ستقبل خمتلف الأفعال 

اخلا�سة عن طريق اإدراكه ومراقبته لبيئته.

من  نوع  اإحداث  امل�ستوى  هذا  يف  يتـّم   : الثاين  امل�ستوى   -

الإعالم و�صائل  جمهور  درا�صات  تطـّور 
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برتكيز  يتعلق  ما  وهذا  املتلقي،  يتلقاها  التي  الر�سالة  مع  التفاعل 

واإمياءات  ال�سخ�سيات  ل�سلوك  فهمه  طريق  عن  ي�ستقبله  ملا  انتباهه 

هنا  الإعالمية،  الر�سالة  يف  املوجودة  املناظر  وخمتلف  وجوههم، 

املتلقي يقوم باإ�سدار رد فعل يتعلق بال�سحك، اأو اخلوف اأو حدوث 

نوع من املفاجاأة.

- امل�ستوى الثالث : يقوم املتلقي يف هذا امل�ستوى مبقارنة ما تـّم 

ونقد كل  تقييم  اأجل  ال�سابقني وذلك من  امل�ستويني  م�ساهدته يف 

ما تـّم ا�ستقباله، وبعبارة اأخرى، التعلم ملا تـّم م�ساهدته يف الر�سالة 

الإعالمية، وذلك من اأجل تخـّطـي العقبات التي �سوف يواجهها 

يف حياته.

 Recevoir،c’est( التعبري  يعني  التلقي   -  3
اإ�سهار،  )فيلم،  الت�سال  �سكل  كان  كيفما   :)s’exprimer
التي  الدللت  باختالف  يختلف  التلقي  مو�سوع  فاإّن  مل�سقة(، 

اإقامة  من  مينع  هذا ل  اإذ  املرتاكمة،  لتجربته  نتيجة  املتلقي  يكـّونها 

مقارنات بني كل ما ي�ستقبله املتلقي، اإذ هنا يتـّم التعبري عن كل ما 

ويتـّم  الأحكام،  واإ�سدار  النفعالت،  طريق حدوث  عن  ا�ستقبله 

ذلك من خالل اأربع مراحل يظهر من خاللها املتلقي �سرحه وفهمه 

للن�ض الإعالمي)33(:

- �سكل املو�سوع الذي ي�ستقبله واملعرفة التي يك�سبها، ت�سمح 

للمتلقي مبقارنة كل ما ا�ستقبله.

- ف�سول املتلقي لفهم الن�ض، ي�ساعده على اكت�ساب نوع من 

الفائدة التي من خاللها ي�ستطيع املتلقي اأن يقـّيـم ويحكم على ما 

تـّم ا�ستقباله.

للر�سالة،  تلـّقـيه  اء 
ّ
جـر من  املتلقي  يـّتـخذها  التي  املواقف   -

هي الأخرى تدّل على املغزى الذي فهمه املتلقي من الر�سالة.

- تلعب اآفاق توقعات املتلقي وذوقه، دورا هاما يف �سرح وفهم 

الن�ض الذي يتلـّقـاه.

اإذن التلقي يف هذه الأطروحة هو مواجهة، �سريورة غري منقطعة 

وذلك عن طريق املقارنة بني الن�ض الذي ا�ستقبله املتلقي وخربته 

احلكم  مفادها  نقطة  على  الأطروحة  هذه  ترّكـز  وبالتايل  ثقافته،  اأو 

وتقييم الأذواق املوجودة يف الن�ض.

 Recevoir، c’est( يعني ت�صكيل �صور التلقي   -  4
التلقي هو نظام من الأ�سكال، لأن  اإّن   :)faire des figures
اإىل  اإدراكه  يف  ا�ستقباله  تـّم  ما  كل  وحتويل  بو�سف  يقوم  املتلقي 

اأ�سكال و�سور، وبالتايل يوؤ�س�ض دللت خمتلفة، ويتـّم ذلك وفق 

احلزن،  كالفرح،  عواطف خمتلفة،  باإ�سدار  تتعلق  متعددة  عمليات 

فيها  تتداخل  �سور(  )ت�سكيل  العملية  وهذه  التعاطف،  احلما�ض، 

جتربة وخربة املتلقي ال�سابقة.

ولفهم كل ما يتلـّقـاه، ل بـّد له من بذل جمهود يتعلق باإدراكه 

ملختلف الأحداث وو�سع خامتة لكـّل ما ي�ستقبله. 

ال�سل�سلة  لت�سكيل  الأوىل  احللقة  العمليات  هذه  ت�سـّكـل 

اإىل ا�ستقبال  باملتلقي  ال�سورية، كما ي�سـّكـل الدافع الذي يوؤدي 

العمل - �سواء كان مكتوبا اأو م�سموعا اأو �سمعيا ب�سريا - اأهـّمـية 

وميـّثـل  يتلـّقـاه،  الذي  للن�ض  ت�سكيل �سور خمتلفة  ت�ساعد على 

خمتلفة،  �سور  ت�سكيل  اإىل  توؤّدي  التي  الثانية  احللقة  الدافع  هذا 

اإذ ي�ساعد املتلقي على ت�سكيل دللت عن طريق ترجمته للن�ض 

التي تظهر يف �سكل رجع �سدى الذي ميـّثـل يف حـّد ذاته احللقة 

اأنواع  هناك  تكون  ما  وعادة  ال�سور،  ت�سكيل  �سل�سلة  يف  الثالثة 

خمتلفة من رجع ال�سدى نوجزها يف ما يلي)34(:

- النفعالت الناجتة من جراء ا�ستقبال الن�سو�ض.

مبا�سرة -  بطريقة غري  التي حتدث  الن�ض  اأحداث  تطورات   -

وهنا نق�سد فيلما اأو رواية - جتعل املتلقي يعي�ض يف عامله اخليايل.

منا�سبـة،  بطريقـة  اإدراكه  طريق  وذلك عن  الن�ض  معاي�سة   -

مما يوؤّدي اإىل ت�سكيل اآراء خمتلفة.

- احلوافز التي توؤدي اإىِل تبّني �سلوك معـّيـن، ك�سلوك ال�سراء 

بالإ�سهار  تتعلق  املتلقي  ي�ستقبلها  التي  املادة  اإذا كانت  ما  يف حالة 

ملنتوج ما.

)ال�ضتقبال(  التلـّقـي  الأربع:  التلـّقـي  اأطروحات 

يعني: القيام بفعل - معاي�ضة ثالثة عوامل: )العالقة 

 - التعبري  يتلقاها(  التي  الن�ضو�ض  مع  املقامة  

ت�ضكيل �ضور
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هذه  حدوث  طريق  عن   
ّ
ميـر التلقي  فعل  فاإّن  قيل،  ملا  وتبعا 

يف  ولكنها خمتلفة  مراحلها  ثابتة يف  هي  التي  الأربع  الأطروحات 

جوهرها من متلـّق اإىل اآخر، لأّن النظريات احلديثة اأكدت اأن مبداأ 

الفروق الفردية، والتجربة واخلربة ال�سابقة للمتلقي تلعب دورا كبريا 

الذي يوجد  ال�سياق  باختالف  اإ�سفاء دللت متباينة تختلف  يف 

فيه املتلقي، ومن ثـّمـة فاإّن لكـّل واحد قراءة خا�سة به.

الدللت  باختالف  يختلف  التلـّقـي  مو�ضوع  اإّن 

التي يكـّونها املتلـّقـي نتيجة لتجربته املرتاكمة، 

اإذ يتـّم التعبري عن كل ما ا�ضتقبله عن طريق حدوث 

النفعالت واإ�ضدار الأحكام

وكخال�سة ملا وقع التطرق اإليه يف �سائر النقاط ال�سالفة الذكر، 

باأنه  اإليه  النظر  ميكن  الإعالم  و�سائل  جمهور  درا�سات  تاريخ  فاإّن 

�سل�سلة من التطورات، اأّولها �سـّددت ال�سلطة على الن�ض )الر�سالة( 

اجلمهور،  على  الإعالم  و�سائل  تخـّلـفها  التي  الآثار  حتمية  اأي 

واآخرها منحت ال�سلطة للجمهور �سواء من خالل اختياراته وانتقائه 

من  ي�ستنتجها  التي  والدللت  جهة،  من  ي�ساهدها  التي  للربامج 

اأ�سبح �سـّيـد  باأّن الفرد امل�ستهلك  جهة اأخرى، وهذا وفقا ملا يقال 

اختياراته يف عامل اإعالمي مليء بالربامج، وهذا ما يوؤدي اإىل اإزالة 

اإذن ل�سلطة  املبا�سر لو�سائل الإعالم ومنحها  التاأثري  الـّلـب�ض حول 

املعنى والتاأويل املوجودة لدى املتلقي الفرد يف حـّد ذاته وذلك من 

خالل عملية الت�سال التي يقال اإنها ت�سبه الأرك�سرتا وفق العملية 

التالية: اإنتاج - انتقال - توزيع - ا�ستهالك - اإعادة اإنتاج)35(.
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�ساأنطلق يف تناويل لهذا املو�سوع من خرب ن�سرته جريدة »الوطن« 

ال�سعودية يف 19 اأبريل 2010، وقد عنونت اجلريدة خربها بال�سكل 

التايل: »38 يف املائة من مراهقي اخلليج ي�ساهدون 

القنوات الإباحية«)1(. وت�سيف ذات اجلريدة 

اأن الأمر يتعلق باملراهقني الذين ترتاوح اأعمارهم 

بني 14 و20 �سنة، واأن 90 يف املائة من الأطفال 

�سنوات  و9   7 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 

يجل�سون اأمام التلفزيون من 5 اإىل 6 �ساعات يف 

اليوم، و87 يف املائة من الأطفال الذين ترتاوح 

اأعمارهم من 9 اإىل 12 �سنة ي�ساهدون القنوات 

الف�سائية العاملية، و63 يف املائة مـّمـن ترتاوح اأعمارهم من 12 اإىل 

14 �سنة ي�ساهدون القنوات الف�سائية بعد نوم اآبائهم.

الأ�سري  الجتماعي  امل�ست�سار  عليها  اأ�سرف  التي  الدرا�سة 

النظر  وبغـ�ّض  نتائجها،  تن�سر  اأن  اأمتنى  والتي  طاهر،  بن  حـّجـي 

تقـّدم  فاإنها  وحجمها،  العـّيـنة  وطبيعة  املعتمدة  املنهجية  عن 

بامللمو�ض موؤ�سرا على تلك العالقة اخلطرية بني الإعالم من جهة 

تزال خارجة عن  اأخرى، عالقة ل  وال�سباب من جهة  والأطفال 

املـّطـرد  التنامي  رغم  العربي،  وطننا  يف  وال�سبط  التحكم  نطاق 

قليل منها ما هو هادف يخدم  والتي لالأ�سف  العربية  للف�سائيات 

العربية الإ�سالمية. ال�سباب وق�سايا الأمة  ق�سايا 

و�ساأرّكــز على جمموعة من املقرتحات تخدم 

ق�سايا الإعالم املوجه اإىل ال�سباب وتهــّذب ذوق 

هذه ال�سريحة من املجتمع، وهي مقرتحات ل اأّدعي 

اأنها ت�ستند كـّلـها اإىل قاعدة علمية لكن جزءا منها 

 على املالحظة املو�سوعية كاإعالمي وكباحث 
ّ

مبنـي

وم�سوؤول اإعالمي.

وقد ق�سمت املو�سوع اإىل خم�سة حماور تطرح 

املوّجه  بالإعالم  النهو�ض  على  نافذة  وتفتح  مفاهيمية  اإ�سكالت 

اإىل ال�سباب.

املحور الأول:

ف اإىل ال�صباب؟
ّ
التعريف والتعـر

اإن اأول ما يعرت�سنا ونحن ب�سدد احلديث عن ال�سباب هو عن 

والتفاعالت  والتطورات  العوملة  ظل  ويف  فال�سباب  نتحـّدث؟  من 

التي �سار يعرفها املجتمع العربي الإ�سالمي، جعلت من هذه الفئة 

اأدى  مما  علمية...(،  )ثقافية،  الأ�سعدة  خمتلف  على  تاأثرا  الأكرث 

عقلنة العالقة بني ال�ضباب والإعالم...!

مع تراجع دور املوؤ�ض�ضات 

التقليدية  كالأ�رصة واملدر�ضة.. 

برز اإىل ال�ضطح دور 

التكنولوجيا احلديثة لالإعالم 

والت�ضال كحاملة مل�ضامني 

ور�ضائل توؤّثــر �ضلبا واإيجابا 

يف ال�ضباب العربي

اأ.  خالد اأدنون

باحــــث اإعــالمــي

ال�ضبـــــاب العــربــــي
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و�سيوؤدي وبال �سك اإىل تغـّيـر العديد من العادات والأمناط ال�سائدة 

يف البلدان العربية.

ونتيجة لهذا النفتاح اأكدت الأبحاث والدرا�سات تراجع دور 

دور  ال�سطح  اإىل  وبرز  واملدر�سة...،  كالأ�سرة  التقليدية  املوؤ�س�سات 

التكنولوجيا احلديثة لالإعالم والت�سال كحاملة مل�سامني ور�سائل 

توؤثر �سلبا واإيجابا يف ال�سباب العربي.

ال�ضباب  اإىل  املوّجـه  الإنتاج  �ضعف  ظـّل  يف 

ال�ضبيل  �ضبابية،  اإعالمية  روؤية  معامل  وغياب 

والوافدة  الوطنية  امل�ضامني  مع  للتعامل  الوحيد 

ال�ضباب من تكوين روؤية نافذة وواعية  هو متكني 

لتلك امل�ضامني

ويف خ�سو�ض احلديث عن ال�سباب، جند اأنف�سنا اأمام خيارين: 

هل �سنعتمد يف حتديدهم املقيا�ض العمري اأو النف�سي الجتماعي؟ 

هل هذه الفئة العمرية؛ يف اأّي جمتمع؛ ت�سـّكـل �سريحة اجتماعية 

متجان�سة عمريا وثقافيا واجتماعيا؟

بالن�سبة اإىل التحديد العمري لل�سباب، هناك من الباحثني من 

الثامنة  اأو  ال�سابعة  بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  الفئة يف  هذه  حـّدد 

ع�سرة وال�سابعة والع�سرين، اآخرون يرون اأنها تبداأ من 15 اإىل 30 �سنة، 

بينما درج باحثون اآخرون على تق�سيم هذه الفئة اإىل اأربع مراحل)2(:

- الأوىل : تبداأ من 12 اإىل 15 �سنة.

- الثانية : من 15 اإىل 18 �سنة.

- الثالثة : من 18 اإىل 21 اأو 22 �سنة.

- الرابعة : من 22 �سنة اإىل 25 �سنة.

وبطبيعة احلال لكـّل فئة خا�سياتها وطبائعها، هذا دون احلديث 

عن الفروق بني الذكور والإناث وبني احل�سري والريفي اأو القروي، 

والفروق املوجودة من بلد اإىل اآخر يف املنطقة العربية؟

من وجهة نظري، اأرى اأنه واإن كان من املتعارف عليه عامليا اأن 

�سنة،   24 اإىل   15 املمتـّدة من  العمرية  ال�سريحة  ال�سباب هي  فئة 

درا�سات  تتطلب  وخ�سو�سياتها  العربية  املجتمعات  و�سعية  اأن  اإل 

ومرا�سد لالإحاطة اأكرث مبفهوم ال�سباب بدقة، بعيدا عن الإ�سقاطات 

والأحكام اجلاهزة اأو امل�سخ�سنة!. وعمل من هذا القبيل �سيمـّكـننا 

وحاجياتهم  ال�سباب  حول  وعلمية  واقعية  اأكرث  روؤية  تكوين  من 

وحتى نظرتهم اإىل ق�سايا املجتمع.

نا اإىل �سرورة حتديد منط ال�ستهالك 
ّ
واحلديث عن احلاجيات يجـر

الإعالمي لدى ال�سباب؟ ل اأريد هنا قراءة الكـّف العلمي، لكن 

النتائج الأولية للدرا�سة التي تـّمـت الإ�سارة اإليها، واإن �سملت دول 

جمل�ض التعاون اخلليجي، تعـّد موؤ�ّســرا على ذلك، موؤ�ّســرا عـّمـا 

ي�ساهد ال�سباب والأطفال؟ موؤ�ّســرا عن عدد �ساعات امل�ساهدة؟... 

وال�ستفادة  الدرا�سات  من  والإكثار  التجربة  تعميم  ويتعـّيـن  اإلخ، 

مر�سل  ال�سباب  اأن  باعتبار  ال�سبابي  لالإعالم  خطة  لإعداد  منها 

وم�ستقبل وق�ساياه م�سمون للر�سالة.

اإن اإعداد خطة اإعالمية لل�سباب ل ينبغي اأن يخرج عن دائرة 

باقي  على  النفتاح  مع  الإ�سالمية،  العربية  الهوية  على  احلفاظ 

املبدع  التفكري  على  ال�سباب  وحث  املعرفة  واكت�ساب  الثقافات، 

يف  واإ�سراكه  القيمة،  واأحكام  الروا�سب  من  د 
ّ
والتجـر اخلــاّلق 

خمتلف مناحي احلياة، �سواء اأكانت اإعالمية اأو �سيا�سية اأو اقت�سادية 

املجتمعية  ال�سريحة  هذه  ت�سرتجع  لكي  ثقافية...،  اأو  اجتماعية  اأو 

الثقة يف نف�سها كالعب اأ�سا�سي يف بناء تاريخ هذه الأمة.

ويعـّد ال�سباب والإعالم مبختلف و�سائطه املدخل الأ�سا�سي يف 

الدعاية  دائرة  من  الأخري  هذا  من خالل خروج  ال�سعوب،  نه�سة 

املجتمعي،  امل�سروع  يف  الفاعلة  م�ساهمته  على  والرتكيز  والرتويج، 

ون�سر وعي اإعالمي.

املحور الثاين :

من اأجل وعي اإعالمي...

يف ظل �سعف الإنتاج املوجه اإىل ال�سباب وغياب معامل روؤية 

الوطنية  امل�سامني  مع  للتعامل  الوحيد  فال�سبيل  �سبابية،  اإعالمية 

الن�سبة الأكرب،  التي ت�سغل  الوافدة  والإقليمية، وكذلك امل�سامني 

لتلك  وواعية  نافذة  روؤية  تكوين  من  ال�سباب  متكني  يف  يتمثل 

امل�سامني، حتى يتمكنوا من حت�سني اأنف�سهم وجمتمعهم من القيم 

الدخيلة الهدامة.
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الوعي  هو  العاقلة  الناقدة  الروؤية  لهذه  الرئي�سي  واملدخل 

تطوير  منـّوهم من  ال�سباب يف خمتلف مراحل  بتمكني  الإعالمي، 

على  وحثهم  الإعالم)3(  و�سائل  والعمل يف  الإنتاج  فهم  مهارات 

م�ساءلتها عرب طرح جملة من الأ�سئلة من قبيل:

- من �ساغ الر�سالة الإعالمية؟

- ما هي الطريقة التقنية والفنية امل�ستعملة ل�سـّد انتباه امل�ساهد 

وخا�سة ال�سباب؟

- كيف يتلقى وي�ستوعب امل�ساهدون هذه الر�سالة؟

- ما القيم التي حتملها الر�سالة اأو تلك التي اأغفلتها؟

كما يجب حـّث ال�سباب من خالل تكوينهم على الأخذ يف 

العتبار النقاط التالية:

- كل الر�سائل الإعالمية تبنى بطريقة تراعي توجهات املالكني 

اأو من يقفون وراء امل�سروع الإعالمي.

- اجلمهور ي�ستوعب نف�ض الر�سالة ولكن بطريقة خمتلفة.

- كل ر�سالة حتاول غر�ض قيمة معـّيـنة والدفاع عن وجهة نظر.

- كل الر�سائل الإعالمية ت�سعى اإىل احل�سول على املنفعة مهما 

كان نوعها )مادية اأو معنوية()4(.

اإن العمل على بـّث وعي اإعالمي يجب اأّل يقت�سر على طرف 

بال�سباب،  املحيطة  البيئة  وتفاعل  بـّد من تدخل  اآخر، بل ل  دون 

اأطراف  بني  العالقة  �سمولية ترتجم  مقاربة  اعتماد  فيتعـّيـن  وعليه 

وكذلك  ال�سباب  اأي  وامل�ستقبل،  املر�سل  من  التوا�سلية  العملية 

م�سمون الر�سالة.

على  والنفتاح  والرتبويني  الإعالميني  تكوين  يتعـّيـن  كما 

اجلميع  وحت�سي�ض  املدين،  واملجتمع  الإعالمية  واملوؤ�س�سات  الأ�سر 

تدعم هذا  �سبكة  اأهمية خلق  هنا  واأرى  الإعالمي،  الوعي  باأهمية 

امل�سروع وِلــَم ل العمل على اإن�ساء مر�سد للوعي الإعالمي حتت 

ثقافة  لن�سر  كمدخل  يكون  العربية،  الدول  اإذاعات  احتاد  مظـلة 

مرحليا  ال�سباب  بدورها يف حماية  ت�ساهم  العربي  بالوطن  اإعالمية 

�سبط  للتفكري يف  كمقدمة  وتكون  الهدامة،  الوافدة  امل�سامني  من 

الإعالم، خا�سة ال�سمعي الب�سري منه.

املحور الثالث:

�صبط الف�صاء الإعالمي...

الإعالم  و�سائل  تلعبها  التي  الأهمية  حول  اثنان  يختلف  ل 

ال�سمعية الب�سرية والتكنولوجيا احلديثة لالت�سال والإعالم يف حياة 

الأفراد واملجتمعات يف الع�سر احلديث. فالإعالم يخاطب جمهورا 

امل�ساهدين،  اأو  امل�ستهلكني  من  متباينة  �سرائح  مكـّوناته  عري�سا، 

يحاول ال�ستجابة لرغباتهم، ب�سكل اأ�سبح الإعالم اأ�سري توجهات 

امل�ساهد واختياراته)5(.

الإعالمية،  املوؤ�س�سات  لنجاح  ال�سامن  هو  اأ�سبح  فامل�ساهد 

توفرت  كـّلـما  م�سمونها  على  واإقباله  لرباجمها  قبوله  خالل  من 

الناجعة  الربامج  تعد  ومل  والرتبية...  والرتفيه  الإخبار   موا�سفات 

الفاعلني  كذلك  بل  فقط،  الإعالمية  املوؤ�س�سات  انتباه  ت�سرتعي 

اأو م�سمون  الناجح ك�سلعة  اإىل قيمة الربنامج  بالنظر  القت�ساديني، 

اأو  اأخرى،  خدمات  اأو  �سلع  ترويج  من  عليه  املراهنة  ومتكن  يقـّدم 

الت�سويق ملوؤ�س�سة بعينها.

فو�سائل الإعالم مل تعد تقـّدم م�سمونا للم�ساهد بل اأ�سبحت 

الذي  الأمر  كاأ�سل جتاري.  معـّيـنة؛  وتعامله؛ يف حدود  اإليه  تنظر 

امل�ساهد،  حلماية  وموؤ�س�ساتيا  وتنظيميا  قانونيا  تدخال  يقت�سي  �سار 

باعتباره  كرامته  حلفظ  ولكن  م�ساهدا،  اأو  م�ستهلكا  ب�سفته  لي�ض 

اإل  لك  ذ  حتقيق  ميكن  ول  واجبات)6(.  وعليه  حقوق  له  مواطنا 

الإعالم  ل�سبط  واعتمادها  والآليات  النظم  من  جمموعة  بو�سع 

وبحـّق اجلمهور يف  الإعالم  ية 
ّ
بحـر املـ�ّض  الب�سري دون  ال�سمعي 

اخلرب والرتفيه والرتبية والتعليم.

اإن العمل على بـّث وعي اإعالمي يقت�ضي تدخل 

اعتماد  مع  بال�ضباب،  املحيطة  البيئة  وتفاعل 

مقاربة �ضمولية ترتجم العالقة بني اأطراف العملية 

التوا�ضلية، اأي ال�ضباب وم�ضمون الر�ضالة

يف  الإعالم  �سبط  فاإن  اإليه،  الإ�سارة  تـّمـت   ما  على  وبناء 

اأ�سا�سيا للنهو�ض بهذا القطاع وتفعيل  الوطن العربي يعـّد مدخال 

دوره خلدمة ق�سايا ال�سباب وحمايته وحت�سينه من  الإعالم الهادم، 

�سواء اأكان حمليا اأو وافدا.

والإعالم ال�صباب  بني  العالقة  عقلنة 
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والواقع اأن ما حـّقـقه الحتاد الأوروبي، من خالل �سل�سلة من 

الوثائق)7( يف هذا املجال ميكن اأن ت�سـّكـل منطلقا للتفكري واإعادة 

وممار�سته    الإعالم  حرية  ين�سد  موّحــد  عربي  مرجع  يف  التفكري 

ك ال�سباب ويعـّبـر عن ق�ساياهم ويراعي 
ّ
�سمن اإطار م�سوؤول ي�سـر

اخل�سو�سية العربية الإ�سالمية.

من  �سواء  �سورتها،  كانت  مهما  ال�سبط  فعملية  لالإ�سارة، 

خالل جمال�ض)8( اأو هيئات، يجب اأن تخرج من دائرة احل�سابات 

ال�سيا�سية ال�سيا�سوية، واأن ترّكــز على تخليق احلياة الإعالمية، من 

خالل �سوابط مرجعية، اإما قانونية اأو اأخالقية ت�سع �سمن مقاربتها 

ال�سمولية ن�سب عينيها ق�سايا ال�سباب العربي.

�رصورة  اأخالقي  ميثاق  اإىل  احلاجة  اأ�ضبحت 

يف  متقـّدمة  خطوة  يجعله  مبا  عربية،  اإعالمية 

لالإعالم  القانوين  املرجعي  الإطار  و�ضع  م�ضار 

العربي املوّجــه اإىل ال�ضباب

املحور الرابع:

مـيثـــاق اأخــالقــي...

عربية،  اإعالمية  �سرورة  اأخالقي  ميثاق  اإىل  احلاجة  اأ�سبحت 

بالنظر اإىل النفجار الإعالمي والنفتاح التكنولوجي الذي نعي�سه، 

ويعترب هذا امليثاق خطوة متقـّدمة يف م�سل�سل و�سع الإطار املرجعي 

كما  ال�سباب،  اإىل  املوجه  العربي  لالإعالم  والأخالقي  القانوين 

ي�سهدها  التي  العميقة  التطورات  �سياق  يف  الوثيقة  هذه  تندرج 

هادف  لإعالم  التاأ�سي�ض  م�ستوى  على  وخا�سة  العربي  الوطن 

على  العربية  املجتمعات  تعرفها  التي  التطورات  ويواكب  يعك�ض 

خمتلف الأ�سعدة.

بالنظر  العام،  الإ�سالح  عملية  يف  اأ�سا�سي  مكـّون  فالإعالم 

والنفتاح،  واحلداثة  والتعددية  احلرية  قيم  تكري�ض  يف  دوره  اإىل 

العربية  البالد  وتاأهيل  كرامته  و�سيانة  الإن�سان  حقوق  واحرتام 

العالقة  تلك  تربز  وهنا  وثقافيا،  واجتماعيا  واقت�ساديا  �سيا�سيا 

لتقـّدم  �سامنة  جمتمعية  �سريحة  باعتباره  ال�سباب،  مع  التفاعلية 

ونه�ستها. ال�سعوب 

ويتعـّيـن اأن ي�ستند ن�ض امليثاق يف اأهدافه وفل�سفته العامة اإىل 

املقت�سيات املعمول بها يف العديد من البلدان العربية واملرتبطة بالقيم 

واملوؤ�س�سات  والقانون  دولة احلق  دعائم  واإر�ساء  الإ�سالمية،  العربية 

ية التعبري والراأي يف اإطار من اللتزام وامل�سوؤولية.
ّ
و�سمان حـر

وال�سوابط  العامة  القواعد  الن�ض  هذا  يت�سـّمـن  اأن  ويجب 

العربي  الإعالمي  القطاع  مواكبة  �سمان  اإىل  الرامية  الأخالقية 

احلقل  هذا  يعرفها  التي  ال�سريعة  والتحولت  املتعددة  للتطورات 

حمليا واإقليميا وعامليا، ف�سال عن تنمية القطاع وجعله اأداة للتنمية 

وبناء جمتمع الإعالم واملعرفة.

الذي  امليثاق  اأهداف  تلخي�ض  ميكن  الرغبة،  لهذه  وجت�سيدا 

العربية  الدول  اإذاعات  احتاد  داخل  ب�ساأنه  النقا�ض  يفتح  اأن  نقرتح 

وبني الأو�ساط الإعالمية يف:

ية التعبري واللتزام 
ّ
٭ النهو�ض باملمار�سة الإعالمية و�سمان حـر

باأخالقيات املهنة واحرتام حقوق ال�سباب.

٭ امل�ساهمة يف التنمية والنهو�ض بالوعي الإعالمي لل�سباب.

٭ احلفاظ على الرتاث الثقايف لالأمة العربية الإ�سالمية.

بالعمل  املتعلقة  الكونية  والأخالقيات  القوانني  احرتام  ٭ 

الإعالمي وحقوق امللكية الفكرية.

تهدف  اأن  يجب  األوانها،  مبختلف  العربية،  الإعالم  فو�سائل 

اإىل خدمة ال�سالح العام، من خالل ال�ستجابة حلاجيات اجلمهور 

اإىل  ذلك  ت�ستند يف  واأن  والرتفيهية.  والرتبوية  والثقافية  الإعالمية 

توّفــر  اأن  عليها  يتعـّيـن  كما  الإ�سالمية.  العربية  احل�سارية  القيم 

ممار�سة  من  لتمكينه  والتحليل  الفهم  عنا�سر  ال�ساب  للمتلـّقـي 

حقه يف اإبداء الراأي والتقييم، واأن تعمل على اإنتاج برامج لل�سباب 

ت�ستجيب لهتماماتهم الثقافية والجتماعية وال�سيا�سية.

املحور اخلام�س:

النهو�س بالإنتاج املوجه اإىل ال�صباب...

اإن نقطة النطالق لأّي عمل اإعالمي موجه اإىل ال�سباب ينبغي اأن 

تكون من توافر م�سروع جمتمعي وا�سح املعامل: اأّي �سباب نريد؟ ولأّي 

جمتمع؟ فغياب الروؤية يفقدنا الكثري من اجلهد املادي واملعنوي!
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هذه اخلطة ميكن ترجمتها اإعالميا عرب ت�سريك كافة املتدخلني، 

بق�سايا  اإعالمية، ومنظمات مهتمة  وموؤ�س�سات  اإنتاج،  �سركات  من 

احتاد  دور  على  هنا  واأ�سـّدد  اأنف�سهم،  ال�سباب  وكذلك  الإعالم 

اإذاعات الدول العربية من خالل الدفع يف اجتاه النهو�ض بامل�سامني 

املوجهة اإىل ال�سباب بـ:

- اعتماد وثيقة عربية لدعم الإنتاج املوجه اإىل ال�سباب، وثيقة 

ي�ساهم يف �سياغتها املهنيون واأن ت�سع ن�سب عينيها الرتقاء وتفعيل 

دور ال�سباب اإعالميا كمر�سل وم�ستقبل و�سانع للر�سالة.

�ساعات  بتخ�سي�ض  العربية  الإعالمية  املوؤ�س�سات  التزام   -  

معقولة من برجمتها لق�سايا ال�سباب.

ميزانيتها  من  جزء  بتخ�سي�ض  العربية  املوؤ�س�سات  التزام   -  

لالإنتاج املوجه اإىل ال�سباب.

 - التزام املوؤ�س�سات الإعالمية بدعم �سركات الإنتاج العربية 

وتبـّنـي م�ساريعها التي تهدف اإىل خدمة ال�سباب وق�ساياه.

لالحتفاء  يوم  تخ�سي�ض  على  الإعالمية  املوؤ�س�سات  - حث   

بال�سباب على م�ستوى الربجمة.

- خلق �سندوق لدعم الإنتاج املوجه اإىل ال�سباب.

لأح�سن  جائزة  مع  ال�سباب  لإعالم  مهرجان  يف  التفكري    -  

الأعمال.

 - خلق مر�سد عربي لإعالم ال�سباب.

وزراء  م�ستوى  على  ال�سباب  اإعالم  لدعم  قرار  ا�ست�سدار   -  

الإعالم العرب.

الهيئات  بني  ال�سباب  اإىل  املوجهة  الربامج  تبادل  تعزيز   -  

الأع�ساء يف احتاد اإذاعات الدول العربية.

الإعالم  جمال  يف  امل�ستمر  والتكوين  بالتكوين  الهتمام   -

ال�سبابي.

القنوات  خمتلف  بني  م�سرتك  �سنوي  بـّث  على  العمل   -  

ي�سارك فيه ال�سباب العربي.

على  احلـّث  طرحها  خالل  من  نهدف  املذكورة،  املحاور  اإن 

التفكري يف ق�سايا ال�سباب من منظور متكامل تكون اأر�سيته خطة 

عمل اإعالمية وا�سحة املعامل، وعندما نقول خطة فاإنه �سمنيا نطرح 

اأن  احلقيقة  وتقييما؟  وتنفيذا  اإعدادا  عليها  �سـُيـ�سرف  من  �سوؤال 

املجال،  هذا  يف  وجتربته  خربته  اأظهر  العربية  الدول  اإذاعات  احتاد 

اأن تخرج مثل هذه امل�ساريع عن دائرته، مع تو�سيع نطاق  اأرى  ول 

اخت�سا�ساته و�سمان انفتاحه على ق�سايا الإعالم الإقليمي والعاملي، 

من خالل الإ�سراف على م�ساريع اأو اإن�ساء جلان خا�سة تعمل على 

دفع الإعالم العربي املوجه اإىل ال�سباب والإنتاج له.

من  تكون  اأن  يجب  وامل�ساريع  اخلطط  دعم  يف  البداية  ونقطة 

ف على الواقع وم�ساءلته، ولن يتاأتى هذا اإل بدرا�سات علمية 
ّ
التعـر

ي�سرف عليها خرباء، مع م�ساهمة املهنيني، واأن تن�سر نتائجها ويعمل 

بها، فال�سباب ن�سف احلا�سر وكل امل�ستقبل.

اإىل  املوجهة  الربامج  تبادل  تعزيز  يقرتح 

اإذاعات  احتاد  يف  الأع�ضاء  الهيئات  بني  ال�ضباب 

لالإعالم  مهرجان  يف  والتفكري  العربية  الدول 

ال�ضبابي، فال�ضباب ن�ضف احلا�رص وكـّل امل�ضتقبل

والإعالم ال�صباب  بني  العالقة  عقلنة 
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    »اإن �صّدة التغرّي يف الو�صيلة لبّد اأن يتبعها �صّدة مماثلة يف تغيري الر�صالة نف�صها ويف تغيري �صروط 

ال�صتقبال...وهو تغرّي �صتتغرّي معه قوى التاأثري الجتماعية و�صيتغرّي قادة الفكر تبعا لذلك«. 

»عبد اهلل الغذامي، الثقافة التلفزيونية، �سقوط النخبة وبروز ال�سعبي«.

مقّدمة:

 �سهد العامل العربي يف ال�سنتني الأخريتني العديد من الأحداث ال�سيا�سية. ورغم اختالف هذه الأحداث 

وتباينها من بلد عربي اإىل اآخر، اإل اأنها تتقابل وتت�سابه اإىل حد كبري يف اأ�سبابها، ويف و�سائلها وحتى اأهدافها.

والنغالق  املعي�ض،  القت�سادي  والرتّدي  العربي،  للمواطن  املزرية  الجتماعية  الأو�ساع  اأن  املعروف  فمن 

الفو�سى يف  نار  واأّججت  الحتجاجات  فتيل  اأ�سعلت  اأ�سباب  كلها  املفرو�ض،  الإعالمي  والحتكار  ال�سيا�سي 

عدة دول عربية. ومن املعروف كذلك اأن الو�سائل التي تـّم ال�ستعانة بها لإجناح هذه الثورات ولتحقيق اأهدافها 

اأبرزها على الإطالق، فهي القنوات  يف هذه الدول العربية هي نف�سها. وقد كانت مواقع التوا�سل الجتماعي 

دون  ال�سيا�سية  الأحداث  هذه  واقع  ولنقل  ية، 
ّ
بحر التعبري  ق�سد  للجماهري  متاحة  كانت  التي  تقريبا،  الوحيدة 

�ض للرقابة وال�سغوطات ال�سيا�سية.
ّ
التعر

الجتماعي                                التوا�سل  مواقع  عرب  التغيري  ممار�سة  خالل  من  العربي  ال�سباب  ا�ستفاقة  وكانت   «

facebook وyoutube ك�سكل من اأ�سكال الدميقراطية الرقمية، هذه امل�ساحة من احلرية الفكرية و�سفها 
اأنها اأداة للتعبري عن الراأي يف حرية مطلقة، ودون  بع�ض املفكرين باأنها و�سيلة ع�سرية للدميقراطية املعرفية، كما 

مواقع التوا�ضل الجتماعي

والتحولت ال�ضيا�ضية يف الوطن العربي

 مّثلت ا�ضتفاقة 

ال�ضباب العربي 

من خالل ممار�ضة 

التغيري عرب 

مواقع التوا�ضل 

الجتماعي اأحد 

اأ�ضكال الدميقراطية 

الرقمية        

اإعالم جديد

د1.اإبراهيم بعزيز

اأ�صتاذ علوم الإعالم والت�صال
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العربي الوطن  يف  ال�صيا�صية  والتحولت  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 

�. خا�سة يف ظل الحتكار املفرو�ض على و�سائل الإعالم من قبل غالبية احلكومات والأنظمة العربية، 
1
اأّي قيود

ت�سمح  التي  الفريدة  الت�سالية  والو�سيلة  احلر،  للتعبري  تقريبا  الوحيد  املنرب  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  مما جعل 

للجماهري بالتوا�سل ب�سهولة، وتبادل امل�سامني والآراء والأفكار، وتعبئة الأفراد، ونقل الواقع املرير الذي يعي�سونه 

يف جمتمعاتهم.

و�سنحاول فيما يلي اأن نبنّي كيف �ساهمت مـواقع التوا�سل الجتمـاعي والتـطبيقـات التفاعلية التي ت�سّكل ما 

 يف التحولت ال�سيا�سية التي عا�ستها معظم الدول العربية يف مطلع �سنة 2011.
2
يعرف اليوم ب�سحافة املواطن�

اأثناء  ا�ستعمالها  تـّم  التي  التوا�سلية  والتطبيقات  املواقع  هذه  مفاهيم  ونحّدد  ن�سّنف  اأن  لبد  البداية،  ويف 

هذه الأحداث. 

وتطبيقات التوا�صل الجتماعي: مواقع  اأنواع   -  1
 • 	 blog 3

املدّونات الإلكرتونية 

log4«، وقد و�سع هذا امل�سطلح )weblog( الكاتب 
وهي كلمة ا�ستّقت مناإدغام كلمتني اثنتني هما »web و 

، ويق�سد 
5
الأمريكي )jorn barger( يف دي�سمرب 1997، لالإ�سارة اإىل املواقع التي متّكن الأفراد من ن�سر اآرائهم

بها كذلك املوقع الإلكرتوين الذي يحتوي على عنا�سر ومواد من�سورة وفق ترتيب كرونولوجي، ويت�سمن ن�سو�سا، 

�سورا، واأفالما فيديو مرئية اأو م�سموعة، وميكن لأّي زائر اأو قارئ اأن يبدي تعليقا حولها. 

حّد  اإىل  واملراقبة  ال�سبط  من  رة 
ّ
متحر لكونها  اأهمّيتها  وتزايدت  حجمها  ات�سع  اجتماعية  حقيقة  و»التدوين« 

رة من 
ّ
واأخرى يف احلديث عن الآخرين، رغبة متحر الذات  اأحيانا رغبة �سديدة يف احلديث عن  تغّذيها  كبري... 

قابة، وقد يكون التدوين بالن�سبة اإىل الكثري من الأفراد �سكال من اأ�سكال حتقيق الذات، ون�ساطا 
ّ
كّل اأ�سكال الر

�، القائمة على اإنتاج امل�سامني من طرف واحد واإر�سالها 
6
فكريا يحّقق انت�سار الفرد على النماذج اخلّطية لالت�سال

من اجتاه منفرد. واإن كانت املدّونات يف بداياتها الأوىل جمال لتفريغ مكبوتات الأفراد ولتوثيق حياتهم ال�سخ�سية 

اآخر يف ال�سنوات الأخرية، وناأت عن الطابع الحتجاجي  فاإنها اأخذت تيارا  اأحا�سي�سهم و�سعورهم،  وللتعبري عن 

وفل�سفية،  نقدية  روؤية  اإبداعية،  ن�سو�سا  مواد متعددة:  وي�سم  اأ�سواتا  يرفع  اإىل منرب  الذاتية، وحتّولت  والإ�سقاطات 

�، حُمّوَلةً بذلك هذا الف�ساء اإىل بّوابة تنبعث منها خمتلف الأفكار، 
7

قراءات لالأحداث، �سهادات وجتارب فردية 

والثقافات، والآراء حول خمتلف الق�سايا ال�سيا�سية، الثقافية، الدينية...الخ، وتتزاوج خاللها خمتلف التوجهات 

الفكرية عرب النقا�ض واحلوار والتبادل لالأفكار والتعليقات.

وهناك من و�سف املدّونات »بال�سحافة الت�ساهمية ) Participation press ( اأو �سحافة الثقافة اجلماهريية 

�، والتي تعّلق على الأحداث والأخبار والوقائع، التي تتناقلها و�سائل الإعالم التقليدية، فاملدّونات غدت 
8
الناقدة

، التي تتاأثر بعّدة عوامل )اقت�سادية، �سيا�سية...( 
9
»و�سيلة هامة للتاأكد من احلقائق التي تقّدمها و�سائل الإعالم ال�سائدة

�ض لهذه ال�سغوط والعوامل، فت�ستغّل 
ّ
جتعلها تنحاز وتبتعد عن امل�سداقية واملو�سوعية، وباملقابل فاملدّونات ل تتعر

يتها الالحمدودة ملعاجلة الق�سايا التي تناولها الإعالم التقليدي ب�سكل غري مو�سوعي، اأو معاجلة الق�سايا التي 
ّ
حر

جتاهلها الإعالم ال�سائد بق�سد اأو بغري ق�سد. ومن املعروف اأن املدّونني يعاجلون يف الغالب موا�سيع ح�سا�سة وجريئة، 

حّوَلت املدّونات 

الف�ضاء الذي 

اأتاحته الإنرتنت  

اإىل بّوابة تنبعث 

منها الأفكار والآراء 

ب�ضاأن خمتلف 

الق�ضايا ال�ضيا�ضية 

والثقافية والدينية
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ت�سّكل طابوهات ممنوعة التناول يف الإعالم التقليدي. فغدت حتدث »بلبلة للعديد من ال�سحف بن�سرها وقائع ل 

يريد اأحد ن�سرها، ولبع�ض الأجهزة احلكومية التي تريد اإخفاء معلومات بعينها عن النا�ض، قامت هذه املواقع بن�سرها 

�. وهذا ما جعل املدّونات مبثابة ف�ساء »بديل لالت�سال« ميكن كل مواطن اأن يتطلع 
10ً

بال�سور التي ل تكذب دائما

�، الذي ي�سمح له بالك�سف والتعبري عن مكنونات �سدره، واإي�سال اأفكاره وروؤاه حول 
11

اإىل امتالك املنرب املوعود

ما يحيط به من اأ�سياء وق�سايا وظواهر، ول�سيما تلك املرتبطة بال�ساأن ال�سيا�سي، فربزت »املدّونات ال�سيا�سية كظاهرة 

تاأثري  قوة  يبنّي  ومما   ،�
12

ال�سيا�سية وبالن�ساطات  التقليدي  بالإعالم  تربطها  التي  العالقة  اإىل  نظرا  �سيا�سية جديدة، 

املدّونات الإلكرتونية ال�سيا�سية، حماولة عدة اأنظمة وحكومات منع املدّونات واإيقاف اأ�سحابها )ال�سني، ال�سعودية، 

اإيران...(. ول اأدل على ذلك ما �سهدته اإيران بعد النتخابات الرئا�سية التي فاز بها »اأحمدي جناد« والتي اأثارت 

موجة من املظاهرات للمعار�سني له، والذين متت تعبئتهم عرب املدّونات التي اأ�سبحت تلعب دورا كبريا يف حتريك 

املدّونات  �سارت  الإعالم،  و�سائل  على  مفرو�سة  كانت  التي  ال�سارمة  املراقبة  »ظل  يف  خا�سة  الإيراين،  ال�سارع 

�. ونف�ض ال�سيء ينطبق على 
13

الإلكرتونية تلعب دورا كبريا، �سيما بعد اأن اأ�سحى ممكنا الكتابة باحلروف الفار�سية

تون�ض التي �ساهم الن�ساط الدوؤوب للمدّونني ب�سكل ملحوظ يف تنظيم املظاهرات وح�سد اجلماهري، و�سقوط النظام 

فيها )14 جانفي/يناير 2011(، مما جعل احلكومة امل�سرية تفر�ض رقابة �سارمة على الأنرتنت، وباخل�سو�ض على 

املدّونات ومواقع ال�سبكة الجتماعية )فاي�ض بوك، تويرت...(، لتجّنب تكرار ال�سيناريو التون�سي، ولكن الأحداث 

كانت اأ�سرع منها، فحدث ما مل يكن مرغوبا.

لأف�سل  جائزة  مبنح  بال حدود«  »مرا�سلون  منظمة  قيام  �سحفية جديدة،  كممار�سة  املدّونات  اأهمية  يبنّي  ومما 

“وائل  امل�سري  املدّون  ملدّونني. مثل  املختلفة جوائز  والهيئات  الإعالمية  املوؤ�س�سات  تقّدم عديد من  مدّونة، كما 

 2005 عام  الف�ساد خالل  لك�سف  اأعماله  احلا�سل على جائزة عن جممل  الوعي”،  “مدّونة  عبا�ض” �ساحب 

- 2006 من “املنظمة الأفروم�سرية حلقوق الإن�سان”، بالإ�سافة اإىل فوزه بجائزة “نايت الدولية لل�سحافة” لعام 

 ”)Technorati(تكنوراتي“ موقع  فح�سب  مذهل،  ب�سكل  عددها  وازداد  املدّونات  تنامت  وقد   .�
14

 2007
الذي يعنى باأر�سفة وتبويب املدّونات على الأنرتنت، فاإن عدد املدّونات املوجودة عامليا وذلك حتى �سهر �سبتمرب 

 �، ويف �سنة 2009 
16

، وبلغ 112 مليون مدّونة يف  2008 
2007 بلغ 106 مليون مدّونة مبختلف اللغات”15

.
بلغت حوايل 112.8 مليون مدّونة”17

: • 	18
مواقع بث ت�ضجيالت الفيديو

 اأو مواقع تقا�سم ت�سجيالت الفيديو، وهي تعترب مبثابة خّزان يحتوي على اأعداد كبرية من الت�سجيالت، التي 

ينجزها امل�ستعملون ويبّثونها، ومن اأبرز هذه املواقع، موقع يوتيوب )youtube(. وت�سري بع�ض امل�سادر اإىل اأن »هناك 

 ،�
20

�، كما يتم منه اإنزال 13 �ساعة من الت�سجيالت كل دقيقة
19

100 مليون فيديو تتم م�ساهدتها يوميا عرب يوتيوب
ويف �سنة 2010 فاق عدد الت�سجيالت امل�ساهدة 02 بليون، ويتم بث 24 �ساعة ت�سجيل كل دقيقة؛ كما اأّن ما ن�سر 

�.وت�سري م�سادر 
21

من ت�سجيالت عرب املوقع يف 60 يوما، يفوق ما تنتجه اأكرب ثالث �سبكات اأمريكية يف 60 �سنة

اأخرى اإىل اأن 700 مليار فيديو مت ن�سرها يف 2010. اأما موقع »dailymotion « فقد مّتت م�ساهدة مليار فيديو 

 هناك 100 مليون 

فيديو ت�ضاهد يوميا 

عرب يوتيوب، كما 

تنزّل 13 �ضاعة من 

الت�ضجيالت 

كل دقيقة 
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.)google(اململوك من قبل �سركة غوغل »myvideo« وا�ستهر كذلك موقع .�
22

�سهريا

وكان ملواقع بث ت�سجيالت الفيديو والبودكا�ست تاأثري كبري يف املجال ال�سيا�سي. خا�سة اأن البث عرب الأنرتنت 

يتم تبّنيه ب�سرعة اأكرث من التدوين، لأن النا�ض يدركون اأن هذه التطبيقات باإمكانها اأن تغرّي طريقةروؤيتهم لو�سائل 

الكتابة  مثل  ثقافيا  وم�ستوى  كبرية  مهارات  تتطلب  ل  والبث  والت�سوير  الت�سجيل  اأّن  اإىل  ونظرا   ،
الإعالم”23

والتدوين.

:) • 	social Networking sites( 
24

مواقع الت�ضبيك الجتماعي

�سفحة  بامتالك  للم�ستعملني  ت�سمح  مواقع  وهي   .)social media( الإعالم الجتماعية  اأو و�صائل    

املواقع  هذه  ا�ستعمال  تزايد  وقد  ن�سو�ض...(.  ت�سجيالت،  م�سامني)�سور،  من  يرغبون  ما  ون�سر  �سخ�سية، 

احلايل  وانت�سارها  ال�سريع  منّوها  اأن  توؤكد  الربيطاين«،  الت�سالت  »ديوان  اأعّدها  درا�سة  ففي  مذهل،  ب�سكل 

اأّن من ل ميلك �سفحة خا�سة  �، اإىل درجة 
25

اأنها تقنيات الت�سال ال�سائدة حاليا لكثري من النا�ض ي�سري اإىل 

غري  فهو  �سباي�ض  املاي  �سفحات  على  يوجد  ل  من   »danah boyd« تقول  كما  العامل،  عن  منعزل  يبدو 

 ) If you’re not on MySpace، you don’t exist(وتذكر بع�ض الأرقام اأنه »من بني 50 
26

موجود  

.�
27

موقعا اأكرث زيارة جند 10 مواقع لل�سبكة الجتماعية

وقد َعمَد الكثري من الأفراد واملوؤ�س�سات الإعالمية وغري الإعالمية اإىل اإن�ساء �سفحات عرب هذه الـتطبيقات 

من اأجـل التـواجد اأو اإثبـات الـوجود فـقط، وتـجّنب الـتهمي�ض والتخلف عـن الآخـرين،  واحلفاظ على توا�سلها 

مع جمهورها. فاأ�سبح التواجد على �سفحات الفاي�ض بوك �سرورة يف اإطار التما�سي مع التطورات احلا�سلة.

 Tom Anderson“، من  اأ�س�سه كل  الذي   )myspace(سباي�ض� ماي  موقع  املواقع،  اأ�سهر هذه  ومن 

Josh Berman“، ”Chris DeWolfe”” و”Brad Greenspan” �سنة 2003 ، ويف 2005 قامت 
نِّف املوقع  580 مليون دولر. وقد �سُ موؤ�س�سة روبرت مريدوخ )News Corporation( ب�سراء املوقع مببلغ 

.
29

، كما احتل املرتبة الأوىل من بني ع�سرة مواقع يف العامل عام 2007�
28

يف املرتبة ال�سابعة عامليا �سنة 2008�

وا�ستهر كذلك موقع “فاي�ص بوك Facebook”. وح�سب اإح�سائيات ا�ستعمال الأنرتنت �سنة 2008 فاإن 

 .�
31

500 مليون فرد 2010 بلغ عدد م�ستعمليه  ، ويف �سنة 
30

ّنف يف املرتبة اخلام�سة عامليا� موقع فاي�ض بوك �سُ

وبلغ �سنة 2012 حوايل 900 مليون م�ستخدم.وقد ا�ستهرت اأي�سا مواقع اأخرى مثل “تويرت”، ولينكد اإن”.

• 	:)wiki( مواقع الويكي

الكتابة  من  فرد  كل  متّكن   ،)collaborative authoring(الت�ساركي اجلماعي  للتحرير  مواقع  وهي 

�، فالويكي موقع ن�سيط ميكن لأّي زائر اأن يغرّي 
32

والن�سر، »وتعديل م�سامينها ومقالتها، عرب اإ�سافة اأ�سياء اأخرى«

�، ويكتب ما يرغب فيه من معلومات واأخبار.
33

�سفحاته ح�سب م�سيئته

ومن اأ�سهر مواقع الويكي، موقع ويكيبيديا )wikipedia(، التي اأ�س�سها )Jimmy Wales(. وا�ستطاعت 

اأن حتقق جناحا بعد ثالث �سنوات من اإن�سائها، اإنها نوع من ال�سحافة الت�ساركية التي ل مثيل لها، اآلف من الأفراد 

بانتظام بحوايل  امل�ساركني  املوقع عدد  موؤ�س�ض  يقّدر  فيها.  اأ�سواتهم وميولهم  ي�سيفون خرباتهم،  العامل  اأنحاء  من 

 بلغ عدد م�ضتعملي 

موقع فاي�ض بوك 

عام 2012 

حوايل 900 

مليون م�ضتخدم.

كما ا�ضتهرت مواقع 

اأخرى مثل “تويرت”، 

ولينكد اإن”. 

العربي الوطن  يف  ال�صيا�صية  والتحولت  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
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 )Wikinews( كما اأطلق موقع.�
34

1000 م�سـارك منتظم، وعـ�سرات الآلف من الـم�ساركني غري املنتظمني
.
�. وهو عبارة عن موقع جلمع الأخبار من قبل اأفراد م�ساركني متطوعني”36

35
يف 2004 من قبل ويكيبيديا

ومن اأ�سهر مواقع الويكي كذلك موقع ويكيليك�ض)wikileaks  (، الذي كان يف بداية تاأ�سي�سه عام 2006 

يتيح للم�ستعملني اإمكانية الن�سر والتعديل، وبعد ذلك اعتمد منوذج الن�سر املركزي الذي ت�سرّيه هيئة حترير، وهو 

وثائق  ن�سر  حينما   ،2010 يوليو  نهاية  يف  املوقع  وبرز  باخل�سو�ض،  والع�سكرية  الأمنية  الت�سريبات  يف  متخ�س�ض 

اأفغان�ستان والعراق،  اأطراف جمهولة، تك�سف عدة ف�سائح وجتاوزات للجي�ض الأمريكي يف  �سرية مت ت�سريبها من 

من تقتيل للمدنيني، وك�سف اآلف من الوثائق ال�سرية حول جتاوزات كثرية حلكومات عربية وغربية، وقد اأحدثت 

هذه الـوثائق املن�سورة زوبعة اإعالمية كبرية، اأعقبتها تداعيات �سيا�سية كثرية لي�ض فقط يف العامل العربي، ولكن 

يف العامل اأجمع.

•منتديات املحادثة الإلكرتونية : 	
ُيق�سد باملحادثة الإلكرتونية كل حوار، نقا�ض، درد�سة، اأو حديث يتم بني �سخ�سني، اأو بني �سخ�ض و جمموعة 

اأ�سخا�ض بوا�سطة التقنيات الإلكرتونية املختلفة عرب �سبكة الأنرتنت، اإما بالن�ض، واإما بال�سوت وال�سورة اأو كليهما 

-new ؛ وت�سمل تقنيات لتزامنية مثل )القوائم الربيدية )Mailing lists( وجمموعات الأخبار )
37” امع

 Chat( الدرد�سة  غرف  مثل  تزامنية،  وتقنيات   ،)bulletin boards( الإعالنات  ولوحات   )groups
من  عدد  يلتقي  الف�ساءات  هذه  وعرب   .  )  Forum discussions (� 

38
النقا�ض  ومنتديات   )rooms

املتحدثني ينتمون اإىل جمتمعات خمتلفة، من حيث الديانة والثقافة، وفيها يتجاذبون اأطراف احلديث حول خمتلف 

.�
39

املو�سوعات واملجالت

اد التغيري اجلدد
ّ

م�صتعملو مواقع التوا�صل الجتماعي... قادة الراأي ورو  -  2
دور  تراجع  اإىل  �سريع وكبري،  ب�سكل  العربية  ال�سبابية  الأو�ساط  التوا�سل الجتماعي يف  مواقع  انت�سار  اأدى 

املثقف التقليدي واإزالة مهمة النخب يف قيادة اجلماهري وحتريكها، ويف ت�سكيل الراأي العام وتوجيهه، على الأقل يف 

الفرتة التي بداأت فيها اإرها�سات الثورات العربية، حيث كانت ال�سعوب واجلماهري تن�ساق وراء ما يقدمه النا�سطون 

وتوجيهات  دعوات  متجاهلة  اأو  متنا�سية  الجتماعي،  التوا�سل  ف�ساءات  عرب  ودعوات  توجيهات  من  ال�سباب 

املثقفني والعلماء وقادة الراأي، وكل النخب التقليدية التي تقّدم اأفكارا نظرية يف كتبها وموؤلفاتها، وتقّدم توجيهات 

من على اأبراجهـا العـاجية. فـربزت بذلك نخب جديدة وقوى اجتماعية و�سيا�سية نا�سئة، لهـا تـاأثريها اخلـا�ض 

يف ال�سعوب واجلماهري.

ويف هذا امل�سمار يقول الدكتور عبد اهلل الغذامي: »اإن �سدة التغرّي يف الو�سيلة لبد اأن يتبعها �سدة مماثلة يف 

التاأثري الجتماعية و�سيتغرّي قادة  تغيري الر�سالة نف�سها ويف تغيري �سروط ال�ستقبال...وهو تغرّي �ستتغرّي معه قوى 

الفكر تبعا لذلك. ولن يعود الفال�سفة والأدباء والعلماء هم قادة الثقافة اجلماهريية. ول�سوف تخلق قوى قيادية 

اأخرى غري هوؤلء. وهي قوى قد ي�سعب حتديدها بدقة متناهية كما تعّودنا يف الثقافة التقليدية حينما ن�سّمي قادة 

الفكر يف اأمة من الأمم ونحتفل بهم ونحّدد مواقعهم. اإننا اليوم بحاجة اإىل  التعرف على القيادات الفكرية وم�سادر 

موقع ويكيليك�ض 

متخ�ض�ض يف 

الت�رصيبات الأمنية 

والع�ضكرية، وك�َضف 

اآلف من الوثائق 

ال�رصية حول 

جتاوزات حكومات 

عربية وغربية
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وغري  متحرك  كّلي  منط  عبارة عن  �سيكون  واإمنا  واأ�سماء  باأ�سخا�ض  ذلك حمّددا  يكون  وقد ل  والتنوير،  التاأثري 

ثابت...وكثريا ما ي�ستكي النا�ض اليوم من غياب الرموز، وكثريا ما ي�ستكون اأي�سا من تغرّيات �سخمة ل اأحد 

.�
40

ميلك ال�سيطرة عليه«

وبالفعل،  فقد اتفقت كثري من التحليالت واتفق كثري من الكّتاب على اأّن الثورات العربية مل حتدث بفعل 

ك املثقفني-رغم اأن دورهم يف و�سع وبنـاء الأ�س�ض الفكريـة والإيديولوجيـة لهذه الثـورات 
ّ
ن�ساط النخبة اأو حتر

كات النا�سطني ال�سباب واملجتمع املدين الذي كّثف من اأن�سطته ون�سالته 
ّ
ل ميكن اإنكاره- واإمنا كانت نتيجة حتر

يف هذه الفرتة، م�ستعينا بتطبيقات �سبكة الأنرتنت.

فمن خالل مواقع التوا�سل الجتماعي، برز قادة راأي جدد لهم منابرهم الإعالمية وتقنياتهم اخلا�سة حل�سد 

اجلماهري وتعبئة الأفراد، للخروج اإىل املظاهرات والعت�سامات يف �ساحات »التحرير« ويف ال�سوارع واجلامعات 

يف  العام  الراأي  ي�سّكلون  اجلديدة  الت�سال  لو�سائل  امل�ستعملون  ال�سباب  هوؤلء  اأ�سبح  لقد  العامة.  والأماكن 

بلدانهم وحتى على امل�ستوى الدويل، من خالل ما ينقلونه من ت�سجيالت م�سّورة، وما يكتبونه يف املدّونات، حتى 

اأ�سبحت و�سائل الإعالم التقليدية تعتمد على ما ينقلونه من فيديوات وت�سجيالت كمادة اأ�سا�سية يف تغطياتها 

لهذه الأحداث.

   ولذلك، فقد كان الن�ساط الذي يقوم به ال�سباب عرب مواقع التوا�سل الجتماعي، هو الأر�سية اأو املنطلق 

الذي بداأت منه الحتجاجات والثورات يف الدول العربية، فعلى الرغم من اأن النزول اإىل امليدان والعت�سام 

كان ال�سبب الرئي�سي يف جناح الثورات، اإل اأنه ل ميكن اإغفال فكرة اأّن هذا النزول اإىل امليادين وال�سوارع والتفاق 

على اليوم واملكان الذي يتم فيه العت�سام وحتى التعبئة للجماهري والتوا�سل بني الأفراد، مل يكن لينجح لول 

ال�ستعانة مبواقع التوا�سل الجتماعي التي كانت الو�سائل الت�سالية الوحيدة املتاحة للجماهري والنا�سطني.

الذين  اجلدد،  الراأي  وقادة  العربي،  العامل  يف  التغيري  رّواد  هم  املواقع  هذه  م�ستعملو  بذلك  فاأ�سبح     

ميلكون القدرة على التهدئة والتهييج، والقدرة على تعبئة وح�سد اجلماهري وتوجيهها اإىل املكان الذي يرغبون 

فيه )ميادين التحرير( ويف الوقت واليوم اللذين يعجبهم )بعد �سالة اجلمعة(، والقدرة على توجيه ال�سعارات 

اإعادة هذه  القدرة كذلك على  الوفاء«...(.ولهم  الرحيل«، »جمعة  وت�سميات الحتجاجات )»جمعة  املرفوعة 

اجلماهري اإىل منازلها وتهدئة الأو�ساع.

ال�صيا�صية يف العامل العربي: والتحولت  الجتماعي  التوا�صل  مواقع   -  3
ت�سهد ال�ساحة ال�سيا�سية العربية حتّول مل ي�سبق له مثيل، بفعل انت�سار تكنولوجيات الت�سال ولو ب�سكل 

ن�سبي يختلف من بلد اإىل اآخر، وقد برز ذلك بو�سوح يف الثورات العربية مطلع �سنة 2011.

حيث اإن �سحافة املواطن بتطبيقاتها املختلفة، قد عرفت موؤخرا حركة دوؤوبة يف العامل العربي، وذلك نظرا 

اإىل الختناق الذي يعي�سه الأفراد اإعالميا وثقافيا و�سيا�سيا، ونظرا اإىل انغالق البيئة العربية يف هذه املجالت، 

وعدم فتحها املجال لالأفراد للم�ساركة، ال�سيء الذي جعلهم ُيقبلون على هذه التطبيقات اجلديدة كو�سائل بديلة 

اآرائهم للعامل الداخلي وباخل�سو�ض  اأو�ساعهم، ونقل  ية عن 
ّ
التعبري بحر اأجل  ال�سائدة، من  التقليدية  للو�سائل 

اأ�ضبح ال�ضباب 

امل�ضتعمل لو�ضائل 

الت�ضال احلديثة 

قادة راأي لهم 

منابرهم الإعالمية 

وتقنياتهم اخلا�ضة 

حل�ضد اجلماهري 

وتعبئة الأفراد
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رجال  )احلكومات،  معّينة  اأطراف  احتكار  اأن  ...الخ.اإذ  الثقافية  ال�سيا�سية،  الق�سايا  خمتلف  حول  اخلارجي، 

الأعمال...( لو�سائل الإعالم يف الدول العربية، خلق نوعا من الكبت والقهر النف�سي لدى املواطن العربي، الذي 

يعي�ض ظروفا مرتّدية، ول يجد جمالت وو�سائل للتنفي�ض والرتويح والتعبري، اأو على الأقل لنقل الواقع احلقيقي 

لأو�ساعهم، وهو ما جعل و�سائل الإعالم اجلديدة تبدو مبثابة املنقذ للمواطن العربي من هذه احلالة، فاأ�سبح الفرد 

يقوم با�ستعمال ما اأتيح له من و�سائل )هاتف، كامريا، حا�سوب حممول...( ملمار�سة �سحافة املواطن- ولو ب�سكل 

�سديف- لنقل احلقيقة والواقع الذي يعي�سه، وتقدمي خطاب مغاير للخطاب الإعالمي ال�سائد الذي حتالف اأو خ�سع 

لإرادة املتحّكمني فيه، ويرّدد �سعاراتهم ويرّوج لأفكارهم واأجنداتهم. 

وقد �ساهمت تطبيقات الأنرتنت و�سحافة املواطن بدور كبري يف اإ�سماع العامل اأ�سواتا معزولة ومغمورة، ويف 

الأو�ساط  لدى  م�سموع  ب�سكل  واحتياجاتها  وم�ساغلها  نف�سها  عن  التعبري  من  املَُهّم�سة،  الأ�سوات  هذه  متكني 

ال�سيا�سية، �سواء كانت داخلية اأو خارجية، فقد مّكنت اجلمهور من اإبداء راأيه حول خمتلف الق�سايا ال�سيا�سية، 

وانتقادها اأو التعليق عليها اأو م�ساندتها، وت�سكيل جماعات افرتا�سية حول اهتمامات واأهداف م�سرتكة، لتمار�ض 

اأّن التو�سع يف القدرة على الت�سال ميكن اأن يقود اإىل  ال�سغط على ال�سيا�سيني.و“يرى املدافعون عن الأنرتنت 

تن�سئة �سيا�سية بل وتكييف �سيا�سي اأكرث، واأ�سا�ض هذا التوقع هو فكرة اأن املواطنني �سوف يكونون اأكرث ن�ساطا يف 

ح  التعبري عن اآرائهم من خالل الأنرتنت، واأّن الأنرتنت تتيح لهم فر�سا جديدة لتو�سيل رغباتهم واآرائهم التي تو�سّ

    .
توجهاتهم ال�سيا�سية يف �سفافية مهما كانت مرارتها”41

ال�سئيلة  الن�سبة  رغم  اجلديدة،  واملمار�سات  التاأثريات  مناأى عن هذه  العربية مل تكن يف  الدول  فاإن  وعليه 

تلك  جعل  اإعالميا،  وانغالُقها  �سيا�سيا  البلدان  هذه  فتخّلُف  الت�سال،  لتكنولوجيات  امل�ستعملني  الأفراد  من 

الن�سبة القليلة من الأفراد امل�ستعملني الذين اأتيحت لهم الو�سائل، ينفجرون ويثورون من خالل اإنتاج امل�سامني 

اأمثلة يف  عدة  ذلك  وتوؤكد  الإعالمية،  وموؤ�س�ساتهم  متار�سه حكوماتهم  الذي  الحتكار  لك�سر  ون�سرها  ال�سيا�سية 

خمتلف الدول، كتون�ض، م�سر، ليبيا، �سوريا والبحرين...الخ، التي حدثت فيها مظاهرات واحتجاجات، اأجربت 

حكوماتهم و�سيا�سييهم على التعامل معهم ومتكينهم من امل�ساركة ال�سيا�سية مبختلف القنوات الت�سالية، ل�سيما 

القنوات التفاعلية اجلديدة عرب الأنرتنت. مثال يف تون�ض، وبعد الثورة التي ح�سلت، قامت بع�ض الهيئات احلكومية 

بتاأ�سي�ض �سفحات على “الفاي�ض بوك” و“تويرت” بهدف التوا�سل مع املواطنني، ومتكني الأفراد من اإي�سال اآرائهم 

ومتكينهم من الت�سال ال�سيا�سي، وامل�ساركة ال�سيا�سية يف اتخاذ القرار وت�سيري ال�سوؤون العامة.

      وت�ساهم هذه التطبيقات يف و�سول الأ�سوات املغمورة اإىل املحافل الدولية واإىل املنظمات احلقوقية واملهنية، 

وو�سائل الإعالم الأخرى، التي تتناقل هذه الأخبار، على نحو يلفت نظر ال�سيا�سيني وامل�سوؤولني املحليني، وي�سّكل 

�سغوطا عليهم، ويجعلهم ُيولون اهتمامهم لهذه الأ�سوات املحلية، ول اأدّل على ذلك، ما قامت به ال�سلطات من 

التي اجتاحتها موجة  العربية  الدول  املدّونات...( يف  التطبيقات )فاي�ض بوك،  املواقع ومنع بع�ض  حجب لبع�ض 

املظاهرات بداية �سنة 2011، خوفا من قيام املواطنني بتقدمي تغطية اإعالمية ملا يحدث يف ظل غياب �سبه كّلي 

لو�سائل الإعالم التقليدية. كما اأّن احتكار و�سائل الإعالم من قبل ال�سلطة يف بع�ض الدول، قد �ساهم ب�سكل كبري 

يف اإقبـال الأفـراد عـلى املـ�سـاركـة يف العمليـة الت�سـاليــة والـ�سيــا�سية عبـر تطبـيـقـات الأنرتنت البديلــة. 

اإّن احتكار و�ضائل 

الإعالم من قبل 

بع�ض ال�ضلط �ضاهم 

يف اإقبال الأفراد 

على امل�ضاركة يف 

العملية الت�ضالية 

وال�ضيا�ضية عرب 

تطبيقات الأنرتنت
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ويف هذا ال�سياق يقول الكاتب )Yochai Benkler ( اإّن “انغالق و�سائل الإعالم التقليدية وعدم �سماحها 

بربوز الراأي املخالف من جهة، وظهور البيئة الرقمية وو�سائل الإعالم اجلديدة من جهة اأخرى، جعلت الأفراد 

. ولهذا فاإّن هذه الو�سائل اجلديدة 
يتحّولون من متلّقني �سلبيني، اإىل م�ساركني ن�سطني يف الف�ساء العمومي”42

متنح الأفراد فر�سة للم�ساركة يف العملية ال�سيا�سية ولو جزئيا، من خالل التاأثري يف اتخاذ القرارات، بل والتاأثري 

على خمتلف املجالت بفعل ات�سامها باجلراأة يف الطرح.  

خامتة:

اأن  اإل  والو�سائل،  الأ�سباب  متعّددة  كانت  العربي  العامل  يف  احلا�سلة  ال�سيا�سية  التحولت  اأّن  رغم       

الو�سيلة الأبرز والأكرث ح�سورا يف فرتة حدوث هذه التحولت، هي �سبكة الأنرتنت ب�سفة عامة ومواقع التوا�سل 

الجتماعي ب�سفة خا�سة. فهي التي مّكنت الأفراد من اكت�ساب قنوات ات�سالية، لتبادل الأفكار والآراء ولتنظيم 

الحتجاجات ونقل الوقائع وتغطية الأحداث...الخ. ول اأدّل على ذلك قيام احلكومات العربية التي تخّوفت من 

انتقال عدوى الثورات اإليها، بعرقلة عملية الت�سال ب�سبكة الأنرتنت وحجب عدة مواقع، كاإجراءات ا�ستباقية 

لعّلها ُتبعد �سبح هذه الثورات. ولكن »الثورات الفرتا�سية« عرب ف�ساءات ال�سبكة العنكبوتية كانت قد حتّولت 

اإىل ثورات حقيقية ميدانية، فاجتاحت هذه احلكومات والأنظمة واأزالتها من �سّدة احلكم.
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املخرجات  اأ�سكال  اأحد  هو  الت�سجيلي،  اأو  الوثائقي  الفيلم 

توظيفها  ميكن  التي  املهـّمـة   ،Audio-visual الب�سرية  ال�سمعية 

بفعالية يف جمالت التوجيه الفكري والتوعية والإر�ساد والإعالم، 

كما اأنه ي�سّكل اأداة فـّعـالة يف ميادين التعليم والتدريب والتثقيف 

والبحث العلمي.

النامية  للدول  العوملة، ميكن  الآن، ويف ظـّل 

وجه  على  والإ�سالمية  العربية  والدول  عموما 

اخل�سو�ض اأن ت�ستفيد من الأدوار الإيجابية التي 

امل�ستويات  يف  الوثائقي  الفيلم  بها  يقوم  اأن  ميكن 

التنمية  بتعزيز  بدءًا  والعاملية،  والإقليمية  املحلية 

مرورا  املحـّلـي،  ال�سعيد  على  امل�ستدامة  ال�ساملة 

التقارب  بتعزيز  وانتهاء  واإقليميا،  حمـّلـيا  الثقافية  الهوّيــة  بتعزيز 

ثقافة  ون�سر  الآخر  مع  احلوار  ثقافة  اإثراء  من خالل  ال�سعوب،  بني 

الت�سامح والعتدال يف امل�ستوى الإن�ساين العاملي.

الأقطار  به  تتمـّتـع  الذي  املتعـّددة  وباأ�سكاله  الفريد  التنـّوع 

العربية مبا فيها ال�سودان، جعل من هذه البلدان بيئة وثائقية خ�سبة، 

د املعاجلات.
ّ
اأثرت �ساحة الإنتاج الوثائقي بتعـّدد املو�سوعات وتفـر

مبكر،  وقت  منذ  ال�سوداين  الوثائقي  الفيلم  م�سرية  بداأت 

من�سات  اإىل  الفيلم  هذا  زّف  الذي  التنـّوع  ذات  على  م�ستندة 

ال�سوداين عن  الوثائقي  الفيلم  انقطع  واإن  التتويج منذ عدة عقود. 

له  �ست 
ّ
تعـر الذي  نتيجة لالإهمال  ل�سنوات طوال،  املن�سات  هذه 

ال�سينما ال�سودانية خا�سة يف نهاية ال�سبعينات من القرن الع�سرين، 

نتيجة   1999 العام  من  ابتداء  وبقـّوة،  اأخرى،  ة 
ّ
مـر اإليها  عاد  فقد 

ال�سودان  تلفزيون  �سهدها  التي  الكربى  للطفرة 

خالل العقود الثالثة الأخرية.

ما بني اإقالع فهبوط ثـّم اإقالع، ميكن تق�سيم 

م�سرية الفيلم الوثائقي ال�سوداين اإىل ثالث فرتات 

الإنتاج   
ّ

�سينمائي الوثائقي  الفيلم  فرتة  رئي�سية: 

الإنتاج   
ّ

�سينمائي الوثائقي  الفيلم  فرتة  والبث، 

تلفزيويّن  الوثائقي  الفيلم  وفرتة  البث،  تلفزيويّن 

الإنتاج والبث.

اأول: فرتة الفيلم الوثائقي �صينماّئي الإنتاج والبث:

بداأت الأفالم الوثائقية ال�سودانية خالل هذه الفرتة، بالعرو�ض 

ناقة  لل�سودان  يكن  مل  عرو�ض  وهي  الإنتاج.  ال�سابقة  ال�سينمائية 

�ساأن  ذلك  يف  �ساأنه  مو�سوعاتها،  حتديد  اأو  اإنتاجها،  يف  جمل  ول 

بقية الدول التي كانت تقع حتت �سيطرة امل�ستعمر. قامت �سلطات 

الحتالل الإجنليزي باإدخال العرو�ض ال�سينمائية يف ال�سودان، منذ 

اأول عر�ض �سينمائي  اأقيم  الربع الأول من القرن الع�سرين، حيث 

الفيلم الوثائقي ال�ضوداين

من بدايات الطريق اإىل من�ضات التتويج

وثـــائـقيـــــات:

التنـّوع الفريد الذي 

ميّيز الأقطار العربية 

جعل منها بيئة وثائقية 

خ�ضبة اأثرت �ضاحة 

الإنتاج الوثائقي.

د. النور الكار�ش

كاتب �صيناريو وخمرج

الهيئة العامة للتلفزيون القومي ـ اخلرطوم
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ق�سري  اإخباري  فيلم  يف  يتمـّثـل  العر�ض  ذلك  كان   .1911 �سنة 

التي  الحتفالت  �سمن  الأبي�ض  مدينة  يف  عر�سه  تـّم  و�سامت، 

اأقيمت مبنا�سبة اإكمال خط �سكة احلديد اإىل هناك. ت�سـّمـن الفيلم 

مقابلة امللك جورج اخلام�ض، ملك بريطانيا العظمى، لبع�ض الأعيان 

وامل�سائخ من اأهل ال�سودان يف ميناء بورت�سودان.

العام  وحتى  الأول  العر�ض  هذا  من   املمتدة  الفرتة  طيلة 

على  تقت�سر  ال�سودان  يف  الوثائقي  الفيلم  حركة  ظـّلـت   ،1948

العرو�ض ال�سينمائية التي تبـّنـتها الإدارة الربيطانية بغية التعريف 

لعاّمــة  ال�سودان  يف  الربيطاين  احلكم  ــهات  توجُّ وعدالة  مبحا�سن 

اأفراد ال�سعب، اأمال يف اأن يطالب ال�سودانيون بالدخول يف نوع من 

الرتباط ال�سيا�سي اأو القت�سادي مع بريطانيا اإثر ال�ستقالل )1(.

عقب اإن�ساء وحدة اأفالم ال�سودان �سنة 1949 - والتي عـّيـن 

فيها كمال حممد اإبراهيم٭ كاأول �سوداين بالوحدة - عـّمـم �سابط 

الت�سال العام اآنذاك اآربر من�سورا اإىل مديريات ال�سودان املختلفة، 

حول  مبقرتحات  مـّده  منهم  وطالبا  الوحدة،.  باإن�ساء  فيه  اأخربهم 

اإنتاج اأفالم ق�سرية تخـ�ّض مناطقهم. ولتفعيل الوحدة، تـّم التعاقد 

�سنة  بداية  ماثيو، يف  باري  اإفريقي  اجلنوب  ال�سينمائي  امل�سـّور  مع 

1950، كما تـّم نقل جاد الـّلـه جبارة من ق�سم ال�سينما املتجولة اإىل 

الوحدة اجلديدة، يف وظيفة م�ساعد م�سـّور حتت التدريب. اأول فيلم 

اأنتجته وحدة اأفالم ال�سودان، كان عن احلكومة املحـّلـية يف مديرية 

اخلرطوم، كما عر�ست اأفالما تهدف اإىل ن�سر الوعي والتعليم و�سط 

الأهايل)2(.

 عام على تاأ�سي�سها، متـّكـنت وحدة اأفالم ال�سودان 
ّ

بعد م�سـي

تناولت  التي  التعريفية  الوثائقية  الأفالم  من  العديد  اإنتاج  من 

اخلرطوم،  مبدينة  احليوان«  »حديقة  فيلم  منها:  خمتلفة  مو�سوعات 

فيه  تـّم  �سياحي  وفيلم  اجلبلني،  مبنطقة  الأ�سماك«  »جتفيف  فيلم 

التوثيق لرحلة نيلية  من كو�ستي اإىل جوبا، اإىل جانب اأفالم متعددة 

تـّم اإنتاجها بجنوب ال�سودان، منها فيلمان مبنطقة الزاندي، اأحدهما 

بتلك  التنا�سلية  الأمرا�ض  عن  والآخر  الإعا�سية  امل�ساريع  عن 

املنطقة)3(.

مما يجدر ذكره، اأّن وحدة اأفالم ال�سودان، قامت باإنتاج العديد 

املهمة  واملنا�سبات  الأحداث  تناولت  التي  الوثائقية  الأفالم  من 

امل�ستعمر  جالء  ال�ستقالل،  اإعالن  مثل  ال�سودان،  بها   
ّ
مـر التي 

كما   الأفالم.  من  وغريها  ال�سوداين،  العلم  رفع  الإجنليزي، 

منها  والإر�سادية،  الدعائية  الأفالم  من  جمموعة  الوحدة  اأنتجت 

القدمبلية  »م�سروع  اجلزيرة،  م�سروع  عن  الأبي�ض«  »الذهب  فيلم 

»م�سكلة  املناقل،  امتداد  عن  اأيك�ستن�سن«  »مناقل  فيلم  الزراعي«، 

املياه مبدينة الأبي�ض«، وفيلم »مر�ض النوم« الذي حتـّدث عن خماطر 

ذبابة الت�سي ت�سي املنت�سرة بجنوب ال�سودان. ف�سال عن هذا، قامت 

هذه الوحدة بالتوثيق مل�ساهد خمتلفة من احلياة يف ال�سودان، مثل 

يف  امل�ساركني  ال�سودانيني  الطيارين  وعودة  درمان،  اأم  من  م�ساهد 

احلرب العاملية الثانية.

اأول فيلم اأنتجته وحدة اأفالم ال�ضودان كان 

عن احلكومة املحلية يف مديرية اخلرطوم، كما 

والتعليم  الوعي  ن�رص  غايتها  اأفالما  عر�ضت 

و�ضط الأهايل، واأخرى عن الأحداث الوطنية

احلكومة  حاولت   ،1956 �سنة  ال�سودان  ا�ستقالل  اإعالن  بعد 

الوطنية ال�ستفادة من ال�سينما كو�سيلة لن�سر الوعي بني اجلماهري، 

من  كبرية  باإنتاج جمموعة   - ال�سودان  اأفالم  - عرب وحدة  فقامت 

الأفالم الوثائقية الإر�سادية والتعليمية، اإىل جانب الأفالم الدعائية 

التي ت�سـّلـط ال�سوء على امل�سروعات القومية للدولة. وقد ُعــر�ست 

هذه الأفالم يف خمتلف اأنحاء ال�سودان، بوا�سطة وحدات العرو�ض 

املتنـّقـلة التابعة لوزارة الإعالم والثقافة. كما تـّم اإلزام دور العر�ض 

ال�سينمائية املختلفة، باأن تقـّدم جملة �سينمائية مدتها ربع �ساعة، قبل 

بداية العر�ض الرئي�سي. اإذ قبيل انطالق الإر�سال التلفزيوين، كانت 

ف 
ّ
هذه املجلة ال�سينمائية، متـّثـل الو�سيلة املرئية الوحيدة التي تعـر

النا�ض باأن�سطة الدولة)4(.

حر�سا منه على و�سول ر�سالته اإىل اجلمهور، قام كمال حممد 

اأّن  اإىل  خالله،  من  و�سل  للم�ساهدين،  راأي  قيا�ض  بعمل  اإبراهيم 

معاجلة الق�سة هي الأف�سل يف اإبالغ املعلومة والر�سالة اإىل امل�ساهد عرب 

الفيلم الوثائقي. ا�ستنادا على هذا القيا�ض، اجته اإبراهيم يف ال�ستينات، 

النقدية، م�ستخدما يف  الوظيفة  اإنتاج الأفالم الجتماعية ذات  اإىل 

دة«، 
ّ
ذلك احلبكة الق�س�سية. من هذه الأفالم فيلم »الطفولة امل�سـر

ال�صوداين الوثائقي  الفيلم 
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وكان يتحـّدث عن اأ�سباب انحراف الأطفال، وفيلم »املنكوب«، وكان 

يتحـّدث عن داء ال�سدر)5(. ومما يجدر ذكره، اأّن بع�ض الأفالم التي 

اأنتجتها وحدة اأفالم ال�سودان، �ساركت يف مهرجانات خارجية، وفازت 

»الأر�ض  وفيلم  احلديث«،  »ال�سودان  فيلم  الأفالم  هذه  من  بجوائز، 

اخل�سراء«، كما نالت اأفالم اأخرى جوائز تقديرية، منها فيلم »العودة«.

ثانيـا: فتـرة الفيلــم الوثائقــي �صينمــائــي الإنتــاج 

تلفـزيـونــي البــث:

 ،1963 عام  ال�سودان،  يف  التلفزيوين  الإر�سال  بداأ  عندما 

وقامت  الوثائقية،  الأفالم  لإنتاج  وحدة  ال�سودان  بتلفزيون  اأحلقت 

هذه الوحدة يف بداياتها الأوىل باإنتاج جمموعة من الأفالم الوثائقية 

الإعالم  اأهداف  خدمة  بغر�ض  احلكومية،  وامل�سالح  للوزارات 

الرتاث  عن  واأخرى  النيل  عن  اأفالم  اإنتاج  تولت  كما  الإمنائي، 

ال�سعبي. يف هذه الفرتة كانت الأفالم الوثائقية تنتج �سينمائيا عرب 

هذه الوحدة، ويتـّم حتويلها من الأفالم ال�سينمائية 35 مللي و16 

الفيديو   اأ�سرطة  اإىل   ،télécinéma التلي�سينما  جهاز  عرب  مللي، 

من  اأكرب  قدرا  لها  اأتاح  الذي  ال�سيء  بالتلفزيون،  بعدئذ  لتبث 

امل�ساهدة، مقارنة بـُدور العر�ض ال�سينمائية)6(.

مع بداية الإر�ضال التلفزيوين يف ال�ضودان )اأوائل 

ال�ضتينات( اأحلقت بالتلفزيون وحدة لإنتاج الأفالم 

الإمنائي  الإعالم  اأهداف  خدمة  بغر�ض  الوثائقية، 

والتعريف بالرتاث ال�ضعبي

اإثر قيام النظام املايوي يف 25 مايو 1969، وازدياد ال�سغط على 

مل�سلحة  تابعة  �سينمائية  وحدة  اإن�ساء  تـّم  ال�سودان،  اأفالم  وحدة 

الوحدة  هذه  وقامت  عدوي،  املنعم  عبد  راأ�سها  على  و�سع  الثقافة 

العادات  اأفالم تناولت  الوثائقية، منها  باإنتاج جمموعة من الأفالم 

والتقاليد والفنون ال�سعبية مبنطقة الإنق�سنا، فيلم »انتزاع الكهرمان« 

تـّم ت�سويره مبدينة �سواكن، فيلم  للمخرج ح�سني ال�سريف، الذي 

اإبراهيم �سـّداد،  اإخراجهما  »احلبل« وفيلم »اجلمل« اللذين توّلــى 

املخرجان  هذان  نال  وقد  مهدي.  الطيب  للمخرج  »املحطة«  وفيلم 

جوائز عن اأفالمهما يف مهرجانات اإقليمية.

لل�سينما،  الدولة  موؤ�س�سة  اإن�ساء  تـّم  احلقبة،  هذه  خالل 

لوزارة  تابعة  كموؤ�س�سة   ،1971 ل�سنة  املوؤ�س�سات  قانون  مبوجب 

ال�سودانية  بال�سينما  النهو�ض  منها  الهدف  وكان  والإعالم،  الثقافة 

املوؤ�س�سة  هذه  اإن�ساء  �ساعد  وبالفعل  والعر�ض.  الإنتاج   
ْ

جانبـي يف 

على زيادة اإنتاج الأفالم الوثائقية، كما اأحدث طفرة يف ُدور العر�ض 

الذي  ها�سم،  اأنور  املخرج  احلقبة،  هذه  خمرجي  من  ال�سينمائية. 

اأ�سهم يف اإنتاج 60 فيلما وثائقيا منها فيلم »الزار« وفيلم »الدمازين« 

1974، اإىل جانب فيلم »ق�سة امل�سنوق« 1977، و»العرب الرّحــل« 

.)7(1986

يف  اخلارج  اإىل  ال�سباب  من  العديد  �سافر  احلقبة،  هذه  يف 

ال�سودان لي�سهموا  اإىل  ثـّم عادوا  ال�سينمائي،  بعثات لدرا�سة الفن 

من  در�سوه  ما  على  مرتكزين  ال�سودانية،  ال�سينما  حركة  دعم  يف 

النور،  �سليمان  املخرج  ال�سباب،  هوؤلء  من  علمية.  وقواعد  اأ�س�ض 

الذي در�ض يف معهد ال�سينما مبو�سكو، ومن اأفالمه »اإفريقيا«، »ومع 

ذلك فالأر�ض تدور«، الذي نال اجلائزة الف�سية يف مهرجان مو�سكو 

والطيب  احللو  منار  اأي�سا  وهناك  الت�سجيلية.  لالأفالم  احلادي ع�سر 

ج الطيب مهدي 
ّ
مهدي اللذان در�سا الت�سوير يف رومانيا، وقد تخـر

من املعهد العايل لل�سينما بالقاهرة �سنة 1977، ومن الأفالم التي 

م�سكلة  يتناول  الذي  لالأطفال«،  مرات  »اأربع  فيلم  باإخراجها،  قام 

الأطفال املعوقني يف ال�سودان. كما برز كـّل من املخرجني اإبراهيم 

�سـّداد، الذي در�ض يف اأملانيا الدميقراطية، مهدي بابكر، الذي در�ض 

يف فرن�سا و�سامي ال�ساوي الذي در�ض الإخراج ال�سينمائي يف معهد 

حجر«،  على  »دائرة  فيلم  اأفالمه  بني  من  بلندن.  الربيطاين  الفيلم 

الذي يتناول حرفة �سناعة حجر الطحني.

ــ�سة يف الإنتاج ال�سينمائي، اهتـّمـت  اإىل جانب املراكز املتخـ�سّ

اأفالم وثائقية ت�ساعدها  باإنتاج  بع�ض الوزارات خالل ذات احلقبة، 

على تنفيذ براجمها و�سيا�ساتها، منها وزارتا الرتبية والتعليم والزراعة 

وحدة   - م�سى  ما  يف   - متتلك  منهما  كـّل  كانت  حيث  والري، 

اأّن معظم  الراهنة، فيالحظ  اأّمــا يف الفرتة  ال�سينمائي)8(.  لالإنتاج 

الوزارات والهيئات، متتلك اأجهزة ت�سوير ومونتاج، بغر�ض التوثيق 

لأن�سطتها، �ساعدها على ذلك ظهور تقنيات الفيديو القليلة الكلفة 

وال�سهلة ال�ستخدام.
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الإنتـاج  تلفـزيونـي  الوثائقـي  الفيلم  فرتة  ثـالثــا: 

والبث:

تتميز هذه الفرتة بدخول اأجهزة الفيديو يف الإنتاج التلفزيوين، 

التلفزة يف خمتلف  الوثائقي مبحطات  والتي دعمت حركة الإنتاج 

يف  التلفزة  حمطات  من  وكغريه  املرحلة،  هذه  خالل  العامل.  دول 

واأجهزة  كامريات  ا�ستخدام  اإىل  ال�سودان  تلفزيون  حتـّول  العامل، 

ثم   inch  2 بو�سة  بالثنني  البداية  كانت  حيث  الفيديو،  تلعيب 

الواحد بو�سة inch 1 فاليوماتيك U-matic وال�سيوبر يف ات�ض اأ�ض 

SVHS 9. بعدها جاءت اأجهزة البيتكام BETACAM، البيتكام 

والبيتكام   DEVCAM كام  الديف   ،BETACAM SP بي  اأ�ض 

الرقمية DIGITAL BETECAM. تتمتع هذه الكامريات بعدد 

والكفاءة  احلمل،  �سهولة  اأهمها  من  والتي  املميزة،  اخل�سائ�ض  من 

العالية لل�سورة.

الوثائقي  الإنتاج  �سهد  احلديثة،  التقنية  هذه  لدخول  نتيجة 

من  العديد  اإنتاج  يف  متـّثـلت  وا�سعة،  طفرة  ال�سودان  بتلفزيون 

)اأعراقها،  ال�سودانية  بالقبائل  ف 
ّ
ُتــعــر التي  الوثائقية،  الأفالم 

وفنون  وتقاليدها  عاداتها  العي�ض،  لك�سب  و�سائلها  تاريخها، 

ال�سودانية، ف�سال  بتاريخ احل�سارة  ف 
ّ
�سعبية،... الخ(، واأفالم تعـر

والتي  التنمية،  م�ساريع  عن  تتحـّدث  التي  الدعائية  الأفالم  عن 

تقـّدم يف املنا�سبات القومية.

اإطار هذه الطفرة، ظهرت جمموعة من ال�سال�سل الوثائقية  يف 

الوجدان  وتوحيد  الثقافية  الهوّيــة  تعزيز  بهدف  اإنتاجها  تـّم  التي 

»ال�سائحون«،  املثال:  �سبيل  على  ال�سال�سل  هذه  من  ال�سوداين. 

النيل«،  على  »ممالك  ميل«،  »مليون  »اأ�سفار«،  الطواف«،  »الطائر 

بلد«،  يا  »�سالمات  اأهلي«،  »ديل  »عزة«،  يكون«،  ما  اأجمل  »البحر 

واإىل غري ذلك من ال�سال�سل الوثائقية التي ت�ستمل كل واحدة منها 

املتتالية واملرتابطة والتي قد يقارب بع�سها  على عدد من احللقات 

الع�سرين حلقة.

اأثناء هذه  ال�سودان  �سهد  الوثائقية،  ال�سال�سل  اإىل جانب هذه 

الفرتة اإنتاج العديد من الأفالم الوثائقية، التي تقارب املائتي فيلم. 

نتج بع�ض هذه الأفالم يف تلفزيون ال�سودان، بينما اأنتج معظمها يف 
ُ
اأ

�سركات خا�سة. من هذه ال�سركات على �سبيل املثال، مركز اأمواج 

نبتة  �سركة  التلفزيوين،  لالإنتاج  اأنهار  �سركة  التلفزيوين،  لالإنتاج 

الفـّنـي،  لالإنتاج  الدولية  اخلرطوم  قناة  والإعالن،  الفـّنـي  لالإنتاج 

�سركة ال�سـّواف لالإنتاج التلفزيوين، ا�ستديو ال�سعد لالإنتاج الفـّنـي، 

الإعالمي  لالإنتاج  روان  �سركة  الإعالمي،  لالإنتاج  الفداء  موؤ�س�سة 

والفـّنـي و�سركة الطيف لالإنتاج الإعالمي.

بدخول اأجهزة الفيديو يف الإنتاج التلفزيوين، 

طفرة  ال�ضودان  بتلفزيون  الإنتاج  حركة  �ضهدت 

وا�ضعة متثلت يف اإجناز اأفالم وثائقية يف خمتلف 

الأغرا�ض، اعتلى عدد منها منـ�ّضــات التتويج

وجدت الأفالم الوثائقية املنتجة ا�ستح�سانا ورد ذكره يف الكثري 

من ال�سحف ال�سودانية، بل و�سل عدد من هذه الأفالم اإىل من�سات 

التتويج. فخالل الفرتة من 1999 اإىل 2010 اأحرز ال�سودان مراكز 

متقـّدمة من خالل م�ساركته يف عديد املهرجانات الإقليمية اخلا�سة 

بالإذاعة والتلفزيون، من هذه املهرجانات: 

العربي  املهرجان  مب�سر،  والتلفزيون  لالإذاعة  القاهرة  مهرجان 

الدول  اإذاعات  لحتاد   
ّ
املقـر )دولة  بتون�ض  والتلفزيون  لالإذاعة 

البحرين،  مبملكة  والتلفزيون  لالإذاعة  اخلليج  مهرجان  العربية(، 

ومهرجان  )اأورتنا(،  الإفريقية  والتلفزيونات  الإذاعات  مهرجان 

اجلزيرة لالأفالم الت�سجيلية بقطر.

حـّقـق ال�سودان يف هذه امل�ساركات 26 جائزة منها 12 ميدالية 

برونزية، ف�سال عن جائزة  7 ميداليات ف�سية و6 ميداليات  ذهبية، 

تقديرية واحدة. والأفالم الفائزة هي:

 »ال�سلك«، »اأر�ض احل�سارات«، »�سائد التما�سيح«، »مراكب 

الرتاب«،  »رحلة  الأربعني«،  »درب  الثعبان«،  »بيت  ال�سم�ض«، 

احلوازمة«،  بادية  »يف  وزيد«،  »اأرجوحة  »العقرب«،  »تبلدية«، 

»�سارمتة  الندية«،  »ال�سباك  العتيقة«،  ال�سفينة  العجوز  »دنقال 

»اأحالم �سغرية  الكارو«،  ا�سمها  »بطان«، »عربة  جزيرة الأحالم«، 

و»الطريق  �سيء«  ل  »من  اأ�سفل«،  من  »احلركة  »النوبة«،  كبرية«، 

اإىل النابع«. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن بع�ض هذه الأفالم فازت لأكرث 

جائزة  من  اأكرث  بع�سها  نال  بينما  مهرجان،  من  اأكرث  يف  ة 
ّ
مـر من 

يف املهرجان الواحد.

ال�صوداين الوثائقي  الفيلم 
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الوثائقي  الإنتاج  يف  ال�صودان  تلفزيون  م�صاركات 

امل�صرتك)10(:

خلطط  وفقا  اإنتاجها  تـّم  التي  الوثائقية  الأفالم  جانب  اإىل 

تلفزيون ال�سودان الرباجمية اأو عرب املبادرات الفردية من قبل بع�ض 

املبدعني، �سارك ال�سودان عرب الهيئة ال�سودانية لالإذاعة والتلفزيون 

يف عديد ال�سال�سل الوثائقية التي ي�سرف على اإنتاجها وبـّثـها احتاد 

اإذاعات الدول العربية )اأ�سبو( لوحده، اأو بالتعاون مع �سركائه من 

الحتادات النظرية. 

كـّل  ال�سودان يف  �سارك  امل�سرتك  العربي  الإنتاج  اإطار  ففي 

من �سل�سلتي »مكان يف الذاكرة« و»اعرف بالدك« باأربعة اأفالم، 

�سل�سلة  يف  امل�سرتك  الأوروبي  العربي  الإنتاج  يف  �سارك  بينما 

اأفالم. بثالثة  ال�سفاف«  »بني 

خمتلف  يف  ال�ضوداين  التلفزيون  ي�ضارك  

احتاد  عليها  ي�رصف  التي  الوثائقية  ال�ضال�ضل 

اعرف  الذاكرة،  يف  )مكان  العربية،  الدول  اإذاعات 

العربي  الوثائقي  الإنتاج  ي�ضاهم يف  بالدك(، كما 

الأوروبي )بني ال�ضفاف(

الذاكرة«: يف  »مكان  �صل�صلة   -  1
اإذاعات  احتاد  اإ�سراف  حتت  اإنتاجها  تـّم  وثائقية  �سل�سلة  وهي 

الدول العربية .

اإنتاج كـّل هيئة فيلما وثائقيا  ال�سل�سلة حول   تدور فكرة هذه 

اإبداعية  يتناول موقعا جغرافيا كان منطلقا مل�سرية  26 دقيقة،  مدته 

لفرد اأو ملجموعة ب�سرية اأ�سهمت يف اإثراء الفكر والثقافة الإن�سانية. 

»دنقال  الوثائقي  بالفيلم  ال�سل�سلة  هذه  يف  ال�سودان  �سارك 

دنقال  منطقة  عن  الفيلم  هذا  يتحدث  العتيقة«.  ال�سفينة  العجوز 

العجوز باعتبارها بوؤرة اإ�سعاع ح�ساري �سوداين عرب احلقب التاريخية 

املختلفة، كما يتحدث عن اإن�سان املنطقة املعا�سر، بعاداته وتقاليده 

والتلفزيون  الإذاعة  مهرجان  يف  الفيلم  هذا  فاز  ال�سمحة.  وقيمه 

الثاين ع�سر بتون�ض )�سبتمرب 2005(.

بالدك«: »اعرف  �صل�صلة   -  2
اإ�سراف  حتت  �سنويا  اإنتاجها  يتـّم  دورية  وثائقية  �سل�سلة  وهي 

احتاد اإذاعات الدول العربية، مدة احللقة منها اأو الفيلم 26 دقيقة. 

عقب الإنتاج، يتـّم توزيع حلقات ال�سل�سلة على الهيئات الأع�ساء 

والتلفزيون  ال�سودانية لالإذاعة  الهيئة  ببـّثـها. �ساركت  تلتزم  التي 

معمر  درمان  اأم  »�سوق  الوثائقي  بالفيلم   2007 عام  ال�سل�سلة  يف 

العام  يف  �ساركت  بينما  العربية،  الأ�سواق  حمور  يف  ي�سيخ«  ل 

2009 بفيلمي »ميناء بورت�سودان لوؤلوؤة ال�سرق« يف حمور املواينء 

العربية، و»الطريق اإىل النابع« يف حمور ال�سياحة ال�سحراوية. وقد 

الرابع  والتلفزيون  الإذاعة  مهرجان  يف  الأول  باملركز  الأخري  فاز 

. ع�سر بتون�ض 2009 

ال�صفاف«: »بني  �صل�صلة   -  3
ينح�سر الإنتاج الوثائقي العربي الأوروبي امل�سرتك يف �سل�سلة 

اإنتاجها  يتـّم  اأوروبية  عربية  وثائقية  �سل�سلة  وهي  ال�سفاف«،  »بني 

ثالث  على  منها  عدد  كل  يحتوي  وثائقية  �سكل جملة  لتبـّث يف 

هذه  اإنتاج  على  ي�سرف  دقيقة.   13 منها  الواحدة  مدة  حلقات 

للو�سائل  الدائم  واملوؤمتر  العربية   الدول  اإذاعات  احتاد  ال�سل�سلة 

 )COPEAM( املتو�سط الأبي�ض  البحر  الب�سرية بحو�ض  ال�سمعية 

بالعا�سمة الإيطالية روما.

املنطقة  يف  احل�سارات  حوار  دعم  اإىل  ال�سل�سلة  هذه  تهدف 

والنفتاح،  والعتدال  الت�سامح  ثقافة  ون�سر  واملتو�سطية،  العربية 

التوثيق  خالل  من  وذلك  ال�سعوب،  بني  التقارب  حتـّقـق  كاأداة 

ل�سخ�سيات اأ�سهمت يف اإثراء الفكر والثقافة الإن�سانية.

�سارك ال�سودان يف هذه ال�سل�سلة بثالثة اأفالم تـّم اإنتاجها وفقا 

يوّثــق  بفيلم  ال�سودان  �سارك  املراأة  حمور  يف  املحـّددة.  للمحاور 

ــ�سة يف الأزياء ال�سعبية لقبائل  للدكتورة زينب عبد الـّلـه املتخــ�سّ

�سارك  املعا�سر  الفن  اجتاهات  حمور  ويف  ال�سودان.  وغرب  �سرق 

الراحل  الت�سكيلي  والفنان  املفـّكـر  لتجربة  يوّثــق  بفيلم  ال�سودان 

الدكتور اأحمد عبد العال، بينما يف حمور الهجرة �سارك ال�سودان 

الطيب  جوهرة  اأو  تريدويل  وليام  جريزلدا  لالأ�ستاذة  يوّثــق  بفيلم 
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اأرملة املفـّكــر الراحل الأ�ستاذ الدكتور عبد الـّلـه الطيب.

الإنتاج  اإطار  يف  تنفيذها  تـّم  التي  الوثائقية  ال�سال�سل  هذه 

ق�سايا  الوثائقي خلدمة  الفيلم  توظيف  كثريا يف  �ساعدت  امل�سرتك، 

البلدان العربية. واإن كان احتاد اإذاعات الدول العربية يقف وراء جناح 

هذه ال�سال�سل، فينتظر من حمـّطــات  التلفزة العربية اأن ت�ستفيد 

من اآلياتها لتعـّمـم التجربة على بقية اإنتاجها الوثائقي، حتى تفلح 

يف تطوير هذا الإنتاج يف حمــّطـاتها وتقـّلـل من اأخطائه و�سلبياته.

بداياته  ومنذ  ال�سوداين  الوثائقي  الفيلم  باأّن  التذكري  ويجدر 

الأوىل، ظـّل يتناول مو�سوعات ت�سـّلـط ال�سوء على التنوع الفريد 

الذي يتمتع به ال�سودان. كما اأّن هذا الفيلم ظـّل ي�سـّكـل ح�سورا 

اأو  ل تخطئه العني يف املحافل الإقليمية والعاملية، �سواء عرب البث 

هذا  كان  واإن  املختلفة.  املهرجانات  والفوز يف  امل�ساركة  من خالل 

ل يعني نهاية املطاف، فالفيلم الوثائقي يف معظم حمـّطـات التلفزة 

يعاين من معوقات عديدة تعرت�ض  ال�سودان، ظـّل  فيها  مبا  العربية 

م�سريته وحتول دون مناف�سته لالإنتاج الأجنبي، ولذا، تقع على عاتق 

املعوقات،  هذه  تذليل  مهـّمـة  جميعها  العربية  التلفزة  حمـّطـات 

اأحدث  وتوفري   والتمويل  بالتخطيط  الهتمام  خالل  من  وذلك 

املتوا�سل،  بالتدريب  الهتمام  جانب  اإىل  واملعـّدات،  الأجهزة 

وبرجمة البث  اجلـّيـدة. 

ومن ناحية اأخرى، على هذه املحـّطـات اأن تدرك اأّن التحـّدي 

احلقيقي اأمام الفيلم الوثائقي العربي يتمـّثـل يف �سرورة و�سوله اإىل 

الإنتاج  ذلك  الغربي.  الب�سري  ال�سمعي  الإنتاج  مناف�سة  م�ستوى 

هوّيـته  ويهـّدد  اجلـّذاب،  ب�سكله  املحـّلـي  امل�ساهد  ُيــبهر  الذي 

الثقافية مب�سامينه املحـّمـلة بقيم مغايرة.
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مقابلة معه )2010/8/1(.

)10( النور الكار�ض، الفيلم الوثائقي ودوره يف تعزيز الهوية الثقافية، ر�سالة دكتوراه 

غري من�سورة )اأم درمان: جامعة اأم درمان الإ�سالمية، كلية الإعالم، اأكتوبر 2005(، �ض 

. 229-232
ل  باأن  لقناعتي  ياأتي  وثائقي  فيلم  مل�سطلح  ا�ستخدامي  اأّن  اإىل  هنا  اأ�سري  ٭ 

الإجنليزي  امل�سطلح  ترجمة  حول  الختالف  اإىل  الأمر   يعزى  اإذ  وت�سجيلي،  وثائقي  بني  فرق 

امل�سطلح  من  بدوره  ا�ستمـّده  والذي  جرير�سون  جلون   Documentary Film
اأو  املكان  وثيقة عن  الفيلم  اأّن  يعني  Film Documentaire. والذي  الفرن�سي 

احلدث اأو ال�سخ�ض الذي يتناوله.

ال�سودان  اأفالم  بوحدة  ال�سينمائي  الإنتاج  بق�سم  وخمرج  �سيناري�ست  اأول  ٭ 

بقرب�ض  ال�سينمائي  الإنتاج  يف  درا�سات  تلـّقـى  للوحدة،  عاما  مديرا  عمل   ،1949
وبريطانيا، رئي�ض احتاد ال�سينمائيني ال�سودانيني، ع�سو جمعية الكيتماتوغراف الربيطانية 

 ،SMPTA BKS، ع�سو جمعية ال�سينما والتلفزيون الأمريكـي بنـيويــورك  بلندن 

قام باإخراج وكتب ال�سيناريو لقرابة الأربعني فيلما وثائقيا.

ال�صوداين الوثائقي  الفيلم 
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الأفالم الوثائقية ال�ضودانية الفائزة يف مهرجانات اإقليمية

خالل العقدين املا�ضيني

كاتب ال�ضيناريواملخرجنوع اجلائزة�ضنة الفوزاملهرجانعنوان الفيلمرقم

ذهبية1999تون�سال�شلك1

�شيف.الدين.

ح�شن

د1.النور.الكار�س

ذهبية1999تون�ساأر�س.احل�شارات2

�شيف.الدين.

ح�شن

د1.النور.الكار�س

ذهبية2001تون�سمراكب.ال�شم�س3

�شيف.الدين.

ح�شن

ال�شمواأل.ال�شفيع

حامت.بابكرذهبية2001تون�سيف.بادية.احلوازمة4

�شالح.عجب.

الدور

جمال.الدين.علي

ف�شية2001تون�س�شائد.التما�شيح5

�شيف.الدين.

ح�شن

ال�شمواأل.ال�شفيع

برونزية2005القاهرةتبلدية6

حممد.مريغني.

املزمل

م�شتور.اآدم.

ا�شماعيل

د1.وجدي.كاملد1.وجدي.كاملذهبية2003اأورتناالعقرب7

برونزية2003تون�سدرب.الأربعني8

�شيف.الدين.

ح�شن

عبد.احلفيظ.

مريود

كبا�شي.العو�سكبا�شي.العو�سف�شية2004القاهرةعربة.ا�شمها.الكارو9

تقديرية2004اخلليجبيت.الثعبان10

�شيف.الدين.

ح�شن

د1.النور.الكار�س

كبا�شي.العو�سكبا�شي.عو�سبرونزية2004اجلزيرةبطان11

ف�شية2005اجلزيرةبيت.الثعبان12

�شيف.الدين.

ح�شن

د1.النور.الكار�س
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الأرقم.اجليالينف�شية.2003القاهرةرحلة.الرتاب13

�شالح.عجب.

الدور

ال�شاذيل.حامدحممد.نعيم.�شعدذهبية2004القاهرةاحلركة.من.اأ�شفل14

دنقال.العجوز.15

ال�شفينة.العتيقة

د1.النور.الكار�سد1.النور.الكار�سف�شية2005تون�س

اأحالم.�شغرية.16

كبرية

ذهبية2005القاهرة

عادل.ح�شن.

اليا�س

كبا�شي.العو�س

د1.وجدي.كاملد1.وجدي.كاملذهبية2006القاهرةاأرجوحة.وزيد17

د1.النور.الكار�سد1.النور.الكار�سذهبية2006ذهبيةال�شباك.الندية18

�شارمتة.جزيرة.19

الأحالم

د1.النور.الكار�سد1.النور.الكار�سبرونزية2007تون�س

برونزية2007تون�سالنوبة20

�شيف.الدين.

ح�شن

عبد.احلفيظ.

مريود

خالد.البا�شاف�شية2009تون�سمن.ل.�شيء21

عبد.الرحمن.

عبد.الرازق

ذهبية2009تون�سالطريق.اإىل.النابع22

عبد.الغفار.اأحمد.

ب�شري.بابكر

عبا�س.اأحمد.

احلاج

خالد.البا�شاف�شية2010اخلليجمن.ل.�شيء23

عبد.الرحمن.

عبد.الرازق

هذا.ال�شائق24
تون�س.)م�شابقة.املرور.

العاملية(

د1.النور.الكار�سد1.النور.الكار�سبرونزية2010

د1.النور.الكار�سد1.النور.الكار�سخا�شة2010الأردنحكاية.ك�شب25

ذهبية2010الأردنالطريق.اإىل.النابع26

عبد.الغفار.اأحمد.

ب�شري.بابكر

عبا�س.اأحمد.

احلاج

احلنة27

اأف�شل.برنامج.تبادل.

باحتاد.اإذاعات.الدول.

العربية.لعام.2010
اأف�شل.برنامج.2010

تبادل

النور•معني•النورحامت.بابكر

ال�صوداين الوثائقي  الفيلم 
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يونيو/ و16   15 يومـي  تون�ض  فـي  والثمانـيـن  ال�سابع  اجتماعه  العربية  الدول  اإذاعات  التنفيذي لحتاد  املجل�ض  عقد 

حزيران 2012 برئا�سة الأ�ستاذ حممد حامت �سليمان املدير  العام للهيئة القومية للتلفزيون ال�سوداين ورئي�ض الحتاد وبح�سور 

الدكتور ريا�ض بن كمال جنم النائب الأول لرئي�ض الحتاد والأ�ستاذ �سالح الدين معاوي املدير العام لالحتاد، ومب�ساركة وفود 

الهيئات الأع�ساء واأجهزة الحتاد الدائمة.

اإذاعة  من  كل  وفود  احل�سور  عن  تغيب  كما  ال�سورية،  والتلفزيون  الإذاعة  هيئة  وفد  الجتماع  ح�سور  عن  واعتذر 

املغربية. الوطنية لالإذاعة والتلفزة  لبنان وال�سركة  وتلفزيون 

يف  وامل�سـاركة  الحتـاد  اأن�سطـة  يف  امل�سـاهمة  على  املجـل�ض  لأع�سـاء  الـدائـم  بالـحر�ض  الحتـاد  رئيـ�ض  واأ�ساد 

نقا�ساته. واإثراء  اأعماله 

عام  من  الأول  ال�سدا�سي  خالل  الحتاد  اإجنازات  يف  للنظر  خم�س�سة  الدورة  هذه  باأن  فذّكـر  لالحتاد  العام  املدير  اأما 

2012، والتوجهات املت�سلة بن�ساطه خالل الن�سف الثاين من ال�سنة، معلنا اأن ن�ساط الحتاد قد توا�سل بن�سق عادي، رغم 
 بها املنطقة العربية، وكان ذلك بف�سل امل�ساهمات الإيجابية للهيئات الأع�ساء يف اإجناز برنامج 

ّ
الظروف ال�ستثنائية التي متـر

عمل الحتاد واإجناحه.

والريا�صية  والإخبارية  والتلفزيونية  الإذاعية  املجالت  يف  الحتاد  اأن�سطة  درا�سة  على  املجل�ض  اأع�ساء  وانكـّب 

التعاون العربي والدويل. وكذلك  والهند�صية 

الإذاعي  للتدريب  العربي  واملركز  باجلزائر،  والربامج  الأخبار  لتبادل  العربي  املركز  من  كـّل  تقرير  على  اطلع  كما 

القانونية والتو�سيات املنبثقة عنها. املالية  والتلفزيوين بدم�سق، وعلى تقرير اللجنة الدائمة لل�سوؤون الإدارية 

واأوىل املجل�ض اهتمامه كذلك ب�سري اإعداد الدرا�صة ال�صت�صرافية حول �صبل تطوير اأداء الحتاد ومناهج عمله.

املجل�س التنفيذي يف اجتماعه )87(

٭ م�صاهمات اإيجابية للهيئات الأع�صاء يف اإجناز خطة عمل الحتاد واإجناحها

٭ متابعة �صري اإعداد الدرا�صة ال�صت�صرافية حول �صبل تطوير اأداء الحتاد ومناهج عمله 

والتقــّدم مبقرتحات لإثرائها

اأنــ�ضطــة الحتـــــاد
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خالل  والتلفزيونية  الإذاعية  التبادلت  ت�سهدها  التي  احلركية  ب�ساأن  لالحتاد  العامة  الإدارة  مذكرات  املجل�ض  وا�ستعر�ض 

رة �سمن خطة عمل الحتاد خالل هذه ال�سنة.
ّ
ال�سدا�سي الأول من عام 2012، ومدى تنفيذ الأن�سطة والفعاليات املقـر

التالية:  التوجهات والتو�سيات 
ّ
اأقـر نقا�ض م�ستفي�ض لكل املوا�سيع املطروحة  وبعد 

احتفالية »2012«  يف جمال الإذاعة، وافق املجل�ض التنفيذي على املقرتح الذي تقدمت به الإدارة العامة ب�ساأن فعاليات 

ع�سرة  اخلام�سة  الدورة  فعاليات  2020« �سمن  الإذاعة  »م�صتقبل  الدولية حول  الندوة  اإقامة  واملتمثل يف  العربية  الإذاعة  عام 

اإدراج املوا�سيع  اإىل  اإ�سافة  باملنا�سبة،  القادم، وتكرمي نخبة من الإذاعيني العرب  للمهرجان العربي لالإذاعة والتلفزيون يف اخلريف 

التي تخ�ض جمالت الأخبار والريا�سة والربامج التفاعلية يف الإذاعة اعتبارا لأهميتها �سمن بنود جدول اأعمال الجتماع العادي 

القادم للجنة الدائمة لالإذاعة املقرر عقده يف اأكتوبر/ت�سرين الأول 2012 .

تركيب  متـّكـنها من  الإذاعي، رغم عدم  التبادل  ن�ساط  اإىل  بان�سمامها  الفل�سطينية  الإذاعة  قبل  املبذولة من  باجلهود  نّوه  كما 

لدعم  اإذاعيا  املفتوح  الإعالمي  اليوم  تنظيم  يف  رغبتها  وكذلك  الحتالل،  ظروف  ب�سبب  »املينو�ض/اأ�سبو«  عرب  الطرفية  حمطتها 

الق�سية الفل�سطينية و�سمود القد�ض واملقرر يوم 29 نوفمرب/ت�سرين الثاين، وحـّث كافة الهيئات الإذاعية الأع�ساء على امل�ساهمة 

مع الإذاعة الفل�سطينية يف الحتفاء بهذا اليوم املفتوح.

خمتلف  يف  م�ساركتها  تفعيل  اإىل  التلفزيون  بهيئات  الربامج  اإدارات  املجل�ض  دعا  فقد  التلفزيونية،  الربامج  جمال  يف  اأما 

اأ�سناف التبادلت الرباجمية ب�سقيها الثابت والختياري، واإىل اللتزام باملواعيد املن�سو�ض عليها يف اجلداول الزمنية التي تعـّدها 

التخزين  �سمن  املينو�ض  لنظام  الأر�سفة  بـّثـها يف خدوم  تـّم  التي  الربامج  و�سع جميع  مراعاة  مع  ال�ساأن،  هذا  العامة يف  الإدارة 

املتو�سط املدى، لتمكني الهيئات التي مل تعمل على ا�ستقبالها مبا�سرة اأثناء التبادل من احل�سول عليها بعد ذلك.

البحر  حو�ض  يف  الب�سرية  ال�سمعية  للو�سائل  الدائم  واملوؤمتر  الحتاد  بني  وال�سراكة  التعاون  ا�ستمرار  على  التاأكيد  جاء  كما 

عنوان  حتت   »III ال�صفاف  »بني  الوثائقية  لل�سل�سلة  امل�سرتك  الإنتاج  ميدان  يف   )COPEAM( الكوبيام  املتو�سط  الأبي�ض 

اجلديدة«. الأجيال  »ربيع 

 الإذاعة والتلفزيون التون�سيتني يف �سبيل الإعداد 
ْ

وثـّمـن املجل�ض اجلهود املبذولة من قبل الإدارة العامة لالحتاد وموؤ�س�ستـي

اإىل دعم  الأع�ساء  الهيئات  كافة  والتلفزيون ودعوة  لالإذاعة  العربي  للمهرجان   )15( اخلام�صة ع�صرة  الدورة  لتنظيم  املـبـّكـر 

هذه التظاهرة الإعالمية العربية الكربى، من خالل تفعيل م�ساركتها يف خمتلف فعاليات املهرجان ويف مقدمتها �صوق املهرجان 

والتلفزيونية. الإذاعية  والإخبارية،  الرباجمية  وامل�صابقات 

كما حـّث كافة الهيئات الإذاعية والتلفزيونية الأع�ساء اإىل اإيالء املزيد من الهتمام ملو�سوع بـّث فعاليات املهرجان، وخا�سة 

منها �سهرة اخلتام واإعالن النتائج على قنواتها، م�ساهمة منها يف الرتويج لهذه التظاهرة العربية الكبرية وزيادة اإ�سعاعها.

اإثر  به  تقدمت  الذي  املقرتح  على  لالأخبار  الدائمة  اللجنة  اإىل  بال�سكر  املجل�ض  توّجـه  التلفزيونية،  بالأخبار  يتعلق  ما  ويف 

        و18 اأبريل/ني�سان 2012 واملت�سل باعتماد اآليات جديدة لتغطية الأحداث الهامة 
ْ

اجتماعها ال�ستثنائي املنعقد بتون�ض يومـي

املعلن عنها والطارئة داخل املنطقة العربية، تنفيذا للتو�سية ال�سادرة عن املجل�ض التنفيذي يف اجتماعه ال�ساد�ض والثمانني.

الحتـــــاد اأنــ�صطــة 
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يعـّدها الحتاد الآن  التي  الدرا�سة ال�ست�سرافية  باإجناز  املكلفة  اإىل اجلهة  الدائمة لالأخبار  اللجنة  ويحال املقرتح الذي عر�سته 

باأدائه وذلك ق�سد ال�ستئنا�ض به يف تقدمي جمموعة من اخليارات التي ت�سـّب يف اجتاه اقتحام  اآليات عمله والرتقاء  حول تطوير 

العربية  باملنطقة  الهامة  العربية من قبل الحتاد، والتاأمني الأكيد لتغطية الأحداث  عملية الإنتاج يف ميدان الأخبار داخل املنطقة 

املهنية. املعايري واملتطلبات  وفق 

العامة حول ن�ساط الحتاد والأحداث التي توّلـى توفري   املجل�ض لدى اطالعه على مذكرة الإدارة 
ّ
اأقـر ويف جمال الريا�صة، 

والإمارات  والبحرين  الكويت  من  كـّل  هيئات  اإىل  ال�سكر  ووجه   ،2012 عام  من  الأول  الن�سف  خالل  هيئاته  لفائدة  تغطيتها 

العربية املتحدة  وقطر واجلزائر و�سلطنة عمان وفل�سطني على مبادرتها بعر�ض اأحداث ريا�سية حملية ودولية خمتلفة وفق تو�سيات 

لدعم  بلدانها  حتت�سنها  التي  والدولية  والإقليمية  الريا�سية  الأحداث  توفري  اإىل  الهيئات  بقية  دعا  فيما  للريا�سة،  الدائمة  اللجنة 

اأ�سمل خالل الأ�سهر القادمة. التبادل الريا�سي ب�سفة 

ال�سيفية  الأوملبية  الألعاب  بدورة  ال�سلة  ذات  التلفزيونية  التغطية  خلطة  النهائية  للرتتيبات  ارتياحه  عن  املجل�ض  واأعرب 

بالهيئات  اخلا�سة  التغطيات  فرق  خلدمة  والثنائي  تلفزيونية،  قناة   11 بـّث  توفري  خالل  من  اجلماعي،  ب�سقيها   )2012 )لندن 

الدورة. لهذه  الأع�ساء 

وفنيني  مهند�سني  من  الريا�سية،  التغطيات  يف  املتخ�س�سني  لأبرز  بقائمة  لالحتاد  العامة  الإدارة  تزويد  اإىل  الهيئات  دعا  كما 

لأدائهم،  مناذج  على  حتتوي  للمعلقني   DVD باأقرا�ض  مرفوقة  منهم  كل  وخربة  موا�سفات  حتديد  مع  لديها،  عاملني  ومعـّلـقني 

اأع�ساء الفريق العربي املوحد، ودعوة الإدارة العامة اإىل اأخذهم  اإن�ساء بنك معلومات ي�ستفيد منه الحتاد عند اختيار  وذلك بغية 

يف العتبار عند ت�سكيل فرق التغطية املوحدة للبطولت.

مبا  اأخرى،  ريا�سية  قنوات  اأّي  ومع  الريا�سية  اجلزيرة  قناة  مع  للتعامل  اأ�س�ض  بو�سع  لالحتاد  العامة  الإدارة  املجل�ض  وكـّلـف 

دعوة  جانب  اإىل  هذا  املتنـّوعة،  الريا�سية  الأحداث  حقوق  اقتناء  جمال  يف  الأع�ساء  وهيئاته  الحتاد  م�سالح  م�ستقبال  ي�سمن 

فوق  ويقام  منتخباتها  اأحد  اأو  اأنديتها  اأحد  فيه  ت�سارك  ريا�سي  حدث  لأّي  التلفزيونية  الإ�سارة  اإنتاج  عدم  اإىل  الأع�ساء  الهيئات 

اأرا�سيها، وعلى الأخ�ض البطولت الآ�سيوية والإفريقية، وعدم ال�سماح اأي�سا لأّي �سركة اأو جهة اأجنبية حا�سلة على حقوق هذه 

على  احل�سول  يف  املحلية  والتلفزيونية  الإذاعية  القنوات  حقوق  حماية  ق�سد  وذلك  عنها،  عو�سا  العمل  بهذا  القيام  البطولت 

حقوق النقل وال�سماح للمواطن العربي مبتابعة ن�ساط فريقه اأو منتخبه عرب  قنواته الوطنية.

العربية،  والتلفزيونية  الإذاعية  الهيئات  م�سالح  حلماية  العربي  الوطن  م�ستوى  يف  ت�سريعات  �سّن  وجوب  على  التاأكيد  ومّت 

احلكومية منها واخلا�سة، وذلك على غرار ماهو معمول به يف املنطقة الأوروبية والتي تعترب التظاهرات والبطولت الريا�سية الكربى 

ملكا جماعيا عامة ل يجوز لأي جهة من اجليهات احتكار حقوق بثها.

ويف ال�صوؤون الهند�صية وافق املجل�ض على ما ورد يف املذكرة املقدمة بهذا ال�ساأن، من الإدارة العامة ومركز التبادل ا�ستكمال 

التلفزيوين الرقمي لالحتاد،  التبادل  اإطار منظومة  اأ�سرع فر�سة لتعمل بهذا النظام يف  التلفزيوين الرقمي يف  التبادل  حتويل قنوات 

.DVD-S2 وذلك بالنظر اإىل الفوائد الت�سغيلية والقت�سادية لنظام الت�سكيل واإعادة الت�سكيل الرتّددي 

الحتـــــاد اأنــ�صطــة 
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واأكد املجل�ض �سرورة اعتماد الهيئات الأع�ساء ا�سرتاتيجية لأر�سفة املواد الإذاعية والتلفزيونية ذات وثوقية عالية، من خالل 

ال�سـعوب،  وذاكـرة  ثروة وطنية  ميـّثـل  واأنه  �سـّيـما  الب�سري،  ال�سمعي  املحتوى  ل�سمان حفظ  وموازية  تقنية خمتلفة  تبـّنـي حلول 

مع ا�ستحثاث الهيئات الأع�ساء على اتخاذ الرتتيبات الالزمة لأر�سفة موادها املنتجة يوميا.

التقنية  اجلودة  على  باملحافظة  الهتمام  الهيئات  من  ُطـلب  الدقة،  عايل  التلفزيون  بنظام  والت�سغيل  الإنتاج  تطوير  اإىل  و�سعيا 

الهند�سية  العمل  جمموعة  حددتها  التي  التوجيهية  باخلطوط  وال�ستئنا�ض  الإنتاج،  مراحل  اأثناء  الدقة  عايل  التلفزيون  لإ�سارة 

لالحتاد حول الإنتاج والت�سغيل الإذاعي والتلفزيوين يف هذا الغر�ض.

عدد  عن  بالإح�ساءات  اأ�سهر(  ثالثة  )كل  دوريا   IPTV باقة  يف  امل�ساركة  الهيئات  تزويد  العامة  الإدارة  من  ُطـلب  كما 

امل�ستخدمني ومدة م�ساهدتهم اأو ا�ستماعهم للربامج، والعمل اأي�سا على تعميم كافة املعلومات الأخرى  املت�سلة بهذا امل�سروع.

املوّحدة  العربية  الباقة   ملوقع  الرتويج  ملزيد  الأع�ساء  والهيئات  العامة  الإدارة  قبل  اجلهود من  بذل  التاأكيد على �سرورة  وتـّم 

.WWW.GLARAB.COM( Web-TV(و IPTV بتقنيات الـ

وتكليف اللجنة الهند�سية بال�ستمرار يف متابعة درا�سة كافة التطـّورات التكنولوجية املت�سارعة ذات العالقة بالقطاع ال�سمعي 

اإدخالها وال�ستفادة منها. الب�سري وتطبيقاتها املختلفة وو�سع التوجهات والتو�سيات املالئمة التي ت�ساعد الهيئات على 

والتنويه بالتطـّورات الإيجابية الإ�سافية يف نظام املينو�ض واملتمثلة يف حت�سني برجميات النظام واإ�سافة خدمات تبادلية جديدة 

HDTV من جهة، واإ�سافة �سبكات تقديرية تعمل �سمن النظام من جهة  اأر�سفة بنظام  )FTP، HDTV، FNG( وتوفري نظام 

اأخرى.

توفره هذه  ملا  وقت،  اأ�سرع  املينو�ض يف  نظام  )FTP( عرب  امللفات  تبادل  باإدخال خدمة  اخلا�سة  الرتتيبات  ا�ستكمال  و�سرورة 

للهيئات الأع�ساء. اقت�سادية وت�سغيلية  اخلدمة من مميزات 

الإذاعات  واحتاد  الأوروبية  الإذاعات  واحتاد  الإفريقية  الإذاعات  احتاد  من  كل  مع  بالتعاون  املت�سلة  باخلطوات  والرتحيب 

الإ�سالمية يف جمال الربط وا�ستخدام نظام املينو�ض عرب �سبكات وحمطات طرفية، مما �سيعززالتعاون والتبادل مع هذه اجلهات.

Genesis لالألياف ال�سوئية  ودعوة الإدارة العامة ومركز التبادل اإىل الإ�سراع با�ستكمال اإجناز ربط نظام املينو�ض مع �سبكة 

اأو اأية �سركات اأخرى توؤدي نف�ض اخلدمة.

ويف خ�سو�ض التعاون العربي والدويل، جـّدد املجل�ض الدعوة اإىل الهيئات الأع�ساء من اأجل امل�ساركة يف خمتلف التظاهرات 

العاملية والإقليمية التي تقيمها املنظمات والحتادات الدولية.

والتاأكيد على م�ساركة الهيئات الأع�ساء يف القمة الآ�سيوية لالإعالم التي ي�ساهم فيها الحتاد ب�سكل فـّعـال، مع احلر�ض على 

اإ�سراك اخلربات العربية يف جل�سات القمة وحماورها، �سـّيـما واأن الحتاد حر�ض على اأن تعتمد القمة اللغة العربية لغة اأ�سا�سية يف 

اأ�سغالها، اإىل جانب اللغة الإجنليزية.

املجل�ض  اأ�ساد  الأخرية،  ال�سدا�سية  يف  ن�ساطه  ومالمح  والربامج  الأخبار  لتبادل  العربي  املركز  تقرير  على  اطالعه  ولدى 
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بكل الهيئات التي �ساهمت يف تقدمي الأخبار الطارئة عرب نظام املينو�ض من خالل التزامها بالآلية التي حددها ميثاق التبادلت 

الإخبارية، واحلث على ا�ستغالل الإمكانيات والت�سهيالت التي تتيحها منظومة املينو�ض.

املعرو�سة  الإعالمية  املادة  تنويع  احلر�ض على  مع  الأخبار،  اإدارات  املتوفرة يف  الإخبارية  املواد  اأف�سل  انتقاء  اإىل �سرورة  ودعا 

العربي  ن�سر اخلرب  لتاأمني  املطلوبة  املهنية  املوا�سفات  بورتريهات بكل  تقارير، حتقيقات،  ال�سحفية،  الأنواع  ت�سمل كل  للتبادل كي 

على اأو�سع نطاق.

وكذلك اللتزام باملوؤمتر ال�سوتي اليومي الذي يعترب موؤمترا حتريريا رئي�سيا واملوؤمترات ال�سوتية الأخرى التي ين�ض عليها ميثاق 

نظام التبادلت الإخبارية، ودعوة جميع الهيئات اإىل اإر�سال تقارير  بوترية �سهرية منتظمة حتتوي على جداول وبيانات حول مدى 

للتبادل �سمن �سبكاتها الرباجمية. املادة املعرو�سة  ا�ستخدام 

املجل�ض   
ْ

اجتماعـي بني  الفا�سلة  الفرتة  خالل  ن�ساطه  عن  والتلفزيوين  الإذاعي  للتدريب  العربي  املركز  تقرير  �سوء  ويف 

التنفيذي الأخريين، تـّم تكليف اإدارة املركز بتفعيل التدريب عن بعد والبدء يف تنفيذ دورات تدريبية با�ستخدام نظام املينو�ض، 

واعتماد من�سقني من الهيئات الأع�ساء ليتم منح �سهادات للم�ساركني يف كل دورة، اإ�سافة اإىل تنظيم دورات بوا�سطة الإنرتنات.

تنفيذ  وال�ستمرار يف  التدريب،  من  النوع  هذا  اعتماد  على  الهيئات  وت�سجيع  والإقليمي  الالمركزي  التدريب  تفعيل  واأي�سا 

اأّي دورة من دورات  تنظيم  ترغب يف  هيئة ع�سو  اأّي  اأو يف  وتون�ض،  عـّمـان  والهند�سية يف كل من  الرباجمية  التدريبية  الدورات 

املركز.

»الدرا�صة ال�صت�صرافية حول �صبل تطويراأداء الحتاد ومناهج عمله«

اّطـلع املجل�ض على املذكرة املقدمة من قبل الفريق الذي كلفته الإدارة العامة بالإ�سراف على اإجناز هذه الدرا�سة تنفيذا لقرار 

اجلمعية العامة يف هذا ال�ساأن خالل دورتها العادية احلادية والثالثني واأو�سى مبا يلي:

٭ املوافقة على الوثيقة التي عر�صها الفريق امل�صرف وما ت�صمنته من حتديد ملحاور الدرا�صة وللمنهجية املقرتح اعتمادها 

اإجنازها. وملراحل 

٭ التاأكيد على �صرورة تناول هذه الدرا�صة تطوير اجلوانب الت�صويقية وتنمية املوارد املالية لالحتاد.

٭ النظر يف مدى مالءمة اأهداف الحتاد احلالية والتي مت و�صعها منذ اأكرث من اأربعني �صنة للدور امل�صتقبلي الذي يرنو 

الحتاد اإىل ال�صطالع به.

٭ اإقامة ور�صة عمل ت�صبق اجتماع الفريق املكلف من قبل اجلمعية العامة مبتابعة اإجناز هذه الدرا�صة خالل �صهر اأكتوبر 

للدرا�صة. املرجعية  البحوث  اإعداد  يف  امل�صاهمني  وللخرباء  الأع�صاء  الهيئات  كل  مل�صاركة  مفتوحة  تكون   2012
لالحتاد  العامة  الإدارة  اإىل  واإر�صاله  عناية  بكل  الدرا�صة  بهذه  اخلا�ص  ال�صتبيان  ملء  على  الأع�صاء  الهيئات  حث  ٭ 

اإثراء الدرا�صة مبا يتوفر لديها من معطيات، وتقدمي مقرتحات واإ�صراك خرباتها يف  يف اأقرب وقت ممكن، وعلى الإ�صهام يف 

الور�صة املزمع عقدها خالل �صهر اأكتوبر 2012 .
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الدورة احلادية ع�صرة

مل�صابقة الأغنية الإذاعية واملقطوعة املو�صيقية العربية

2012 الدورة احلادية ع�سرة مل�سابقة  28 يونيو/حزيران  اإىل   25 اإذاعات العربية يف تون�ض خالل الفرتة من  نظم احتاد 

الأغنية الإذاعية واملقطوعة املو�سيقية العربية وذلك بالتعاون مع الإذاعة التون�سية التي ا�ست�سافت الدورة.

مبختلف  والتعريف  وتطويره  العربي  والغنائي  املو�سيقي  الإنتاج  ت�سجيع  اإطار  يف  الفنية  التظاهرة  هذه  تنظيم  ويندرج 

اأ�سكاله، ون�سر الثقافة املو�سيقية العربية الأ�سيلة واحلفاظ على الرتاث الغنائي العربي.

مو�سوعـهـا  متحـور  التـي  الإذاعيـة  الأغنيـة  م�سابقة  يف  الحتاد،  يف  اأع�ساء  عربية  اإذاعية  هيئات  ثماين  �ساركت  وقد 

»اأغـاين ال�صبـاب«. حول 

اأما املقطوعة املو�سيقية فا�سـُتـرط اأن تكون موؤّلـفة وفق املقامات والإيقاعات العربية.

غنائيـيـن  و�سعـراء  مو�سيقيـني  �سـّمــت  منحتها جلنة حتكيم  مالية،  جوائز  ثالث  ال�سنفني  من  كـّل  اإىل  ر�سدت  وقد 

من خم�ض دول عربية.

ـة بهذه امل�سابقة، وبثها على الهواء مبا�سرة بوا�سطة نظـام التبـادل الإذاعـي  وتوّلـت الإذاعة التون�سية تنظيم �سهرة خا�سّ

عرب ال�ساتل )املينو�ض(، وتخـّلـلها حوار دار بني �سخ�سيات فنية ومهتمني ب�سوؤون املو�سيقى والغناء.

وبالن�سبة اإىل م�صابقة الأغنية العربية :

اأغنية  اإلـى  الـثـانيـة  والـجائـزة  التون�صية،  الإذاعة  اإنتاج  من  احللم«  باب  »مفتوح  اأغنية  اإىل  الأوىل  اجلائزة  اأ�سندت 

»�صباب املجد« )الإذاعة ال�صودانية( ، فيما ح�سلت اأغنية » �صباب« )اإذاعة البحرين( على اجلائزة الثالثة.

النتائج على النحو التايل: م�صابقة املقطوعة املو�صيقية فكانت  اإىل  اأمابالن�سبة 

اجلائزة الأوىل فازت بها مقطوعة »عنفوان ال�صباب و الأمـل« من اإنتـاج الإذاعـة اللبنانيـة، واجلـائـزة الثـانية اأ�سندت 

اإىل مقطوعة » بالدي « )الإذاعة اجلزائرية(، والثالثة اإىل مقطوعة »اأحباب« من اإنتاج اإذاعة قطر.

الحتـــــاد اأنــ�صطــة 
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اخلريف  يف  بتون�ض  ع�سرة  اخلام�سة  دورته  يف  والتلفزيون  لالإذاعة  العربي  املهرجان  العربية  الدول  اإذاعات  احتاد  يقيم 

بني  والإعدادية  التن�سيقية  الجتماعات  بعد  وانطلقت  التون�سيتني.  والتلفزة  الإذاعة   
ْ

موؤ�س�ستـي مع  بالتعاون  وذلك  القادم، 

املوؤ�س�سات الثالث، �سعيا اإىل اإعطاء دفع جديد للمهرجان على امل�ستوى الإقليمي، خا�سة واأنه مل يت�سـّن تنظيم الدورة يف 

2011، ب�سبب الأحداث الكربى التي عا�ستها املنطقة العربية. عام 

التون�سية  العا�سمة  يف  عامني  كل  مرة  الحتاد  ينـّظـمه  دوري  مهرجان  هو  والتلفزيون  لالإذاعة  العربي  واملهرجان 

بالتداول  مع مهرجان الأغنية العربية.

تطلعات  يلـّبـي  الذي  النحو  على  م�ستواه  ورفع  العربي  والتلفزيوين  الإذاعي  الإنتاج  تطوير  امل�ساهمة يف  اأهدافه،  ومن 

الهيئات الأع�ساء واملبادئ التي تعمل من اأجلها، اإىل جانب ر�سد الجتاهات املبتكرة واجلادة يف الإنتاج الإذاعي والتلفزيوين 

العربي وت�سجيعها يف �سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية يف هذا امليدان.

التالية: الفعاليات  رئي�سية على  املهرجان ب�سورة  ي�ستمل 

اأ - م�صابقة للربامج التلفزيونية، وت�سـّم اأربعة اأ�سناف من الربامج، وتنق�سم اإىل ق�سمني:

ـ�سة للربامج التلفزيونية املنتجة من قبل الأع�ساء العاملني وامل�ساركني يف الحتاد. ٭ امل�صابقة  الرئي�صية وهي خمـ�سّ

ـ�سة للربامج التلفزيونية املنتجة من قبل ال�سبكات التلفزيونية العربية اخلا�سة و�سركات   ٭ امل�صابقة املوازية وهي خمـ�سّ

العمومية واخلا�سة. العربية  الإنتاج 

ب - م�صابقة للربامج الإذاعية وت�سم ثالثة اأ�سناف من الربامج:

اخلا�سة  العربية  الإذاعية  واملحطات  الحتاد  يف  الأع�ساء  الهيئات  قبل  من  املنتجة  الإذاعية  للربامج  ـ�سة  خمـ�سّ وهي 

و�سركات الإنتاج العربية  اخلا�سة.

ج - ندوات وور�صات ملناق�سة ق�سايا الإنتاج الإذاعي والتلفزيوين.

التلفزيونية  وال�سبكات  الأع�ساء  الهيئات   فيها  ت�سارك  واإذاعية  تلفزيونية  �صوق  املهرجان  هام�ض  على  تقام  كما 

والإذاعية اخلا�سة و�سركات الإنتاج.

املهرجان العربي لالإذاعة والتلفزيون

يف دورته اخلام�صة ع�صرة
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جتربة الإنتاج الإخباري

 عقدت اللجنة الدائمة لالأخبار بالحتاد اجتماعا ا�ستثنائيا بتون�ض يومي 17 و18 اأبريل/ني�سان 2012 برئا�سة الأ�ستاذ �سامل 

اأربع  اأو ممثليهم يف  ظاهر كرم رئي�ض اللجنة وبح�سور الأ�ستاذ �سالح الدين معاوي املدير العام لالحتاد ومب�ساركة مديري الأخبار 

ع�سرة هيئة.

وياأتي هذا الجتماع تنفيذا لتو�سيات  املجل�ض التنفيذي واجلمعية العامة يف اجتماعيهما الأخريين 2011، اإذ مت التاأكيد 

الهتمام يف  كامل  ومناهج عمل جديدة  باآليات  العربية  املنطقة  الطارئة يف  الأحداث  تغطية  تاأمني  مو�سوع  اإيالء  �سرورة  على 

حتـّتـمه  ما  اإىل  باأدائه،  والرتقاء  عمله  اآليات  تطوير  بخ�سو�ض  الآن  الحتاد  يعـّدها  التي  ال�ست�سرافية  ال�سرتاتيجية  الدرا�سة 

متطلبات ورهانات املرحلة الراهنة وامل�ستقبلية، وعلى اأن تت�سمن هذه الدرا�سة جملة من اخليارات التي ت�سـّب يف اجتاه اقتحام 

جمال الإنتاج يف ميدان الأخبار  داخل املنطقة العربية.

وتتمثل الغاية من هذا امل�سروع يف حتديد كيفية انتقال الحتاد اإىل جمال اإنتاج الأخبار بو�سائله الذاتية داخل البلد الذي 

يقع فيه احلدث يف اإطار تكاملي مع الهيئات الأع�ساء ووفق اآليات عمل دقيقة وخطوات وا�سحة حتـّدد الأدوار املـُنـوطة بالحتاد 

والإمكانيات الب�سرية والتقنية واملالية املطلوبة يف ظل الآلية اجلديدة.

وبالتناوب  بالحتاد  العاملة  الأع�ساء  الهيئات  ت�سع  اأن  على  يرتكز  تبـّنـي خيار  تـّم  والقت�سادية،  املهنية  للجدوى  ومراعاة 

الطاقم  يعمل هذا  لفرتة عام واحد، بحيث  الفنية على ذمة الحتاد  التوزيع اجلغرايف، طاقما �سحفيا وهند�سيا مع جتهيزاته  وفق 

اإذاعات الدول العربية واإ�سرافها املبا�سر،  الب�سرية والهند�سية على مدار ال�سنة حتت مظلة الإدارة العامة لحتاد  بجميع عنا�سره 

وينـ�ّسـق مع اجلهات املعنية بها لتغطية الأحداث واإجناز الربامج والروبورتاجات املطلوبة.

باأن يتوىل املجل�ض  اإىل جت�سيم هذه الآلية، �سدرت عن الجتماع ال�ستثنائي للجنة الدائمة لالأخبار تو�سية تق�سي  و�سعيا 

التنفيذي لالحتاد ت�سكيل فريق اإخباري، هند�سي، قانوين ومايل م�سرتك لدرا�سة اخلطة املقرتحة واإثرائها.

وبالتوازي مع ذلك، اأو�سى امل�ساركون ب�سرورة العمل على حت�سني املنـَتـج الإخباري املتبادل حاليا يف اإطار منظومة التبادل 

العربي لالحتاد، من خالل احرتام املقايي�ض واملعايري الدولية الواجب توفرها يف املادة الإخبارية املعرو�سة للتبادل.

اأنظار  على  عر�ست  التي  املقرتحة  لالآلية  الأويل  الت�سور  املنق�سي  العام  يف  ت�سكيله  تـّم  متخ�س�ض  عمل  فريق  اأعـّد  وقد 

وفد  جانب  اإىل  العمل  فريق  و�سم  لالآلية.  الأوىل  النواة  لتكون  ومرئياتهم  ت�سوراتهم  اأع�ساوؤه  وقدم  لالأخبار،  الدائمة  اللجنة 

الإدارة العامة لالحتاد ومركز تبادل الربامج والأخبار، ممثلي تلفزيونات الكويت واليمن وم�سر واجلزائر وليبيا.

الحتـــــاد اأنــ�صطــة 
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تغطية اإعالمية عربية ناجحة

لفائدة هيئات   ناجحة  اإعالمية  بتغطية  ببغداد  التي عقدت  الثالثة والع�سرين  العادية  العربية يف دورتها  القمة  متـّيـزت فعاليات 

الإذاعة والتلفزيون الأع�ساء يف الحتاد وعدد اآخر من امل�ستفيدين يف املنطقة العربية وخارجها.

يف  التغطية  هذه  تنفيذ  اأمكن  العراقي  الإعالم  و�سبكة  العربية  الدول  اإذاعات  احتاد  بني  واملتبادل  الوثيق  التعاون  وبف�سل 

الظروف املالئمة، حيث �سمل البث املبا�سر نقل كافة وقائع موؤمتر القمة وو�سول القادة العرب اإىل مطار بغداد الدويل، اإىل جانب 

حقائب  يف  متـّثـل  م�سجل  بث  باملنا�سبة  توفر  وقد  العراقي،  اخلارجية  لوزير  ال�سحفي  واملوؤمتر  العرب  واملالية  القت�ساد  وزراء  موؤمتر 

اإخبارية يومية ت�سمنت  اأن�سطة القادة والوزراء والوفود وبع�ض الجتماعات التي التاأمت على هام�ض القمة. و�ساهم فريق الحتاد 

مع �سبكة الإعالم العراقي يف تقدمي خدمات لل�سحافيني امل�ساركني يف التغطية من خالل اإتاحة مواقع كثرية للبث املبا�سر ومركز 

للحقن، به كل امل�ستلزمات التقنية ووحدات مونتاج متعددة الأن�ساق.

الأوروبية  الإذاعية  الحتادات  نظرائه يف  نحو  للقمة  التلفزيونية  التغطية  اإ�سارة  توفري  الحتاد  توىل  فقد  الدويل،  امل�ستوى  اأما يف 

والآ�سيوية.

اأ�سبو«، مبا هو و�سيلة تكنولوجية متطورة، دور فـّعـال يف  وكان لنظام التبادل املتعدد الو�سائط واخلدمات عرب ال�ساتل »مينو�ض 

تاأمني بث وقائع موؤمتر القمة بجودة تقنية عالية حظيت بثقة الهيئات.

اأربعيـن �ساعـة ا�ستفـادت منهـا كل الهيئات العربية. وقد بلغ عدد �ساعات البث اجلماعي املبا�سـر وامل�سجـل حوالـي 

كما اأتيح اإجناز ما يزيد على الثالثني ر�سالة من مواقع Stand-up-position، بالإ�سافة اإىل خدمات املونتاج واحلقن التي 

ا�ستفادت منها جميع الطواقم ال�سحفية املعنية بتغطية هذا احلدث.

الإعالم  �سبكة  مع  والتعاون  بالتن�سيق  العامة  لالحتاد،  الإدارة  تولت  العربية،  القمة  لفعاليات  الإذاعية  بالتغطية  يتعلق  وفيما 

العراقي تقدمي الدعم الالزم، من خالل و�سع التجهيزات وخطة التغطية.

وقامت الإذاعة العراقية بالتن�سيق مع الإدارة العامة لالحتاد ببث ر�سائل اإذاعية يومية ب�ساأن فعاليات القمة عرب منظومة ال�ساتل 

وبرامج وثائقية خا�سة حول القمة.

هيئة،  ع�سرة  ثالث  الإعالمية  التغطية  مواد  ا�ستقبلت  فيما  �ساعة،  ع�سرة  الثنتي  يفوق  ما  الإذاعية  التغطية  اإجمايل  بلغ  وقد 

وم�سر  وليبيا  والكويت  وقطر  و�سلطنة عمان  و�سوريا  وال�سودان  وال�سعودية  واجلزائر  وتون�ض  والبحرين  الأردن  اإذاعات كل من  هي 

واليمن.
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البطولت العربية لكرة القدم

كافة  لفائدة  القدم  لكرة  العربية  البطولت  ملختلف  الكاملة  التغطيات  توفري  يف  موؤخرا  العربية  الدول  اإذاعات  احتاد  �سرع 

والتلفزيونية  الإذاعية  التغطية  عملية  تنظيم  الحتاد  من  وفد  توىّل  الغر�ض،  ولهذا  املنطقة.  اآخرين يف  وم�ستخدمني  الأع�ساء  هيئاته 

ال�سركة مالكة احلقوق  بالتعاون مع  ال�سعودية وذلك  العربية  2012( يف اململكة  6 يوليو  لكاأ�ض العرب للمنتخبات )22 يونيو - 

البطولة. لهذه  امل�ست�سيفة  الهيئة  ب�سفته  ال�سعودي،  والتلفزيون 

املعمورة  اأنحاء  كامل  يف  الكيبل  وبوا�سطة  والف�سائي  الأر�سي  والتلفزيوين  الإذاعي  النقل  حقوق  على  ح�سل  الحتاد  وكان 

)بالبث عرب كل الأقمار ال�سناعية يف العامل( وعرب خمتلف اخلدمات املتعـّددة الو�سائط اجلديدة )بالن�سبة اإىل الإنرتنات والهاتف 

 ،)2016  -  2012( موا�سم  اأربعة  القدم  لكرة  املختلفة  العربية  للبـطولت  التفاعلي(  والتلفزيون  الدقة  عايل  والتلفزيون  اجلوال 

.)  2011/12/16  - وذلك ا�ستنادا اإىل قرار اجلمعية العامة لالحتاد خالل دورتها العادية الثالثني )اخلرطوم 14 

التالية: البطولت  وت�سمل احلقوق 

- كاأ�ص الحتاد العربي لالأندية: وتقام هذه البطولة ملـدة اأربعـة موا�سـم: 2013/2012 و2014/2013 و2015/2014 

و2016/2015 .

العربية  باململكة  الأوىل  البطولة  اأقيمت  لالأكابر،  العربية  للمنتخبات   )2( بطولتني  تنظيم  للمنتخبات:  العرب  كاأ�ص   -

ال�سعودية خالل الفرتة املذكورة مب�ساركة )12( منتخبا عربيا.

 2012 يوليو   18 اإىل   4 من  الفرتة  يف  عـّمـان  الأردنية  بالعا�سمة  تقام  �صنة:   20 حتت  للمنتخبات  العرب  كاأ�ص   -

مب�ساركة منتخبات الأردن وال�سعودية والكويت وال�سودان وقطر وموريتانيا واجلزائر وليبيا والعراق و�سوريا واملغرب وتون�ض.

2012/7/16( باجلزائر.  - - كاأ�ص العرب للمنتخبات حتت 17 �صنة: تنظيم هذه البطولة خالل الفرتة )2 

بني ال�صفاف 3 .. وخ�صائ�س ربيع الأجيال اجلديدة

اأقيمت مبقر  احتاد اإذاعات الدول العربية بتون�ض من 22 اإىل 24 مايو/اأيار 2012 ور�سة العمل الأوىل حول الإنتاج امل�سرتك 

للو�سائل  الدائم  »ربيع الأجيال اجلديدة«، وذلك مب�ساركة ممثلني عن الحتاد واملوؤمتر  بعنوان   »3 »بني ال�صفاف  الوثائقية  لل�سل�سلة 

املتو�سط  البحر   
ْ

�سفتـي من  تلفـزيونيـة  هيئات  وت�سع   »COPEAM« املتو�سط  الأبي�ض  البحر   حو�ض  يف  الب�سرية  ال�سمعية 

العربي. وامل�سرق 

2«، ويف اإطار عالقات ال�سراكة والتعاون القائمة بني الحتاد والكوبيام،  اإنتاج ال�سل�سلة الوثائقية »بني ال�صفاف  فبعد اكتمال 

تـّم التفاق بني الطرفني على ال�سروع يف اإجناز ال�سيغة الثالثة من هذه ال�سل�سلة.

اإنتاجها من قبل  2 )يف عيون الأطفال( �سبع ع�سرة )17( حلقة تـّم  وقد بلغت ح�سيلة اإجناز ال�سل�سلة الوثائقية بني ال�سفاف 

عـّدة هيئات  تلفزيونية عربية واأوروبية.

الحتـــــاد اأنــ�صطــة 
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ومهرجان                                                                »Cinema del Reale La Festa di« مثل  عاملية  مهرجانات  يف  ال�سل�سلة  هذه  عر�ض  وتـّم 

»Diversity Show days 2010« لحتاد الإذاعات الأوروبية.

التي   التغريات  من  اجلديدة«  الأجيال  »بربيع  اخلا�ض  مو�سوعه  ا�ستلهم  فقد  ال�صفاف«،  »بني  من  الثالثة  ال�سل�سلة  حمور  اأما 

مب�ستقبل  اأحالمه  واإثبات هويته وحتقيق  والكرامة  احلرية  اإىل  املتطلع  العربي  ال�سباب  فيها  �ساهم  والتي  العربية حاليا  املنطقة  بها  متر 

اأف�سل.

واختارت ال�سل�سلة اجلديدة جملة من الأهداف العامة منها باخل�سو�ض:

٭ دعم التعاون الأوروبي - العربي يف جمال الإنتاج امل�صرتك.

٭ تعزيز احلوار الثقايف وتبادل الأفكار وطرق العمل بني ال�صفتني ال�صمالية واجلنوبية، اأن ننتج معا، يعني اأن  نبني معا ج�سرا 

الوثائقية بني روؤى  الذين ي�سافرون من خالل الربامج  اأي�سا  امل�ساركة فح�سب، ولكن بني م�ساهديها  التلفزيونات  للحوار لي�ض بني 

يكون  ما  وكثريا  متحاور،  ولكن  متجان�ض  ثقايف غري  ف�ساء  وتتباعد يف  تلتقي  فهي  نت�سورها،  التي  بالدرجة  لي�ست  ولكن  خمتلفة، 

متكامال.

٭ امل�صاهمة يف خلق ت�صور اأوروبي - عربي متنوع ولكن م�صرتك.

٭ اإيجاد لغة �صمعية ب�صرية اأوروبية - عربية.
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اليوم العاملي حلرية ال�صحافة

ح�صور فاعل واإ�صهام جاد لالحتاد

»اأ�صوات جديدة: حرية الإعالم ت�صاعد على حتويل املجتمعات«.

والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  اأقامتها  التي   2012 لعام  ال�سحافة  العاملي حلرية  اليوم  احتفالية  �سعار  هو  ذلك 

5 مايو 2012(.  - )اليون�سكو( واحلكومة التون�سية )3 

وتعترب تون�ض ثاين دولة عربية حتت�سن هذه التظاهرة، بعد قطر )�سنة 2009(.

واحتاد  العربية  الدول  اإذاعات  احتاد  من  كل  تبـّنـاها  جل�سة  على  العامة،  اجلل�سات  اإىل  بالإ�سافة  الحتفال،  ا�ستمل  وقد 

الفرتات  خالل  عمومي  كمرفق  الإذاعة  خدمات  »تطوير  مو�سوع  لبحث  خ�س�ست  فرن�سا،  وتلفزيون  الأوروبية  الإذاعات 

النتقالية« وعلى جل�سة حتت عنوان »تون�ص: الطريق اإىل الأمام«، ومائدة م�ستديرة حول التعليم والتدريب والبحوث.

وبحثت اجلل�سات املوازية الأخرى يف املوا�سيع التالية:

- حرية التعبري وامل�صاركة يف تنظيم ف�صاء و�صائل الإعالم )اأخالقيات املهنية ال�سحفية يف الفرتات النتقالية(.

- دور ال�صيا�صيني وامل�صـّرعني و�صانعي القرار يف و�صائل الإعالم.

- و�صائل الإعالم وت�صريك اجلمهور.

- حت�صني �صالمة العاملني يف و�صائل الإعالم التقليدية وممار�صي الو�صائل اجلديدة.

- �صحافة اجليل اجلديد من الإنرتنات والدميقراطية.

- عدم جترمي اخلطاب.

- و�صائل الإعالم الجتماعية: تعزيز دورها وبناء ال�صبكات وال�صالمة.

- ملكية و�صائل الإعالم.

- ر�صم خريطة الو�صائط الرقمية.

- النفاذ اإىل املعلومات اجلـّيـدة وحرية الإعالم.

واملالحظ اأن تنظيم الحتفال باليوم العاملي  حلرية ال�سحافة �سهد انطالقته يف عام 1991، بالتعاون بني اليون�سكو واإدارة �سوؤون 

الإعالم مبنظمة الأمم املتحدة،  وذلك يف اإطار موؤمتر عقد مبدينة ويندهوك يف ناميبيا.

وهو منا�سبة لإحاطة املواطنني علما بانتهاكات حرية ال�سحافة وتذكريهم باأنه يجري يف ع�سرات البلدان من خمتلف اأرجاء العامل، 

�ض ال�سحافيون واملحررون والنا�سرون 
ّ
فر�ض الرقابة على املن�سورات ودفع الغرامـات وتوقيـف املطبوعـات اأو اإغالقها، يف حني يتعـر

اإىل امل�سايقة والعتداء والحتجاز وحتى القتل.

مــتــــابـعـــــات
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»اإعالن قرطاج« حول حرية ال�صحافة

احت�سنت تون�ض الندوة الدولية حتت �سعار »اأ�صوات جديدة: حرية الإعالم ت�صاعد على حتويل املجتمعات«.

بحرية  اللتزام  اإىل  اليون�سكو  الأع�ساء يف  الدول  امل�ساركون  فيها  دعا  »اإعالن قرطاج«  ا�سم  عليها  اأطلق  وثيقة  منها  وانبثقت 

اإقرار �سيا�سات تعزز تعددية الإعالم وحتول دون  اأ�سا�سي للنهو�ض باملجتمعات وحتقيق التحول الدميقراطي، واإىل  ال�سحافة كعن�سر 

الحتكار املفرط مللكية و�سائله، ف�سال عن ال�سعي اإىل احلد من الفجوة الرقمية والعمل على �سمان ا�ستقاللية و�سائل الإعالم وتنوعها 

وتكري�ض مبداإ ال�سفافية والكفاءة �سمن العاملني فيها.

واأبرز امل�ساركون اأهمية النهو�ض مب�سهد اإعالمي ي�ساهم فيه القطاع العمومي واملجتمع املدين واخلوا�ض، كما يتعنّي حتويل و�سائل 

الإعالم احلكومية اإىل و�سائل اإعالم عمومية و�سمـان حيادهـا، مبا يخدم النتقال الدميقراطي، كما يتعني وفق »اإعالن قرطاج« اإيجاد 

عالقة »اإيجابية« بني قوات الأمن ومهنيي الإعالم ل �سيما يف حالت املظاهرات والحتجاجات ال�سلمية.

تت�سم  اأخبارا  ن�سر الإعالميني  بالعمل على  املهنية وموؤ�س�سات الإعالم واملهنيني  الندوة اجلمعيات  امل�ساركون يف  واأو�سى  هذا 

بال�ستقاللية والتعددية وحترتم قواعد املهنة وتبتعد عن التاأثريات املغر�سة التي قد تفرزها بع�ض العوامل اخلارجية، �سواء كانت اقت�سادية 

اأو �سيا�سية اأو غريها. ويتعـّيـن اأي�سا ت�سجيع املجتمع املدين على م�ساندة ال�ستقاللية والتعددية والتنوع يف جمال الإعالم.

وطلب امل�ساركون من اليون�سكو اأن تتوىل ن�سر »اإعالن قرطاج« على اأو�سع نطاق واأن تبقى على العهد يف الدفاع عن  ال�سحافيني.

احتاد الأ�صبو يتبـّنـى اإحدى جل�صات اليوم العاملي حلرية ال�صحافة

»تطوير خدمات الإذاعة والتلفزيون كمرفق عمومي خالل الفرتات النتقالية«، وذلك  بحثت هذه اجلل�سة �سبل 

بالتعاون مع احتاد الإذاعات الأوروبية وموؤ�س�سة تلفزيون فرن�سا.

و�سارك يف النقا�ض  وجوه اإعالمية معروفة عامليا واإقليميا، من بينها نائب رئي�ض احتاد الإذاعات الأوروبية والأمني العام للموؤمتر 

الدائم للو�سائل ال�سمعية الب�سرية يف حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط )الكوبيام( ومدير جملة تلفزيون فرن�سا.

اأما اجلل�سات املوازية الأخرى فقد متحورت حول املوا�سيع التالية:

- حرية التعبري وامل�ساركة يف تنظيم ف�ساء و�سائل الإعالم.

- اأخالقيات املهنة ال�سحفية يف الفرتات النتقالية.

عني و�سانعي القرار يف و�سائل الإعالم.
ّ
- دور ال�سيا�سيني وامل�سـر

- و�سائل الإعالم واإ�سراك اجلمهور.

- حت�سني �سالمة العاملني يف و�سائل الإعالم التقليدية وممار�سي الو�سائل اجلديدة.

- �سحافة اجليل اجلديد من الإنرتنات والدميقراطية.

- عدم جترمي اخلطاب.

- و�سائل الإعالم الجتماعية: تعزيز دورها  وبناء ال�سبكات وال�سالمة.

- ملكية و�سائل الإعالم.

- ر�سم خريطة الو�سائط الرقمية.

- النفاذ اإىل املعلومات اجليدة وحرية الإعالم.
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ج�صور  التوا�صل بني الإعالم ال�صمعي الب�صري

يف املنطقتني العربية والآ�صيوية

�سارك احتاد اإذاعات الدول العربية يف اأعمال الدورة التا�سعة لقمة الإعالم يف اآ�سيا، التي نظمها ببانكوك  املعهد الآ�سيوي للتنمية 

الإذاعية )AIBD( يومي 29 و30 مايو 2012 .

وجاءت م�ساركة الحتاد، الذي مـّثـله الأ�ستاذ �سالح الدين معاوي هذا العام ب�سورة متميزة باعتباره �سيف �سرف.

وبهذه ال�سفة، اأ�سرف املدير العام لالحتاد على حفل ت�سليم جائزة املعهد الآ�سيوي للتنمية الإذاعية يف جمال »الإن�سانيات« حول 

مو�سوع احلوار بني الأديان والنهو�ض بالت�سامح بني معتنقيها، والتي فاز بها املنتج �سان غيو يو من منظومة التلفزيون الكوري، ملا متـّيـز 

د واإبداع. واملعلوم اأن الحتاد يتبـّنـى �سنويا هذه اجلائزة ويتكفل مبقابلها املايل، نظرا اإىل ما  يكت�سيه الت�سامح من اأهمية 
ّ
به عمله من تفـر

بالن�سبة اإىل املنطقة العربية التي هي مهد الديانات ال�سماوية، وميكن اعتبارها حمرارا ملا يحدث بني خمتلف الديانات من �سد وجتاذبات 

اأو وفاق وتعاون ح�سب الفرتات التاريخية املتتالية.

اأما اجلائزة الثانية التي يتم توزيعها على هام�ض قمة الإعالم يف اآ�سيا فتغطي جمال العلـوم والبيئـة وتتعلق باملحافظة على طبقة 

الأوزون وحماية كوكب الأر�ض، وقد فاز بها املخرج رهان اأحمد من التلفزيون الباك�ستاين.

وقال الأ�ستاذ �سالح الدين معاوي باملنا�سبة »كعادتنا كل �سنة، نحر�ض على امل�ساركة يف قمتكم على اأعلى م�ستوى ون�سجع كافة 

هيئاتنا الأع�ساء على امتداد ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا على امل�ساركة الن�سطة فيها وباخل�سو�ض على امل�ساركة يف م�سابقة اجلائزة 

العاملية التلفزيونية، التي ينظمها املعهد الآ�سيوي للتنمية الإذاعية، لختيار الأف�سل مما تنتجه هيئاتنا واإثراء املناف�سة املهنية بينها«.

كما �سارك املدير العام لالحتاد يف اأ�سغال اجلل�سة العامة الرابعة للقمة بعنوان »الإعالم ال�صمعي الب�صري العمومي: مقاربة 

جديدة، انطالقة جديدة«. وقد تركزت مداخلته على مو�سوع خدمة الإعالم ال�سمعي الب�سري العمومي يف الفرتة النتقالية: 

بلدان »الربيع العربي« مثال، وتناولت بالبحث اأربعة حماور اأ�سا�سية هي:

٭ العوامل التي اأدت اإىل احلاجة لالنتقال من الإعالم احلكومي اإىل الإعالم العمومي.

٭ بروز مفهوم »الإعالم العمومي«.

٭ اأبرز الأحداث التي طبعت فرتات التحول نحو الإعالم ال�سمعي الب�سري العمومي.

٭ جهود احتاد اإذاعات الدول العربية من اأجل اإر�ساء اإعالم �سمعي ب�سري عمومي.

ال�صراكة الإعالمية بني الحتاد ومنطقة اآ�صيا

للتنمية  الآ�سيوي  واملعهد  الآ�سيوية  الإذاعات  واحتاد  العربية  الدول  اإذاعات  احتاد  بني  الإعالمية  ال�سراكة  اجتماع جلنة  ترّكـز 

الإذاعية على بحث �سبل تنمية التعاون البـّنـاء وال�سراكة بني الهيئات الإذاعية والتلفزيونية باملنطقتني العربية والآ�سيوية.

وتـّم تدار�ض عدد من م�ساريع التعاون الثنائي، على غرار ور�سة العمل امل�سرتكة بني املنظمات الثالث حول الإعالم والنتخابات، 

بكوالملبور يف ماليزيا.

ت بـعـــــا مــتــــا
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وتتلخ�ض حماور اهتمامها يف:

٭ تنمية اأ�سا�ض معرفة من يتعهد بعملية التغطية بالبيئة التي تدور فيها النتخابات ومتطلبات العملية النتخابية.

٭ تطور املهارات الالزمة لتغطية العملية النتخابية.

٭ الطالع على اأف�سل املمار�سات الدولية يف تغطية النتخابات.

٭ و�سع مدّونة خا�سة مبتطلبات التغطية النتخابية.

٭ حتديد خارطة الطريق لعمليات التخطيط والإعداد لتغطية النتخابات.

 ،2013  - ومن جهة اأخرى، تطرقت جلنة ال�سراكة الإعالمية اإىل امل�ساريع امل�ستقبلية بني الحتادين الإقليميني ل�سنتي 2012 

مبا يف ذلك م�ساركة احتاد اإذاعات الدول العربيـة يف القمـة الآ�سيويـة لالإعـالم 2012 و2013 ويف الور�سات املرافقة لها ويف �سوق 

.)AMS MEDIAHUB MARKET( امليدياهوب

كما بحث الجتماع نقاط تعاون اأخرى،  من مثل ور�سة العمل امل�سرتكة �سمن فعاليات القمة الآ�سيوية لالإعالم 2013 حول 

2014 والأن�سطة  للقمة الآ�سيوية لالإعالم �سنة  ال�سعودية  العربية  اململكة  PSB« وا�ست�سافة  العمومي  الب�سري  ال�سمعي  »الإعالم 

امل�سرتكـة يف جمـال التدريـب خـالل 2013/2012 بني املعهد الآ�سيوي واملركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوين.

اإعالن مراك�س ملوؤمتر الكوبيام:

 اإ�صكالية حقوق البث الريا�صية
ّ

دعوة اإىل حــل

ع�سر  التا�سع  للموؤمترال�سنوي  الرئي�سي  املو�سوع  يتحـّرك«  الإعالم  الأورو - متو�صطية:  املجتمعات  »التحـّولت يف  كانت 

واجلمعية العامة الثامنة ع�سرة للموؤمتر الدائم للو�سائل ال�سمعية والب�سرية يف حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط )كوبيام( اللذين انعقدا 

موؤخرا مبدينة مراك�ض املغربية.

وكانت اإحدى اأبرز نتائج هذه الجتماعات �سدور »اإعالن مراك�ص حول احلقوق الريا�صية« الذي اأبدت فيه الكوبيام قلقها 

العميق اإزاء ما ي�سهده جمال اقتناء حقوق بث الأحداث الريا�سية العاملية والإقليمية الكربى من ممار�سات جتارية ل تتما�سى دائما 

مع املعايري ال�سليمة خلدمة القطاع ال�سمعي الب�سري العمومي، مما اأّدى اإىل غالء غري م�سبوق يف معاليم البث واحتكارها من قبل 

�سركات حمدودة.

لذلك وجهت الكوبيام من خالل هذا الإعالن نداء ملـّحـا اإىل كل الأطراف املعنية، من جامعات ريا�سية عاملية وقارية واإقليمية 

ووطنية وجمعيات مهنية، وو�سائل اإعالم عمومية، من  اأجل التو�سل يف اأقرب وقت ممكن اإىل احللول املالئمة، مبا من �ساأنه �سمان بث 

الربامج الريا�سية، خا�سة منها ما يتعـّلـق بريا�سة كرة القدم، اإىل اأو�سع ن�سبة ممكنة من اجلمهور بدون قيود اأو متييز، اأّيـا كان نوعهما.

هذا وح�سر املوؤمتر م�سوؤولون عن القنوات التلفزيونية والإذاعية من بلدان حو�ض البحر الأبي�ض  املتو�سط واحتاد اإذاعات الدول 

العربية ب�سفته اأحد موؤ�س�سي الكوبيام، وخرباء يف الت�سال، ومهنيون من و�سائل الإعالم، وممثلو موؤ�س�سات اإقليمية ودولية متخ�س�سة 

يف املجال، و�سركات اإنتاج تلفزيوين و�سينمائي.
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منتدى الإعالم العربي بدبي

ل«
ّ
»الإعالم العربي: النك�صاف والتحــو

عنوان:  حتت  انعقدت  التي  العربي  الإعالم  ملنتدى  ع�سرة  احلادية  الدورة   2012 مايو  و9   8 يومي  دبي  مدينة  احت�سنت 

والإعالم،  ال�سحافة  البارزة يف عامل  ال�سخ�سيات  اآلف من  اأكرث من ثالثة  مب�ساركة  العربي: النك�صاف والتحـّول«،  »الإعالم 

ونخبة من كبار �سانعي القرار وقادة الراأي واملفكرين وامل�ستثمرين واملبدعني.

ويتيح هذا املنتدى الذي ينتظم حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة ورئي�ض جمل�ض 

الوزراء حاكم دبي، كل �سنة فر�سة اللقاء والتحاور حول �سوؤون الإعالم العربي، والطالع على التجارب الدولية الناجحة وال�سعي 

اإىل ا�ست�سراف اآفاق م�ستقبل �سناعة الإعالم.

الأو�ساط  من  متحدثا  �ستني  من  اأكرث  فيها  �سارك  وقد  املنتدى،  فعاليات  اأبرز  هي  علمية  جل�سات  وثماين  عمل  ور�ض  ثالث 

الأكادميية والإعالمية والبحثية.

 وحملت ور�صة العمل الأوىل عنوان: »جنوم تويرت... و�صدى التغريدات« وفيها تناول املتدخلون مدى تاأثري رّواد �سبكات 

العربي،  الوطن  يف  ال�سبكات  تلك  ا�ستخدام  وواقع  حقيقيني،  موؤثرين  فعال  كانوا  اإذا  وما  جمتمعاتهم،  يف  الجتماعي  التوا�سل 

وانعكا�ساته على الراأي العام.

واأثري مو�سوع تدّنـي عدد امل�ستخدمني العرب ملوقع تويرت، فلوحظ اأنهم يعـّدون قرابة املليون و300 األف فقط، وقد يكون التاأثري غري 

املبا�سر لتويرت كبريا للغاية، من ذلك اأن مذيعي التلفزيون مثال اأ�سبحوا يهتمون مبا يقال عنهم يف هذا املوقع، وياأتون لتفقد ح�ساباتهم 

على تويرت عند الفوا�سل بني الربامج، واأنه من خالل تغريداتهم، اأ�سبح بالإمكان معرفة ماذا �سيحدث اأو ما هو التوجه القادم.

اأما ور�صة العمل الثانية فكان عنوانها: »ال�صباب العربي، اأما اآن اأوان ربيعهم الإعالمي؟« وطرحت خاللها عديد الأ�سئلة 

بعهدتهم  تناط  التي  امل�سوؤوليات  اإىل  بالإ�سافة  معهم،  التوا�سل  وقدرتها على  الإعالم  و�سائل  كفاءة  ال�سباب يف  نظر  ب�ساأن وجهة 

لإي�سال �سوتهم اإىل القائمني على و�سائل الإعالم التقليدية، وواقع التعليم اجلامعي لتخ�س�سات الإعالم، وقدرة و�سائل الإعالم 

يف جمال التدريب.

»جيل الإعالم الإلكرتوين: �صحفيون بالفطرة«: نظرت هذه الور�سة يف املتغريات الراهنة نتيجة ا�ستخدام اأدوات التكنولوجيا 

التي انع�سكت على الأو�ساع الثقافية وال�سيا�سية وعلى و�سائل الإعالم اأي�سا.

وقيل باملنا�سبة: لي�ض هناك �سحافيون بالفطرة، فال�سحافة مهنة وممار�سة، وال�سحايف فاعل اجتماعي له اأدوار اجتماعية وميتلك نوعا 

متخ�س�سا من الكتابة هي الكتابة ال�سحفية التي يكت�سبها من خالل، اإما املوؤ�س�سات الأكادميية اأو التجربة.

ت بـعـــــا مــتــــا
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اجلل�صات العلمية:

التغيري«: مت خاللها بحث تطلعات اجلمهور اليوم اإىل و�سائل الإعالم العربية، وواقع الثقة بني  و�صدمة  العربي  »الإعالم   )1
الطرفني، يف ظـل طوفان القنوات الف�سائية وال�سحف اجلديدة، وتنامي البيئة التقنية الكفيلة بك�سر احتكار املعلومة اإنتاجا ونقال.

2( »الثورات تعيد ر�صم خريطة النخب«: ما هو وقع الثورات العربية على بع�ض اأنظمة احلكم يف عدة دول عربية، والذي اأدى 
اإىل بروز بنى نخبوية يف خمتلف املجالت ال�سيا�سية والثقافية والجتماعية والقت�سادية وك�سف احلراك ال�سيا�سي والجتماعي عن 

مدى بعد امل�سافة بني الواقع املعي�ض وعامل النخب.

فيها  امل�ساركون  الر�صمي الأجنبي: دور متزايد وتاأثري ملتب�ص«، و�سـّلـط  »الناطق  الثالثة حتت عنوان:  3( و�سعت اجلل�سة 
ال�سوء على دور املتحدث الر�سمي كمحور ارتباط هام بني الإعالم وال�سيا�سات، واملهام التي ي�سطلع بها هوؤلء املتحدثون.

»قنوات اليوتيوب« منابر فردية تناف�ض الف�سائيات. وقد حتـّدث يف هذه اجلل�سة جنوم قنوات موقع »يوتيوب« الإلكرتوين   )4
التي راجت بعد النت�سار الكبري لأعداد م�ستخدمي الإنرتنات يف الوطن العربي، والذي متـّكـن رّوادها من تطويع تطبيقاتها لإن�ساء 

قنوات تلفزيونية خا�سة وباإمكانات ب�سيطة، تقّدم برامج وحلقات م�سجلة، وتناق�ض ق�سايا وم�سائل اجتماعية و�سيا�سية ودينية �سمن 

قوالب مبتكرة وجـّذابة، تختلف عن تلك امل�سامني التي عهدها امل�ساهد على ال�سا�سة التقليدية.

وتـّم ا�ستعرا�ض مناذج وجتارب واقعية لعدد من املواهب التي اعتمدت على اأفكارها ب�سكل رئي�سي، م�ستخدمة اأدوات الإعالم 

اجلديد، وقـّدمت م�سمونا هادفا كوميديا يف بع�ض الأحيان وو�سلت اإىل قاعدة وا�سعة من اجلمهور.

وُيـذكر اأن املتابعة بلغت ما يناهر 180 مليون مقطع فيديو يوميا يف املنطقة العربية.

»القنوات الإخبارية والثورات العربية: اأ�صئلة حول التغطية والأداء« فقد رّكـزت  عنوانها:  التي  اخلام�سة  اجلل�سة  اأما   )5
على مناق�سة تغطية القنوات الإخبارية العربية لالأحداث العربية، ونقلت الت�ساوؤلت املطروحة يف ال�سارع العربي ب�ساأن مدى م�سداقية 

اإذا كانت متباطئة اأو مت�سارعة، ف�سال عن مدى تفاعلها مع نب�ض امل�ساهد العربي، يف ظل التحولت  ومو�سوعية هذه التغطية، وما 

اجليو�سيا�سية التي ت�سهدها املنطقة.

ومما اأثري يف النقا�ض، اأن الثورات العربية كانت مبثابة فر�سة ل�سناعة الأخبار، وُعـّدت الأحداث التي رافقتها نوعا من التحدي 

اأن  كما  �ساحبتها.  التي  الكبرية  ال�سعوبات  اإىل  نظرا  للتغطية،  تقليدية  غري  م�سادر  على  العتماد  تـّم  وبداية  الإخبارية.  للقنوات 

القنوات العربية مل تكن مهـّيـاأة مبا فيه الكفاية للتعامل مع اأحداث كبرية بهذه ال�سرعة الفائقة، اإّل اأن هذه القنوات  اأبلت البالء 

�سها للظلم مهنيا. فال�سحافيون يحاولون نقل ما ي�ستجـّد على 
ّ
احل�سن، مع جناحها يف اأداء الوظيفة املنوطة بها، ب�سرف النظر عن تعـر

اأر�ض الواقع، كما هو، واملقيا�ض على جناح التغطية هو ن�سبة امل�ساهدة«.

»الإنتاج التلفزيوين: اأين البتكار؟!« العتماد الوا�سع للقنوات التلفزيونية  حول  متحورت  التي  اجلل�سة  هذه  وناق�ست   )6
الف�سائية على الإنتاج الأجنبي، ب�سكل اأف�سى اإىل ت�سييق امل�ساحة املتاحة اأمام البتكار والإبداع وظهور املواهب اجلديدة. وبدت 

ـلة، بدل من بذل اجلهد لإنتاج ممـّيـز، حتى اأ�سحى الإنتاج العربي �سبه متوقف على �سهر واحد يف  قاعدة »ال�سراء والقتناء« مفـ�سّ

العام، لينتج الربامج واحللقات وامل�سل�سالت الرم�سانية.  وتطرقت النقا�سات اإىل قدرة بيئة عمل الإنتاج التلفزيوين العربي احلالية 

على اإيجاد اأجيال تبتكر وتبدع، موؤكدة على �سرورة ال�ستفادة من درو�ض التجارب الناجحة، كما تناولت اأ�سباب تراجع البتكار 
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ات�ساع  ومع  عربية،  ف�سائية  قناة   )1000( األف  من  اأكرث  وجود  من  بالرغم  الن�سخ،  نحو  والتوجه  العربي  الإعالمي  الـُمـنـَتـج  يف 

�ساعات البث التلفزيوين لت�ستوعب الإنتاج والأفكار اجلديدة، اإل اأن العتماد ظل ب�سكل اأ�سا�سي على الإنتاج الأجنبي، ب�سورة 

اأدت اإىل ت�سييق امل�ساحة املتاحة اأمام البتكار والإبداع.

وترية  ت�سارع  فمع  للمنتدى.  ال�سابعة  اجلل�سة  اهتمام  املنتظر« حمور  الدور  العربي:  الديني  الإعالمي  »اخلطاب  وكان   )7
احلراك ال�سيا�سي والجتماعي يف الوطن العربي، لعب هذا اخلطاب دورا كبريا يف التاأثري يف اجلمهور، ويح�سل ذلك يف وقت توؤكد 

فيه الإح�سائيات اأن املحتوى الديني يحتل مراتب متقدمة يف املتابعة، اإىل جانب املحتوى الرتفيهي وال�سيا�سي، يف ظـّل وجود اأكرث 

من 90 ف�سائية دينية عربية خالل �سنة 2011 .

ومت ت�سليط ال�سوء على حتـّول بع�ض و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة اإىل  �ساحة للتع�سب، ي�سودها العنف اللفظي 

مع  التعاطي  بالفكر يف  الفكر  ومقابلة  الديني  اخلطاب  ب�سرورة جتديد  تنادي  اأ�سوات  مع  التحول  هذا  وترافق  والتخوين.  والتكفري 

الفنت  والدعاة يف مواجهة  العلماء  املنتظر من  الدور  ت�ساوؤلت حول  وبرزت  العربية،  املنطقة  املتالحقة يف  واملتغريات  ال�سطرابات 

واحلـّد من انت�سارها.

»اإعالم حـّر وم�صارعة حـّرة« على اأن احلوار ممار�سة دميقراطية يجب  عنوانها:  التي  الأخرية  اجلل�سة  امل�ساركون يف  واأجمع   )8
 وتبقى حتى ل حتدث مقاطعة، التي عادة ما يعقبها عنف، كما اأجمعوا على �سرورة ا�ستح�سار ال�سمري الإعالمي ومواثيق 

ّ
اأن ت�ستمـر

ال�سرف الإعالمية ل�سبط نزوع الإعالم نحو تر�سيخ قيمة العنف يف املجتمع.

وتـّم التمهيد بالإ�سارة اإىل ارتفاع امل�ساهد الإن�سانية املوؤثرة، يف الآونة الأخرية، على القنوات الإخبارية الناجمة عن احلروب 

اإّل اأن اخلارج عن �سياق املاألوف اأن  والنزاعات والعنف، ومن الطبيعي اأن ينقل الإعالم مبختلف مكـّوناته �سورة الواقع املعي�ض. 

تنتقل فو�سى ال�سوارع لت�سل اإىل اأقالم بع�ض الكـّتـاب والنخب، فنقراأ اآراء ل تخلو من العنف اللفظي، ونتابع م�سادات وترا�سقا 

اإلكرتونيا ت�سوده روح احلقد والكراهية ولغة ال�ستم والتجريح والت�سهري والتهديد، وامتد امل�سهد اإىل الربامج احلوارية يف الف�سائيات 

والقنوات العربية، وقد بلغ باملتحاورين حـّد ا�ستخدام الكرا�سي لأكرث من اأغرا�ض اجللو�ض عليها فقط! لينتقل احلوار على الهواء 

ة!
ّ
اإىل م�سارعة حـر

اللغة وال�سورة واحلوار يكاد يكون  اأن العنف امل�ستخدم يف  واأثار ازدياد ن�سق هذه الظواهر قلق العديد من املحللني واعتربوا 

 
ّ
احلـر الإعالم  اإذا كان  ما  الأ�سئلة، حول  لبع�ض  الباب على م�سراعيه  يفتح  الذي  الأمر  اإعالمية كثرية،  �سائدة يف من�سات  ثقافة 

اأكرب قدر من  املناف�سة جلذب  وا وراء 
ّ
اأنف�سهم قد اجنـر اإذا كان الإعالميون  ال�سوارع، وما  العنف الذي ت�سهده  اأ�سباب  واحدا من 

املتابعني، على ح�ساب قيم وثقافة احلوار وتبادل الأفكار والآراء ب�سكل هادف.

ت بـعـــــا مــتــــا
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اأقيم يف املدة الأخرية ببريوت املوؤمتر الدويل للغة العربية حتت عنوان »العربية لغة عاملية: م�صوؤولية الفرد واملجتمع والدولة«، 

وقد نـّظـمه املجل�ض الدويل للغة العربية بالتعاون مع اليون�سكو وجمع من الهيئات العربية والعاملية الأخرى، كما �سارك الحتاد، ممثال 

يف �سخ�ض املدير العام، يف اأعمال املوؤمتر.

وقـّدم الأ�ستاذ �سالح الدين معاوي مداخلة يف اإطار اجلل�سة العلمية املخ�س�سة ملحور »اللغة العربية يف الثقافة والإعالم«، حيث 

اأثار عـّدة جوانب ب�ساأن املو�سوع، ومن اأبرزها:

الوعي  مع  وذاكرتها،  الأمة  وتراث  القراآن  لغة  باعتبارها  العربية،  الأمة  اللغة يف �صمري  اأهمية هذه  ٭ 

واللغوية. الثقافية  للهويات  مهـّددة  ظاهرة  الثقافية  العوملة  فيه  اأ�صحت  ع�صر  يف  بالتحديات، 

الهجينـة  اللغة  وا�صتعمال  البيئي،  التلوث  عن  خطورة  تقـّل  ل  التي  اللغوي«  »التلوث  ظاهرة  ٭ 

الإعالمي. التخاطب  يف  عامية(  اأجنبي/ف�صحى  عربي  لغوي  )خليط 

٭ حتمية النهو�ص باللغة العربية يف و�صائل الإعالم من اأجل تاأكيد وجودها يف حياة النا�ص، باعتبار 

اأن املوؤ�ص�صات الإعالمية حتتـّل الريادة يف هذا املجال، ونظرا اإىل اأن لغة الإعالم ال�صمعي الب�صري و�صطية 

التبليغ. وح�صن  ال�صتخدام  قـّوة  مينحها  مـّمـا  والعامية(،  الف�صحى   
ْ

منزلتـي )بني 

٭ جمالت الرتقاء باللغة العربية من خالل و�صائل الإعالم ال�صمعي والب�صري ومواكبة امل�صتجدات 

اللغوي. الروح يف املخزون  وبعث 

هذا وقد بحث املوؤمتر الدويل للغة العربية جملة من امل�سائل ذات ال�سلة با�ستعمال اللغـة العربيـة يف جمالت الدولة، والتعليم 

مب�ستوياته، والآداب والدرا�سات، والإعالم والثقافة، و�سوق العمل، وموؤ�س�سات املجتمع املدين، وال�سناعات والتقنية، وحالة اللغة 

العربية يف العامل.

 دور لالإعالم يف النهو�س باللغة العربية؟
ّّ

اأي
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نافذة على هيئاتنا

نحو اإن�ضاء منـ�ّضـة اأقمار �ضناعية بال�ضعودية

لتوطني �ضناعة الإعالم

ـة اأقمار  �سناعية،  تعكف وزارة الثقافة والإعالم باململكة العربية ال�سعودية حاليا على اإجراء درا�سة تف�سي اإىل اإن�ساء منـ�سّ

على نحـٍو ي�ساعد هذا البلد يف اأن يكون جاذبا لكثري من ا لقنوات الف�سائية للبث من داخل الرتاب ال�سعودي، ذلك ما اأعلنه 

الدكتور ريا�ض جنم وكيل وزارة الثقافة والإعالم ال�سعودية لل�سوؤون الإعالمية، امل�سرف العام على تنظيم الإعالم املرئي وامل�سموع، 

يف حديث خـ�ّض به جريدة »الوطن«.

ولحظ الدكتور جنم اأن م�سروع من�سة البث ياأتي كاأحد تنظيمات املدينة الإعالمية التي يجري احلديث عن اإن�سائها، مبـّيـنا 

اأن اإن�ساء املدينة الإعالمية مرتبط اإىل حد كبري باإقرار نظام لالإعالم  املرئي وامل�سموع يف اململكة، مع وجود بيئة تنظيمية حتكم عمل 

هذه املدينة.

خاللها  من  ُيـ�سمح  �سناعية  اأقمار  ـة  منـ�سّ اإحداث  وهي  املدينة  اإطالق  ت�سبق  اأن  ميكن  مرحلة  هناك  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 

للقنوات التلفزيونية اخلا�سة بالبث من اأرا�سي اململكة، موؤكدا اأن هذا امللف هو الآن حتت الدر�ض يف م�ستوى الوزارة، وم�سى 

اإن�ساء املدينة الإعالمية، مما �سي�ساعد يف جذب الكثري من القنوات الف�سائية ال�سعودية يف  ـة النور قبل  قائال: »قد ترى املنـ�سّ

النتقال اإىل اململكة«.

 الوزارة«، لفتا اإىل اأن بثها من داخل البالد يوؤدي 
ّ
وبـّيـن الدكتور ريا�ض جنم اأن وجود هذه القنوات خارج البالد »اأمر ل ي�سـر

اإىل توجيه ال�ستثمارات نحو اململكة عو�سا عن ذهابها اإىل اخلارج، مع حدوث توطني ل�سناعة الإعالم حمليا. 

وفيما يتعلق مب�سروع قيا�ض ن�سب امل�ساهدة يف اململكة للقنوات التلفزيونية، والذي �سبق لوزارة الثقافة والإعالم الإعالن عنه، 

ذكر اأن هناك م�سروعا تنكـّب الوزارة على درا�سته يف الوقت احلا�سر لإحداث جهاز يتوىل القيام بهذا العمل، وربط اإن�ساء هذا 

املوؤ�سر ب�سناعة الإعالن يف اأي دولة.

واأ�ساف قائال : اإن »املجهودات التي تبذل اليوم بهذا ال�ساأن يف اململكة ويف املنطقة العربية تفتقر اإىل الدقة وال�سفافية ول 

تتما�سى مع املعايري الدولية، ول يتم اإجراوؤها حتت اإ�سراف جهات م�ستقلة، ومن �ساأن بعث هذا اجلهاز زيادة حجم ال�سوق الإعالين 

وتوجيه �سرف املعلنني اإىل القنوات ال�سحيحة«.

و�سـّدد وكيل وزارة الثقافة والإعالم على اأنه �سيتم اختيار اإحدى اأف�سل ال�سركات العاملية للقيام بتنفيذ امل�سروع مبهنية عالية 

و�سفافية، ح�سب املقايي�ض العاملية املطـّبـقة يف الأ�سواق املتقدمة.
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م�رصوع »مدّونة �ضلوك«

اأو �ضوابط ال�ضيا�ضة التحريرية

اأعـّدت موؤ�س�سة التلفزة التون�سية م�سروع »مدّونة �سلوك« اأو �سوابط ال�سيا�سة التحريرية، قـّدمه الرئي�ض املدير العام الأ�ستاذ 

عدنان خ�سر يوم 4 مايو 2012 خالل ندوة �سحفية.

هذه املدّونة هي مبثابة ميثاق �سرف يحمي ال�سحفي من الوقوع يف اخلطاإ وي�سمن حياده وا�ستقاللية اإنتاجه، على نحو يعـّزز 

 ونزيه. ويحتوي امل�سروع على ثمانية ف�سول، اإىل 
ّ
�سفافية اخلرب وم�سداقية املوؤ�س�سة التي ينتمي اإليها وحق املواطن يف اإعالم حـر

جانب توطئة ومبادئ عاّمـة:

وال�صعفاء،  الأطفال  حماية  اخل�صو�صية،  احرتام  الدقة،  الإن�صاف،  احلياد،  ال�صتقاللية،  العامة،  امل�صلحة  خدمة 

تغطية النتخابات وال�صتفتاءات.

التـون�سـيـة، الطـالع عـلى م�سامينها، بو�سفها مرفقا  التلفـزة  ال�سحافيني والإعالميني يف موؤ�س�سـة  املدّونـة من  وتقت�سـي 

عموميا يقـّدم اخلدمات الإعالمية، كما يلتزمون بالتقـّيـد باأخالقيات املهنة من خالل اللتزام الكامل بن�سو�سها، لتعزيز م�سداقية 

 ونزيه.
ّ
و�سفافية املادة الإعالمية التي تنتجها والتي يكون هدفها تلبية حق اجلمهور يف اإعالم حـر

ولتحقيق هذه الغاية ونيل ثقة اجلمهور واحرتامه، ينبغي اأن يحر�ض منتجو املادة الإعالمية، يف كل الربامج باأنواعها والن�سرات 

الإخبارية، على اللتزام بجملة مبادئ على غرار:

- خدمة امل�صلحة العامة: مبا هي من اأهم اخلدمات التي ميكن لالإعالم العمومي تقدميها للجمهور، من خالل احلر�ض 

ية وامل�سوؤولية، يعـّبـر عن  م�ساغل املواطن وتطـّلـعاته، وينقل واقعه بكل 
ّ
على توفري اإعالم ملتزم باملعايري املهنية، يوازن بني احلـر

�ض حقه يف معرفة احلقيقة، وكذلك حـّقـه يف التثقيف والرتفيه، مع �سرورة احرتام جميع مكـّونات 
ّ
اأمانة، ويوّفـر له املعلومة، ويكـر

املجتمع واأطيافه. وتتطلب خدمة امل�سلحة العامة اأي�سا ا�ستعمال لغة من�سفة ووا�سحة ودقيقة يف التعبري عن كل املوا�سيع، دون 

مبالغة اأو تقدمي اأحكام اأو مواقف �سخ�سية، والبتعاد عن التحري�ض على العنف اأو التمييز العن�سري مبختلف اأ�سكاله اأو الديني 

اأو العقائدي اأو الجتماعي اأو الثقايف.

- ال�صتقاللية: �سعيا اإىل ك�سب اجلمهور ودعم ثقته يف املوؤ�س�سة الإعالمية، يجـب اأن تتم�سـك هذه الأخرية با�ستقاللية 

املعاجلة الإعالمية، مبعزل عن تاأثريات خارجية والناأي بنف�سها عن التجاذبات وال�سراعات مهما كانت طبيعتها.

اإدارة الإت�صال بالتلفزة التون�صية
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يف  م�ساركني  اأو  �سيا�سية  منظمات  اأو  اأحزاب  اأية  اإىل  منتمني  الإعالمية  املواد  منتجو  يكون  اأّل  ال�ستقاللية  وتفرت�ض 

ميكن  ول  كانت،  ات�سال  و�سيلة  اأية  على  لفائـدتـها  الدعايـة  اأنـواع  مـن  نـوع  بـاأي  قائمـيـن  اأو  با�سمها  ناطقني  اأو  اأن�سطتها 

اإل بتطبيق مبداإ احلياد الذي يقع يف قلب اخلدمة العامة، واحلياد يعني ات�ساع وتنوع الآراء واحلجج،  اأن تتحقق  لال�ستقاللية 

مع �سرورة درا�سة اأية اأدلة ووقائع مادية للتاأكد من �سحتها وتوزيع هذه الآراء على فرتة زمنية معقولة.

- احلياد: وهو يفرت�ض ال�سمولية يف التعاطي مع الأحداث ومعاجلتها من منظور وا�سع، و�سمان وجود جمموعة معـّبـرة عن 

وجهات نظر. واأكد هذا الن�ض على حق املواطن فـي اأن يكـون له �سـوت يف و�سيلة الإعالم العمومية، ولكنه فر�ض على الإعالمي 

اللتزام باحلياد وعدم اإبداء الراأي اأو املعار�سة اأو تثمني املوقف.

ومن �سروط حتقيق احلياد، ال�ستقاللية يف التحرير، ول يكون ذلك اإّل اإذا كانت القرارات التحريرية توؤخذ داخليا، ويحتفظ 

ية القرار بالن�سبة اإىل م�سمونها.
ّ
رون واملنتجون وامل�سوؤولون عن الربامج بحـر

ّ
املحـر

التعامل مع الت�سال  اأنها ت�سمنت ن�سو�سا تقـّنـن  وتنظم املدّونة كيفية احلياد مع الأطراف اخلارجية ومع الإعالنات، كما 

للجدل  مثري   مو�سوع  �سلب  الإعالمية يف  املوؤ�س�سة  تكون  الواقع، وحني  وبرامج  اجلارية  الأحداث  ون�سرات  والأخبار  الر�سمي 

والتعامل مع موا�سيع امل�سّلمات.

كما بـّيـنت املدّونة �سروط حتقيق الإن�ساف، باعتباره يدعم م�سداقية املوؤ�س�سة الإعالمية وثقة املتعاملني معها.

ويقت�سي الإن�ساف الأمانة يف التعامل مع خمتلف الأطراف امل�ساركة، دون اإق�ساء وبتوازن ويف كنف الحرتام، ويكون اأي�سا 

بتطبيق مبداإ الدقة، ومن ذلك �سمان حق الرّد حتى ل يتـّم التع�سف على اأّي جهة وقع ذكرها دون ح�سورها.

وتندرج يف باب الإن�ساف �سيغ التعامل مع امل�ساركني يف الربامج وعند اإجراء املقابالت وعند تقطيع وانتقاء فقرات  من املواد 

امل�سجلة والتعامل مع الإ�سهار وتفادي املقـّنـع منه.

- الدقة: التي تتحقق عرب احل�سول على الوقائع ال�سحيحة، مع توخي ال�سدق والبتعاد عن التكهنات غري امل�ستندة اإىل 

دليل. وتكون الدقة يف جمع املعلومات ويف ا�ستخدام تقنيات الإنتاج، وكذلك الأر�سيف واإعادة البناء لتج�سيم اأحداث حقيقية 

وعدم تهويلها حتى ل ت�سـّلـل اجلمهور.

�ض للحياة اخلا�سة لالأفراد يف املادة الإعالمية، وحماية الأطفال 
ّ
التعـر احرتام اخل�صو�صية عند  اأي�سا:  ومن بني ال�سروط 

واملواطنني �سعيفي  ال�ساد�سة ع�سرة،  �سـّن  الذين هم دون  الأ�سخا�ض  الالزمة خل�سو�سيات  العناية  اإيالء  وال�صعفاء من خالل 

�سهم للخطر.
ّ
ف عليهم ميكن اأن يعـر

ّ
املدارك، ول �سيما اإذا كان التعـر

وتت�سمن املدّونة ف�سال حول تغطية النتخابات وال�صتفتاءات وكيفية تعامل املوؤ�س�سة الإعالمية يف الغر�ض، باعتبار املاّدة 

الإعالمية التي تقـّدمها تكون حمـّل مراقبة �سديدة من قبل خمتلف الأطراف املعنية بالعملية النتخابية، يقت�سي ذلك توّخـي 

الدقة واحلياد والنزاهة والإن�ساف والتوازن يف احلمالت النتخابية ويوم القرتاع.

العمل خمالفا  به، عندما يكون هذا  اإجناز عمل كـّلف  يرف�ض  اأن  ال�سحفي  اأخرى، كحق  بعر�ض مبادئ  املدّونة  وتـّوجت 

اإىل عقوبة  الرف�ض  يوؤدي  لرف�سه، ول  الداعمـة  رات 
ّ
املبـر يقـّدم  اأن  امليثاق، على  املن�سو�ض عليها يف هذا  للمبادئ الأخالقية 

اأو �سرر  اأو اإعفاء.

واأن تكون هذه املدّونة الفي�سل يف املهنية، حيث يتم الحتكام اإليها يف حتديد امل�سوؤولية عن الأخطاء املهنية.

هيئاتنا على  نافذة 
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لكي تبحث يف تاريخ اأّي اأمة، يجب اأن تبحث يف اأر�سيفها الذي يحفظ تاريخها وحا�سرها. ومن هذا املفهوم تنطلق اأهمية 

الأر�سيف، ب�سكل عام، والأر�سيف ال�سمعي الب�سري، بوجه خا�ض، كوننا نتحدث هنا عن الأر�سيف ال�سمعي الب�سري للهيئة 

اليومية  احلياة  وت�سجل  توؤر�سف  التي  فل�سطني  الوحيدة  يف  املوؤ�س�سة  تكون  تكاد  وهي  الفل�سطينية،   والتلفزيون  لالإذاعة  العامة 

والقت�سادية، من خالل  والثقافية  والجتماعية  ال�سيا�سية  الأ�سعدة،  الفل�سطينية على جميع  ال�ساحة  ت�سهدها  التي  والتغريات 

براجمها واأخبارها  التي تر�سد كل هذه التغريات ب�سكل يومي .

  اإن هذه املواد التي نقوم بحفظها وت�سجيلها �ستكون مرجعاً مهّما للباحثني والدار�سني 

واملهتمني يف جميع املجالت، وتاريخاً لهذا ال�سعب الذي يعاين وينا�سل يومياً من اأجل 

احلفاظ على تاريخه وهويته.

ي�سود مفهومان  يف الهيئة العامة  لالأر�سيف،  مفهوم تقليدي  يتعامل مع الأر�سيف 

على اأنه جمرد مكان خلزن املواد والحتفاظ بها لفرتة من الزمن، ولي�ض من ال�سروري 

ينظر  كما  باحتياجاته،  بالكاد  يفي  ب�سيط  جزء  اإل  املوؤ�س�سة  ميزانية  من  له  ير�سد  اأن  

ياأتي  الثالثة، كما  اأو  الثانية  الدرجة  اأنهم موظفون من  العاملني فى الأر�سيف على  اإىل 

الأر�سيف اإدارياً  يف نهاية الهرم التنظيمي للموؤ�س�سة.

 هذه النظرة القدمية ل تتواءم واملفهوم احلديث لالأر�سيف الذي يتبناه البع�ض مّمن 

يدركون اأهميته كعمود فقري للموؤ�س�سة، حيث يدرك اأ�سحاب هذا الراأي مدى اأهمية 

الأر�سيف، ويعرتفون باأنه قلب اأية موؤ�س�سـة اإعالميـة، ويجب اأن يولـي الهتمـام الذي 

يوازي اأهميته.

 اإن الوثائق املوجودة يف الأر�سيف متّثل اأداة لت�سيري العمل القائم، اأو اإثباتاً للحقوق، وتراثاً تاريخياً لل�سعوب، ول ميكن لأي 

موؤ�س�سة، اأياً كان حجمها �سغرية اأم كبرية، اأن تقوم بعملها من دون الرجوع اإىل الوثائق الأر�سيفيـة باأنواعهـا، �سواء اأكانت ورقية 

اأم �سمعية ب�سرية. 

الأر�ضيف ال�ضمعي الب�رصي الفل�ضطيني

اأ.رول �صهوان 

رئي�ش وحدة الر�صيف 

الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون الفل�صطينية
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�سه ب�سكل يومي اإىل التلف، ب�سبب كرثة ا�ستخدام 
ّ
اإن الطريقة التقليدية التي يتم التعامل فيها مع هذا املوروث احل�ساري تعر

املادة ال�سمعية والب�سرية، وبالتايل �سعوبة ا�سرتجاع هذه املواد التي  ميكن اأن نفقدها ب�سبب احلرائق و�سوء التخزين اأو ال�سرقة، 

الجتياح  يف  الفل�سطيني  ال�سينما  اأر�سيف  �سرق  الذي  الإ�سرائيلي  الحتالل  هو  كفل�سطينيني   اإلينا  بالن�سبة  الأكرب  والتهديد 

 ،2006 عام  قطاع غزة  اجتياحه  اإىل  اإ�سافة   ،2002 عام  اهلل  رام  مدينة  اجتياح  واأي�ساً خالل   ،1982 عام  للبنان  الإ�سرائيلي 

وحديثاً اقتحام مدينة رام اهلل ومهاجمة تلفزيوين“ وطن” و“القد�ض الرتبوي” و�سرقة اأر�سيفيهما. 

املوؤ�س�سة   لتتمكن  عليه  واحلفاظ  الأر�سيف  بتنظيم  العتناء  ينبغي  املنطلق،  هذا  من 

من النجاح واملناف�سة على ال�سعيدين العربي والدويل، والجتاه ب�سكل فعلي نحو الرقمنة، 

متا�سياً مع املتطلبات الع�سرية، من  �سرعة تقدمي املوؤ�س�سة خلدماتها التي تعّد من اأهم املعايري 

يف احلكم على جناح اأي موؤ�س�سة اأو ف�سلها يف ع�سر ات�سم كل ما فيه بال�سرعة، بحيث يت�سنى 

لأي �سخ�ض احل�سول على املعلومة واملادة املطلوبة من اأّي مكان،  ولي�ض من خالل املبنى 

املخالفة  الأخطاء  من   ويحّد  التكلفة،  يقلل  اأن  �ساأنه  من  وهذا  فقط،   بالأر�سيف  اخلا�ض 

يف  والتكرار  الت�سيب  يجّنب  بحيث  الوثائق،  مع  التعامل  يف  املركزية  ويدعم  للقوانني، 

العمل.

ولذلك، يتعنّي علينا كهيئة عامة لالإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية واحتاد اإذاعات الدول 

العربية النظر جدياً اإىل هذا املو�سوع واإيالوؤه الأولوية حلفظ هذا املوروث الإن�ساين واحل�ساري 

من ال�سياع. 

ويف هذا املجال، ميكن القتداء مب�سروع “ميد ميم”، وهو اأر�سيف حو�ض املتو�سط املمول من قبل الحتاد الأوروبي باإ�سراف 

املعهد الوطني لالأر�سيف بفرن�سا )INA ( الذي ا�ستطاع و�سع  4000 مادة من خمتلف تلفزيونات دول حو�ض املتو�سط على موقع 

يخدم الباحثني والدار�سني يف هذه الدول، ويحّول جزءاً من الأر�سيف اإىل اأر�سيف اإلكرتوين.

 وملواكبة هذا التطور التكنولوجي، يفرت�ض علينا، اأي�ساً، اأخذ كل التدابري حلفظ البيانات الإلكرتونية وحمايتها من الإتالف 

لتبقى البيانات الرقمية جاهزة يف كل وقت لال�ستخدام وال�سرتجاع يف العمل اليومي، وحمفوظةً يف اأح�سن الظروف لتتحّول مع 

مرور ال�سنني اإىل ذاكرة تاريخية ت�ستفيد منها الأجيال ال�ساعدة.

هيئاتنا على  نافذة 
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�سدر هذا الكتاب حديثا عن احتاد اإذاعات الدول العربية �سمن �سل�سلة بحوث 

ق اإىل مو�سوع غدا اليوم من املوا�سيع املهـّمـة واحليوية التي 
ّ
ودرا�سات اإذاعية، ويتطـر

بداأت املوؤ�س�سات الإعالمية تعريها اهتماما متزايدا يف تخطيط �سبكاتها الرباجمية، 

ونعني به:

القنوات  لربامج  املتلـّقـني  جمهور  لدى  وال�ستماع  امل�ساهدة  ن�سبة  »قيا�ض 

التلفزيونية واملحطات الإذاعية«.

حوله  تتمحور  هي  اإذ  الت�سالية،  العملية  يف  الأقوى  احللقة  يعترب  فاجلمهور 

وموّجـهة اإليه، وبدونه ل ن�ستطيع اأن نتكـّلـم على ا�ستقبال وتاأثري وتاأّثـر.

فاملوؤ�س�سة الإعالمية الناجحة ، واأيا كان نوعها، حتاول دائما التعرف على اجلمهور 

الذي تتعامل معه، من حيث حجمه وخ�سائ�سه الدميغرافية والقت�سادية والثقافية 

والجتماعية حتى تكون قريبة من م�ساغله واهتماماته، ورغباته وتطلعاته.

يقـّدم الكتاب الذي اأ�سهم يف تاأليفه الأ�ساتذة اجلامعيون حممد قرياط وخريت 

�ض يف 
ّ
عـّيـاد وال�سادق احلـّمـامي يف ف�سله الأول نظرة حول اأهمية اجلمهور يف العملية الت�سالية واحلاجة اإىل درا�سته، فيما يتعـر

ف�سله الثاين اإىل اأ�س�ض قيا�ض اجلمهور يف املوؤ�س�سات الإعالمية.

ثـّم رّكـز على بع�ض التجارب العاملية يف جمال قيا�ض اجلمهور، وحتديدا جتربة كل من كندا والوليات املتحدة الأمريكية واململكة 

املتحدة )الف�سل الثالث(.

بحوث  تواجهها  التي  وامل�ساكل  املعوقات  ويناق�ض  العربي  العامل  يف  اجلمهور  قيا�ض  واقع  عند  الرابع،  ف�سله  يف  يتوقف،  كما 

البحث  ثقافة  وجود  وعدم  الدرا�سات  هذه  مثل  لإجناز  املادية  التكلفة  وارتفاع  والإح�سائيات  البيانات  كنق�ض  اجلمهور،  ودرا�سات 

العلمي والعتماد على التقديرات والتخمني.

اأما  اجلزء الأخري من الكتاب فيقـّدم درا�سة حول واقع قيا�ض اجلمهور لدى الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية.

ومن اأهـّم النتائج املتو�سل اإليها من خالل هذه الدرا�سة العلمية اأّن اأكرث من �ستني باملائة من املوؤ�س�سات الإعالمية العربية ل 

يوجد بها مركز لقيا�ض اجلمهور، واأن معظمها ي�ستعمل ال�ستبيان كاأداة للبحث.

وت�ساعد نتائج عملية قيا�ض امل�ساهدة )و( ال�ستماع يف حتديد معايري الربامج اجلديدة واإعادة جدولة الربامج و�سياغة امل�سامني 

الإعالمية وال�سيا�سات ال�سرتاتيجية الإعالمية.

قيا�ض اجلمهور يف املوؤ�ض�ضات الإعالمية العربية

في المكتبة اإلعالمية
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هذا الكتاب هو من تاأليف الدكتور عبد العزيز بن حمد احل�سن املتخ�س�ض يف الإعالم، و�سبق اأن �سغل خطة مدير عام اإذاعة 

الريا�ض وعـّدة م�سوؤوليات بالتلفزيون ال�سعودي، وله جتربة مهنية وعلمية ثرية يف جمال الإنتاج التلفزيوين.

ويتناول هذا املوؤّلـف الذي جاء يف 300 �سفحة من القطع الكبري اأ�س�ض اإنتاج الدراما التلفزيونية ومقـّومات عر�سها.

وتنـّوع  فئاتهم  اختالف  امل�ساهدين على  قبل  باإقبال لفت من  التي حتظى  الربامج  اأبرز  اأحد   - معلوم  هو  - كما  متـّثـل  وهي 

م�ساربهم، واإّن هذا الفن ل ميكن �سناعته بال�سورة الفاعلة، ما مل تتـّم مراعاة مكـّونات بنائه وعنا�سره التف�سيلية بدّقـة، وهو ما رّكـز 

 املعادلة الكفيلة بتحديد �سبل النجاح يف تقدمي دراما تلفزيونية 
ْ

ـلة، اإذ اأورد معلومات �سافية حول طرفـي عليه الكتاب ب�سفة مفـ�سّ

متمـّيـزة. كما اأنه يو�سح القواعد الفنية لالأعمال الدرامية من خالل التعريف باملرتكزات الرئي�سية لكتابتها، واإخراجها، ويحـّدد اأي�سا 

طبيعة جمهور الدراما، ويبـّيـن اأ�ساليب تف�سريها اإعالميا ووظيفيا، اآخـذًا يف العتبار املنطلقات الفكرية التي ميكن اأن ي�ستند عليها 

البناء الدرامي باأبعاده املختلفة.

والكتاب من زاوية اأخرى، ي�ستجلي العنا�سر التي يتـّم على اأ�سا�سها تقييم الدراما 

التلفزيونية، مدّعـما ذلك با�ستطالع جتارب عدد من الدول العربية يف �سوء �سيا�ساتها 

الإعالمية، مع ال�ست�سهاد باأ�ساليب واآليات موؤ�س�سات وجهات دولية معنـّيـة بتحكيم 

املنـَتـج الدرامي وفق معايري جوهرية.

وهو ي�ستمل على متهيد، وتعريف بالدراما وتاريخها، وعلى بابني رئي�سيني ي�سـّمـان 

ت�سعة ع�سر مبحثا كالتايل:

الباب الأول: اأ�ص�ص اإنتاج الأعمال الدرامية التلفزيونية:

- القواعد الفنية لالأعمال الدرامية...

- املدار�ض الفنية لقراءة الدراما وتف�سريها...

- الأ�س�ض الفكرية لإنتاج الدراما  التلفزيونية...

- جتارب الدول واملنظمات...

الباب الثاين: بناء  الأ�صـ�ص واملعايري - واملعايري امل�صتخل�صة - وبناء املقيا�ص

وقد تكون هذه املعايري ذات فائدة يف م�ستوى التطبيق من قبل اجلهات ذات العالقة، وعلى الأخ�ض جلان التقييم يف حمطات 

التلفزيون وجلان التحكيم يف املهرجانات و�سركات الإنتاج الدرامي، واملهنيني والباحثني املهتمني بالدراما  التلفزيونية.

الدراما التلفزيونية

اأ�ضا�ضيات الإنتاج ومعايري العر�ض

الإعالمية املكتبة  يف 
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A B S T R A C T

The new issue of « Majallat al-Itha’at al-‘arabiya » (Arab Radio Review) contains (II, 
2012) a number of studies and articles relating to the broadcasting landscape. It devotes its 
lead section is titled “TV and ICT: medium of education and support to knowledge”.

As for the editorial, it represents a reading of the newly issued “Arab Satellite Broadcasting 
Report 2011”.

The lead section includes the following studies and articles: “from education using 
the media to educating on media”: it discusses the nature of the relationship between the 
educational institution and today’s communication and information system components. It 
answers the two questions: “Is the communication and information pedagogy the alternative 
to the educator’s pedagogy?”, as well as “where to introduce educating on media into the 
Arab culture?”, especially in the light of the “Arab spring” now sweeping through some Arab 
countries.

The second article in the lead section attempts to study the communication approach of 
interactive multimedia in the education field. The article asks a couple of questions. The first 
one wonders about the bases for the communication approach in understanding the education 
process. The second asks to what degree it can be perceived that such an approach represented 
the solution to the unresolved pedagogical problems in the classical systems and approaches, 
especially as dealing with the use of multimedia and modern electronic forums in education.

Among the issue’s articles, one covers “Media public studies: from impact studies to 
studying reception;” meaning an active role, expression and image formation. Another article 
reviews the key roles played by ICT’s in the education process, the results produced by ICT’s 
in improving education and curricula. 

Several other articles are also included in the new issue, such as the Sudanese documentary, 
the social websites and the political changes throughout the Arab region.

Regular sections are also there, particularly those covering ASBU’s activities, the follow-
up on developments in the Arab broadcasting scene, the window on member corporations and 
the newly published book reviews.

The window on member corporations allows the reader to take knowledge of the activities 
undertaken by the Saudi TV, now considering the establishment of a satellite platform in order 
to help nationalize the media. There is also the projected code of conduct and editorial line 
being initiated by the Tunisian TV, as well as the audio-visual archiving project undertaken by 
the Palestinian radio and TV corporation. 
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