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 ∗أفریقیا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  اإلعالم   وسائل مساءلة   لدراسة  مفاھیمي  إطار

 

 فنغلر  سوزان   إعداد
 التقنیة دورتموند جامعة الصحافة، معھد الدولیة، للصحافة بروست إریك معھد

 ُملّخص

 كانت  حیث  البلدان  في  ذلك،  مع  الغربیة.  الدیمقراطیة  األنظمة في  النور  اإلعالم  وسائل  مساءلة  مفھوم أبصر
  وسائل  ممارسة  أمام  البابَ  یُشّرع  الدیمقراطي  التحّول أنّ   یُالحظ  حدید،  من  بقبضة  للرقابة تخضع  الصحافة

  سیاسیة  بیئات  متزاید،  بشكل  یواجھون،  العالم  شمال  بلدان   في  الصحافیون   بدأ  المقابل،  في   الذاتیة.  للرقابة  اإلعالم
م  اإلطار، ھذا  في  بحّریاتھم.  تمسّ  عدائیة   الذي   األوسط   الشرق   إعالم  دوریة  من   الخاص  للعدد  التوطئة ھذه  تُقدِّ
  وسائل  لمساءلة  مقارن  تحلیل  أول  من   استخالصھا تمّ   متعّمقة،  أفكاراً   اإلعالم  وسائل  مساءلة  موضوع  یتناول

  األنظمة  أنواع  عن   فضالً   العالم مناطق   مختلف  في  التطّورات  التحلیل ھذا یغّطي  عالمي. منظور من   إلعالما
  ثمانیة  وجود  دولة،  44  في  أُجریت  التي  المكتبیة  الدراسات  من   مجموعة  على  بناءً   البحث،  ھذا  یفترض  السیاسیة.

ً   اإلعالم،  وسائل  لمساءلة  عالمیة نماذج  "نموذج  عن   فضالً   أفریقیا،  وشمال  األوسط   الشرق  منطقة  في  متمعّنا
   المنطقة.  ھذه  دول  في  السائدَین   اإلعالم  وسائل  لمساءلة  األجنبي"  المانح   و"نموذج  المحاكاة"

 
  منطقة  الغربي،  الطابع  نزع  المقارنة،   الدراسات  اإلعالم،  وسائل  مساءلة  الصحافة،   دراسات  :المفتاحیة   الكلمات
           أفریقیا  وشمال  األوسط   الشرق 

 

 أفریقیا؟ وشمال  األوسط  الشرق منطقة   في  اإلعالم   وسائل مساءلة   دراسة   إلى الحاجة   ما مقدّمة: .1

  وشمال  األوسط   الشرق   منطقة  في  اإلعالم  وسائل  مساءلة  كیفیة  لدراسة  مفاھیمي  إطار  اعتماد  البحث  ھذا  یقترح

  مسؤولیة  بمفھوم  المقترنة  والتحدیات  واإلمكانیات،  العملیة،   الممارسات  في سنتمعّن   المنطلق،  ھذا من   أفریقیا.

ً   الغرب من   انطلق  الذي   -اإلعالم  وسائل   ھذا كان   ولّما  اإلعالمیة.  والتعددیة  الصحافة  حریة سیاق   في  -أساسا

  شھدت  دول  ضمن   اإلعالم  وسائل  مساءلة  في  فسنتعّمق   أفریقیا،  وشمال  األوسط   الشرق   منطقة  على  یركّز  البحث

  بقیت، لكنھا  أدناه)،  1  الصورة  (راجع  2011  في  العربي" "الربیع  منذ  للدیمقراطیة  موالیة  تحركات عدّة  على

  المؤسسات  من  متزاید  عدد یعتمد  القیود،  ھذه  من  بالرغم  ذلك،  مع  مشدّدة.  سیاسیة لقیود  تخضع  الغالب، في

  اإلعالم:  وسائل  لمساءلة  األدوات  بعض  مالحظ،  ھو  كما  أفریقیا،  وشمال  األوسط   الشرق  منطقة  في  والھیاكل

ً   لبنان  فكان    العام النظام  انحالل قبل  اإلخباریة  الغرف ضمن  المھنة  بأخالقیات  خاصة  قواعد  تطبیق   في سبّاقا

 بدیوان   العمل  تونس  بدأت  كما  )؛ Fischer, & Fadil,-Abu Zubaidi,-Al 2012(  الماضیة  السنوات  خالل

   لھذه  انتقادھم  في  العراق   في  اإلعالم  وسائل  مستخدمو  وانبرى   )؛i,Hizaou 2022(  2015  منذ  للشكاوى 

 ∗قام نور األسد بترجمة نصّ  سوزان فنغلر من اإلنكلیزیة إلى العربیة وأشرف جوزیف الھاشم من مؤسسة سمیر قصیر على مراجعة ترجمة ھذا النّص 
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  المتحدة  العربیة  واإلمارات  المغرب   في   "إعالمیة  "مجالس   إنشاء  تمّ   حین   في  )؛ ,Wollenberg 2022(  الوسائل
)2022 Fengler, .(  في  السیاسي  القمع  استمرار  أي   یبدو،  كما  المتناقضة  التطّورات ھذه  فھم  إذاً  یمكننا  فكیف  

  في  البالد؟  في  إعالمیة  استقاللیة  وجود  یفترض  اھتمام  وھو  اإلعالم،  وسائل  مسؤولیة  بقضایا  شدید  اھتمام ظلّ 

  وسائل  مساءلة   موضوع  حول  األھمیة  بالغ  أكادیمي  نقاش  إجراء  على  التشجیع  إلى  العمل  ذاھ  یسعى  اإلطار،  ھذا

  اإلعالم،  وسائل مساءلة  مفھوم  توضیح  خالل  من  أفریقیا،  وشمال  األوسط  الشرق   منطقة  دول  في اإلعالم

 منطقة  من   نةمعیّ دول في  األخیرة  األبحاث  نتائج  وتحلیل الغربیة"،  "غیر  البیئات في  تطبیقھ  مدى   ومناقشة

  األسئلة  وتحدید  المنطقة،  في  اإلعالم  وسائل  لمساءلة  الراھن   الوضع تقییم بغیة  أفریقیا،  وشمال  األوسط   الشرق 

  السیاق  إضفاء في  البحث ھذا یساھم ذلك،  إلى  باإلضافة  األبحاث.  من  المزید  إجراء تستدعي  التي  األساسیة

   األوسط.  الشرق   إعالم  دوریة  من   الخاص  دالعد  لھذا  اختیرت  التي  األخرى   األبحاث  على  الالزم

 واإلعالمي  السیاسي  السیاق  أفریقیا:  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  .2

  فھي  جوانب. بعدّة المناطق  من  غیرھا  عن   تتمیّز  أفریقیا  وشمال  األوسط   الشرق  منطقة أنّ   أحد  على  یخفى ال

  بدرجات  وتتّسم  استبدادیةٌ،   حكوماتٌ   ظمھامع  على  تسیطر  التي  الدول  من   كمجموعة  العالمیة  المقارنات  في  تَبرز

ً   الواقع،  في  الصحافة).  حریة صعید  على  ذلك  في (بما  الجیّد  الدیمقراطي  الحكم من   جداً  متدنیة   للتصنیفات  وفقا

 من   المختلفة  األنواع  ومؤشر  االقتصادیة،  االستخبارات  وحدة  عن   الصادر  الدیمقراطیة  لمؤشّر  السنویة

  من   أجزاءً   العالم  في  دیمقراطیةً   األقل  الدول  "تشمل  1حدود":  بال  "مراسلون   ومنظمة  )،Dem-V(  الدیمقراطیة

V-(  وفنزویال."  وروسیا،  الصین،  عن   فضالً   أفریقیا،  وشمال  األوسط   الشرق   ومنطقة  الصحراء  جنوب  أفریقیا

13 p. 2021, DEM.(  تطبّق   التي  المنطقة  في  الوحیدة  الدولة بوصفھا بھا  اإلشادة تتمّ   التي تونس في  حتى 

  ،2021  تموز/یولیو  في  وزراء  عدة  وأقال  البرلمان   عمل  الرئیس  جّمد  ،2011 منذ  دائمة  دیمقراطیة  إصالحات

  األوسط   الشرق   منطقة  في بلدان   عدة  شھدت  كما  السطور.  ھذه كتابة تاریخ   في بعد  ذلك تبعات  وضوح عدم  مع

 بعد.  الحكومیة  الھیاكل  على  لذلك  دائم  أثر  یلتسج  دون  من   لكن   للدیمقراطیة،  موالیة  تحركات  أفریقیا  وشمال

 

 
 السعودية، فلسط�ن، ُعمان، املغرب، ليبيا، لبنان، ال�و�ت،  قطر، األردن، العراق، مصر،  البحر�ن،  ا�جزائر،  التالية: الدول أفر�قيا وشمال األوسط الشرق منطقة تتضّمن 1

   اليمن، املتحدة،   العر�ية اإلمارات  تو�س، سور�ا،
ً
 بالبلدان جميعها البلدان هذه املتحدة  األمم �� واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة  تصف و�يران. إسرائيل تركيا،  عن فضال

 �شو��ا ديمقراطية �انت و�ن ا�جموعة،  هذه �� الوحيدين  الديمقراطي�ن النظام�ن بصف��ما وتو�س إسرائيل ت��ز اإلعالمية،  وا�حر�ة الديمقراطية صعيد ع�� ).2020( اميةالن

  وذلك العيوب،
ً
 ).2021( "ا�حرة" بالبالد   هاوس" "فر�دام يصّنفهما كما ).2021( االقتصادية االستخبارات  بوحدة ا�خاص  الديمقراطية ملؤّشر وفقا
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ً   2020و  2010  أفریقیا،  وشمال   األوسط   الشرق   منطقة  في  اللیبرالیة  الدیمقراطیة  :1  شكل  Dem-V  لمعھد  وفقا

 
 

 26  ص.  ،Dem-V،  2021   معھد  المصدر:

 ً   أو متدنیة  إما  الصحافة  حریة تُعتبر  حدود"،  بال  "مراسلون   منظمة عن   الصادرة  السنویة  للتصنیفات  وفقا

ً   الفساد  یُعتبر  حین   في   المنطقة،  في  جداً   متدنیة ً   الدول  معظم  في  جداً   عالیا   الدولیة"  الشفافیة  "منظمة  لتصنیفات   وفقا

  أفریقیا  وشمال  األوسط   الشرق   منطقة  بلدان   تتّسم الصحافة"،  عوالم  "دراسة  مبادرة  وبحسب  ).2020(

  السلطات  ألحكام  خاضعةً   بیئةً  یعكس  مما  المتعاونة،  الصحفیة بالثقافة  دةً عا تقترن   التي  التقلیدیة  بالمواصفات

  إلى  یوكلون   بل  ال  الصحافیین،  إلى توكل  حیث  الصحافة،  حریة من   جداً   متدنیة  بمستویات  ومقیّدةً   الحكومیة،

ً  أنفسھم nuschHa & (  الوطنیة  التنمویة  األھداف  صعید على  مثالً   الحكومیة، للبرامج   داعمة  مھامَّ   أحیانا

303 p. 2019, Hanitzsch,.(   اإلعالم  وسائل  مساءلة  آلیات تطبیق  دون   تحول  التي  األخرى   التحدیات  ومن  

  اإلعالم  زال  فما  المحلیة.   اإلعالم  ألسواق   األیدیولوجي   والفصل  المحدّد  الھیكل  المنطقة،  دول معظم  في  بفعالیة

ً   یتواجد  لإلرسال)  عامة  ساتمؤس  إلى   الحاالت  من   العدید  في  یتحّول  لم  (الذي   الحكومي   وسائل  مع  جنب  إلى  جنبا

 خاصة.  تجاریة  إعالم
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  مختلف  في  البیانات  أظھرت  اإلعالم،  وسائل  ملكیة  تناولت  التي  االرتباط   تحالیل  على  وبناءً   اإلطار،  ھذا  في  

,Djankov (  السائد  النظام  ونوع  االقتصادیة،  والبیانات  الصحافة،  حریة بیانات  عن   فضالً   اإلعالمیة،  األقسام

18–17 pp. 2001, Shleifer. & Nenova, McLeish,(2   ّتلفزیونیة  ومؤسسات  لصحف  الدولة  "تملّك  أن  

  إسرائیل، فباستثناء  (...)  أفریقیا.  وشمال  األوسط   الشرق   ومنطقة  أفریقیا  في  الواقعة  الدول  في بكثیر  أعلى كان 

  نسبة  تُعتبر  كما  التلفزیوني.  البث  على  حتكارھاا  أفریقیا  وشمال  األوسط   الشرق  منطقة  في  الدول جمیع تبسط 

  فضالً   المنطقة".  ھذه  في  بدورھا  مرتفعةً   -المتداولة  الصحف من   %50  معدّلھ  ما  -الدولة  تمتلكھا  التي  الصحف

ً   "أكثر  الدولة احتكار  أنّ   للباحثین   تبیّنَ  ذلك،  عن    سوق   مع  بالمقارنة التلفزیوني المجال  في  بكثیر  شیوعا

ً  "أكثر  سمة  اوأنّھ  الصحف"، et Djankov (  االستبدادیة"  والحكومات  خاص،  بشكل  الفقیرة  بالدول  التصاقا

19–17 pp. 2001, al.,.(   ّالوسائل  ملكیة  بشكل  المتعلقة  تلك  ھي منطقتنا  في  لالھتمام مثیرة  نتیجة  أكثر  ولعل  

  حریة  حول  مرجعیة  بیانات  لىإ  باإلضافة  الملكیة،  أنماط   أظھرت  فقد  اإلعالم.  حریة  على  ذلك  وتأثیر  اإلعالمیة

ً   تأثیراً  تُخلّف  اإلعالم  لوسائل  الدولة ملكیة أنّ   اإلعالم،  أن   إلى  یمیل  "اإلعالم وأنّ   اإلعالم، حریة  على سلبیا

  مملوكة  اإلعالم  وسائل  تكون   عندما  للصحافیین،  المتكرر  والسجن   االعتقال  نسبة  فتنخفض   استقاللیة،  أكثر  یكون 

  [أیضاً]  تفرض  الرسمیة   اإلعالم  وسائل  نسبة  فیھا  تعلو  التي   الدول  أنّ   ذلك  على  ِزد  ...)(  الخاص   القطاع  قِبل  من 

  إعالمیة  وسائل  زالت  ما  ذلك،  وفوق   ).p. 2001, al., et Djankov 21(  اإلنترنت"  على  صرامةً   أكثر  رقابةً 

  "االستحواذ  أشكال  من   شكالً   بذلك  فتمثّل  بالحكومة،  الصلة  وثیقة  المنطقة،  دول من   العدید  في  خاصة،  تجاریة

   ). Pippidi,-Mungiu 2020; ,Coşkun 2008(  اإلعالم"  وسائل  على

  تبسط   التي  الحكومات  عن   عدیدةً  أمثلةً  أفریقیا  وشمال  األوسط   الشرق  منطقة دول توفّر  السیاق، ھذا في

  العامة  لإلعالنات  المخصصة  األموال منْح   خالل من   اإلعالم،  على  للغایة،  ُمحكمة  لكن   مباشرة،  غیر  سیطرةً 

  الخط   تعتمد  التي  التجاریة اإلعالم وسائل  عن  فضالً   فقط،  الرسمیة اإلعالم  وسائل  إلى  الحكومیة واإلعانات

 تعتمد  حیث  تردّیاً"،  "أكثر  إعالمیة  أسواق   في  نفسھا  الناقدة  اإلعالم  وسائل  تجد  لذلك،  نتیجةً   للحكومة.  السیاسي

ً   (راجع  المربحة غیر  الدولة  إعالنات  على   الجھات من   ثالثة  مجموعة  ھناك  ).Prat, & Besley 2006  أیضا

  یصنّفھا  والتي  االنتقالیة،  اإلعالمیة  األسواق   في  الناشطة  والتجاریة،  الرسمیة  الماإلع   وسائل غیر  اإلعالمیة،

Al-(  )2020(  النجار  حلّل  ذلك،   إلى   باإلضافة  إصالحي".   حكومي   "إعالم  أنھا  على  ) Ayish(  )2002(  عایش

 
 باتت اإلعالم بوسائل الصلة ذات البيانات مجموعات  أّن  ومع دولة. 97 �� ا�خاصة) مقابل (الرسمية اإلعالم وسائل ملكية أثر ومقارنة  بتحليل )2001( وآخرون دجان�وف قام 2

 
ً
عت�� الدراسة أّن  إال سياسية، ا�حال و�طبيعة وتكنولوجية إعالمية ات�غي��  اخت��ت قد  بالدراسة املشمولة الدول  من العديد  وأّن  اليوم، قديمة

ُ
 تتضّمن  �و��ا نوعها،  من  فر�دًة  �

 
ً
  عددا

ً
،  اخت��ت ال�ي  الدول  من  كب��ا

ً
  تحّوال

ً
  االعتبار �� تأخذ  كما استبدادية،  أنظمة  عن فضال

ً
  �افة. القارات من  دوال
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Najjar(  تستحق   رابعة  إعالمیة  مجموعة  إیاھا  معتبراً   العربیة،   البلدان   لكافة  الشاملة  اإلرسال  مؤسسات  دور  

  في  أخذھا  یمكن   التي  الخامسة   المجموعة  أما  المحلي.  اإلعالم  مساءلة  على قدرتھا  حیث من   خاصةً   االھتمام،

ً   یشكّل  أن  یمكن   الذي   االغتراب  بلدان   في  اإللكتروني اإلعالم  فھي  االعتبار،  أنّ   العلم مع  إضافیاً، ناقداً  صوتا

,Khamis ;2020 (  والقمع  للتضییق   معّرضة  األخرى،  ھي  باتت،  الخارج   في  اإلعالمیة  والوسائل  الجھات

2020 Fibiger, & Galal.(  التواصل  وسائل  لدور  النطاق   واسع  بتحلیل  دراسات  عدّة  قامت  ذلك،  جانب  إلى  

 انبثق  وقد  ال كیف  أفریقیا.  وشمال  األوسط   الشرق   دول  في  للدیمقراطیة  الموالیة  بالحركات  الخاصة  االجتماعي

  اإلعالم  أو  الدولة إعالم علیھا  (یطغى  إعالمیة  شرائح   مساءلة على  قادر  كمنتدى   بدوره،  عي،االجتما  اإلعالم

  الصحافة على قیوداً   تطبّق  بدأت االستبدادیة األنظمة لكنّ   المنطقة.  من   مختلفة دول في علیھا")  "المحسوب

  أزمة  بفعل  دول  عدّة  في  عاً تسار  شھد  أمرٌ   وھو  الماضیة،  السنوات  في  االجتماعي  اإلعالم  ووسائل  اإللكترونیة

    3كورونا.

 األساسیة  ومكّوناتھ   اإلعالم   وسائل لمساءلة   "الغربي"  المفھوم   أصل .3

 أي   "ھو قال:  عندما  ) Bertrand(  برتراند  وضعھ  الذي   ذلك  اإلعالم  وسائل  لمساءلة   المعروفة  التعریفات من 

  لمساءلة  الرئیسیة  األھداف تتمثّل  إلطار،ا  ھذا  في  الجمھور".  أمام  مسؤوالً   اإلعالم  لجعل  حكومیة غیر  طریقة

  حریة  وحمایة  بنظرھم،  اإلعالم  ھیبة  وردّ  الجمھور،   إلى  اإلعالم  یقدّمھا  التي  الخدمات  "بتحسین   اإلعالم  وسائل

 نطاق توسیع في  دورھا ألداء المھنة  إلیھا  تحتاج التي  االستقاللیة  وتأمین  شتّى،  بطرق   والصحافة  الخطاب

p. 2003, ,McQuail (  ماكویل  أما  ). ,p. 2000, Bertrand 151(  البشریة"  مصیر  وتحسین   الدیمقراطیة،

  قائالً:  المشترك"  "التوجیھ  نحو  الساعیة  اإلعالم  وسائل  مساءلة یمیّز  لذي ا  العملیاتي  الطابع  إلى  أشار  فقد  )،19

  على  القیّمین   أو  در،المصا  أو  األصلیة،  الفكرة  أصحاب  (أي   المؤلّفون   یتحّمل  عندما  للمساءلة  االتصال  "یخضع

 
ف سابقة أعمال ع�� النص هذا من  كب�� قسم يرتكز   3

ّ
,Fengler, 2021; Pies, & Bastian, Speck, Fengler, ;2022 Fengler ( للمؤل

b 2019 2019a,( العر�ية اللغة إ�� ُت��جم لم .
ً
ف يأمل قبال

ّ
 األوسط الشرق منطقة �� األ�اديمي�ن من  أك��  عدد  بتصّرف واألبحاث  لألدبيات األساسية النتائج  وضع املؤل

 القرّاء نن�ح اإلطار، هذا �� بالعر�ية. الناطقة الدول �� ال�حافة تتناول ال�ي  التعليمية واملنا�ج  األبحاث �� اإلعالم وسائل مساءلة حول قاش ن إ�� والدعوة أفر�قيا، وشمال

 )Accountability Media of Handbook Global The( اإلعالم" وسائل ملساءلة العاملي  "الكتّيب إ�� بالعودة اإلعالم وسائل مساءلة بموضوع املهتم�ن
)2022 Karmasin, & Eberwein Fengler,.(   اإلعالم"  وسائل  ملساءلة  األورو�ي   "الكتّيب  نتائج  إ��  العمل  هذا  �ستند  ) European The

Accountability Media of Handbook( )2018 Karmasin & Fengler, Eberwein,،(  فيقّدم  
ً
  �حة

ً
 مساءلة نماذج  مختلف  عن شاملة

ز �افة. القارات �� دولة 44 �� اإلعالم وسائل
ّ

كة منقسمة بمجتمعات فأك��،  أك�� تصطدم، اإلعالم وسائل ملساءلة التقليدية اللي��الية النماذج  أّن  ع�� العاملي  الكتّيب يرك
ّ

 ومفك

. األك��  الديمقراطية األنظمة �� ح�ى
ً
 ا�حدودة. ال�حافة وحر�ة السياسية  القيود ذات  الدول �� اإلعالم وسائل  ساءلةمل ومبتكرة �جينة أش�ال تواجد  االعتبار �� يأخذ   كما  نضوجا

 ع�� قبض��ا الدولة أحكمت لطاملا وحيث الرسمية،  اإلعالم وسائل عل��ا �سيطر ال�ي الدول �� األهمية البالغة السياسية للمناقشات مساحات �شّرع األش�ال هذه أّن   فيعت��

. ال�حافة كمجالس اإلعالم، لوسائل الذا�ي  للتنظيم التقليدية  األدوات
ً
عت�� ذلك،  جانب إ�� مثال

ُ
  األهمية بالغة  اإلعالم مساءلة آليات �

ً
رة ا�جتمعات �� أيضا

ّ
 بالن�اعات، املتأث

 
ً
ر املضللة،  املعلومات أو الكراهية خطاب  �شر ت�افح وأّ��ا خاصة

ّ
  بالتا�� وتوف

ً
 .م��ا�جت االستقطاب من  املز�د  من يح�ي تر�اقا
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  واألشخاص  الجمھور خدمة  نحو  أنفسھم ویوّجھون   ونتائجھا، منشوراتھم  جودة  مسؤولیة  معیّنة) معلومات

 األوسع".  المجتمع  وتوقعات  لتوقعاتھم  ویستجیبون   اآلخرین،  المتأثّرین 

  في  الفاعلة  الجھات  تطبّقھا  التي العملیات لوصف  مختلفةً   مصطلحاتٍ  اإلعالمیون  الباحثون  یستخدم

  اإلعالمیة  الذاتیة  الرقابة  مصطلح   استخدام  یشیع  اإلطار،  ھذا  في  المسؤول.   السلوك  ضمان   بغیة  الصحافة  مجال
)2009 Puppis,(  كما  تقاریرھم.  جودة  لضمان   ةالصحاف  في  العاملون   یعتمدھا  التي  الممارسات  إلى  لإلشارة 

  تُعتمد  للدولة تابعة  غیر  طریقة "أي   أعاله،  ذُكر  كما  األوسع،  بمفھومھ  اإلعالم  وسائل  مساءلة مصطلح   یشمل

  الصحافیین  ال یُشرك  فھو  وبالتالي )،,p. 2000, Bertrand 108(  الجمھور" أمام  مسؤوالً  اإلعالم لجعل

ً   اإلعالم  وسائل  مستخدمي  بل  فحسب،   الصحفیة،  الجودة  إدارة  عملیة  في  اإلعالمیین،  الشركاء  من   غیرھمو  أیضا

Meier & ( اإلعالمیة الشفافیة  مفھوم استحوذ األخیرة، السنوات في للحكومة. مشاركة  أي   استبعاد  مع

2019 Speck, & Fengler 2011, Reimer,(  على  المفھوم  ھذا  یركّز  الباحثین.  قِبل  من   متزاید  اھتمام  على  

  على  الحفاظ   في تساھم أن   یمكن   التي  اإلعالمي، التنظیم  مستوى   على  سیما  ال  األدوات، من   ّوعةمتن  مجموعة

  اإلخباریة  الغرف  داخل  تجري   التي   العملیات  عن   معلومات  توفیر  خالل   من   الثقة،   ھذه  استعادة  أو   بالصحافة،  الثقة

  بیانات  أو  اإللكترونیة،   الشبكة  ىعل  للصحافیین   الشخصیة   الصفحات  باستخدام  (مثالً،  فیھا  المشاركة  والجھات

  ھذا  ولیس  إلخ.).   اإلخباریة  للغرف  اإللكترونیة  المدّونات   أو  األصلیة،  بالمصادر  روابط   توفیر  أو  العامة،  المھّمة

  أیضاً، اإلعالم  وسائل  مساءلة  على  ),Puppis 2007(  المشترك  التنظیم  مفھوم یشتمل  أن  یمكن  بل  فحسب،

 تُعنى  ھیئات  تشكیل  اإلعالمیة  المؤسسات على  الحالة،  ھذه في نفسھا، المیةاإلع  القوانین  تفرض وبموجبھ

  اإلرسال  مؤسسات على  البصري   السمعي  البث قوانین   من  العدید  تفرض المثال، سبیل  على  الذاتیة. بالرقابة

ً   األمر  ھذا  مناقشة  تجري   كما  العامة.  الشكاوى   لتلقّي  موظف  تعیین    الماإلع   حوكمة عملیات  إطار ضمن   أیضا

)2010 Puppis, .(   

  عملیة  في  المعنیین   الشركاء  مختلف  )d’Haenens and Bardoel, 2004(  وداینیس باردویل  حدّد

  یفتح   مما  السیاسیة،  الحلقة  عن   فضالً   والسوق،  نفسھا  الصحافة  مھنة  الجمھور،  جانب  إلى  فیذكران،  المساءلة:

  كروغ  فون  جاء ثم  الغربیة.  الدیمقراطیة األنظمة  نطاق   خارج  اإلعالم  وسائل  مساءلة دور  حول  النقاش باب

)2012 ,Krogh Von(  مساءلة  على  والتكنولوجیا  اإلعالمي النظام  تأثیر  إضافة  خالل  من   نموذجھما  لیعدّل  

   اإلعالم.  وسائل
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 اإلعالم  وسائل  مساءلة  أُُطر  :2  شكل

 
 

 )Krogh Von(  21  ص.  ،2012  كروغ،  فون   المصدر:

 

  ووسائل  األعمال  مجالت  في  اإلعالمیین   والناقدین   الشكاوى،  ومسؤولي   الصحافة،  مجالس  مھّمة تتمثّل

  سوء  ومتابعة  المھني،  الصحافیین   أداء  بمراقبة  -اإلعالم  وسائل  لمساءلة  تقلیدیة  أدوات  بصفتھا  -السائدة  اإلعالم

,Dennis (  یھاف  الدولة  تدّخل بالتالي  وتمنع  الصحافة حریة  تضمن  التي الدول في  الصحافة  مھنة  ممارسة

1989 Glasser, & Gillmor, .(   نموذج عن   طفیف  بشكل  معدّلة  نسخة  باستخدام  األدوات  ھذه  تصنیف  یمكن  

 یتناول  والذي   مستویات  خمسة  من   المؤلّف  )Reese and Shoemaker, ;1996 2014(  وریس  شومایكر

   الصحافة.  على  التأثیر  حلقات

  الصحافیین   أنّ   إلى  )MediaAcT(  آكت  میدیا  عن   صادرة  دراسة  أشارت  ،الفردي   المستوى   على •

ً   المساءلة  احترام  بواجب  یشعرون     المھنیة.  قیمھم  ثم  أوالً،  ضمائرھم  علیھم  تُملیھ  لما  وفقا

  نقابات  فكانت  :المھني  المستوى   على  اإلعالم  وسائل  لمساءلة أدوات  أقدم  على  العثور  یمكن  •

  ترشد  طوعیة  كتوجیھات  -السلوك  قواعد  مدّونات  عشر،  التاسع  القرن   أواخر منذ  تنشر،  الصحافة

  منتدىً   شكّلت  التي  بالمھنة  المختصة   المجالت  عن   فضالً   -الصحافة  مھنة  في  األخالقي   السلوك  إلى

  منذ  الصحافة، سمجال  من   العدید  أنشأت ذلك، إلى  باإلضافة المھني. اإلخفاق   َمواطن  لمناقشة

  التخاذ  الجمھور) من   أفراداً  األحیان  بعض  في (ضّمت مھنیة ھیئات  الماضي،  القرن   خمسینیات

  البث  قطاع  عن   التنظیمیة  القیود  رفع  بعد  كذلك،   الصحافة.   مھنة  ممارسة  سوء  حاالت  بشأن   قرارات

ً   اإلعالم  وسائل  في  اإلعالمي  النقد  اكتسب  الثمانینیات،  في  الغربیة  أوروبا  في    ملحوظاً.  زخما

  متزایداً   دوراً   )التنظیمي  المستوى (  المساءلة   مجال  في   فردیة  إعالمیة  وسائل  بذلتھا  التي  الجھود  أدّت •

  لیكونوا  الشكاوى،  تلقّي  عن   مسؤولین   بتوظیف  اإلعالمیة   المؤسسات  بدء  مع  وذلك  السبعینیات،  منذ
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  في  نفسھا.  المؤسسة  ضمن   قیاتأخال  مدّونات وتطبیق   األخبار، غرف  في  القّراء"  عن  "مدافعین 

  خاصة  إلكترونیة  مدّونات  وإنشاء  اإلنترنت،  عبر  الشكاوى   لتلقّي   أشخاص تعیین   یشكّل  اإلطار،  ھذا

 عن  ناھیك  البودكاست، برامج  على  األخبار غرف اجتماعات محتوى   وتسجیل  األخبار، بغرف

ً   ماعي، االجت  التواصل  وسائل  على  المبذولة  الجھود  من   أخرى   متنّوعة  مجموعة   األدوات  من   بعضا

   التنظیمي.  المستوى   على  اإلعالم  وسائل  لمساءلة  الجدیدة

•  ً   الخارج  المستوى   على  والمنظمات  الفاعلة  الجھات تؤدي  أن   یمكن   المعتمد،  اإلعالمي للنظام تبعا
  بشكل  الصوت  فترفع  الرقمي،  العصر  في  اإلعالم  مساءلة  في  بارزاً   دوراً   اإلعالمیة  الوسائط  عن 

  انتقالیةً،  حالةً   تعیش  التي   الدول  إلى   بالنسبة  خاص  بشكل  األمر  ھذا  ینطبق   اإلنترنت.  عبر  عالیةف  أكثر

  المثال، سبیل  على  والتنظیمي.  المھني  المستوى   على  اإلعالم  لمساءلة  الالزمة  الھیاكل  إلى  وتفتقر

  البرازیل.  في  ھائالً   تأثیراً   الجامعات   في  االتصاالت  أقسام  تدیرھا  التي  اإلعالمیة  المراصد  تخلّف

  المملكة وفي اإلرسال. مؤسسات  جودة لمراقبة  المشاھدین   رابطات  من   العدید  إسبانیا  وتضمّ 

  مدى   یرصد  كمراقب حكومیة  غیر  منظمات تتصّرف  الشرقیة،  أوروبا أجزاء وبعض  المتحدة،

  اقبةمر مجموعات  فھناك  المتحدة، الوالیات في  أما وغیرھم. واألطفال، للنساء، اإلعالم  تمثیل

   األفراد.   والصحافیین   اإلخباریة  الغرف عمل  في  تدقق   خاصة،  سیاسیة  برامج   ذات  لإلعالم،

  مشتركة  أساسیة  مواصفات  بعدّة  الشمالیة  أوروبا  في  الكائنة  والدول  األنغلوسكسونیة  الدول معظم  تتّسم

   على:  یشتمل  الذي   ),Fengler 2022(  فیھا  المعتمد  اإلعالم  وسائل  مساءلة  نموذج صعید  على

 والتنظیمي،  المھني  المستوى   على  اإلعالم  وسائل  مساءلة  أدوات  من   مجموعة •

   نسبیاً،  عریقة  دیمقراطیة  تقالید  على  قائم  راسخ،  دیمقراطي نظام •

   بالمؤسسات،  عالیة  ثقة •

   نسبیاً،  االستدامة  وعالیة  تعددیة  إعالمیة  أسواق  •

   یة،وماد  مالیة  قانونیة،  مھنیة،  باستقاللیة  الصحافیین  تمتّع •

ً   مرتفع  إلمام  اإلعالم،  لوسائل  عالٍ   استخدام  متطورة،  إعالمیة  تكنولوجیات •    اإلعالم،  بوسائل  نسبیا

   األوسع.   والمجتمع  الحكومیة، غیر  والمنظمات  األكادیمیین، قِبل  من   لإلعالم  حثیث  نقد •

 ),Karmasin, & Eberwein Fengler 2022(  وكارماسین   إیبروین   فنغلر،  یقدّم  اإلطار،  ھذا  في  

  اإلعالم  وسائل  لمساءلة  أدوات عدّة  على الضوء  تسلیط   خالل  من   حالیاً،  الموجودة األدبیات غنيتُ   عامةً   لمحةً 

  الكتیّب  یحدّد  كما  عدّة.  حاالت  في  مؤسساتیة  أقلّ   األدوات  ھذه  كانت  وإن   الدراسة،  بعیّنة  المشمولة  البلدان  من 
  مؤسساتیة غیر  أم  المؤسساتیة من   عالیة  درجة  على  أكانت  -األدوات  مختلف  اإلعالم  وسائل  لمساءلة  العالمي
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ً   تتنافس  (التي  الصحفیة  والقیم  المعاییر عن   منھجي  خطاب اعتماد تتیح   التي  -اإلطالق   على  بینھا)،  ما  في  أحیانا

ً   مرونةً   أكثر  تعریف  باستخدام  وتنظیمھ،  وتطویره،   المثال،  سبیل  على  اإلعالم.  وسائل  مساءلة  ألدوات ما  نوعا

  إلى  نظراً   الصحافة، مجالس  إلى البرازیل في  الصحافیین  اتّحادات أنشأتھا  التي  األخالقیات لجان   ضمّ   یتمّ س

 من   العدید  إلى  بالنسبة اعتیادي   أمر  وأنھ  خاصة  اإلعالمي،  القطاع  من   مشاركةً   تشھد  ال أنھا  مع  عملھا، طبیعة

ً   تشمل  التي  الصحافة   مجالس   إعالمیة  مجالس   تشكیل  یمكن   آخر،  صعید  على  .الناشرین   جمعیات  عن   ممثّلین   غالبا

  مسؤولین   تعیین   یمكن   كما  العالمي.  التحلیل  أظھره  ما  ِوفق   الحكومة،  ممثّلي  من   مشاركة  دون   من   أو  مع  قانونیة

 ینصّ   بشكل  أو  نفسھا،  المھنة  مستوى   على  أو  المؤسسات،  مستوى   على  الجمھور  ممثّلي  لیكونوا  الشكاوى  عن 

  التي  اإلعالم وسائل  مساءلة  أدوات من   المتنّوعة  المجموعة 3  الصورة  توجز  اإلطار، ھذا في  القانون. علیھ

 ),Fengler 2022(  بالصحافة  المتعلقة   والثقافات  واإلعالمیة  السیاسیة  األنظمة  مختلف  في  إیجادھا یمكن 

 

 

 : نموذج حلقات التأثیر الخاص بأدوات مساءلة وسائل اإلعالم  3  شكل

 

 
  p. (2022, Fengler (558   -فنغلر  المصدر:

 

  في  والمراجعة  للتدقیق   تخضع  اإلعالم  وسائل  لمساءلة   التقلیدیة  الممارسات  باتت  األخیرة،  السنوات  في

 ذا أو  نیوز  مجلة فضیحة ونتیجة ،2012  يفف فعالیتھا.  من  للتأكّد  المتحدة،  والوالیات أوروبا أنحاء مختلف
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  في  الذاتیة  الرقابة  لممارسة  المعتمد  التقلیدي   للنموذج  جوھري   إصالح  بإجراء  لیفیسون   تحقیق   أوصى  ،وورلد

  ،2013  وفي  قانون.  على  مرتكز  جدید  تنظیمي  إطار  اعتماد  اقترح  كما  المتحدة،  المملكة  ضمن   اإلعالم   وسائل

  اإلعالمیة،  والتعددیة  اإلعالم  بحریة  المعنیة  المستوى   الرفیعة  األوروبي  االتحاد  لمجموعة  النھائي  التقریر  صدر

  مجالس بإنشاء  طالب  كما  الحالیة،  افةالصح  مجالس قِبل من   فرضھا  الممكن   الجزاءات نطاق   توسیع عن   فدافع

Vike-( بعد  فیھا  صحافة  مجلس ال  التي ورومانیا)  فرنسا (مثل  األوروبي  االتحاد دول  في  إلزامیة إعالمیة

2013 Maduro, & Hammersley, Gmelin,-Däubler Freiberga,.(  ّفي اإلعالمي القطاع  لكن  

  اتّخذ  النقاش  لكنّ   الحاالت. بعض في ضدھا احتجّ  حتى بل  ال  االقتراحات، ھذه في تشكیكھ  عن   عبّر  أوروبا

 ً ً   منعطفا   أوروبا دول  من  العدید في الصحافیین   سالمة وتدھور  الصحافة حریة  تراجع  مع الیوم،  جداً  مختلفا

  اإلعالم، تعددیة  لحمایة  القومیة  أو  الشعبویة  المحافظة  الحكومات  استعداد  تراجع  ظل  وفي  والشرقیة.   الوسطى

ً   أكثر  - الفعالة  الصحافة  كمجالس  -اإلعالم  حریة  عن   تدافع  التي  المؤسسات  انعدام بات   الدول  ھذه  في  وضوحا

   ھذه. أیامنا  في

  الصحافة في  اإلعالم  وسائل مساءلة حول  المنھجیة  األبحاث  من   المزید إجراء  السبعینیات شھدت

  ومارزولف  )wn,Bro 1974(  براون   یقدّم اإلطار،  ھذا  في  الجماھیري. االتصال  وسائل حول  ودراسات

)1991 Marzolf,(   جرت  صحفیة  فضائح  عدّة أدّت  كما  اإلعالم. وسائل  مساءلة  تاریخ  عن  ممتازة  نبذات  

  في  ھتلر"  و"مذكّرات  المتحدة،  الوالیات  في غایت"  "جیمي (مثل  الغربیة  الدول  في  واسع  نطاق   على  مناقشتھا

  والمعیاریة  النظریة  األكادیمیة  النقاشات   تزاید  إلى   ))،,Fengler 3200(  راجع  عامة  لمحة   على  لالطالع  ألمانیا.

  اإلعالم  وسائل  مساءلة  أدوات  من   أداة  كل  حول  التجریبیة  الدراسات  أما  اإلعالم.  وسائل  مساءلة  مفھوم  حول

  ضیّقةً   فكانت  اإلعالمیة)،  والصحافة  الشكاوى،  ومسؤولي   األخالقیات،  ومدّونات  الصحافة،  مجالس  (خاصةً 

,Fengler (  راجع  الصلة، ذات األدبیات  عن   موسّعة  لمحة على  (لالطالع األخیرة  اآلونة حتى جداً   وقلیلةً 

2014 Mohl,-Russ & Porlezza, Mazzoleni, Eberwein,،(  ) Eberwein, Fengler,

2022 Speck, & Barthel, Karmasin,.((  الشكوك  ملؤھا  استنتاجات  إلى  الدراسات  توصّلت  وقد   ً  نسبیا

  تناولت التي الدراسات  فأظھرت اإلعالم.  وسائل مساءلة أدوات  من   العدید یُخلّفھ  الذي  الفعلي  األثر  حیال

  الجودة من   قدر  على  إعالمیة  وسائل  لحساب  قضایا یُغّطون   الذین   الصحافیون   حتى  أنھ  اإلعالمیین   الصحافیین 

  فكشفت  القاعدة،  ھذه  عن   لشكاوى ا  بمسؤولي  المتعلقة  الدراسات  تشذّ   ولم  ومدرائھم.  زمالئھم  انتقاد من   یتھّربون 

  بشكل  األخبار تستغل  اإلعالم  وسائل أنّ   إلى  المحتوى   تحالیل  وخلصت  ذاتیاً.  مفروضة  مماثلة قیود  وجود عن 

  التقلیدیة  األدوات  في  الواضح   النقص  إلى  نظراً  ھنا،  من   محدّدة.  إعالمیة  بسیاسات  االھتمام عن   للتعبیر  متكّرر
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  الذي   الجماعي أو  الفردي   الذاتي االھتمام عن   أساسي  بشكل  تنتج  التي  -عالمیةاإل  الذاتیة  للرقابة  المخصصة

  خیاراً   المھنة نطاق   عن   الخارجة  الجھات   وبقیة  الجمھور  إشراك  یكون   قد  -اإلعالمي  المجال  في  العاملون  یُبدیھ

   ). ,Fengler 2012  (راجع  اإلعالم  وسائل  مساءلة  لتعزیز  واعداً 

  تحالیل  قدّم  من   أّول  ),Nordenstreng 1999(  ونوردنسترینغ  )Bertrand, 0200( برتراند  كان 

  فشكّل  )، al., et Fengler 2014(  آكت"  "میدیا  مشروع   أما  أوروبا.  عبر  اإلعالم  وسائل  مساءلة  لطرق   مقارنة

  تختلف  دولة   14  في  اإلعالم  وسائل  مساءلة  وتأثیر  الراھن   الوضع  حول  شاملة  تجریبیة  بیانات  لتوفیر  دراسة  أول

  الذاتیة للرقابة  الراھن  الوضع تحلیل  المشروع  شمل  المعتمدة. الصحفیة  والثقافة  اإلعالمي  النظام  حیث  من 

  خبیر  100  مع  مقابالت عن   فضالً   نموذجیتین، عربیتین   ودولتین   أوروبا  في  اإلعالم  وسائل  ومساءلة  اإلعالمیة

  استطالع  إجراء  المشروع  تخلّل  ذلك،   لى إ  باإلضافة  اإلنترنت.   شبكة  على  اإلعالم  وسائل  مساءلة  مجال  في  دولي

ً   1762لـ  كّمي  تأثیر  عن   فضالً   اإلعالم،  وسائل  مساءلة  تجاه  الصحافیین   مواقف  لدراسة  دولة،  14  في  صحافیا

  الكتیّب  تضّمن   المتابعة،  مشروع   إطار  وضمن   اإلعالمیة.   األنظمة  مختلف  في  والجدیدة  الراسخة  المساءلة  أدوات
  (منفّذة قطریة  تقاریر  ),Karmasin, & Fengler Eberwein 2018(  اإلعالم  وسائل  لمساءلة  األوروبي

  الثماني  األوروبي  االتحاد  دول  في  اإلعالم  وسائل  لمساءلة  الراھن   الوضع  حول  مكتبیة)  دراسات  إلى  استناداً 

  النوعي،  التحلیل  أما  وروسیا.  وتركیا،  إسرائیل، عن   فضالً   وسویسرا،  النرویج   إلى  باإلضافة  كلھا،  والعشرین 

  وسائل  بمساءلة   المتعلقة  التحتیة  البنى  ورصد  لقیاس  إنشاؤه  تمّ   ،اإلعالم  وسائل  لمساءلة  أوروبي  بمؤشّر  فیُستكمل

  واألبحاث  اإلعالمیة  الذاتیة  الرقابة  مجال  في  وطنیین   خبراء  آراء  على  بناءً   وذلك   الوطني،  المستوى   على  اإلعالم

   االتصاالت.  حول  المنفّذة

 ً   والثقافات  اإلعالمیة  األنظمة  في  اإلعالم  وسائل  لمساءلة  مختلفة  ثقافات  ظھرت  لدراسات،ا لھذه  ِوفقا

  المتحدة  الوالیات  في  النور  أبصر  اإلعالم  وسائل  مساءلة  مفھوم أنّ   بالذكر  جدیرٌ   بالصحافة.  الخاصة  المتنّوعة

  القول  یمكن   لذا،  الصحافة.  ریةح  وضمان   الرقابة  على  القضاء  في دولتین   أول كانتا  اللتین   البریطانیة  والمملكة

  المجال في العاملون  طّور حیث ،1791  إلى  الدولتین   ھاتین  في  یعود اإلعالم  أسواق  على الرقابة إلغاء  إنّ 

  مساءلة  أدوات  أولى  وكانت  للصحافة.  الذاتي  التنظیم لضمان  اإلعالم وسائل مساءلة  أدوات  أولى  اإلعالمي

  الجماھیریة  الصحافة  بنموذج  الحزبیة  الصحافة  استُبدلت كما  إخباریة،  فُغر قِبل  من   أُعدّت قد  اإلعالم  وسائل

ً   اإلخباریة  الغُرف  اعتماد ومع  العشرین. القرن   وأوائل عشر  التاسع  القرن   أواخر في   السوق، على اقتصادیا

  عشرین،ال  القرن   أوائل  منذ  بالصحافة  خاصة  قوانین   صیاغة  تّمت  المستخدمین،  مع  ثقة  عالقة  إقامة  إلى  وحاجتھا

ً   تجّرب  وورلد نیویورك  مثل ریادیة  إعالمیة وسائل  وبدأت  "مكتب  غرار على ھیئات إنشاء  مثل عدّة،  طرقا
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  حول  العامة   النقاشات  تكثّفت  الثانیة،  العالمیة  للحرب   الالحقة  السنوات  في  .1913  عام  النظیف"  واللعب  الدقة

  اإلعالم  وسائل  على  الخناق   بتضییق   حكومات  دّدتوھ  الغربیة،  أوروبا  دول من   العدید  في  اإلعالم  وسائل  جودة

  استیاء  سُّجل  نفسھ،  الوقت  في  وألمانیا.  المتحدة  المملكة مثل  دول  في  إلدارتھا،  خاضعة  صحافة  مجالس  وإنشاء

  السیاسي   التوازن   وانعدام  اإلثارة،  وراء  والسعي  بالجشع،  الدول من   العدید  في  ُوصمت  التي  الصحافة  تجاه عام

)170 p. 10,20 McQuail,.(  ھاتشنز  لجنة  إنشاء  مع  المتحدة  الوالیات   في  أوَجھ   األمر  بلغ  )1947  -1943(  

  وسائل  مساءلة  كیفیة  حول  أفكار  ووضع  للصحافة  الراھن   الوضع  في  التحقیق   إلى  وھدفت  مفكّرین   ضّمت  التي

 طاقم  أفراد  "یتبادل أن   اللجنة ھذه  رفعتھا  التي  األخرى  التوصیات  ومن   الجمھور. أمام أكبر  بدرجة اإلعالم

  الطرف  یغضّون   المھنة  أعضاء  أنّ   طالما  المھنیة  المعاییر  احترام  المرّجح   غیر  فمن   الالذعة.  االنتقادات   الصحافة

  وھو  )،,p. 1947, Leigh 94(  آخرون"  صحافیون   یرتكبھا  التي  والجرائم  االحتیال،  وعملیات  األخطاء، عن 

 من   العدید  في  الصحافیین  لكنّ   حقیقیة.  بصدمة  اآلونة تلك  في  مياإلعال  المجال  في  العاملین  یصیب  كاد  مفھوم

  وسائل  لمساءلة  آلیات  إنشاء  خالل  من   -السیاسیة  والضغوط   -العامة  االنتقادات مع  أخیراً   تفاعلوا  الغربیة  الدول

  سلّمتت  التي  الشیوعیة  األنظمة  ضحیة  الشرقیة  أوروبا  في  اإلعالم  وقع  المقابل،  في  الخمسینیات. منذ  اإلعالم

  وجمعیات  للصحافیین   المھنیة  الرابطات  ردّ  جاء  السیاسیة،  الضغوط  نتیجة  الثانیة.  العالمیة  الحرب بعد  السلطة

 غیر  صحفیة  مجالس بإنشاء  -العشرین   القرن  أوائل  في  الدول  من  العدید  في  تشكّلت قد كانت التي  -الناشرین 

 التنظیمیة الجھات  قبضة  من   والتفلّت المنھجي، ذاتيال  للتنظیم  األولى  المحاولة  بمثابة  لتكون   للدولة،  تابعة

   الخارجیة.

  التغطیة مراقبة مھّمتھا طوعیة  كمؤسسة  اإلعالم، أو  للصحافة  مجلس إنشاء فكرة تعود  أوروبا، في

  النرویج،  في  أما  السوید.  في  )1916(  ذلك  على مثال  أقدم  تسجیل  مع  ، والغربیة  الشمالیة  أوروبا  إلى  الصحفیة،

  والسیاسیة العامة  الضغوط   أدّت  الثانیة، العالمیة الحرب  بعد  .1928  منذ  أعمالھ الصحافة مجلس  فیزاول

ً   ھاتشنز"  "لجنة  أطلقت  حیث  -المتحدة   الوالیات  في   المسؤولة  غیر  الصحافة   وانتقادات ً   نقاشا   یةمسؤول   حول  واسعا

  المملكة وفي  صحفیة.  مجالس  إنشاء إلى  الغربیة، أوروبا دول  من  العدید في وكذلك -1947  عام  الصحافة

  تشكیلھ  أُعید  ثم  الدولة، قِبل  من   رقابیة  ألنظمة  الخضوع  لتجنّب  1953  عام  للصحافة  عام  مجلس  أنشئ  المتحدة،

  على فعل  كردّ  ،1956  عام  تشكّل  قدف  األلماني،   الصحافة   مجلس  أما  .1963  عام  الصحافة  مجلس  اسم  لیحمل

  صحافة  مجلس  أول  أنّ   حین   في  ،1960  منذ  بدوره،  الھولندي،  الصحافة   مجلس   وینشط   أیضاً.  السیاسیة  الضغوط 

  اإلعالم  اعتُبر  والتي  -القویة  المؤسسات   تجاه  الواسع  االستیاء  أدى   ذلك،  إلى  باإلضافة  .1961  في  تشكّل  نمساوي 

  مساءلة  مبادرات عدد  تزاید  إلى  ،1968  حقبة بعد  الغربیة  المجتمعات  من   العدید  في  والتحّوالت   -منھا  جزءاً 
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ً  تعیّن   رائدة  صحیفة  أول  بوست  واشنطن   فكانت  اإلعالم:  وسائل  من   العدید  تخصّص  كما  الشكاوى،  لتلقّي  موظفا

  معیّنة،  بمھنٍ   تُعنى  التي  الجدیدة  المجالت   من   العدید  وأُنشئ   اإلقلیمي،  الصحفي  النقد  في  البدیلة  اإلعالم  وسائل

  على  مقبولة المھنة  أخالقیات مدّونات  أصبحت نسبیاً، المھنة ھذه  نضوج  مع  األمیركیة.  الصحافة  مجلة  مثل

  وقوانین   المؤسسات  تضعھا  التي  المدّونات أنّ   حین   في  ،والغربیة  الشمالیة  أوروبا بلدان   أكثریة  في  واسع نطاق 

  القضایا تغطیة  أي   -اإلعالمیة  الصحافة  تُشكّل  الواقع،  في بكثیر.  ھمیةأ  أقلّ   دوراً   تؤدي  باتت  اإلخباریة  الغُرف

 أم  مكتوبةً   أكانت  العالیة،  الجودة  ذات  اإلعالم  وسائل  في  متكّررةً   ظاھرةً   -ناقدة  بعین  علیھا  والتعلیق   اإلعالمیة

  األقّل،  على  واحد  إلكتروني  وموقع مھنیة  مجلة صدور  الدول  كافة  شھدت  اإلطار، ھذا  وفي بصریةً؛  سمعیةً 

  الصحافة  مجلس  یحَظ   لم  حیث  االستثناء،  المتحدة  الوالیات  تُشكّل  ولكْن،  الحاالت.  من   العدید  في  واحد  من   وأكثر

ً   فاعتمدت  القطاع،  ھذا  في  بقبول  العھد  القصیر  الوطني  المؤسسات.   جھود  على  ذلك عن   عوضا

  لألنظمة  المتوسطي"  "النموذج  لىإ  تنتمي  التي  والدول  الجنوبیة  أوروبا  في  الفت  بشكل  الوضع  یختلف

  أدوات  تُعتبر  المنطقة،  ھذه  ففي  ).Mancini, and Hallin 2004( ومانشیني  ھالین   أعدّه الذي  اإلعالمیة

  للرقابة  المؤسساتیة  األشكال  أنّ   ذلك على ِزد  بكثیر،  انتشاراً  أقلّ   المھنة مستوى  على  اإلعالم وسائل  مساءلة

  حتى  صحافة  مجلس  من   لیس  فرنسا،  ففي  األحیان.  بعض  في  اإلطالق   على  دةً موجو تكون   ال  اإلعالمیة  الذاتیة

  صحافة  مجلس  الیونان   تضمّ   وال  . 1918  في  لألخالقیات  فرنسیة  مدّونة أول  صاغت  فرنسا أنّ  مع  ھذا، یومنا

  افیین الصح  نقابات عاتق   على  للصحافیین   واالجتماعیة  واألخالقیة  المھنیة  المسؤولیة قانون   إنفاذ  یقع بل  كذلك،

  واإلعالمیة الصحفیة المجالس  بمثابة  لیست  )OdG(  اإلیطالیة  الصحافیین   نقابة  حتى  التأدیبیة. ومجالسھا

  الوصول  طریقة  لتنظیم  كمؤسسة  وتعمل  القانون   بموجب  أُنشئت  كونھا  والغربیة،   الشمالیة  أوروبا  في  الموجودة

  ھذا عن   جزئیاً،  تعّوض،  إقلیمیة  منظمات  لب  وطني،  صحافة  مجلس  إسبانیا  في  لیس  كذلك،  الصحافة.  مھنة  إلى

 من   التحریر  ھیئة موظفي حمایة  بھدف  األخبار لغرف  مجالس  إنشاء على الدول  من  العدید ویشھد  النقص.

  وسائل  عدّة  تُطبّق   وفرنسا،   البرتغال  وفي   اإلعالمیة.   الوسائل  أصحاب  یمارسھا  التي   المتكّررة  السیاسیة  الضغوط 

  أكثر  فظاھرة  الشكاوى،  مسؤولو أما  مؤسساتھا. في للصحافیین   سلوك قواعد  ّوناتمد  الجودة  عالیة إعالمیة

 ً   والبصري   السمعي  اإلعالم  وسائل  أبرز  بدأت  والبرتغال،  وإسبانیا  فرنسا  وفي  الجنوبیة.  أوروبا  دول  في  شیوعا

 منھم  البعض  على  تحافظ   زالت  وما  التسعینیات،  منتصف  منذ  الشكاوى   استقبال  عن   مسؤولین  بتعیین   والمطبوع

   الیوم.  حتى  األقلّ   على

  الصحافة  مجالس مثل  منظمات  تبصر  لم  ، والشرقیة  الوسطى  أوروبا  بمنطقة  الخاصة  اإلعالمیة  األنظمة  في

  إنشاؤھا  ترافَقَ   الحاالت،  من   العدید  في  اإلطالق.  على  أُنشئت  إذا  ھذا  الشیوعیة،  سقوط  بعد  إال  النور  اإلعالم  أو
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 كان   أنھ  تبیّن   لكن   الغربیة.  اإلعالم  أنظمة  في  علیھا  المنصوص  المثل  تتّبع  جدیدة،  أخالقیات  قواعد  صیاغة مع

  تشكیك  استمرار  ظل  في  خاصةً   اإلعالمي،   القطاع  أفراد  بقبول  تحظى  أن   األحیان،  معظم  في  علیھا،  الصعب  من 

  في  الدولة  طرةوسی  الرقابة  من   عقود  بعد  اإلعالمیة،  الذاتیة  الرقابة  مفھوم  في  المجال  ھذا  في  العاملین 

  استشاریة  ھیئة  أنھ  على  الصحافة   مجلس   1984  لعام  الصحافة  قانون   عّرف  بولندا،  في   السوفیاتیة.  اإلمبراطوریة

  ملحوظة  جھوداً   بذلت  المحافظة  الحكومة  أنّ   إلى  اإلشارة  مع  بعد،  المجلس  ھذا  إنشاء  عدم  رغم  الوزراء،  لرئیس

  تسیطر  ھنغاریا،  وفي  ). Kus, & Głowacki 2022(  لدولةا علیھا تسیطر  "مساءلة"  ھیاكل  إلنشاء  مؤخراً 

 ال  رومانیا،  في  .2010/11  في  صدر تشریع  بموجب  أُنشئ  الذي   اإلعالمي  المجلس  على  فیدس  حزب  حكومة

  الخاصة  اإلعالمیة  الشركات   أبدت  حین   وفي  اإلطالق.  على  لھ  مشابھة  لمؤسسة   وال  صحافة  لمجلس  ال  وجود

 ھذه بتطبیق   العامة  اإلرسال  مؤسسات   المشّرعون  ألزم  فقد  اإلعالم،  وسائل  ساءلةلم  أدوات إنشاء  إزاء تردداً 

  اإلرسال  مؤسسات  على  یشترط   اإلعالم  قانون   أنّ   بالذكر   جدیرٌ   .1990  بعد  السیاسي   االنتقال  فترة  في   اإلجراءات

 لكنّ   تقریباً.  قیة والشر  الوسطى  أوروبا دول كافة في  أخالقیات  لجنة أو  الشكاوى   لتلقّي  مسؤول  تعیین   العامة

  السیاسیة  الجھات  تُحكم  وبالتالي  السیاسة، عن   استقاللیةً  أقلّ   تُعتبر  المنطقة  ھذه  في  العامة  اإلرسال  مؤسسات

  -لإلعالم   الناقدة  الحكومیة   غیر  المنظمات  لكنّ   الحاالت.   من   العدید  في   اإلعالم  وسائل  مساءلة  أدوات  على  قبضتھا

   الضعیف.  المساءلة ھیكل  تُعدّل  -بتمویلھ  الدولیة  ات المؤسس  تستمرّ   مّمن   الكثیر  ومنھا

 

 4أفریقیا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  من  حالتان  -والمغرب  تونس  في  اإلعالم   وسائل مساءلة  .4

  وشمال  األوسط   الشرق   دول في  اإلعالم  وسائل  مساءلة  موضوع  على  الیوم  حتى  دراسات بضع إال  تركّز لم

  في  نموذجیتین  دولتین  بصفتھما وتونس  األردن  في  اإلعالم وسائل  مساءلة  وبیئات ھیاكل  بایز  فحلّل  أفریقیا.

  ،Lindekamp (  لیندكامب  وقارن   ).,Pies, 2014; Pies 2015(  آكت  میدیا  مشروع  إطار ضمن   المنطقة،

  . والمغرب   وتونس،   الجزائر،  في  اإلعالم  وسائل  بمساءلة   المعنیة  والممارسات  المؤسسات  قریباً)  صدوره  متوقع

ً  تحلیالً   نفّذ فقد  )،,Hafez 2002( حافظ  أما  یمكن   العربیة.  اإلسالمیة  الدول  في  األخالقیات لمدّونات مقارنا

  في  أفریقیا  وشمال  األوسط   الشرق   دول  في  اإلعالم  وسائل  مساءلة تتناول  التي  لألدبیات  موجز  على  االطالع

  الدراستان  تُقدّم  اإلطار،  ھذا  في  األوسط.  ق الشر  إعالم دوریة من   العدد  ھذا  في  )Lengauer(  لینغاور مقال

  الكتیّب  في  واردة أطول  قطریة تقاریر من   مقتطعتان  وھما  الدولتین،  ھاتین  عن   لمحة  أحدث أدناه  القصیرتان 

 
,Fengler ( اإلعالم وسائل ملساءلة العاملي  الكتّيب إعداد أجل من  التا��، القسم �� والواردة  ومصر، املغرب األردن،  العراق،  بتو�س، ا�خاصة البحث نتائج جمع تّم   4

2022 Karmasin, & Eberwein(  الغر�ي. الطا�ع من  وتجر�دها  اإلعالم،  وسائل مساءلة قضية تتناول  ال�ي األبحاث ع�� العاملي  الطا�ع  إضفاء إ��  ��دف الذي  
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,Eberwein Fengler (  العالم  عبر  اإلعالم  وسائل  مساءلة  ھیاكل  یحلّل  الذي   اإلعالم  وسائل  لمساءلة  العالمي

2022 Karmasin, & .(   في  دول  عن   الحاالت  من   مزیداً   األوسط   الشرق   إعالم  دوریة من   العدد  ھذا  ویتضّمن  

   أفریقیا.  وشمال  األوسط   الشرق   منطقة

 ً   إنشاء  نحو  تتّجھ  ،2021  منتصف  حتى  تونس،  كانت  )،,Hizaoui 2022(  ھیزاوي   أجراه  لتحلیل  ِوفقا

 نظام  واعتماد  ،2020  عام  مقنّن   غیر  بعطا  ذي   صحافة  مجلس  تأسیس  عن   اإلعالن   مع  الذاتیة  للرقابة  ممارسات

  مستوى   على  الشكاوى   مسؤولي  من  متزاید عدد  وتعیین   مشتركة،   بصورة  الخاصة  اإلرسال   مؤسسات  لتنظیم

  تشھد  التي  أفریقیا  وشمال  األوسط   الشرق   منطقة  في  الوحیدة  الدولة  ھي  تونس  أنّ   المعروف  من   األخبار.  ُغرف

  األخیرة  السیاسیة  األحداث  حتى  وذلك  -2011  في  العربي  الربیع بعد  اطیةالدیمقر  نحو  مستمرة  انتقالیة عملیة

 بغیة  فیھا،  اإلعالم  قطاع  تطویر  أجل  من   الدعم  من   استثنائي  بشكل  عالیةً   نسبةً   تلقّت  وقد  -2021  تموز/یولیو  في

  القوانین   تحدّ  أن   دون   من   التعبیر،   حریة  على  ینصّ   الدستور  أنّ   بالذكر  جدیر  اإلعالم.  وسائل  مساءلة  نظام  تعزیز

  قطاع  إصالح  عن   مسؤولة  مستقلّة  كھیئة  واالتصال  اإلعالم  إلصالح  الوطنیة  الھیئة  إنشاء  فتمّ   ذلك. من   العقابیة

  العریضة  الخطوط   ورسمت   الجدید  اإلعالمي  للمشھد  الالزمة   األسس   "فأرست  دولي.  تعاون   خالل  من   اإلعالم،

  أنشئت  قد  كانت  التي  المؤسسات  حلّ   تمّ   ،2011  بعد  ). ,p. 2022, Hizaoui 257(  اإلعالم"  قطاع  إلصالح

  الدیمقراطیة  للمعاییر االمتثال  "بھدف  الخارجي.  االتصال  ووكالة  االتصال وزارة  أي   القمعي، العھد خالل

 یُطبّق   حین   في  مستقلّة،  عامة  ھیئة  طریق   عن   البصریة  السمعیة  اإلعالم  مؤسسات تنظیم  على  االتفاق   تمّ   الدولیة،

  االتصال  حریة  وتُعتبر  ).,p. 2022, Hizaoui 257(  الذاتیة"  الرقابة  اإللكترونیة  والصحافة   المكتوب  اإلعالم

ً   نصّ  مرسوم بموجب  مضمونةً   البصري   السمعي   السمعي لالتصال  المستقلّة  العلیا  الھیئة  إنشاء  على  أیضا

   (الھایكا).  البصري 

  من   بمساعدة  تونس،  في  صحافة  مجلس  كیلوتش  إنشاء  إلى  التونسیین   للصحفیین   الوطنیة  النقابة دعت

ً   المشروع  إلى  انضّمت  أن   الصحف  مدیري  جامعة  لبثت وما  الدولیة.  "19 "المادة  منظمة  من   "بدافع  الحقا

ً   انتقالیة  كدولة  تونس  حالة  تثبت  ھنا،  من   ). ,p. 2022, Hizaoui 262(  االقتناع"  من   أكثر  المصلحة  تأثیر  أیضا

  رواد  من   كبیراً   عدداً   یضّمون   الذین   5الصحف مالكي وممثّلي للصحافیین  ھنیةالم المنظمات  بین   االختالفات

  وصریح   واضح   بشكل  اإلعالم،  وسائل  أصحاب   من   العدید  یسیر  ذلك،  وفوق   علي.  بن   نظام  إلى  المقّربین   األعمال

  الوطنیة  النقابة اقترحت  التونسي،  الصحافة مجلس  إنشاء سبقت  التي الفترة  في  السیاسیة. مصالحھم  وراء

  مجلس  إنشاء  أرادت  الصحف مدیري   جامعة لكنّ   الذاتیة.  للرقابة  لیبرالي جنموذ اعتماد التونسیین   للصحفیین 

 
ف ولكن األخال��، املرصد  لتطو�ر ال�حافي�ن نقابة  إ�� املساعدة الدانماركية الدولية" اإلعالم "دعم منظمة  قّدمت ،2011 �عد  5

ّ
طل  الذي املشروع توق

ُ
 السنة �� 2013 عام قأ

  التو�سية.  ال�حف مديري  جامعة من طالتھ ال�ي   الل�جة الشديدة االنتقادات �سبب التالية
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ً   دوراً   یؤدي   أن   الصحافة  بمجلس  "یجدر تنظیمیة: بوظائف   اإلعالنات  لمنح   المعاییر  تحدیده  حیث من   اقتصادیا

  یحترم  ال  لصحافي  الصحفیة بالبطاقة العمل  تعلیق   اقتراح  بإمكانھ یكون   أن   ویجب المثال؛ سبیل على  العامة

  ).,p. 2022, Hizaoui 262(  (...)" العام التمویل  خالل  من   المجلس  تمویل یتمّ   أن   یجب  كما  األخالقیات؛

   تأجیالت. عدّة  بعد  ،2020  في  الذاتیة  الرقابة  نموذج  اعتماد  خالل من   الحلّ   إلى  طریقھ  وجد  النزاع  أنّ   ویبدو

ً   الشكاوى   مسؤول منصب أصبح  ً   مھّما   والرائدة  الخاصة  اإلذاعیة  المحطة كانت أن  بعد  الیوم، تونس  في  نسبیا

ً  عیّنت  قد  إم"  إف  "موزاییك   إریك  معھد  أنشأ  الخاصة،   اإلرسال  مؤسسات  مجال  في  المھّمة. ھذه  لتولي  وسیطا

بین   الشكاوى   مسؤولي من   شبكةً   2015  منذ  األلماني  بروست  مع  تعاون   بفضل  وذلك  اإلعالم،  وسائل  في  المدرَّ

  (الھایكا)،  البصري   السمعي   لالتصال  المستقلّة  العلیا  والھیئة  األوسط،  والشرق   أفریقیا  لشما  في  اإلعالم  مرصد

 المنتدى   ھذا  "أُنشئ  ).,p. 2022, Hizaoui 261(  واالتصالیین"  الصحافیین   لتدریب األفریقي والمركز

ً   ویرأسھ  كجمعیة،   مؤسسات  عشر  في  العاملین   الوسطاء  یجمع  وھو  الوطني.   الرسمي  التلفزیون   في  الوسیط   حالیا

  التلفزیون   قفصة،  إذاعة  الثورة،   الرڤاب   إذاعة   توانسة،  رادیو  ،6  رادیو  إم،  إف  موزاییك  رادیو  ھي:  صحفیة
 (إم"  إف  جوھرة  ورادیو  القصرین،  إذاعة  نفزاوة،  رادیو  الجرید،  إذاعة  )،2  والوطنیة  1  (الوطنیة  التونسي

261 p. 2022, Hizaoui,.( 

  الوحید  التلفزیوني  البرنامج   منھا  أیضاً،  تونس  في  األخرى   اإلعالم  وسائل  ءلةمسا  أدوات  من   عدد  ظھر

ً  مّرتین   یُذاع  الذي   والبرنامج   )،MediaMag(  ماغ" "میدیا  بعنوان   اإلعالمیة،  المواد  یحلّل  الذي    على  أسبوعیا

  المتوفّرة  البرامج   مةقائ  على  یظھر  ال  لكنھ  والجمھور،   اإلذاعة  "وسیط"  بین   تفاعالً   ویشھد  إم  إف  موزاییك  رادیو

  الخاصة،  األخالقیة  مدّوناتھا  مؤسساتٌ  وتُطبّق   ).,p. 2022, Hizaoui 261(  البودكاست"  بطریقة  لالستماع

  واإلذاعیة  التلفزیونیة  اإلرسال   مؤسسات  عن   فضالً   "،لألنباء  أفریقیا  تونس  وكالة"  الرسمیة  الصحافة  وكالة  مثل

ً   إم، إف موزاییك  مثل  لخاصة،ا  اإلرسال  مؤسسات بعض  "اعتمدت  الرسمیة.   على  ونشرتھ  للمحّررین   میثاقا

  أصول  حول  "توجیھات  التونسیین   الصحفیین   ونقابة  الھایكا  نشرت  كما  ).,p. 2022, Hizaoui 261(  العلن"

  للمنظور  مراعیة  بطریقة  المرأة  مواضیع  تغطیة  حول  وتوجیھات  اإلرھابیة للھجمات  اإلعالمیة  التغطیة

  طریقة  بشأن   توجیھات  لالنتخابات  المستقلّة   العلیا  الھیئة  "ونشرت   ).p. 2022, i,Hizaou 261(  الجنساني"

  متزاید  عدد  یستخدم  أخیراً،   ).,p. 2022, Hizaoui 261(  الھایكا"  مع  بالشراكة  لالنتخابات،  اإلعالم تغطیة

  إلغاء  إلى  الدعوةو  اإلعالم  وسائل  النتقاد  فایسبوك،  مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل  تونس  في  األشخاص من 

ً   اإللغاءات عدد  (بلغ  بكثافة  االشتراكات   الصحفیة  الممارسات  ضد  االحتجاج  بھدف  الحاالت)  إحدى   في  ملیونا

 فتح   خالل من   ،2011 بعد  اإلعالم  وسائل  لمساءلة  أساسیة  فاعلة  كجھات  إذاعیة  محطات  تطّورت كما  السیئة.

   العامة.  المناقشات  أمام  برامجھا
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ً   مثاالً   فیشكّل  المغرب،  أما ً   التنافسي"،  "االستبدادي   النموذج  على  صارخا   الذاتیة"  "الرقابة  صفات   ملصقا

  یجادلھ  ما  ِوفق  اإلعالمي،  بالقطاع للتحكّم  إال لشيء  ال موجودة  أنھا  یبدو بمؤسسات  المشترك"  و"التنظیم

  وحریة  الصحافة   ألخالقیات   نیةالوط   الھیئة  وضعت  ،2002  في   ).Zaid, & Ibahrine 2022(  وزید  إبراھیني

  الناشرین،  واتّحاد  المغربیة،  للصحافة  الوطنیة  النقابة  من   أعضاء  الھیئة  ھذه  ضّمت  وقد  أخالقیات.  مدّونة  التعبیر

  قواعد  تتضّمن   ملزمة  قانونیة  "وثیقة  المدّونة  ھذه  تُعتبر  اإلعالمي.  المجال  في  وعاملین   مدني،  مجتمع  ومنظمات

  قمعیة"  "األكثر  الصحافة   قانون   استُبدل  ،2016  في  ). p. 2022, Zaid, & rineIbah 252(  المھني"  السلوك

  في  القانون   بموجب  الوطني  الصحافة  مجلس  أُنشئ  ثم  والنشر،  للصحافة جدید بقانون  2002  في صدر الذي 

  لمخّولین ا  باألشخاص   التحكّم   وبالتالي  الصحفیة  البطاقات  إصدار  منھا  مھام،  عدّة  المجلس بھذا  أُنیطت  .2018

  "القانون  أنّ   إال  الصحافیین، بین   األخالقیة  التوعیة  ونشر  المھنیة تعزیز  مخّول  أنھ  ورغم  المھنة. ھذه  ممارسة

  واإلسالم،  الغربیة،  والصحراء  الملكي،  النظام مثل  المحظورات، خانة  ضمن  المواضیع بعض أبقى الجدید

Zaid, & Ibahrine (  السجن"  إلى  دفعھا  عن   تناعاالم  یؤدي   أن   یمكن   باھظة،  بغرامات   السجن   أحكام  واستبدل

537 p. 2022,.(  االتصال  قطاع  تنظیم  عن   مسؤولةً   إداریةً   ھیئةً   البصري   السمعي   لالتصال  العلیا  الھیئة  وتُعتبر  

 تعریفھا في  جاء  كما استقاللیتھا،  مدى  في  یشكّكون   المراقبین   لكنّ   .2002  عام  أُنشئت  البصري،  السمعي

  بعملیة  تحدیداً   یتمثّل  والمراقبة، الضبط   عملیات من   الطبقات  متعدد  ھیكل  "لدیھ  المغرب  نّ وأ  خاصةً   الرسمي،

Zaid, & Ibahrine (  قمعیة"  إعالمیة  قوانین  وبتطبیق   تمثیلي،  غیر  بشكل  القرار صنع  ھیئات  أعضاء تعیین 

247 p. 2022,.(   2005 في أُقرّ  قد  البصري   السمعي االتصال قانون   وكان،   ً  عن   مسؤول  ین تعی "مشترطا

p. 2022, Zaid, & Ibahrine ( العامة"  بالخدمة المعنیة البصریة  السمعیة اإلعالم وسائل في  الشكاوى 

  لإلذاعة  الوطنیة  الشركة في  وذلك  الیوم،  حتى  الشكاوى   تلقّي  عن   واحد  مسؤول  إال  تعیین   یتمّ  لم لكن  ).252

  لمناقشة  مخصصة تلفزیونیة برامج   أعدّتا  فقد  لى"،و"األو "دوزیم" العاّمتان،  اإلرسال  مؤسستا  أما  والتلفزة.

  الصارمة اللوائح  تترك  ال  ذلك، إلى باإلضافة  ).p. 2022, Zaid, & Ibahrine 252(  الجمھور تعلیقات

  العلم  مع  اإلعالم،   وسائل  لمساءلة  مستقلّة  أدوات لتطبیق   یُذكر  مجاالً   اإلعالم  وسائل  لتنظیم  المغرب  في  المعتمدة

ً   دوراً  یؤدّون  ن "المواطنی  أنّ  Ibahrine & (  الجمھور" أمام مساءلةً   أكثر  المغربي اإلعالم جعل  في  ناشطا

252 p. 2022, Zaid,.(  مجال  في  أنشطتھم  بتنفیذ  الحكومیة  غیر  والمنظمات  للمانحین   المغرب  یسمح   ذلك،   مع  

  إلى  تفتقر  الجھود  ھذه أنّ   من   بالرغم  الصحفي، التعلیم برامج   في  األجنبي التعاون  یُجیز  كما  اإلعالم، رصد

   قیل.  كما  االستدامة،
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  على  "المحاكاة"  ونموذج  األجنبي"  "المانح  نموذج  ھیمنة   أفریقیا:  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  .5

 اإلعالم   وسائل مساءلة 

ً   اإلعالم  وسائل  مساءلة  أُُطر  تختلف ً   اختالفا  انتقال  عملیة  تختبر  التي  والبلدان   الدیمقراطیة،  البلدان  بین   جوھریا

 نقابات  تكون   أن   المعتاد  غیر  من   األخیرة،  الحالة  ففي  أراضیھا:  على  الصحافة  حریة  تُقیّد  التي  وتلك  دیمقراطي،

  یستطیع  بمن   للتحكّم  الحكومة  بید  أدوات  بل  المستقلّین،  بالمھنیین   تحتفي  رابطاتٍ   اإلعالم"  و"مجالس  الصحافیین 

  الذاتیة  الرقابة  مفھوم وراء  عملیاً،  الدول،  بعض  تعتمدھا  التي  بةالرقا  تتخفّى  الواقع،  وفي  المھنة؛  ھذه  مزاولة

  النظرة  ھذه  على  السوفیاتیة الحقبة  بعد  ما  بلدان   من   الدراسات  تُركّز اإلطار،  ھذا  في اإلعالم. وسائل  في

  على  تعاقب  أن   لھا  یجوز  التي  المؤسسات   كافة  في  المشكّكین   الصحافیین   قِبل  من   المساءلة  مفھوم  إلى  المتناقضة

 ).,Tejkalová, & Láb 2008; Coman 2016(  الصحافة  مھنة  ممارسة  سوء

  اإلعالم،  وسائل  لمساءلة   المتعددة  األخرى   األشكال  ومراعاة  النظرة  ھذه  توسیع  نقترح  المنطلق،  ھذا  من 

  فكان   6المؤسسات.  ونموذج  المھني  النموذج  على  القائمة  النمطیة  "الغربیة"  المساءلة بأنظمة  االكتفاء دون  من 

ً   تُطّور  الناشئة  الدیمقراطیة  "األنظمة بأنّ   جادل  قد  فولتمر ً   اإلعالم  أنظمة من   جدیدةً   أنواعا   استنساخ عن   عوضا

 طیّاتھا  في  تحمل  التي  الحالیة  مؤسساتھا  "تحّوالت  على  الحاالت من  العدید  في تقوم  كونھا  الغربیة"، النماذج

  مجال  في  نقع  لذلك، نتیجةً   ).,p. 2012, Voltmer 235(  "السابق   بالنظام  الخاصة  القوى   وعالقات  المعاییر

ً   اإلعالم  وسائل  مساءلة   جانب  إلى  الماضي،  عن   المتوارثة  الثابتة  الھیاكل من   نوعھ  من   فرید "مزیج   على  أیضا

ً  معتمدة  عناصر ,Voltmer (  الغرب"  من   مستقاةً   تكون  ما  عادةً   والتي  الیوم  بھا یُحتذى   التي  النماذج  من   حدیثا

235 p. ,2012.(  معیّنة  لعوامل  النسبیة  األھمیة  إلى نظراً   "تفسیریة"، نظر  وجھة اعتماد  األطر  ھذا یتطلّب  

 تیتي  یتمعّن   ).,p. 2012, Voltmer 235(  والظرفیة"  الثقافیة  العوامل  من   متشعّبة  مجموعة  "ضمن 

)2006 Tettey,(   األمر  ھذا  في   ً   دول  في  اإلعالم  وسائل  اءلةمس  أنظمة  من   مختلفة  أنواع  ثالثة  اعتماد  مقترحا

  )،Gross, & Coman 2006(  وغروس  كومان   مثل  باحثون   شدّد   ذلك،  إلى   باإلضافة  الصحراء.  جنوب  أفریقیا

  أوبویا )،,Sawant 2003( ساوانت  )،,Prapawong 2018(  براباوونغ )،Najjar,-Al 2020( النجار

)2012 Obuya,،(  وبرغر  )2010 Berger,(  اإلعالم  لوسائل  الذاتیة  الرقابة أنظمة  ن م  العدید  قصور  على  

   العالم.  جنوب  بلدان   في  وكذلك  السوفیاتیة  الحقبة بعد  ما  دول  في  اعتُمدت  التي

 ً   ھذا في  وحدھا تونس  تبرز  ،اإلعالم  وسائل  لمساءلة  العالمي الكتیّب  في  الوارد  المقارن   للتحلیل  ِوفقا

  الھائل  التدفّق   ساعد  فقد  أفریقیا.  وشمال  األوسط   الشرق   ةمنطق  دول  مجموعة بین   ما)  حدّ  إلى  (والعراق   اإلطار

 
 القاصر، امل�ي النموذج  العام،  النموذج  املؤسسة، نموذج امل�ي، النموذج  اإلعالم: وسائل ملساءلة  نماذج ثمانية هناك أّن  )p. 2022, ,Fengler 559( فنغلر �عت��  6

  املوضوع. هذا حول  متعّمقة مناقشة ع��  لالطالع اإلعالم وسائل ملساءلة العاملي  الكتّيب أنظر الرقا�ي. التنظيم ونموذج  ا�حا�اة، نموذج   القانو�ي، النموذج  األجن�ي،  املانح موذجن
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  على  أولیة تحتیة بنى  إنشاء  في  البلدین،  كال  في  السیاسي التغییر بعد  اإلعالم  قطاع  في  ومشاركتھم  للمانحین،

 نظام  وصف  نقترح  المنطلق،  ھذا  من   الصحفیة.   األعمال  جودة  حول  المستقلّة   النقاشات  من   المزید  إلجراء  األقل

,Fengler (  اإلعالم   وسائل  لمساءلة  األجنبي  المانح   بنموذج  البلدان   ھذه  مثل  في  الموجود  اإلعالم  وسائل  اءلةمس

566 p. 2022,.(   عن   فضالً   أوكرانیا،  ما  حدّ  وإلى  والھرسك،  البوسنة  النموذج،  ھذا  على  األخرى   األمثلة  ومن  

  "تدرجات  بمختلف  البالد،  ھذه  في  السیاسي االنتقال  أدى   .2021  في  العسكري   االنقالب  كان  أن   إلى میانمار

  النظر  وجھة  من   األقلّ   على  -تطلّب  مما  اإلعالمیة،  األنظمة  عن   الرقابة  ورفع  تدریجي  انفتاح  إلى  الدیمقراطیة"،

  كانوا  اإلعالمي  المجال في  العاملین   لكن   السرعة.  وجھ  على  اإلعالم  وسائل  لمساءلة ھیاكل إنشاء  -المعیاریة

  الحاالت من  العدید في كانوا  إنھم  بل  ال  الشیوعي، أو االستبدادي   الحكم  فترات في  رمةصا لقیود یخضعون 

 عن  المھني  الطابع  نزع إلى تسعى  كانت االستبدادیة  الحكومات  وأنّ  خاصةً   المناسب،  التعلیم إلى یفتقرون 

  أو نھائي  بشكل  لرقابةا  ورفْع النظام تغیُّر  وبعد  المنتقدة.  األصوات  على  للقضاء  إضافیة  كطریقة  الصحافیین،

  الجدیدة  حریاتھم مع  للتعامل  الحاالت،  أغلب  في  مجھّزین،  غیر  اإلعالم  ومؤسسات  الصحافیون  كان   تدریجي،

  الواقع،  في  رزقھم.  مورد  لتأمین   االقتصادي   كفاحھم  بسبب  أو  المھنیة،  إلى  افتقارھم  بسبب  وذلك  مسؤول،  بشكل

  یضف من   غیض  إال  الرشوة  إلى  واللجوء  اإلعالمیة،  اإلثارة  افواستھد  الشائعات،  ونشر  األبحاث،  انعدام  لیس

  مرحلة  قبل  ما  إلى  تعود  التي  المھنیة  النقابات  أنّ   ذلك  على  ِزد  المحلیون.   المراقبون   یصفھا  التي  الناشئة  المشاكل

  لھ.  ویج التر  أو  السابق   القمعي  السیاسي  النظام مع تعاونھا  بسبب  األحیان،  أغلب  في  موثوقة  غیر كانت  التغییر

 مع  التضامن   قمعیة  ظروف ظل  في  العاملین   الصحافیین   مجموعات  تفضّل أن   المحتمل  من   ذلك،  إلى  باإلضافة

ً   التونسیین   الصحفیین  نقابة  اعتمدت  فقد  تونس: مثال یُبیّنھ ما  ِوفق   الذاتي،  النقد  حساب  على  بعضھم ً  میثاقا  عاما

ً   المجال  یترك ال  مما  الصحافیین،  بین   التضامن  أھمیة  تؤكّد  أحكام "عدّة تضّمن   1984  عام  لألخالقیات   واسعا

  أكثر  -جدیدة  نقابات  ظھور  البالد  تشھد لم  النظام، تبدّل  بعد  ).,p. 2022, Hizaoui 566(  الداخلي"  النقد  أمام

  بموضوع  یكفي  بما  تلتزم  لم  اإلعالمیة  المؤسسات  أنّ   ذلك   على  زد  الفجوة،   ھذه  لسدّ  المناسب   الوقت   في  -مصداقیة

   اإلعالم.  وسائل  اءلةمس

  مجال  في  الناشطون   الدولیون   المانحون   دخل  التغییر،  من   األولى   المرحلة   وفي  الدول، من  العدید  في

  وبسبب  والتعددیة.  المھنیة ترسیخ   أجل  من   المطلوب  الدعم  لتوفیر  المحلیة  اإلعالم  أسواق   إلى  اإلعالم تطویر

  مبادرات  ركّزت  )،,Huntington 1991(  لدیمقراطیة"ا  من  الثالثة  "الموجة إطار في  السیاسیة  التطورات

  ودول  أفریقیا،  وشمال  األوسط   الشرق   ومنطقة  السوفیاتیة،  الحقبة  بعد ما بلدان   على  اإلعالمي  القطاع تطویر

  جانب  إلى  میانمار).  (خاصةً   آسیا  في  انتقالیةً   مرحلةً   تشھد  بلدان   عن   فضالً   الصحراء،  جنوب  أفریقیا  في  معیّنة

  الماضیة  السنوات  في  تزایدت  التي  الرصد  ومبادرات  اإلعالم،  وسائل  مسْح   ومشاریع  القدرات،  اءبن  مشاریع
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  قطاع  تطویر  مبادرات  تمحورت  الكراھیة،  خطاب  مكافحة بھدف  ودولیة  محلیة  حكومیة  غیر منظمات  ید  على

  الرقابة  مبدأ  تعتمد  التي  الصحافة  مجالس مثل  اإلعالم، وسائل  لمساءلة  أدوات إنشاء  حول  المذكورة اإلعالم

  الحاسمة،  االنتقالیة  الفترات   في  جداً   ضعیفةً   كانت  المحلي  اإلعالم  أنظمة  أنّ   تبیّن   فقد  المشترك.  التنظیم  أو  الذاتیة

  استبدال  إلى  الحكومیة  غیر  المنظمات  مبادرات   تسعى   اإلعالم.   وسائل  بمساءلة  خاصة  ھیاكل  تطویر  دون   حال  ما

 من  بدّ  ال  الحال، بطبیعة  المساءلة.  مجال  في  القدرات بناء  خالل من   المھنیة  زیزوتع  القاصرة،  المھنیة  الھیاكل

  تطویر  مبادرات  من   كجزء  اإلعالم،   وسائل  مساءلة  مجال  في   الناشطة  الدولیة،  الفاعلة  الجھات  أھداف  في  التدقیق 

  شوینكي  یجادل  ما  ِوفق   أخالقیین"،  "كوكالء  الفعلیة  نوایاھا  مراجعة  یجب  كما  اإلعالمي،  القطاع

)323 p. 2011, Schwenke,.( األفریقیة"  الصحافة  "دراسات مجلة تحلّل  اإلطار،  ھذا في  ) African

Studies Journalism،(  الدولیین   المانحین   بین   العالقة  األجنبیة،  واإلعانات   الصحافة  حول  خاص  عدد  في  

ً   راجع  ؛,Wasserman, & Gadzekpo, Paterson 2018(  ناقدة  بعینٍ   المحلي  اإلعالم  ووسائل   العدد  أیضا

  ). 7الدولیة   اإلعالمیة  المساعدات  حول   )Journal Media Global(  جورنال  میدیا  غلوبال  من   2014  الخاص

  الفاعلة  والجھات  الحكومیة  غیر للمنظمات  الكبیرة  المشاركة في تشكیكھ  عن   )Berger(  برغر  یعبّر  كذلك،

  واستقاللیتھا  الصحافة  حریة  كانت "إذا  فیقول:  اإلعالم،  وسائل  مساءلةب  خاصة  محلیة ھیاكل  إنشاء  في  الدولیة

  كانت  وإن   حتى   -المصلحة  أصحاب  غیر  من   أغلبیة  ید  على  تنظیمھا  شأن   فمن   الدیمقراطیة،  أجل  من   ضروریتین 

  جھة  من   أما  جھة؛  من   ھذا  ).,p. 2010, Berger 291(  الذاتیة"  الرقابة طابع یھدّد  أن   -حكومیة غیر  جھات

  دول  عن   فضالً   وطنیة،  فوق   سیاسیة  ھیئات  تقدّمھ  الذي   (والمالي)  السیاسي  الدعم  یُعتبر  أن   المحتمل  فمن   رى،أخ

  وسائل مساءلة  مجال في سامیة  معاییر  العتماد عامالً  اإلعالم، وسائل  مساءلة  ھیاكل إنشاء لتسھیل مانحة،

   الدول. بین   اإلعالم

  وسائل  مساءلة  أدوات   على  "االستحواذ"  من   قویة  بدرجات  واألردن   المغرب  حالتا تتمیّز  المقابل،  في

Mungiu-  (مثالً:  اإلعالم"  على  "االستحواذ  مفھوم  یشكّل  الواقع،  في  الصحفیة.   المھنیة  والمؤسسات   اإلعالم

2020 ,Coşkun 2017; Schiffrin, 2013; Pippidi,(-  تیتي  یقترحھ  كما  بالتعاقد"  "المساءلة  مصطلح   أو  

)2006 Tettey,(  یزید  ذي ال   ً   جداً   مفیداً   إطاراً   -تحوالت  تشھد  التي  الدول  في  المتعددة  الغموض  أوُجھ ما نوعا

   اإلعالم.  وسائل  مساءلة  قناع  خلف  المتخفیة  اإلعالم  لتنظیم  الجدیدة  األشكال  لمناقشة

 أنّ   یبدو لكن   الماضیة،  السنوات  في القانون   بموجب  صحافة  مجلس  المغرب أنشأ أعاله، یظھر  كما

ً   جاء  "مجلس"  مصطلح   راختیا   اإلعالم"  على  "االستحواذ  حالة  على  مثاالً   المؤسسة  ھذه  فتُشكّل  عمد.  عن   تضلیلیا
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  اإلعالمي"  "المجلس بھذا  الخاص  اإلدارة  مجلس على  یُھیمن   الواقع،  في تنافسي".  استبدادي   "نظام قِبل  من 

ً   الحكومة،  عن   وكالء  أو  ممثّلون    القرارات  فإنّ   وبالتالي  نظرائھم،  قِبل  من  منتخبین  مھنیّین   یكونوا  أن   عن   عوضا

  الصحفیین   لنقابة  التابعة  الشكاوى   لجنة  تبدو  كذلك،  فعالً.   الصحافة  حریة  انتھاكات  أو  الرقابة  في  تطعن   ال  المتّخذة

  لمجالس القیاسیة  المعاییر  المجالس  ھذه تستوفي  ال علیھ،  بناءً   بالمھنة. للتحكّم  دھاءً   أكثر وسیلةً   األردنیین 

  األمثلة  من   ).2008( أوروبا  مجلس  أو  )2008( الیونسكو  علیھا  نصّت كما  المستقلّة، اإلعالم أو  افةالصح

  بالمھنة  للتحكّم  الحكومة ید  في  كأدوات  أُنشئت  التي  وباكستان   مصر  في  اإلعالم"  "مجالس  ذلك  على  اإلضافیة

  واإلعالم  الصحافة  "لمجالس"  یمكن  أعاله،  المذكورة الدول  معظم في بالمخالفین. صارمة عقوبات وإنزال

  إعالمیة.  مؤسسات  إغالق   حتى  تخّولھا  قانونیة  بسلطات  الحاالت بعض  في  تتمتع إنھا بل  ال  غرامات،  فرض

 تنظیمیة   بسلطات  تتمتع  كما  العامة،  اإلعالنات  نفقات  على  الحصول  طریقة  "المجالس"  تنظّم  الدول،  بعض  وفي

  الصحافة  مھنة  ممارسة یستطیع  من   فعالً   "المجالس"  بعض  تنظّم  ،ذلك  إلى  باإلضافة  المنافسة.  قانون   مجال  في

 لكنّ  التعبیر  حریة  الورق،  على  یصون، قد  البالد  ھذه  دستور أنّ  صحیح   صحفیة. بطاقات  إصدار  خالل  من 

  القومي،  باألمن  متعلقة أخرى   قوانین  في  علیھا منصوص صارمة  بقیود  الواقع في  یصطدمون  الصحافیین 

  اإلعالم  وسائل  مساءلة  نظام  كان   حیث  خاصةً،  حالةً  تركیا  تُشكّل  السیبرانیة.   والجریمة   ،واإلرھاب   واآلداب،

ً   یُعتبر   التركي الرئیس أقدم أن   إلى أفریقیا  وشمال  األوسط   الشرق   منطقة دول  إلى بالنسبة  بھ یُحتذى  نموذجا

  تصنیفنا  بحسب  ). al., et Fengler 2220(  2015/2016  بعد  الصحافة   حریة  إلغاء  على  أردوغان   طیّب  رجب

  اإلعالم وسائل مساءلة  نموذج على  مثالین  واألردن   المغرب  یشكّل الثمانیة، اإلعالم وسائل مساءلة  لنماذج
   ).,p. 2022, Fengler 571(  بالمحاكاة

 یكون  قد  األمر ھذا إنّ   القول یمكن   إذاً؟  "المجالس" ھذه مثل  االستبدادیة  الدول  تُنشئ  لمَ   السؤال: یبقى

  إطار  ضمن   اإلعالمیة،  السیاسات في سامٍ   كمعیار  اإلعالم وسائل مساءلة مفھوم  لبروز مقصود  غیر  تأثیراً 

  العالمات من   العدید  وجود  إلى  اإلشارة  تجدر  الصحفیة،  الثقافات  بین   الجلیة  الفروقات  فرغم  العالمیة.  الحوكمة

 معاییر  لتطویر  وبالتالي  الصحفي،   الدور  إلى  النظرة  توحید  أجل  من   الوطنیة  للحدود عابر  توّجھ  على تدلّ   التي

ً   مقبولة سامیة  مبادرة مثل متعددة، دول  بین   المقارنة  دراسات  حتى  اإلعالم. وسائل  مساءلة مجال  في  عالمیا

  إلى تشیر  )،,Beer, de & Ramaprasad, Hanusch, Hanitzsch 2019(  الصحافة" عوالم  "دراسة

 أنظمة  من  صحافیین   بین   السلوك) بمدونات  االلتزام  (أي  المھنیة یرالمعای  العتماد وواضح   كبیر  دعم  وجود

 ال  قد  بنغالدش من   الصحافیین   أنّ   صحیحٌ   وبنغالدش.  النرویج  بین   كالتنّوع  متنّوعة  وصحفیة  إعالمیة  وثقافات

  ح الواض   من   لكن   )،,Josephi 2010(  جوزفي  یجادل  كما  عملیاً،  المعاییر  بھذه  لاللتزام  كثیرة  خیارات  یملكون 

  بھدف  لذا،  الدول.  مختلف  في  الصحافة  مجال  في  السامیة  المعاییر  كأحد ظھر  قد  المھنیة  المدّونات  احترام أنّ 
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  المانحة الدول عملت  الدیمقراطیة،  من  المزید نحو المدى   طویل  تغییر  دعم  وبالتالي المدني  المجتمع  تعزیز

  ). ,Hamdy 2008(  عقود  طیلة  االنتقالیة  البلدان   في  والصحافة  اإلعالم تعزیز  على غربیة) دول  (ومعظمھا

  وجود  أنّ  إلى مشیراً   اقتصادیاً، التطّور  على اإلعالم وسائل  مساعدة أھمیة  على  الدولي البنك  شدّد بدوره،

  ). ,McLeish, & Djankov, Islam 2002(  حرّ   إعالمي  قطاع  وجود  من   یتجزأ  ال  جزء  ھو  الحرة  األسواق 

  ھو  (العقود)  الدولیة  الضغوط   على  الدیمقراطیة  وغیر  االنتقالیة  المجتمعات  في  الحكومات  رد  یكون   قد  ھنا، من 

  المساعدات   لتلقّي   التأھل  بغیة  كلھا،ش  في   التقلیدیة  األدوات   تُحاكي   اإلعالم،  وسائل  لمساءلة  صوریة  أدوات تطبیق 

  في  المدني  المجتمع  ایمارسھ  التي  المتزایدة  الضغوط   على  فعل  ردّ تُبدي   أن   الحكومات  لھذه یمكن   كما  التنمویة.

  تستخدم  التنافسیة"  االستبدادیة  "األنظمة  أنّ  )Way, and Levitsky 2002(  وواي   لیفیتسكي  فیضیف  بلدانھا:

  لیبرالیة  أكثر  إعالمیةً   سیاسةً   تطبّق   أنھا  "موحیةً   المعارضة،  قوى   على  ھیمنتھا  لضمان   الدیمقراطیة  من   عناصر

ً   (وبالتالي ً   نظاما   ومع  ).,p. 1999, Jones 38(  الواقع"  في  تسود  أن   األرجح   من   عام)  كلبش  حریة  أكثر  سیاسیا

  اإلعالم،  مجال  في  حقیقیة  إصالحات  إلجراء  مستعدة  غیر  الحاالت، من   العدید  في  تكون، قد  المتلقیة  الدول أنّ 

  الرقابة  وتطبیق   اإلعالم،  وسائل  مساءلة  إلى  الساعیة  المحلیة  الفاعلة  الجھات  تشجع قد  المبادرات ھذه أنّ  إال

  النائم")، "تأثیر  (ظاھرة  متأخر  بشكل  ولو  الطویل،  المدى   على  بالفكرة  االقتناع  إلى  تؤدي  أن   یمكن   كما  الذاتیة؛

   والھشة.  االستبدادیة  الدول  في

 العدد  ھذا في  المقاالت  عن ولمحة   النقاش،  القیود، .6

  الفئات  من   "المحاكاة"  نموذج  عن   فضالً   اإلعالم،   وسائل  لمساءلة  األجنبي المانح   نموذج یُعتبر  الحال، بطبیعة

  الكثیر  ھناك  أنّ   العلم   مع  ،اإلعالم  وسائل  لمساءلة   العالمي   الكتیّب  في  المطّورة  النماذج   كافة  غرار  على  الوصفیة،

  في  الفكرة  ھذه  مراعاة  یجب  8واحد.  نموذج  من   أكثر  تجمع  التي  اإلعالم  وسائل  مساءلة  من   الھجینة  األشكال  من 

  القّراء  ھنا  المقترحة  المختصرة  المقاربة  تزّود أن   المتأّمل  من   األحوال، مطلق   في  الحقاً.  سیجري   الذي   النقاش

ً   یملك  ال  المفھوم  ھذا أنّ   نعي  ونحن   أولي.  نقاش  إلجراء  الوضوح من   بمزید   في  خاصةً   بوضوح،  محدّداً   تعریفا

  وأجزاء  أفریقیا،  وشمال  األوسط   الشرق   منطقة  في  (خاصة  معیّنة  مناطق   في  السیاسیة  للبیئات  السریع  التبدّل  ظل

ً   مباشراً   تأثیراً   األمر   ھذا  ترك  مع  الالتینیة)،  وأمیركا  آسیا،  من    أخیراً،   9اإلعالم.   وسائل  مساءلة  ھیاكل  على  أحیانا

 
  "امل�ي" بالنموذج  خاصة م��ات  ال��از�ل �عتمد املثال، سبيل ع��  8

ً
 أما  ”ا�حا�اة". ونموذج  القاصر" "امل�ي  النموذج  من   م��ات هنغار�ا �عتمد  ح�ن �� "العام"، النموذج  عن  فضال

 يمكن لكن اإلعالمية،  للمساءلة امل�ي" "النموذج  خانة �� املتينة العامة رسالاإل  مؤسسات  ذات الدول ُتدرج  القاصر". "امل�ي والنموذج  "امل�ي" النموذج ب�ن فتتأرجح إسرائيل،
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ً
  (عامة). إعالمية مؤسسات بذلك تقوم  عندما  اإلعالم، وسائل  ملساءلة املؤسسات نموذج  ع�� أمثلة أيضا

���ئ قد �ان الذي  ال�حافة مجلس العسكري ا�جلس حّل  ميانمار، �� 2021 شباط/ف��اير انقالب ع�� أيام بضعة �عد املثال، سبيل ع�� 9
ُ
 للدفع أجانب مانح�ن بمساعدة أ

 
ً
ف ذلك،  إ��  باإلضافة االنتقالية.  املرحلة �� ال�حافي�ن استقاللية  باتجاه قدما

ّ
  19-�وفيد  خل

ً
  تأث��ا

ً
  اإلعالم،   وسائل  مساءلة هيا�ل  ع�� مباشرا

ً
 ا�ح�ومات من  العديد  حظر مع   مثال

 املتحدة: الواليات  من  املثال يظهره كما بدوره،  وا�ح غ�� العالم شمال �� واقعة دول �� الوضع لكّن  �حية". "ألسباب  ال�حف �شر أفر�قيا وشمال األوسط الشرق  منطقة ��
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  توفّر عدم  ببسب  السعودیة، مثل  أفریقیا،  وشمال  األوسط   الشرق   منطقة  في  أساسیة  دول من  بیانات لدینا  لیست

   الموضوع.  ھذا  یعالجون   الذین   الباحثین   على  العالیة  السیاسیة   والمخاطر  فیھا  المحلیة  الخبرات

  والمساءلة  المھنیة  محور  على  -الخاص  العدد ھذا  في  لینغاور لھا  یعرض  كما  -أخرى   أبحاث  ستركّز

  أدوات  لتطویر  المسبقة  ط الشرو   فأحد  أفریقیا.  وشمال  األوسط   الشرق  منطقة  دول  ضمن   الصحفي  المجال  في

  ذات  الفاعلة  الجھات  بین   الصحفي  المجال في المھنیة  تطویر  كان   الغربیة الدول في اإلعالم  وسائل مساءلة

  المعنیة  المستقلّة   المھنیة  الرابطات  خاصةً   )، ,Wasserman, & Borden, Wyatt, Meyers 2012(  الصلة

  تحاسب  أن   یمكن   محتملة  فاعلة  جھات  كونھا  شابھ)،  وما  ن الناشری  وجمعیات  الصحفیین،  نقابات  (مثل  بالصحافة

  أوروبا  أنحاء  مختلف  في القضیة  بھذه  المھتمون  الصحافیون   فبدأ  ).,Campbell ,1999 759(  اإلعالم

 كان   أقدمھا  لعلّ   عشر،  التاسع  القرن   أواخر  في  للصحافیین   واتّحادات  للصحافة  أندیة  بتشكیل  المتحدة  والوالیات

  المعاییر  مستوى   لرفع  محاولة   وفي   الخاصة.  رابطاتھم  بتشكیل  بدورھم  الناشرون   بدأ  كما  تحدة.الم  المملكة  في

ً   یكونوا لم  الذین   الصحافیین  بین  ً   تلقّوا قد  غالبا ً  تعلیما  ةبسیط   شھادات  یحملون   كانوا الذین   أو  رسمیاً،  أو  محترفا

  (التي ھذه  الصحافیین  رابطات  من  العدید أبد  زھیدة،  أجوراً  یتلقّون  كانوا أنھم ذلك على  ِزد  المجال، ھذا في

ً   ُعرفت   العمل  وطرق   المقبول  السلوك  بین   التمییز  بغیة  لألخالقیات  مدّونات  بإقرار  الصحافیین) بنقابات  الحقا

  الجنوبیة أوروبا في السائدة  الصحفیة الثقافات  تحلیل  یُظھر  المقابل،  في  10الصحافة.  عالم في المقبولة  غیر

  اختبارھا بعد  الدول  ھذه  من   العدید  في  جدید من   تُبعث  لم  المستقلة  الصحفیة   الرابطات  أنّ   والشرقیة   والوسطى

ً   تحّوالً   تنظیمیة  ھیاكل  دون  من  جداً،  ضعیفة  بقیت أنھا  أو  االستقالل،  إلى  والشیوعیة  الدكتاتوریة  من  سیاسیا

  أیدیولوجیات  تتّبع التي  یین الصحاف رابطات  من  العدید  یخوض  أوكرانیا)،  (بولندا،  الحاالت بعض  في كافیة.

 التأثیر  یضعف  مما  بینھا،  ما  في  محتدمةً   منافسةً   اإلعالم،  سوق   في  مختلفة  جھات  إلى  تنتسب  أو  مختلفة،  سیاسیة

  المقال ھذا  في  األولي  التحلیل  یُظھر  اإلطار،  ھذا  في  المھني. التمثیلي  كیانھا  عن   ینشأ أن   المحتمل  السیاسي

 تمكّنت  وحدھا  تونس أنّ   وتونس،  والمغرب  األردن   ھي  أفریقیا،  وشمال  ألوسط ا  الشرق   منطقة  في  دول  لثالث

 
  يدم لم  وط�ي إخباري مجلس إ�شاء ع��  شهدت قد البالد  (و�انت 2014 ��  أبوابھ إقلي�ي �حافة مجلس  آخر أغلق فهنا،

ً
 تقوم اليوم،  فقط). 1985و 1973 ب�ن استمّر  بل طو�ال

  أك�� أصبحت اإلعالمية السوق لكّن  أسا��ي، �ش�ل املؤسسات مستوى ع�� اإلعالم وسائل بمساءلة املتحدة الواليات
ً
,p. 2018, Benson ( السنوات مدى ع�� تجزؤا

 و"هافينغتون "بازفيد" مثل إلك��ونية مواقع حول املتمحور ال��في�ي اإلعالم ��: ا�حديث، األم���ي  ال�حفي  ا�جال عل��ا توزع  أقسام ثالثة )2018( بنسون فيحّدد ).1062
لھ ما �حزب مواٍل  وقسم  التجار�ة؛ التلفز�ونات  وأخبار بوست"

ّ
 األصغر اإللك��ونية املواقع من  ومجموعة ا�حافظة، ا�حوار�ة اإلذاعية وال��امج املشّفرة،  األخبار محطات  تمث

؛حجم
ً
 ).,Thomas 2022( أتالنتيك ذا  مثل ومجالت تايمز نيو�ورك مثل وطنية �حف حول يتمحور نخبوي  وقسم ا

ع كيف )p. 2006, ,Limor & Himelboim 266( ال�حافة" "ضم�� دور تؤدي  ال�ي  األخالقيات مدّونات  تحّدد 10
ّ

 �� اح��ا��.  �ش�ل التصّرف ال�حافي�ن من  ُيتوق

  األورو�ية السلوك  قواعد مدّونات  �افة أّن   إ�� )p. 1995, ,Laitila 538(  دراستھ ��  اليتيال خلص  اإلطار، هذا
ً
 و"األمانة"، "بالصدق"، التح�� ال�حافي�ن من   تطلب تقر�با

 -�حافة ال فإّن  اليوم،  الدول من العديد  �� ال�حافي�ن ونقابات  املهنية ا�جمعيات وجود  رغم  أّنھ إ�� اإلشارة تجدر لكن  األخطاء". ت�حيح ع�� و"القدرة املعلومات"، �� و"الدقة

  (راجع باملهن  تق��ن ال�ي ا�خصائص إ�� تفتقر -القانون أو الطب مثل التقليدية املهن بخالف
ً
,Wilhoit, and Voakes Brownlee, Beam, Weaver  مثال

131 p. 2007,(  
ً
  الديمقراطية الدول معظم �� ال�حافة إ�� الوصول  وأّن  خاصة

ً
  قاللي��ا.است ضمان �غية مهنية، ��يئة مقّيد  غ��  تقر�با
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ً   مستقلّة مھنیة  رابطة  إنشاء من    في  المھنیة  الرابطات أنّ  حین   في  علي، بن   نظام  نھایة بعد  للصحافیین  ما نوعا

  أدوات  كّلوتش  الحاكمة،  للطبقات  تابعون   أشخاص  یدیرھا  الحكومة،  لواء  تحت  منضویةً   تبقى  واألردن   المغرب

   المعارضة.   األصوات  إلسكات

تُعتبر أدوات مساءلة وسائل اإلعالم المؤسساتیة مھّمةً، على غرار مجالس الصحافة، لكن أیضاً معاھد 

تعلیم الصحافة أو المنظمات غیر الحكومیة على سبیل المثال. كیف ال وھي توفّر فسحةً للتفكیر بشكل غیر 

). في  Lindekamp, 2019) وسائل اإلعالم، ومسؤولیة الصحافیین (رسمي في مساءلة (شرائح مختلفة من 

) الدول العربیة اإلسالمیة على وجھ التحدید، مشدّداً على  Hafez, 2002, p. 226ھذا اإلطار، تناول حافظ (

أّن الخطابات غیر الرسمیة تكون أكثر فائدةً في البیئات المجّردة من الحریات الصحفیة، حیث یتعذّر على  

حافیین ترجمة القیم خطیاً، مثل الحیادیة واالستقاللیة من تدّخل الدولة. بالفعل، حتى ما قبل وضع مدّونات  الص

السلوك بشكل رسمي، كانت كل ثقافة صحفیة قد أعّدت معاییر مھنیة خاصة بھا، تمّ تناقلھا وتطبیقھا في ُغرف 

ار المناقشات المھنیة واألماكن الخاصة بھذه  األخبار، والكتب والمناھج الدراسیة الخاصة بالصحافة، وفي إط 

 المھنة.  

یمكن االستنتاج أّن إنشاء رابطات مھنیة مستقلّة للصحافیین، واعتماد مدّونات لألخالقیات، ومنْح مھنة  

الصحافة وضعاً قانونیاً مستقّالً، وتلقّي الصحافیین لتعلیم سلیم ونقْل المعارف إلیھم، ھي عوامل أساسیة تُتیح 

ة. وكانت الدراسات المشار إلیھا أعاله قد أشارت  إرساء ثقافة لمساءلة وسائل اإلعالم خدمةً ألھداف دیمقراطی

إلى أّن معظم دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا تفتقر إلى تاریخ حافل بالرابطات المستقلّة، واالستقاللیة  

المھنیة، وتعلیم مادة الصحافة. من ھذا المنطلق، ستتعّمق مقالة لینغاور في الدور الذي تؤدیھ المھنیة في مساءلة  

 اإلعالم، كما تُناقش مفھوم المھنیة في مجتمعات الشرق األوسط وشمال أفریقیا.    وسائل

م ھذا العدد الخاص من دوریة إعالم الشرق األوسط، للمرة األولى في تاریخھ، عمالً یحمل توقیع  یُقدِّ

وشمال أفریقیا.  مجموعة متنّوعة من الباحثین حول موضوع مساءلة وسائل اإلعالم في دول الشرق األوسط  

 بحث األساسي والتجریبي لھذا العدد.  ال بناءً علیھ، یُشكّل ھذا الموضوع، كإطار مستحدث وناشئ، محور

بدایةً، ترتكز مونیكا لینغور على عملیة التنظیر المعتمدة في ھذا المقال لتطّور مفھوم المھنیة في العالم  

كر أّن أكثریة الدراسات التجریبیة في ھذا العدد تتعّمق في  العربي من منظور المسؤولیة اإلعالمیة. وجدیر بالذ

األدوات السائدة لمساءلة وسائل اإلعالم في دول معیّنة من منطقة المشرق والمغرب العربي. فیحلّل عبد الملك  

وسائل   أدوات مساءلة وسائل اإلعالم في المغرب، مستنتجین أّن  القدوسي وبوزیان زید ومحمد إباھرین، 

االجتماعي ھي أكثر األدوات التي تلقى تقدیراً في ھذا المجال. ویُسلّط خالد غالم الضوء على وضع    التواصل

مساءلة وسائل اإلعالم في لیبیا، معتبراً أّن النزاعات السیاسیة والمسلّحة تُعرقِل إجراء إصالحات ووضع تشریع  
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المتوفّرة حالیاً لمساءلة وسائل اإلعالم المصریة،  جدید لتنظیم قطاع اإلعالم. أما نادیا لیس، فتتعّمق في األدوات  

وكیف ینظر إلیھا الصحافیون. في ھذا اإلطار، من االقتراحات المذكورة لتوسیع نطاق وسائل الرقابة القائمة  

على المسؤولیة الذاتیة، توفیر فرص للتدریب والنقاش المفتوح بشأن المعاییر األخالقیة والمھنیة. إلى جانب  

ن فیلیب مدانات وجودیث بایز البیانات التي جمعاھا وحلّالھا قبل عقد من الزمن حول المسؤولیة  ذلك، یقار

 اإلعالمیة في األردن بتلك التي تمّ جمعھا حدیثاً ألجل ھذه الدراسة.  

یدافع المشاركون في ھذه الدراسة عن حریة اإلعالم بصفتھا أولویةً، معتبرین أّن مساءلة وسائل اإلعالم  

یة مصاحبة لذلك. باإلضافة إلى ذلك، یكشف أیمن جورج مھنّا وكریم صفي الدین، من جھة، عن ضعف  ھي عمل

في لبنان، وبالتحدید تلك المسؤولة عن مساءلة وسائل اإلعالم، والمشھد   مستوى الھیئات الرسمیة بشكل عام

لّفان بضرورة تمكین كلتا الحیوي لألدوات غیر الرسمیة لمساءلة وسائل اإلعالم من جھة أخرى. فیوصي المؤ

المجموعتین من خالل تدخالت تقنیة وبحثیة. كما تشدّد جودیث بایز وفیلیب مدانات، من وجھة النظر السوریة،  

على أّن حاالت النزاع العنیف تعكس الحاجة الماسّة إلى إعالم مسؤول. ویستنتج الباحثان، استناداً إلى دراستھما،  

المي في سوریا یسعون الیوم إلى إنشاء ھیئة رقابة ذاتیة، من أجل مكافحة خطاب  أّن العاملین في المجال اإلع 

 الكراھیة وتدریب الصحافیین على المعاییر المھنیة واألخالقیات اإلعالمیة.  

قدّم الكثیر من األشخاص، القادمین من خلفیة أكادیمیة ودراسیة، وإعالمیة، وسیاسیة، دعمھم لھذا العدد  

عالم الشرق األوسط. فأوالً، واظبت إیزابیال كوركوفسكي، على المشاركة في مجموعة  دوریة إالخاص من 

متنّوعة من األنشطة. فنظّمت وأدارت ِورش عمل حضوریة ورقمیة حول مساءلة وسائل اإلعالم العربیة في  

ألصحاب    –  19-في فترة جائحة كوفید  –العراق، واألردن، والسودان، وتونس، فضالً عن مؤتمرات إلكترونیة  

وسائل اإلعالم والناشرین، ومدّرسي مادة الصحافة، والصحافیین وممثّلي رابطات الصحافیین، والمنظمات  

غیر الحكومیة التي تُعنى باإلعالم. وما زالت فاطمة اللواتي شریكةً ملتزمةً في األنشطة التي تُعنى بمساءلة  

 وسائل اإلعالم.  

) دراسة تجریبیة  الخطاب على  )،  Fengler, Kurkowski, & Lengauer, 2021ارتكز ھذا 

 واعتُمد في ثالثة تدخالت أساسیة ھي:  

(أ) إطالق منصّة الموارد اإللكترونیة الخاصة بمساءلة وسائل اإلعالم لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا  

 باللغتین العربیة واإلنكلیزیة:  

region/-mena-the-in-accountability-dortmund.de/projekte/media-https://brost.ifj.tu . 

 ) الذي یتضّمن الموارد كافةً باللغة العربیة.  ar.org/-https://ajo(ب) تعزیز المرصد العربي للصحافة (

https://brost.ifj.tu-dortmund.de/projekte/media-accountability-in-the-mena-region/
https://ajo-ar.org/
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(ج) تشكیل شبكة تُعنى بمساءلة وسائل اإلعالم العربیة تتضّمن جامعات، ومنظمات غیر حكومیة تعمل في  

 المجال اإلعالمي، وناشرین إعالمیین، وغیرھم من األشخاص والمؤسسات التي تُعنى بمساءلة وسائل اإلعالم.  

https://brost.ifj.tu-dortmund.de/projekte/media-accountability-in-the-mena-region-

arabic/regional-network-for-media-accountability-in-the-mena-region/ 

 

 وقد تولّت وزارة الخارجیة االتحادیة األلمانیة تمویل الكثیر من ھذه اللقاءات.

باإلضافة إلى ذلك، كانت مشاركة بعض المنقّحین والمراجعین ال تُقدّر بثمن. في ھذا اإلطار، نتقدّم 

ان)، میشال غلواكي (جامعة وارسو، بولندا)، توربیورن فان كرو  بالشكر من مي عبد هللا (الجامعة اللبنانیة، لبن

(جامعة كارلمار، السوید)، میشال كوس (جامعة ووركلو، بولندا)، آغنس الم (جامعة ھونغ كونغ)، روث  

رودریغیز مارتینیز (جامعة فلوریدا، الوالیات المتحدة األمیركیة)، سوروشي مازومدار (جامعة جندال غلوبال،  

روبار (جامعة أوكالند للتكنولوجیا،    الھند)، (جامعة برازیلیا، البرازیل)، فیریكا  أولیفیرا باولینو  فرناندو 

 نیوزیالندا)، مایكل سیروورنو (جامعة كایب كوست، غانا)، دومینیك سبیك (جامعة دورتموند التقنیة، ألمانیا)،

لیام تایبوا (جامعة ماكیریري، أوغندا)، راین خالد الطاھات (جامعة اإلمارات، اإلمارات العربیة المتحدة)،  وی

 طوماس (كلیة میسوري للصحافة، الوالیات المتحدة األمیركیة).  

فضالً عن ذلك، عقدنا محادثات مع باحثین وصحافیین من كل مسالك الحیاة، وخاصةً مع حنان بدر، عبیر 

یالت، عبیر سعدي، یافوز بیدر، النجار، نایال حمدي، سحر خمیس، عاصم الدفراوي، جاین عراف، لینا عج

 محمد النواوي، وكثیرین غیرھم.  
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 -أفریقیا وشمال  األوسط  الشرق منطقة   في  اإلعالم   وسائل مساءلة 

  ∗المھن  نظریة   منظور  من

 لنجور  مونیكا  إعداد
 التقنیة دورتموند جامعة الصحافة، معھد الدولیة، للصحافة بروست إریك معھد

 موجز

یھدف  ھذا  البحث  إلى  تبیُّن  ما  إذا  كانت  نظریة  المھن   تتمتّع بالحدس  المھني،  وما  إذا  كانت  منفتحةً   على  شرح  
مفھوم  مساءلة  وسائل  اإلعالم  في  المنطقة  العربیة.  فمن   خالل  التحقیق   في  ِسمات  مھنیة  مثل  الرابطات،  

االستقاللیة،  مدّونات  األخالقیات،  المعرفة  والتعلیم  الجامعي،  تكشف  الدراسة  أنّ   المھنیة  ھي  مفھوم  مألوف  في  
المنطقة،  لھ  مصطلحات  معتمدة  في  اللغة  العربیة،  وِسمات  تُشبھ  إلى  حدّ  كبیر  تلك  التي  حدّدتھا  سوسیولوجیا  

المھن.  ولّما  كانت المھنیة  متجذّرةً   في  فكرة  الحریة  المثالیة،  وعدم  تدّخل  الدولة،  وممارسة   المھن   المستقلّة  
القائمة  بذاتھا  للرقابة  الذاتیة،  فیبدو  أنّ   انعدام  الحّریات  في  الدول  العربیة  التي  تناولھا  ھذا  البحث  -  أي   المغرب،  

ً   للنظریة  السوسیولوجیة. ً   أمام  مزاولة  المھنیة  ِوفقا ً  أساسیا  مصر،  لبنان  وقطر  - یُشكّل  عائقا
في  ھذا  اإلط ار،  تقترح  الدراسة  أنّ   المعرفة  التي  یتمّ   تولیدھا  وإیصالھا  ونقلھا  في  الجامعات  وعبرھا  -  أي   

المعرفة  النظریة  المجّردة  وتقنیتھا  المتخصّصة  -  ھي  إحدى   الِسمات  األساسیة  للمھنیة  في  العالم  العربي.  ویبقى  
السؤال:  ھل  تتحّول  الصحافة  العربیة  إلى  مھنة  المعرفة  الجدیدة  وإلى  ركن   أساسي  من   أركان   مجتمع  المعرفة  

العربي،  أم  أنّ   المھنة  بحسب  مفھوم  النظریة  السوسیولوجیة   باتت  تُختصر  بفكرة  فئة  من  فئات  الوظائف  
 المرتكزة  على  المعرفة؟

 
 العربي  المعرفة  مجتمع  المعرفة،  مھنة  األخالقیات،   االستقاللیة،  الصحافة،  المھنیة، :المفتاحیة   الكلمات

 

 مقدّمة 

 كانت  إذا  وما  -الثقافات  عبر  خاصةً   -المھني  بالحدس  تؤمن   المھن   نظریة  كانت  إذا  ما  تبیُّن   إلى  البحث  ھذا  یھدف

 صعید  على  خاصةً   أفریقیا،  وشمال  األوسط   الشرق   منطقة  في  اإلعالم  وسائل  مساءلة  مفھوم  شرح  على  منفتحة

  مدّونات االستقاللیة، الرابطات،  أي:  )2022(  رفنغل  تحلیل  عن   المنبثقة المفھوم  لھذا المحدّدة الخصائص

  السیاق   في  المھن   لنظریة  التفسیریة  القوة  على  البحث  ھذا  یرتكز  اإلطار،  ھذا  في  والمعرفة.  التعلیم  األخالقیات،

  ومن   أمیركیة.  -األنغلو  األكادیمیة  السردیة  في النظریة ھذه منشأ عن   فضالً   اإلعالم،  وسائل  لمساءلة  األوسع

  لدعم  الكفایة فیھ بما  ومرنة  منفتحة  النظریة  كانت  إذا  ما  معرفة  الدراسة،  ھذه فیھا  تتعّمق   التي  البارزة  األسئلة

   السوسیولوجیة،  المھن   نظریة  أوالً   المقال  ھذا  یناقش  ذلك،  إلى  استناداً   الیوم.  العربي  اإلعالم  مساءلة  فھم  طریقة

 
 ∗قام  نوراألسد بترجمة نصّ  مون�كا لنجور  من اإلنكلیزیة إلى العربیة وأشرف جوزیف الھاشم من مؤسسة سمیر قصیر على مراجعة ترجمة ھذا النّص 
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ً   یُعَدُّ  مما  العربیة، البیئة  إلى اإلطار  ھذا  إدخال  محاوالً    الصلة،  ذات  المھنیة  الخصائص یحدّد كما  حدیثاً. نھجا

ً   المھنیة،   الجمعیات  خالل  من   الذاتیة  والرقابة  واألخالقیات،  واالستقاللیة،  المعرفة،  مثل   التي  األصداء  في  متعّمقا

  أصول كانت  ولما  الحّریات.  انعدام ظروف  ظل  وفي  الصحافة،  مجال  في  ،خاصةً 11العربي  العالم في  تخلّفھا

  یساھم أن   المقال بھذا  فیُقصد  أمیركیة،  -األنغلو  واللیبرالیة  الدیمقراطیة  الدول  في غالب  بشكل  متجذّرة  النظریة

ً   تجري   الغایة،  لھذه  12المفھوم.  عن   الغربیة  الصبغة  لةإزا  في   من   متنّوعة  مجموعة  وتحلیل  معالجة  إعادة  حالیا

 العمل.  ھذا  یطرحھا  التي  البحث  ألسئلة  األوسع  السیاق   ضمن   التجریبیة  البیانات

  على  البیانات  من  مجموعات البحث  ھذا  حلّل اإلعالم،  وسائل ومساءلة  المھن   نظریة  إلى  استناداً 

  والشرق   مصر)،  (المغرب،  أفریقیا  شمال من   كلّ   في عربیة  دول  أربع من   جمعھا تمّ   قد  كان   النوعي،  لمستوى ا

  الثالث،  المختلفة   العربیة  المناطق   ھذه  من   إجابة  وتسعون   واحدة  وصلت  (قطر).  الخلیج   ومنطقة  (لبنان)،  األوسط 

  تحلیل تمّ   علیھ،  بناءً   تعلیمھا.  وعملیة  افةالصح  على  یؤثّرون   الذین   المصلحة  أصحاب  من   واسعةً   مجموعةً   مثّلت

 النوعي.  المستوى   على  الصحافة  تعلیم  وعملیة  والصحافة،  بالمھنیة،  المتعلّقة  أفكارھم

 ھذه  في  الدراسات  تناولتھا التي المھنیة  عناصر أبرز أحد  شكّلت لطالما الرابطات أنّ  المقال  یُظھر

  في خاصةً   بالمعرفة،  النھوض  أنّ   أحد  على  یخفى ال  محدود.  المھنیة على  تأثیرھا  أنّ  سیثبت  لكنھ  المنطقة،

ً   شكّل  العربي،  المعرفة  مجتمع  إنشاء  محاولة ً   ھدفا   بدأ  التوّجھ، ھذا ضوء  في  عربیة.  بلدان   عدّة  في  استراتیجیا

ً   الجامعي،  التعلیم   ةالصحاف   مجال  في  وذلك  الممارسة،   نحو  الموّجھ  النموذجي التعلیم طریق   یسلك  فشیئاً،  شیئا

  الشرق   دول  ضمن   الصحافة  تتناول  التي  الدراسات  في  للمھنیة  النظري   الفھم  بأنّ   المقال  ھذا  یختتم  أخیراً،  أیضاً.

  العربیة  المھنیة  وأنّ   المعرفة،  على  القائم  العمل  على  التركیز  إلى  كبیر،  بشكل  تحّول،  قد  أفریقیا  وشمال  األوسط 

ً   شكّل  العربي  العالم  في  الحّریات انعدام  أنّ   یثبت  ذلك،  جانب  إلى  القراءة. ھذه مع تتوافق    استیعاب  أمام  رادعا

  قیمتین   تشكّالن   واالستقاللیة   الحریة  أنّ   إلى   اإلشارة  مع  شمولیة،   أكثر  بطریقة  للمفھوم  الدراسة  ھذه عن   المجیبین 

 والمھنیة.  اإلعالم  وسائل  مساءلة من   لكلّ   أساسیتین 

 

 والمساءلة   لالستقاللیة   أساسي  مفھوم   -المھنیة 

ً   یبدو  الذي   السؤال  ھذا  عن   سھلة  إجابات  من   لیس  المھنة؟  ھي  ما   تلقى  إجابات  من   ما  بل  ال  األولى،   للوھلة  بسیطا

  المجال  تطویر  إلى  بادر  االجتماع  علم  أنّ   بالذكر  جدیر   البحثي.  المجال  ھذا  في  البارزین   الباحثین   معظم  من   تأییداً 

 
 وطوائـف  اتإثني تسكنه  العربي "العالم ؤانّ  المنطقة هذه في   تستقّر  العربية غير الشعوب  من العديد  ٔاّن ب التام االعتراف مع العربية،  الدول جامعة في  االٔعضاء  الدول العربي"  "بالعالم  البحث هذا يقصد 11

  ).2020( ويحيــى  المعشر يشرحه كما "، اإمكانياته لكامل  المنطقة تحقيق  دون  حالت  قد التفاوتات هذه  ؤاّن  نفسها،  بالحقوق [...]  كلها تتمتع ال [...] متنّوعة دينية
 إلى اإلشارة  وتجدر  التقنية. دورتمونتد  جامعة في الصحافة معهد لدى دكـتوراه  ٔاطروحة مشروع  سياق في   2015 ٔاكـتوبر  االٔول/  وتشرين 2013 أيلول/سبتمبر بين ٔاجريت  التي  المقابالت  على البحث هذا يرتكز 12

 ).,Lengauer ,2016 ,2017 ,2019 2015( ٓاخر مكان   في االٔولى  للمرة  ُعرضت  ٔاو  نُشرت  قد كانت  والنتائج البيانات بعض ٔاّن 
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  توافُق   الیوم،  حتى  ُیسجَّل،  لم  لكن   "المھن".  الرئیسي:  صطلحھبم  التعریف  إلى  سعیھ  في  الرائد  كان   كما  البحثي،

ً   المھن، تتعلّق   الواقع،  في  المصطلح. ھذا یعنیھ  ما  حول  اآلراء  في  بما أو  بالعمل  للكلمة،  األبسط  للتحدید  ِوفقا

 ال إنھا كما  الھواة،  یُزاولھ  ما المھن   تشمل  وال  ).,Freidson 1986(  عیشھم  لقمة  لكسب  األشخاص  یُزاولھ

  ونقلھا  المعارف  تولید  "بعملیة  المھن   تتمثّل  باختصار، األخرى. التجارات  أو الِحرف  أو  الوظائف  تُعادل

  المھنیة،  مھنّي،   المھنة،  ھي  -مصطلحات  أربعة  تمثّل  اإلطار،  ھذا  في   ).,p. 1994, Freidson 67(  وتطبیقھا"

 مترابطة.  مفاھیم  -المھني  والتأھیل

 "كتبوا  الذین   "القدماء"  إلى تعود  وھي  عریق، تقلید  لدیھ ھائل  بحثيٍ   الٍ مج  تركیز  محور المھن  تُعتبر

  تطویر  في  متجذّرة   للمھن   الفعلیة  األصول  لكنّ   ). ,Neurath, 1939; Marshall 1906(  بشأنھا"  وجادلوا  عنھا

  شرع   التاسع  القرن   شھد  ). ,Marshall, 1988; Gellner 1939(  المجتمع  في  مستقالً   عنصراً   لتكون   المعارف

  ارتكزت   ),Freidson 1986(  جوھریة  تفسیرات  وأول  ),Abbott 1988(  الیوم  نعرفھا  كما  للمھن   نشوء  أول

  وغیرھما  )،1957(  دوركھایم  وإمیل  )2007( ویبر  ماكس  األوروبیَّین   االجتماع  عالَِمي  عمل  على  كبیر  بشكل

)1988 Brante, .(  العلوم  نھضة  مع  العشرین   القرن   في  فبرزت  المھن،  لدراسة  المنھجیة  المحاوالت  أولى  أما  

,David,-Ben 1988; Abbott (  نفسھا  المھن   في  كبیراً   تغییراً   أحدث  مما  الجامعي،  التعلیم  ونموّ   االجتماعیة

1976 Bledstein, 1964; .(   

  مھن   ),Millerson 1964(  أول اعتبارھما ظلّ   في  المھن،  لنظریة  اختبار  حقل  والقانون   الطب  شكّل

  الصحافة  في الباحثین   نظر  وجھة من  –  أو  ,2003a, Evetts, 196; p. 1988, (Abbott ,29 31(  أصلیة

)136 p. 2019, Schudson, & (Anderson(  ھذا  على  یتّفقون   الباحثین   جمیع أنّ   ویبدو  تقلیدیة.  مھن   أول  

ً   یحتسب  البعض  أنّ   إلى  اإلشارة  مع  األدنى،  المشترك  القاسم alliday,H (  األكادیمي  والمجال  الھندسة  أیضا

  وغوستافسون  )1972( إلیوت )،1971( بارسونز )1964( میلرسون   مثل  – الكثیرون   ویضیف )،1987

,Halliday (  الجیش البعض یتبنّى  كما  الدین.  رجال – )1994(  التاریخي  سرده  في  فریدسون  أو  )1982(

   ).Wilson, & Saunders-Carr 1964(  آخرون   یستبعده  فیما  )،1987

  الطب. سیما  ال  التقلیدیة،  المھن   ھذه  خالل  من   األولى،  للمرة  خصائصھا،  وتحدید  لمھن ا معالم  رسم تمّ 

  )،Wilson, & Saunders-Carr 1964(  الدین   رجال  یمارسھ  كطقس  بدأت قد  كمھنة  الطب  مسیرة  وكانت

  یمارسھا  مھنةً   عشر  الخامس  القرن   في  وبقیت  السادس،  القرن   في  الحالقین   مع  بالتعاون   األولى  للمرة نُظّمت  ثم

  المعارف عن   ناھیك  )،,Millerson 1964(  والمھارات  التدریب  إلى  یفتقرون   الذین   األشخاص من   كبیر عدد

  لیتصدّر  الطب  تطّور  ذلك،  بعد  ). ,Elliott 1972(  عشر  الثامن   القرن   كان   حتى   المتخصصة،  والخبرات  المھنیة

  أُغدقت  التي  المكانة  ھذه  انتزاع  في  المھنة  فنجحت   .األرفع  والمكانة  الھیبة  من   ھالة  علیھ  أُسبغت  وقد  المھن،  سلّم
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  الصادر  األمم"  "ثروة  عملھ  في  الموضوع   ھذا  شھیر،   قول  في  سمیث،  آدم  أثار  وقد  نفسھ.  المجتمع  قِبل  من   علیھا

   :1776 عام

 بكل  الثقة ھذه إیداع یمكن  ال لكن   وسمعتنا. حیاتنا  على  المحامي  ونأتمن  صّحتنا،  على الطبیب  نأتمن  

  المكانة ھذه مكافأتھم تكون   المنطلق، ھذا  من   الكفایة. فیھ بما أو  البتة  مھیّئین   غیر  أشخاص أیدي   بین   نینةطمأ

  التي  الباھظة  والنفقات  الطویل  الوقت أنّ   ذلك  على  ِزد  الثقة.  لنیل  أساسي  شرط   وھو  المجتمع،  في ینالونھا  التي

ً   ترفع آنفاً، المذكورة الظروف  تلك  إلیھا  یُضاف  التعلیم،  عملیة خالل  یتكبّدونھا   العاملة.  الید  ھذه  ثمن   حتما

)478 p. 1776, Smith,.( 

  المفاھیم  صیاغة  تّمت  أوالً،  الواجھة: إلى  قضایا ثالث  تبرز البحثي،  الحقل  ھذا  بدایات إیجاز  عند

  ،واستقاللیتھا  للمھن، المتخصصة المعارف  ذلك  شمل  وقد  التنظیر.  مرحلة  من  األولى  األیام  في  األساسیة

  والخدمات  األفراد،  للمھنیین   األخالقي   والتوجھ   السلوك،  لقواعد  مدّونة  في  والمتجذرة  بھا  المتعلّقة  واألخالقیات

ً  تتطلّب  أعاله  الواردة  القدیرة  االقتراحات  كل أنّ  االعتبار  فكان   الزبائن.  إلى  المقدّمة   سخي،  أجر  تسدید حتما

  التمتع ضرورة  عن   فضالً  ،13الزبائن   بین   جداً   طیبة  بسمعة  والتمتع المجتمع،  في  مرموقة  مكانة وإسباغ

ً   أثار  قد  )1920(  تاوني  وكان   مھنیة.  رابطات  ضمن   الذاتیة  الرقابة  وممارسة  المھنیة،  باالستقاللیة   مسألة  أیضا

  خصائص  كإحدى   متقطع  و/أو ضمني بشكل إال یظھر لم األمر ھذا أنّ   للعجب المثیر من   لكن   العمل،  جودة

  التقلیدیة،  المھن   على  النظریة  إلیھا  استندت  التي  المرجعیة  النقاط   اقتصرت  ثانیاً،  المقبلة. یاتالنظر  في  المھن 

  المستوى   على  ثالثاً، مھناً.  لتكون  مؤھلة الوظائف  بأي   متعلّق  سؤال بقي ذلك،  مع  والقانون. الطب وتحدیداً 

  المقام  في   األمیركیة  المتحدة  والوالیات  تحدةالم  المملكة  في  االجتماعیة  العلوم  بمجال  متعلّقة  المھن   كانت  الثقافي،

ً   لتلیھا  األول،   تركیز  محور  المھن   كانت  ما  نادراً   العالم،  شمال  بلدان   خال  ما  في  لكن   القاریة.   الغربیة  أوروبا  الحقا

ً   األمر  ھذا  ینطبق   جداً.  قریب  وقت  منذ  إال  ذلك  یحدث  ولم  النظریات،  ھذه  علیھا تركّز  التي  المنطقة  على أیضا

ً   إلیھا  (المشار  العربیة  الدول  جامعة  في  األعضاء  الدول  أي   دراسة،ال  العربیة).  بالبلدان   الحقا

 

 االجتماع  علم  في  أساسیة  مفاھیم   ووظائفھا:  المھنة   ِسمات

  سؤال  عن   إجابة  في   )،,p. 1990, Crompton 152(  المھنة  "جوھر"  یحدّد  أن   الِسمات  على  القائم  النھج   حاول

  عاتقھم،  على  منّظرون   فأخذ  ).,p. 1996, Krause 15(  كمھنة؟"  الوظیفة تصنّف  التي  الخصائص  ھي "ما

  میلرسون   )،1957(  غرینوود  )،1960(  غود  )،1969(  إتزیوني  )،1954(  كابلو  )،1963(  باربر  مثل

 
 ٔاو  القانون) الطب،   (في المعني  الفرد مشكلة حّل  نحو موّجهة الخدمات هذه  وتكون المهنيين. خدمات يطلبون  الذين  االٔشخاص  من خاصة فئة هم المهن، في   المعتمد المصطلح  بحسب الزبائن، 13

  ككل. المجتمع
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  المھنة  خصائص  تحدید  مھمة )،1988(  أبوت  حتى  بل  ال )،1964( ویلنسكي  )،1976(  مور )،1964(

 تُعتبر  ما وظائف كانت إذا ما  تقییم بھدف معیّنة،  ِسمات  من  التثبّت تمّ   ذلك،  بعد  الطب.  سیما  وال  جیة،النموذ

ً   "مھنیةً    الخدمة،  المعرفة،  مثل ِسمات  مع  الصورة  وتكتمل ).,pp. 1995, Macdonald 2–3(  ما"  نوعا

 زبائنھم،  مع  المھنیین  وعالقة یة، واالستقالل السلوك،  قواعد  ومدّونة  باآلخرین)  االھتمام  (مثالً  األخالقیات

  سِمات  جانب  (إلى   االحتكار   إلى  المؤدي   االجتماعي   واالنغالق   والمكانة،  والتعویض،   رابطات،  ضمن   وانتظامھم

  فاستخدم  ).,Burns 2007(  العشرین  القرن   من  األكبر القسم  خالل  الِسمات  على القائم  النھج  ساد  أخرى).

  القیام  عند  األخالقیات،   جانب  إلى  والمھارات،   المعرفة  من   المكّون   المركّب   يالرسم  "النھج   النھج   لھذا  الموالون 

 تمیّزھم  التي  العالیة  والمكانة  الحمائیة  المؤسسات  وتبریر  الوظائف،  بقیة  عن  المھن   تمییز  بغیة  [...] بعملھم

 ),p. 1986, Freidson 29(  أیضاً".

 ضمن   خاصة  كفئة  المھن   إلى  فینظرون   ن،المھ  نظریة  في الوظیفي  بالنھج   یُعرف  ما  معتنِقو  أما 

  (االستقاللیة)،  والمراقبة  الخارجیة   التدخالت  من  تصونھا  نسبیة  وحریة  علیا،  اجتماعیة  بمكانة تتمتع  الوظائف،

  خالل  من  الذاتیة  الرقابة ممارسة مقابل  الزبائن، وثقة  مناسب، وأجر  المؤھلین،  غیر المنافسین   من  وحمایة

  العالیة  المعرفة  معاییر  على  بناءً   والتوظیف  أخالقیات،  مدّونة  على  المرتكزة  الخدمات  ن وتأمی  المھنیة  الرابطات

  اعتُبر  وقد ). ,Rueschemeyer, 1990; Crompton 1983(  والتدریب  العالي التعلیم  خالل من   المكتسبة

  "التسویة  جوانب  من   ن جانبی  المجتمع،   یؤّمنھا  التي   المرموقة  المكانة  وضمانات  المھنیین،  قِبل  من   الخدمات  تأمین 

  "توحید من   المھنةَ   التسویة  ھذه  تُمكّن   والدولة.  المھن  بین   المبرمة  ),p. 1995, Macdonald 10( التنظیمیة"

   ).,p. 1995, Macdonald 11(  بھا"  الخاص  بالسوق   والتحكّم  إلیھا  الوصول  وتقیید  المعارف

ً   )1972(  جونسون   یُعدّد    بوجود  كاالفتراض   بالِسمات:  المتعلّق   ھج الن  على  االعتراضات  أبرز  من   بعضا

  مما  الوظیفي،  للنھج   النظري"  غیر  و"الطابع  األساسیة"؛  العناصر  كافة  على  ما  بدرجة "تنطوي   حقیقیة"  "مھنٍ 

  )،26 (ص.  ألنفسھم"  المھنیون   ینصّبھا  التي التعریفات  قبول  "خطأ  نحو االنجراف إلى سھولة  بكلّ   یقود

  الباحثون   بدأ  باختصار،   المھن.   لھذه  التاریخي   التطّور  خالل  محدّد  وقت   في   أمیركیة-واألنغل  الثقافة  على  والتركیز

  األساسیة  الخصائص  یتناول مثالي لوصف  حاسم  وغیر جامد "تجسید أنھ على  الوظیفي  النھج   إلى  ینظرون 

  فكرة ھالتجاھل لالنتقاد الوظیفیة النُّھج  تعّرضت  كما ).,p. 1990, Crompton 153( األمیركي"  للمجتمع

  المھني"  "المشروع  بـ  التنظیر  من   التالیة  المرحلة   تُعرف  ). ,Allison 1986(  المھن   علیھا  تنطوي   التي  السلطة

)1977 Larson,(  فشكّلت  لألشیاء"،  السوسیولوجي  الترتیب في  المتمیّز موقعھا  من  "المھن  انتشلت  التي  

ً   انفصاالً   طویل  وقت  قبل  لكن   ).,xii 1995, Macdonald(  اً"جذری  "تغییراً   وبالتالي  الوظیفي،  النھج  عن   تاما

   :1939  عام منذ  یلي بما  بشّر  قد  مارشال  كان   الجدیدة،  الفكریة  المدرسة  في  المھن  عن   االمتیازات  نزع  من 
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  رغبة  وراءه  تتخفّى  تمویھ  إال  ھو  ما  األخالقیة  والموجبات  الخدمة  على  اإلصرار  ھذا  كل  إنّ   القول  یمكن  

  النقص.  ھذا  عن   تتأتّى  أن   یمكن   التي  والمعنویة  المادیة  االمتیازات  ونیل  مصطنع،  نقص  الافتع  في  صرف  أنانیة

)328–327 pp. 1939, Marshall,( 

ً   لّخص الذي   )1964(  میلرسون   عن  االقتباس یجري  ما  كثیراً   ذلك، جانب  إلى    ِسمة، وعشرین   ثالثا

ً   وعشرین   واحد  إلى  استناداً    ).260  -259  (ص.   الحقبة  تلك  في  المؤلّفات  ھرأش  بعض  من   اقتطفھا  للمھن،  تعریفا

  إلى  بالنسبة  أساسیة  أنھا  على  جمیعھم  والعشرون   الواحد  المؤلّفون   اتفق   واحدة  ِسمة  من   ما  أنھ  إلى  اإلشارة  تجدر

 أنّ  على  اتفقا  اثنین  مساھَمین   من  ما وأنھ  ِسمات، تسع  عن  فقط   واحد ُمدافع ھناك  كان  أنھ  لوحظ   كما  المھن.

ً   تُشكّل  أنّ  یمكن   الِسمات من   سھانف  التركیبة   من   الموجز،  ھذا  یُشكّل  ).,Johnson 1972(  مھنیة  لوظیفة  تعریفا

ً  مثاالً   جھة،   فقد  أخرى،  جھة من   أما  األساسي.   مصطلحھم تعریف  بشأن  الباحثین   بین   االختالفات  على  واضحا

  المھن،  غیر  عن   المھن   تُمیّز  ),p. 1964, Millerson 4(  األقلّ   على  أساسیة"  "ِسمات  ستّ   عن   األمر  ھذا  أثمر

ً   أنّ   إلى  اإلشارة مع   على  المرتكزة  المھارة  (أ)  وھي:  بالمعرفة،  تُعنى  األساسیة  الستّ   الصفات أصل من  ثالثا

   . 14اختبار   اجتیاز  خالل  من   المثبتة  الكفاءة  (ج)  والتعلیم،  التدریب   على   المرتكزة  المھارة  (ب)  النظریة،  المعارف

  المقدّمة  "الخدمات   والخامسة  بالمھنة،  الخاصة   (األخالقیات)  السلوك"  قواعد  "مدّونة  رابعة ال  المرتبة  في  وجاءت

,pp. 1964, Millerson 4–  (الرابطات؛  المھنة" "تنظیم  إلى   السادسة  الِسمة  تشیر  فیما  العامة"،  للمصلحة

 مع  المھنیة  العالقة  ثال،الم سبیل  على  والعشرین،  الثالث  األساسیة  الِسمات  قائمة  تتضّمن   ذلك، عن   فضالً   ).5

  الذي   التمّرس  آخراً   ولیس  وأخیراً   والتراخیص،   واالستقاللیة،  (األجر)،  والتعویض  االئتماني، بطابعھا  الزبون 

  الرابطات  وتتصدّر  المھن.  إلى  بالنسبة  المعرفة  قوة  یعّزز   مما  الیدوي،  غیر  العمل  وتصمیم  العامة  بالمعارف  یتأثّر

   ).,Millerson 1964(  للمھن   المحدّدة  المزایا  یلّخص  الذي   الموجز  ذاھ  في  األبرز  الستّ   الِسمات

  بالظھور  النظریات  بدأت  منذ  مّرت  التي العقود  خالل  للمھن   ممیّز"  "فارق   على  االتفاق   یجرِ   لم

)1963 Barber,.(  بیكمان   إلى  بالنسبة )بمجموعة  بل  واحدة،  محدّدة  بِسمة  الممیّز  الفارق  یتمثّل  ال  )،1990"  

  األحیان   أغلب  في  تبدو  جعلھا  مما  محدّدة،  ِسمات  على  المؤلّفین   بعض  شدّد  ذلك،  مع  ).116  (ص.  الِسمات"  من 

   الجامعي:  والتعلیم  والمعرفة،  واالستقاللیة،  الرابطات، مثل  ممیّز"،  "كفارق 

 عن   المھن   تُمیّز  التي  الِسمات  أھم  كإحدى   الرابطات  إلى  )1964( وویلسون  سوندرز-كار  ینظر

  لھذه  یمكن   وال  لھا،  الممارسین   االختصاص  أھل بین   تجمع  روابط   دون   من   لمھنة  وجود  "ال  إن   فیُقال  الوظائف:

  حّرةً   رابطةً   تكون   أن   ةضرور  مع  )،298  (ص.  رسمیة"  رابطة  خالل  من   واحدة:  بطریقة  إال  تتجسّد  أن   الروابط 

 
  ).1979(  كولينز بحث  في   ورد كما  الشهادات، إبراز  ضرورة  خالل من  مثالً  الموجز،  هذا في  ضمنياً  ميلرسون  تحليل  نشر بعد  النظريات تناولته الذي االجتماعي)  االنغالق  (االحتكار، السلطة مكّون ُيعتبر 14
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  خالل  من   طوعي بشكل  -عملھا مراقبة  طریق   عن   مثالً   –  المشتركة مصالحھا  المھن   فتنظّم ).495 (ص.

  النص  في  الكلمة  على  التشدید [تمّ  "عمل"  أو  وظیفي،  دور  شغل  على  العضویة  فیھا "تنطوي   جماعیة  رابطات

  الرابطة  دور  یشمل  كما  ).p. 1971, sons,Par 98(  عرضیة"  بطریقة  المشاركة   مجّرد  على  ولیس  األصلي]،

   ). ,Gustafson 1982(  المعارف  بھذه  التمتع  تثبت  التي   الشھادات  وإصدار  للمھنة  المتخصصة  المعارف  حمایة

ً  تُعتبر  بل  ال  المھنیة،  ِسمات  أھم  إحدى   االستقاللیة  )1976(  مور یَعتبر   وھو  ).16  (ص. النھائیة"  القیمة  "فعلیا

  النسبیة"  و"االستقاللیة  )16  (ص.  الحقیقیة"  "االستقاللیة بین   ما  وتمیّز  االستقاللیة،  ترسّخ   التي  المعاییر  یحدّد

  االلتزام  األخیرة  ھذه  تشمل  ).233  (ص.  العصریة  المجتمعات  في  عملھ"  أداء  أثناء  المھني  علیھا  "یحصل  التي

 بیكمان إلى بالنسبة والمھارات. المعارف  من  االستفادة  نحو الخدمة وتوجیھ  عاٍل،  تعلیم  ومستوى   بدعوة،

ً   االستقاللیة  تُعتبر  )،1990(  بل  ال  "باألساسیة"،  الباحثة  تصفھا  كما  المھنیة"،  المكانة من   یتجزأ  ال  "جزءاً   أیضا

  الحریة  من   درجات  وجود  فكرة عن   تتخلّى أن   المھني  التأھیل  لنظریة یمكن   "ال  حریة:  كلمة  استخدام  حدّ تصل

  )،1983(  روشیمایر أما  الغالبتان.  الِسمتان   ھما  والمعرفة  االستقاللیة إلیھا،  لنسبةبا  ).118  (ص. العمل"  في

  [...]  التي  االستقاللیة  من   األساسي  الجزء  إلى  بالنسبة  [...]  للخدمات  الخاص  "الطابع  إلى  خاص  بشكل  فیشیر

  الواقع،  في  ).48  -47  (ص.  األخرى"  الوظائف  في  الموجودة  لالنتقاص  القابلة  غیر  االستقاللیة من   أكبر  تكون 

 ً ,Elliott, 1963; Barber (  التحالیل في  والتعلیم  المعارف  وجود لدى   مفترضة  االستقاللیة  تكون  ما  غالبا

1983 Rueschemeyer, 1972; .(  فریدسون   وشدّد  )مدى  على تتوقّف  المھن   استقاللیة أنّ   على  )1994" 

  المھني  العمل  على  "اإلشراف  خالل  من   إلیھ  لوصولا  یمكن   أمر  وھو  العمل"،  على  السلطة  من   یكفي  بما  التمتع

   ).166  (ص.  األقران".  الستعراض  وخاضع  جماعي  بشكل  وتقییمھ

  ومع  االجتماع  علم  في  األوائل  بالمؤلّفین   بدءاً   أساسیةً،  ِسمةً   بصفتھا  للبحث  األخالقیات  خضعت  لطالما

ً   یكون  أي   دون   من   مھني نشاط  بأي   مالقیا یمكن   "ال  أنھ  )1957(  دوركھایم  فیفترض  أیضاً.  المھن   نظریة   مرفقا

  طریقة  توّجھ  التي  المعیاریة  القیم من  متنّوعة  مجموعة  من   األخالقیات تتألّف  ).15  (ص.  الخاصة"  بأخالقیاتھ

  واالعتراف  )،Graeme, & Esland 1980( بالغیر باالھتمام  المتعلّقة  الِسمة ذلك  في  بما  المھنة،  ممارسة

Marshall, 1982; Gustafson, 1964; Wilson, & Saunders-Carr ( الخیر  عمل إلى  بالدعوة

,Freidson, 1980; Esland (  ككل  والمجتمع  األفراد  إلى  الخدمات   تقدیم  بضرورة  القوي   والشعور   )،1939

1976 Moore, 1939; Marshall, 1996; Krause, 1982; Gustafson, 1960; Goode, 2001; .(  

,2006a; Evetts, 1990; Beckmann (  "الثقة"  بالمھن،  المتعلّقة  النظریة  وضع  عند  الخاصیات  أھم  ولعلّ 

1939 Marshall,.(  تُضفي  المھنیون   بھا  یتمتع  التي  المعارف  في  الناس  عامة  ثقة  أنّ   أحد  على  یخفى   فال   ً  طابعا

 ً ,Freidson, 2006b; 2006a, Evetts, 1976; Bledstein, 1990; Beckmann (  المھنة  على  شرعیا
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2006 Smeby, 1990; Siegrist, 1995; Macdonald, 1960; Goode, 1971; .(   ّتغیّر  األمر  ھذا  لكن  

 تعلیم  إلى  ھدفت  التي  التعلیم"  "ثورة من   بدعمٍ   المھنیین،  مع تعاطیھم عند  ثقةً   أكثر  الزبائن   أصبح   فقد  الوقت.  مع

ً   ذلك  كان   ثم  ). ,p. 1971, Parsons 95(  السكان   جمیع   الموثوقة  المعلومات  إلى  الوصول  تسھیل  خالل  من   الحقا

  فعالً   للثقة  أھل  أنھم  اإلثبات  إلى  المھنیین   التطّورات  ھذه  فدفعت  اإلنترنت.  سیّما  وال  التكنولوجیا،  عبر

)2006 Pfadenhauer,.(  ّااللتزامات  لھذه  تجسید  إال  ھي  ما األخالقیات  مدّونة ولعل ) Greenwood,

1965 Macdonald, 1957;.(  فیھا طعن  ن م  ھناك  ذلك،  مع   ً   "التجمیلیة"  الشكلیة  باإلجراءات  إیاھا  واصفا

)186–185 pp. 1971, Freidson,(  أن  دون  "من   األخالقیات باحترام لوعد للترویج  كأداة تُستخدم  التي 

  األفراد"  أخالقیة على مباشرة  تبعات  األصلي] النص  في  الكلمة ھذه على  التشدید [تمّ   بالضرورة لذلك یكون 

)187 p. 971,1 Freidson,.(   

ً  انتصاراً   أطیافھ، بمختلف المھنیة،  مفھوم حقّق    حقبة على أثره بذلك فطبع  الوقت، مدى  على وتقدّما

  واالختصاصات،  الوظیفیة،  الفئات  مختلف   عبر  المھنیة  تطّورت   عالمیاً،  المھنیة.   الفترة  اسم  حملت   والتي  بأكملھا،

 عن   بعیدةً  كانت  مجاالت ضمن  المھنیة في  الباحثون  تعّمق ف رائج.  وظیفي  كھدف  والوطنیة،  الثقافیة  والحدود

  الحضریة"  المناطق   في  األتراك  للصحافیین   المھني  "التوجھ  حول نایمان   بحث  في  جاء  كما  التقلیدیة،  المجاالت

)1970 Nayman,انتقل  المفھوم  ھذا  أنّ   حتى   )؛   ً Carr-  والعربیة؛   األلمانیة  (مثل  أخرى   أجنبیة  لغات  إلى  أیضا

 Kunczik 2015; Kuhlmann, 1960; Goode, 2003a; Evetts, 1964; Wilson, & rsSaunde

2016 Lengauer, 2001; Zippel, &.(   تكن   لم  أعمال  وصف  تمّ   حتى  بل  ال  وظائف،  عدّة  األمر  ھذا  فجذب 

  ةالمؤھّل   الوظائف  عن   مناقشات  عدّة  وقامت  كمھنة.   )،2014  (الشرقاوي،   مصر  في  الخیم  كناصبي  الحسبان،  في

  عند  للوقوف  -الحداثة  بعد  ما  مھن   أو  الزائفة  كالمھن   الفرعیة،  الفئات  من   متنّوعة  بمجموعة  فدفعت  مھناً،  لتكون 

ً   ُوصفت  قد  كانت  التي والقانون)  الطب (خاصة  األصلیة المھن  حدود  مھن  أو  حقیقیة، أو  تقلیدیة  بأنھا  أیضا

  المختفیة  أو  الفاشلة  المھن   عن   أعاله  المذكورة  المھن   كل  یزتمی  تمّ   وقد  مكانة.  ذات  حرة،  لیبرالیة،  بالتعلّم،  مكتسبة

,Graeme, & Esland 1979; Collins, 1988; Brante, 1988; Abbott ;1980 ( الخیم  كنصب

 1990; Siegrist, 2006; Pfadenhauer, 1976; Moore, 1986; Freidson, 1969; Etzoni,

1989 Soloski, 2003; Singer,.(  ون فریدس  دعوة  أما  )التنظیم  انعدام  حالة  النظریة "توثّق   أن   إلى  )1994 

 أنھا  اتّضح   فقد  )،25  (ص.  فیھا"  معتمدةً   تكون   التي  البلدان   في  طابعھا  شرح  وإلى  التجریبیة،  للظاھرة  واالتساق 

   عسیرة.  مھّمة

ً   ذلك  ومردّ  كمھنة،  مصنّفة  عادةً،  الصحافة،  تكن   لم  یترافق   لذي ا  باالستقاللیة  القوي  ادّعائھا  إلى  أساسا

  رابطات  إلى  االنتساب  تحتّم  التي  للمھنیة  المؤسساتیة  األشكال  واعأن  من   نوع  أي   من   المتأصّل  الصحافة  نفور  مع
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,Kunczik 1989; Katz, 1974; Barrett,-Boyd 1986; Allison (  وتراخیص   شھادات  نیل  أو  رسمیة،

2019 Shemberger, 2001; Zippel, & .(   

 ً ً   ُعرفت  لتقلیدیةا  المھن   أنّ   كما  تماما   النظر بإعادة  الباحثون   بدأ  التعلّم،  طریق   عن   المكتسبة  بالمھن   أیضا

  "المھن"  بین   السوسیولوجي   التمییز  یصبح   أن   "یجب  ومھارة:  خبرة  ذات  كوظائف  وتناولھا  المعاصرة  المھن   في

  الماضي  من  رى ذك  والمھارة  الخبرة ذات الوظائف من  وغیرھا  األصلي]  النص في  الكلمة على  التشدید  [تمّ 

  ستنتقل  قبوالً،  الجذري   النظري   االقتراح  ھذا  لقيَ   فإذا  ).,pp. 1990, Crompton 156–157(  نھائي"  بشكل

  ھذا  في  ).240  ص.  ،1989(  الشھیر  كاتز  قول في جاء  كما  الصحافة"  سلكتھ الذي   االتّجاه "في  فعالً  المھن 

  في  المھن   ظھور  "وإعادة  العالم،  أنحاء  شتى  في  معارفبال  المتعلّقة  واألعمال  الخدمات  قطاع  نموّ   یشیر  اإلطار،

  النص في الكلمة على  التشدید  [تمّ   "المھنیة"  مفھوم جاذبیة إلى  السواء،  على واالنتقالیة  النامیة  المجتمعات

,Evetts (  وظیفي"  كشكل  وثباتھا  األصلي]  النص  في   الكلمة  على   التشدید  [تمّ   "المھن"  قوة  عن   فضالً   األصلي]،

399 p. 2003b,.(  بشكل  متاحةً،  المھنیین   على  حكراً   األمس  في  كانت  التي  المتخصصة   المعارف  أصبحت  وقد  

  معولم، عالم  في  تحدّیات  عدّة  الذاتیة  الرقابة  واجھت  كما  واإلنترنت.  اإلعالم  وسائل  بفضل  الناس  لعامة  متزاید،

,Pfadenhauer (  اإلشرافیة"  توجیھیةال المبادئ  أو  التقییم برامج   خالل من   الخارجیة  الرقابة  محلّھا  وحلّت

569 p. 2006,.(  ھول  إلى  یعود  للمھن   السوسیولوجي   التراث  موت  حول  النقاش  أنّ   بالذكر  جدیر  )1988،(  

ً   المضيّ   إلى  السبیل  أنّ   یبدو  اإلطار،  ھذا  في  ). ,Nolin 2008(  مشكلةً   یطرح زال  وما   تعدیل  إجراء  ھو  قدما

  للجمیع"  المھني  "التأھیل مفھوم  وبدأ  ).,Kurtz 2021(  تصاصاتاالخ  متعدد  تواصلي،  نھج  نحو  للوصول

  في  والقانون  للطب  الحصري   التقلیدي   المھني العالم على  یطغى فیھ  تناقش  قد  )1964( ویلنسكي  كان  الذي 

   اآلن.  حتى  سائداً   كان   الذي   أمیركیة  -األنغلو  المنطقة

   

 العربي العالم  في  المھنیة 

 من   غیرھا  مع  بالمقارنة  الدول  تدخل عن   بعیداً   محدّدة،  أمیركیة  -أنغلو  بیئة  في  النور  أبصرت  قد  المھن   كانت  لما

 مع  الفت  بشكل  یتعارض  األمر  ھذا  لكنّ   الخاصة.  شؤونھا  إدارة  عن   مسؤولةً   كبیر،  حدٍّ   إلى  كانت،  فقد  البیئات،

  تحدید  في  الدولة  تشارك  أن   العادة  جرت  المثال،  سبیل  على  أوروبا  ففي  الدول.  سلطة  على  ارتكازاً   األكثر  األمم

ً   مشغّالً  كونھا  خالل  ومن   المھن،  إلى  الدخول  وطرق   المؤھالت،  إقرار  خالل  من  التعلیم  نظام معاییر  رئیسیا

Conze & (  المھني  التأھیل  عملیة  بموجبھ  أطلقت  تمكینیاً،  دوراً   الدولة  أدّت  السیاق،  ھذا  في  المھنة.  ألعضاء

 Siegrist, 2012; Muzio, & Faulconbridge 1983; Lewis, & Dingwall 1985; Kocke,

  بھدف  النظریة  تركیز  محور  في  النظر  إعادة  إلى  تدعو  الحاجة  بأنّ   باء)  1988(  سیغریست  أفاد  وقد  ).1990
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  والمشّرع.   الدولة  بإمكانیات  النسبي  الجھل  معالجة  وإعادة  المناطق،  كافة  وشمول  أمیركي-األنغلو  المنشأ  تجاوز

  أمیركي   -األنغلو  العالم  في  أي   نشأت،   حیث  المھن   نظریة  ترك  بضرورة  تحذیرات  المجال،  ھذا  في  ت،صدر  لكن 

,Sudhaker, & Starck 1976; Moore, 1972; Johnson, 1986; Freidson (  والقانون   للطب

ً   النظریة  ھذه  تكتسب  لم  الواقع،   في  ).1979 ً   طابعا   القرن   من   قدّممت  وقت  حتى  ظلّت،  فقد  متردد.  بشكل  إال  معولما

  ),Siegrist, & Jarausch, Burrage 1990(  األرضیة  الكرة  شمال  في  دول  على  تركّز  والعشرین،  الحادي 

  والبلدان   والثقافات،  والوظائف،  االختصاصات،  من   متنّوعة  مجموعة  تقدیر  خالل  من  اآلفاق   تتوسّع أن   قبل

)2012 Muzio, & Faulconbridge.(   

ً   القویة  الدولة  مفھوم  یُعتبر حیث  العربي  العالم  يف  رحالھا المھنیة حّطت ھل   أنحاء مختلف  في  واقعا

  العربیة،  الدول معظم  في  )؟,Luciani 2016(  العربیة  الدول  جامعة  في  والعشرین   االثنتین  األعضاء  الدول

  وتؤثّر  ة،والقضائی  واالقتصادیة  االجتماعیة  المؤسسات   من  العدید  في  [...]  المتشددة  التوجیھیة  الدولة تتغلغل

  اإلعالم  حوكمة  معالم  رسم  إلى  یؤدي   مما  )،,p. 2015, Khalil 21(  اإلعالم"  وسائل  [...]  عن   فضالً   علیھا،

  نحو  على  القطاعات...]  وأقطاب   السیاسیة،  والنّخب   الحكومات، بین   [  تكافلیة"  و"عالقة  وثیق   تعاون   إلى  استناداً 

   ).,p. 2015, Khalil 28(  المشتركة"  األولویات  یُرضي

,Reid, 1998; Sayid, El 2020; Badr (  العربیة  الرابطات  حول  مؤلّفات  نشروا  الباحثین   من   قلّة

  محدودیة  رغم  على  لكن   ). ,Krause, 1970; Baer 1996( مثالً   كالنقابات  صلة،  ذات منظمات  أو )1974

 یتعلق  ما  في  المھن.  ریةبنظ   شبھ  أوجھ  عدّة  استخالص  یمكن   العربي،  العالم  في  المھنیة  حول  البحثیة  األعمال

  الخامس  القرن   في  یتطّور  بدأ  الذي   التركي  النقابي  النظام  إلى  تعود  أصولھا  أنّ   )1970(  بایر  یكشف  بالرابطات،

  وذلك  [...]،   الحیاة  مناحي  كافة  شمل  أنھ  لدرجة  [...]  االنتشار من   أصبح   عشر،  السابع  القرن   وبحلول  عشر.

 (مثل  بھا  المرتبطة  العمل  ومجاالت  الطب مھنة جانب  إلى  ).29  (ص. غربیة" دولة أي   في جرى  مما أكثر

ً  النظام  ضمّ   الصیادلة)،  الجراحین،  العیون،  أطباء  (یربطھم  الدینیة  المدارس  وتالمذة  المسلمین، العلماء أیضا

  أحد وكان   ).31 -30  ص.  ،1970 (بایر،  أنواعھم بمختلف  والفنانین   اإلسالمیة)،  بالمؤسسات  )1970(  بایر

 علیھم  اإلشراف  بغیة المدن،  سكّان  إلى  الحكومة  من   إداریة  وصل  صلة یُشكّل  أن   النظام ھذا  أھداف أبرز

  والوالیات  العثمانیة  اإلمبراطوریة  قلب  في  النقابات  )1970( بایر  درس حین   وفي  األول.  المقام  في  ومراقبتھم

 من  بدءاً  مصر،  في  النقابیة  ركةالح  أصول  في  )1974( رید  نظر  قرون،  ثالثة  مدى   على لھا التابعة  العربیة

  في  النقابات  معظم  وأنّ   خاصةً   المؤسستین،  بین   المباشر  الرابط   تحدید علیھ تعذّر  لكن   العشرین. القرن   أوائل

  أن   الجدیدة  المھنیة  الرابطات  حاولت  األمر،  نھایة  "في  ذلك،  مع  الرابطات.  ظھور  قبل  اختفت قد كانت  مصر

 عن  )1996(  كروس  تحدّث  كما  ).,p. 1974, Reid 37(  التقلیدیة" نقاباتال  تراجع  عن   الناجم  الفراغ تسدّ
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ً  مصر،  في المھنیة   على  المصطلح، لھذا  وصفھ  بحسب  المھنیة،  فتركّز  والھندسة.  والقانون  الطب  في  متمعّنا

  واالحتكار  أكادیمیة)،  مؤسسات في التعلّم نظریة،  المعارف،  من  مجموعة  محدّدة، فكریة  (مھارات  المعرفة

  سلطة  أنّ   صحیح   بالدولة).   العالقة   بالخدمات،  الخاصة  والسوق   الخدمات  العمل،  مكان   بالرابطة،  الكامل  التحكّم(

  تكون   أنھا  إال  الرأسمالیة)،  قطاعات  أو  العسكري   القطاع قِبل (من  ذاتھا  بحدّ  محدودةً   تكون   المھنیة  المجموعة

ً   محدودةً    طریقة  ومراقبة  القواعد  تحدید  المھنة،  ال  الدولة،  تتولى  الحالة، ھذه  في  قویة:  الدولة  تكون  عندما فعلیا

 تطبیقھا.

 فیمكن   المھن.  عن   العربي  العالم  في  المعلومات من  الكثیر یتوفر  ال  المتعّمقة، البدایة ھذه  خال  ما  في

 ن ب  الرحمن   عبد  األفریقي  الشمال  المفكّر  مؤلّفات  غرار  على  االجتماع، علم  في  األساسیة  الكتابات  بعض  إیجاد

ً   تُعتبر،  التي  عشر  الرابع  القرن  في  خلدون) بابن   (المعروف  خلدون    بعلم  الصلة وثیقة  )2006(  ألالتاس  وفقا

  أو  المعیشة،  كسب  طرق   أو  "الِحرف،  فكانت  االنتقالیة.  بالمجتمعات یتعلّق   ما  في  خاصةً   المعاصر،  االجتماع

  دراستھ  مجال  أنّ   مع  خلدون،  ابن   علیھا  كّزر  التي   الخمسة   المجاالت   أحد  ),p. 2006, Alatas 400(  الوظائف"

  "مؤسّس أنھ  على  خلدون  ابن   )2006( أالتاس  یعّرف  أفریقیا.  شمال  في  والبربر  الغرب تاریخ   كان   األساسي

  بأنّ   اإلقرار  مع  عشر"،  التاسع  القرن   في  البارزین   االجتماع  علماء  بعض  بھ  یعترف  ما  ِوفق   [...]  االجتماع  علم

  كتابات  في  وال  العالم،  عبر  والكلیات  الجامعات  في  االجتماع  لعلم  الحدیث  التعلیم  في  ال  سّدیتج  ال  االعتراف  "ھذا

 یُعتبر  أن   دون   "من   الحدیثة،  االجتماعیة  العلوم  ھامش  على  خلدون   ابن   بقي   ).407  (ص.  االجتماع"  علم  تاریخ 

  الحاجة  أنّ   أالتاس  مع  ستنتاجاال  یمكن   العمل،  ھذا  سیاق   في  ). ,p. 2006, Alatas 397(  ذاتھ"  في  اجتماع  عالم

  في عملھم إدراج إمكانیة  قبل  -وغیره -ھذا  العربي  االجتماع  عالِم  عن   األبحاث  من  الكثیر إجراء  إلى  تدعو

  الغربیة  الصبغة  تنزع  التي  بالنُّھج   التحقیق   ھذا یسترشد  أن   ینبغي  لكن   المھن. حول  المعاصرة النصوص

)2011 Salvatore, 2007; Domatob, & Musa 2007; Jayyusi, 1987; Golding,.(  ھذا  في  

,.e.g (  المھنیة  لجوانب  تصّور  صیاغة  في  اإلعالم  وسائل  بمساءلة  المتعلقة  األعمال  ساھمت  اإلطار،

2011 Elsaeßer, & Madanat, Pies, 2022; Pies, & Madanat 2022; Zaid, & Ibahrine.(  

El-(  مباشر  بشكل  المھن   بنظریة  االستشھاد  لخال  من   أساسیة  قضایا  یشرحون   العرب  الباحثون   فبدأ

 2020; Almujaibel, & Mesbah 2014; Elkamel, & Basiony, Elmasry, 1995; Nawawy,

2020 Alhammad, & Tahat, Tahat,(  مباشر  غیر  أو  )2015 Tweissi, 2009; 1996, Rampal,،(  

  العربي.  العالم  في  المھنیة  حول  التنظیر  إلى  تتحّول  قد  الجوھریة  وشروطھا  النظریة  أنّ   على یدلّ   أن  یمكن   مما

 قطاعات  في  العربیة  المھنیة  حول  مقبلة  أبحاث  إجراء أمام الطریق  یمھّد وھو  كبیراً،  إنجازاً   األمر  ھذا  یُعتبر

   الصحافة.  وتعلیم  والتربیة،  اإلعالم،



Journal of Middle East Media, Vol. 16, 2021 
 47 

  وجھة  فیھا  بما  ددة،متع  نظر  وجھات  من   للتحقیق   خضعت   قد  العربیة  الصحافة  أخالقیات  أنّ   بالذكر  جدیر

  األخالقیات  لقواعد مدّوناتٍ   في  كما  الرسمیة  واألخالقیات )،,Hamada 2016( اإلسالمیة العالمیة  النظر

)2003a Hafez,،( اإلنمائیة والصحافة  )2007 Domatob, & Musa،( والعولمة ) Lee, & Rao

  نظریة  فقط   دراسات  بضع  إال  تناولت  مل  الحصر.  ال  المثال  سبیل  على  ),Pies 2008(  الصحافة  وتعلیم  )،2005

  اإلطار، ھذا  في  اإلعالم.  وسائل  بمساءلة  المتعلّقة  المسائل  إطار  في  األخالقیات  ناقش بعضھا  إنّ  بل  ال  المھن،

  إلصالح  قوي   نداء  إطالق   خالل  من   العربیة  المنطقة  في  التعبیر  وحریة  للمساءلة  تحلیلھا  )2003(  صقر تختتم

  لمساءلة  فعالة  مؤسساتیة  آلیات  إلى  "یفتقرون   العربیة  الدول  معظم  في  لمواطنین ا  أنّ   فتثبت التشریعات.

  العامة.   المناقشات   أعمال  جدول  على  المساءلة  إدراج   ضرورة  عن   مدافعةً   )،,p. 2003, Sakr 31(  حكوماتھم"

  القضایا"  ھذه  "تغطیة  من  اإلعالم وسائل  تُمنع متكافئة،  غیر  قوى   وعالقات  تقییدیة  قوانین  ذات منطقة ففي

)35 p. 2003, Sakr,.( حافظ  أما )جلي"  كواقع  [...]  الحریة  "انتھاك  یتعدّى   ما في  فینظر  ألف)، 2003  

ً   األقل  على  [...] یمكنھم  "كأشخاص  الصحافیین  على  الضوء لتسلیط    الخاص"  المھني مصیرھم تحدید جزئیا

  المھنیة  السمات  أنّ   األخالقیات  قواعد  اتمدّون  عن   المقارنة  دراساتھ  في  باء)،  2003(  حافظ   واختتم  ).39  (ص.

 علیھ یتوافق  یكاد  الصحافة،   أخالقیات  من  یتجزأ ال جزء  "ھي  والموضوعیة،   والدقة  الحقیقة مثل  الصحفیة،

,Badr ;2020 (  وآخرین  ألف) 2003( حافظ  إلى بالنسبة األمر یُختصر  العالم.  عبر  )42  (ص. الجمیع"

2006 Hamdy, & Ramaprasad 2012; Ginges, & Pintak(  والواقع.   التطلعات بین   بثنائیة   

ً   العربي  العالم  قطع  أساسیة،  مھنیة  كِسمة  المعرفة سیاق   في   بمجتمع  النھوض صعید  على  ھائلة  أشواطا

,Maktoum Al Rashid Bin Mohammed & UNDP 2003; UNDP (  الحدیث  المعرفة

2022 Foundation, Knowledge .(  ازدادت   قد  الجامعات،   أي   المعرفة،  لمجتمع  األساسیة   المؤسسة   وكانت  

  المنطقة  عبر  الجامعات  عدد  فازداد  التربوي،  النظام  العربي  العالم  طّور  فقد  المنطقة.  عبر  ملحوظ   بشكل عدداً 

  بقي  ذلك،  مع  ).,Herrera 2006(  2020  سنوات  في  اآلالف  إلى  العشرین   القرن  ثالثینیات  في  العشرات من 

ً   تُنشأ  كانت  الجامعة  أنّ   إلى  أساسي بشكل  ذلك  ومردّ  متأخرة،  مرتبة  في  المبتكرة  واألبحاث  الجیّد  التعلیم  غالبا

  ذلك  في بما  الحّریات،  أشكال  كافة  إلى  تفتقر  التي  الدول  في  الوطني  الفخر معالم  من   وِمعلم  سیاسیة  كمؤسسة

re,Thomu-Taha 1994; Said, 2010; Josephi, 2017; Amin, & Allam (  األكادیمیة  الحریة

  اإلنسانیة  العلوم تخصصات  أنّ  إال  العالم، في  الجامعات  أھم  بین   ممثّلة  العربیة  الجامعات  أنّ   ومع  ).2003

  األھداف  أبرز  من   الجامعیة  البرامج   وإصالح  التعلیم  نوعیة  تحسین   یُعتبر  ھنا،  من   غائبة.  تكون   تكاد  واالجتماعیة

ً  زال  ما العربي  المعرفة  تمعمج  لكنّ   فكریاً.  ممكّنة  بیئة  إنشاء  بغیة  اإلصالحیة،   الحّریات إلى ویفتقر  ناشئا

   ).,Hillmann, & Baydoun, Badran 2019(  األساسیة
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  على  مقیّدة  (كأفراد)،  الصحافیین   استقاللیة عن   فضالً   (كمؤسسة)،  الصحافة   استقاللیة  تكون  ما  عادةً 

  اإلجراءات  لتأثیر  خاضعةً   تكون   كما  )،,Sjovaag 2015(  والتنظیمیة  واالقتصادیة السیاسیة  المستویات

 من  عدد  كشف  فقد  ).2019b al., et Hanitzsch(  واألصدقاء)  واألُسرة  النظراء  (مثالً   الشخصیة  والشبكات

 وكیف تقییدیة، ظروف  ظل في  كأفراد استقاللیتھم  نطاق   من   العرب الصحافیین  بعض یوسّع  كیف  المؤلّفین 

,Ginges, & Pintak 2009; Mellor, 2019; Harb (  روابتكا  بمھارة  الحدود  بعض تجاوز  یمكنھم

2021 Høigilt, & Selvik 2012; .(  حرب  أجراھا  التي  المقابالت   تشیر  اإلطار،  ھذا  في  )مصر  في  )2019  

  والصحافیین   كمؤسسة   للصحافة   االستقاللیة من   دائرتین   بین  واضح   بشكل یمیّزون  الصحافیین  أنّ   إلى ولبنان 

 عن   )2009( میلر  وتكشف  ).111  (ص.  مستقلّون"  صحافیون  بل  مستقّل، إعالم لدینا "لیس  فیقول:  كأفراد،

 یمكنھم  اجتماعیین   كإصالحیین   حتى  بل  ال  عیان،  وشھود  كخبراء،  أدواراً   بموجبھا  صحافیون   تَقلَّدَ  استراتیجیات

 كان   ولّما  یة.واالجتماع  السیاسیة بالتطّورات  المتعلّقة للمشاكل  )319 (ص. حلول"  عن   والبحث "المناقشة

  القاتمة،  الظروف  ھذه  ظلّ   في   حتى  العرب،   الصحافیون   تمكّن   كیف  أظھر  فقد  العربیة،  الثورات  قیام  سبق   تحلیلھا

  من   ).,p. 2009, Mellor 318(  جزئیاً"  ذلك  كان   وإن   السیاسیة،  األنظمة عن   استقاللیتھم  على  المفاوضة  من 

  (ص. االقتصادیة" ومشقّاتھم سالمتھم ضدّ تھدیدات"ال  الصحافیون  یواجھ  أن   )2019( حرب یقترح جھتھ،

ً   وجھ،  أفضل  على  تحقیقھ یمكن   الذي   التعاضد  خالل من   )112   رابطة إطار  ضمن   المھن، نظریة  لمنطق   ِوفقا

  الضعیفة  المھنیة  النقابات  "تساھم  حیث  العربیة  البلدان   في  الحال  لیست  وھي  أحراراً،  یكونوا أن   شرط  –  مھنیة

  إطالق   على  اإلعالم  مجتمع  قدرة  عرقلة  في  الھشة،  العمل  وظروف  الصحافیین،  بین   نقساماتواال  الغائبة،  أو

Issawi,-El (  الضغوطات"  من   السیاسي   االنفتاح  باتجاه  تحقّق   الذي   التقدّم  وحمایة  المھنیة،  المعاییر  حول  نقاش

65 p. 2016,.( 

 

 ة العالمی  النظر  وجھات  إلى  الغربي  المفھوم   من  والمھنیة: الصحافة 

  المھن   سوسیولوجیا  تناولت  التي  األولى الكتابات منذ نقاش محّط   المھنیة، عالم  في  وموقعھا  الصحافة، كانت

  تُسقط   كبیر، حدّ إلى  بقیت،  السوسیولوجیة  التحلیالت لكنّ   )،Wilson, & Saunders-Carr 1964 (مثالً 

  الصحفي،  العلمي  التحصیل  في  جادّ  كمفھوم  المھنیة  نمت  ذلك،  غضون   في  المرجعیة.  المھن   خانة  من   الصحافة

Anderson &   (مثالً، الغربي الصحفیة  المھنیة  نظام خلفیة  على  األحیان   أغلب  في  یقوم  ذلك  كان   لكن 

 2008; Tumber, 1988a; Siegrist, 1975; Janowitz, 1990; Beam, 2019; Schudson,

1993 Zelizer,،(  أنّ   ذلك  على  ِزد   ً   على  لالنتشار  مصّممة  تكن   لم  األولى  ریبیةالتج  األعمال من  كبیراً   قسما

,Slawski, Johnstone, 2009; Brownlee, & Weaver, Beam &   (مثالً،  عالمي  مستوى 
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 & Weaver 2007; Wilhoit, & Voakes, Brownlee, Beam, Weaver, 1976; Bowman,

1996 Wilhoit, & Weaver 1986; Wilhoit, .(  بین   مقارنات  جراءإل  استطالعات  تصمیم تمّ   أنھ  ومع 

ً   تركّز  كانت أنھا  إال  الدول، Patterson, & Donsbach ;2001   (مثالً،  متشابھة  صحفیة  ثقافات  على غالبا

1969a Rush, & McLeod 1969b; Rush, & McLeod 2004; Mancini, & Hallin.(  وحدھا  

McLeod & (  المھن   نظریة  تصّورتھ  كما  الصحافیة  المھنیة  مفھوم  صریح،  بشكل  ناقشت،  األولى   الدراسات

1994 Sparks, & Splichal 1964; Hawley,( المقارنة  الدراسات  لكنّ  العربیة. البلدان   تُغّطِ   لم التي  

  إدراج مع  منتظم،  بشكل  أفریقیا  وشمال  األوسط   الشرق   منطقة  تعكس  وأصبحت  شمولیةً، فأكثر  أكثر  أضحت

  قطر،  فلسطین، عُمان،  المغرب، لبنان،  األردن،  اق،العر  مصر،  الجزائر، مثل البلدان   من  متنّوعة  مجموعة

,Bork,-Leppik & Lauk, Fengler, Eberwein ;2011 (  المتحدة  العربیة  واإلمارات  تونس  السودان،

 Zaid, & Ibahrine 2019; al., et Hanitzsch, 2013; Mombaur,-Schneider & Eberwein

 2011; al., et Pies 2022; Pies, & natMada 2012; 1998, Kirat, 2010; Josephi, 2022;

2022 Wollenberg, 2014; Popa, & Radu 2014; Pies,.( 

  دراسة  في  -المتحدة  العربیة  اإلمارات  السودان،  قطر، عُمان،  مصر،  ھي  -عربیة  بلدان   خمسة تمثّلت

ً   لتحلّ   التي  )al., et Hanitzsch 2019;-2006 Journalism, of Worlds 2019(  الصحافة  عوالم   أیضا

  ). Tables esp. 89,-73 pp. 2019, al., et Josephi 4.1-4.3(  التوظیف  وأنماط   الدیموغرافیة األنماط 

ً   %80  وأنّ   خاصةً   العلمي،  للتحصیل  الجامعات   إلى  فعالً   یتوجھون   الصحافیین   أنّ   من   التأكد  تمّ   عام،  بشكل   تقریبا

 من   المستمدّة  البیانات  احتلّت  وقد  جامعیةً.  شھادةً   لون یحم  الصحافة"  عوالم  "دراسة  في  الممثّلین   الصحافیین   من 

  مقابل  جامعیةً،  شھادةً   یحملون  أنھم  مصر  من   المجیبین   من   %97  أفاد  (مثالً،  المتقدّمة  المراتب  العربیة  الدول

  أو  الصحافة  درسوا  أنھم  الصحافة"  عوالم  "دراسة  في  المشاركین   من   %62  صّرح  حین   وفي  قطر). من   73%

  %73و   مصر  في  %72  مع  المعدّل،  ھذا  عربیة  بلدان   بثالثة  المتعلّقة   البیانات  تفوق   الجامعة،  في  لاالتصا  شؤون 

  العمل  بدء  إلى  للصحافة   المؤسسي  التعلیم  نحو  التطّور  ھذا  أدّى   وبالمصادفة،  اإلمارات.  في  %74و قطر  في

ً   الصحافة  تعارضھ أمر وھو  علیھا، رسمي  طابع  وإضفاء  بالشھادات   أما  ).erger,Shemb 2019(  مبدئیا

  "دراسة في  المشاركین   من  %50  من  أقلّ  إعالن   ظلّ  في عالمیاً، فیتراجع  المھنیة،  الرابطات إلى  االنتساب

  وفي   مصر.  في  %54  حوالى  بلغت  النِّسب  ھذه  أنّ   إلى  اإلشارة  مع  رابطة،  إلى  منتسبون   أنھم  الصحافة"  عوالم

 أنھم العربیة البلدان  في  الصحافیون  أفاد  الصحافة"، عوالم "دراسة إلیھا توصّلت التي النِّسب یعكس  معدّل

ً  سنة عشرة  باثنتي  یتمتّعون    حوالى  (مثالً  كامل  بدوام  لوظیفة  معظمھم شغل مع  العملیة،  الخبرات  من   تقریبا

ً  یترافق   ذلك  لكنّ   مصر)،  في  %84و  قطر  في  63%   لزیادة  بالصحافة  متعلّقة غیر  ثانیة  وظیفة  شَغل  مع غالبا



Journal of Middle East Media, Vol. 16, 2021 
 50 

ً   %30  مثالً (  دخلھم   العالم  في  الصحافیین  معظم  أنّ   إلى  اإلشارة  تجدر  ذلك، عن   فضالً   وقطر).  مصر  في تقریبا

ً   عمرھم من   الثالثینیات  في  ھم  العربي   األعلى  من   الصحافة  على  التأثیرات  وتُعتبر  الرجال.  من   ومعظمھم  تقریبا

  في  االستقاللیة  أنّ   حین   في  والتنظیمیة)،  االقتصادیة  (السیاسیة،   كافة  الفئات  في  وذلك  العالمي،  المستوى   على

 ). 2019  -2006  الصحافة،  عوالم  (دراسة  األدنى بین   من   ھي  التحریر  مجال

  سِمات  ثالث  على  تُجمع  لكنھا  المقارنة،  الدراسات  ھذه  فیھا  تتعّمق   التي  الصحافیة  المھنیة  عناصر  تتنّوع

ً   ظھرت التي والتعلیم  واألخالقیات،  االستقاللیة، ھي  -رئیسیة  (مثل النظریة التحلیالت  من   العدید في  أیضا

 Nolan (2010), Donsbach (2005), Deuze (1974), Barrett-Boyd (1986), Birkhead

(2009) Wiik (2013), Waisbord (1989), Soloski (2015), Singer (2008),.( تعاضد  أما 

   نفسھا.  بالدرجة  األبحاث  علیھ  تركّز  فلم  رابطة، ضمن   المھنیین 

 الصحافة  تعلیم 

  الفكري   "التدریب  أنّ   )1964(  وویلسون   سوندرز  -كار  االجتماع عالِما  كتب  التنظیر،  من   األولى   المراحل  في

ً   [لیس]  العلماء،  المتخصص،   مجال  في الباحثون  أیّده  رأي   وھو  )،266  (ص.  للصحافة  عنھ" غنى  ال  شرطا

Boyd 2019; Schudson, & Anderson-  ،(مثالً   والعشرین   الحادي   القرن   حتى  وصوالً   أنفسھم  الصحافة

2009 Anderson, & Schudson 1989; Katz, 2005; Deuze, 1974; Barrett, .(   ّأنّ   االدعاء  لكن 

  أسئلة"  یطرحون   متخصصین   غیر  أشخاص  مجّرد  بل  اإلطالق   على  خبراء  لیسوا  الصحافیین   "معظم

)145 p. 2019, Schudson, & Anderson(  الصحافة  علماء  من   ال النحو  ھذا  على  مقبوالً   یبقَ   لم  

)1992 Glasser, 2005; deBurgh,(  االجتماع  علماء  من   وال  )1998 McNair,.(   غالسر   فلفت  )1992(  

  المجالت  "انتشار ظل  في  بالصحافة،  المتعلّقة  والرسمیة"  المنھجیة  المعارف  من   المتزایدة  "الكمیة  إلى االنتباه

  الدراسات أنّ   فاعتبر  )،1998( ماكنایر  أما  ).139  (ص.  وعنھا"  الصحافة  حول  لألبحاث  المخصصة  والكتب

  العلوم  إلى  بالنسبة  والسبعینیات  الستینیات  في  السوسیولوجیا  مثّلتھ  "ما  یشبھ  "ھجین"  مجال  ھي  باإلعالم  المتعلّقة

  طریقة  لفھم  وضروریة  التحدي؛  على  وباعثة  جذریة  مسألة  المبتكر؛  التفكیر  على  حافزاً   أي   الیوم:  االجتماعیة

  جدي"  أكادیمي  "كاختصاص   الصحافة  دراسات   إلى   )2003(  دوبورغ   ونظر  ).vii(  الحدیثة."  المجتمعات  عمل

   أھمیة.  یفوقھ  إنھ  نقل  لم  إن   التقلیدیة،  المھن   دراسة عن   أھمیة  یقلّ   ال  )95  (ص.

 اثنین  من   الصحافة  في  أولى  سنة  طالب  1822  شمل  )1994(  وسباركس  سبلیكال  أجراه  استطالع  في

  حدٍّ   إلى  تمثّل،  العامة  المعلومات أنّ   اعتبروا  دراستھما  في  المشاركین   الطالب أكثریة أنّ   أفادا بلداً،  وعشرین 

  %)33(  الواسعة"  "الخبرات صنّفوا  كما المجیبین)،  من  %64( الصحافیین   إلى  بالنسبة األھم المیزة  بعید،

  بشكل  الصحافة  ترسّخت  والعشرین،  لحادي ا  القرن  في  الصحافیین.  من  یتوقّعونھا میزات  خمس أھم كإحدى 
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  األمرین   وكال  متمیّزة، ومھارةً  المنھجیة  المعارف  من  مجموعةً   یشمل  أكادیمي كاختصاص ومستدام  ثابت

,Josephi, 2017; Steyn, & Goodman 2006; Deuze (  الجامعات  في  وتدریس  بحث  محور  یشكّالن 

  الصحافة مجال في التعلیمیة  المناھج  أفضل تشمل  أن  بضرورة  عام،  بشكل  األبحاث،  أقّرت وقد   ).2019

  إضافة مع (علیا)، تقنیة  مھارات اكتساب  على  والتدریب  المھني)، (غیر  األكادیمي  والتعلیم  البحث، عناصر

  التدریبي  المنھاج  أوجزه  كما  )،,deBurgh ,2003 2005(  قطاعات  لعدّة  شامل  كموضوع األخالقیات

  انتشار  یزداد   ذلك،  عن   فضالً   ). ,UNESCO 2007(  الیونیسكو   منظمة  وضعتھ  الذي   الصحافة  لتعلیم  النموذجي

   وسباركس.  سبلیكال  وضّحھ  كما  العالم،  عبر  الجامعات  في  الصحافة  تعلیم

ً   الصحافة  تدریس  في  رائدة  كانت  التي  الدول  على  األمر  ھذا ینطبق    المتحدة  الوالیات  أو  كفرنسا  أكادیمیا

ً   یداً تقل  تملك  التي  وتلك  األمیركیة،   الحق   وقت  في  ذلك  ترسّخ   وحیث  كألمانیا، الصحافة  تعلیم  في  عریقا

)2019 Nowak, 2020; Harnischmacher, & Barrera ،(  أفریقیا  في  كما  )2007 Berger,،(  وأمیركا  

  العربي  والعالم  )،,Banerjee 2008(  وآسیا  )،,Salwen, & Tillson, Ferreira 2000(  الالتینیة

)2005 Sakr, 2019; Lengauer,.(  األكثر  الدراسي   الحقل  إلى  الصحافة  تحّولت  كما   ً  من   العدید  في  رواجا

Sutu, & Vasilendiuc 1971; Rivers, 2009; Franklin, 2017; Foote, & Berger ( الدول

  والمغرب  )،,Melki 2009(  ولبنان   )،Amin, & Allam 2017( مصر على  ینطبق  أمر وھو  )،2021

)2009 mpal,Ra،(  وقطر  )2015 Galander,.(  االنقسام  مثل  معضالت  عدّة  الباحثون   حدّد  اإلطار،   ھذا  في  

  (مثالً،  التعلیمیة  المناھج   وتطویر  األكادیمیة  الحوكمة   في  السیاسي   والتدخل  والممارسة،  األكادیمي  المجال  بین 

2009 Rampal, 2007; Nawawy,-el 2017; Amin, & Allam .(   كیرات  وأورد  )قویةً   حجةً   )2016  

  رادو  قدّم  كما  . 15للصحافة  المستمر   التعلیم  بعملیة  والنھوض  (العرب)  المحلیین   الصحافیین   تعلیم  زیادة  لضرورة

ً   )2014( وبوبا ً   سببا   وسائل  لمساءلة معاییر تحدید  إلى سیؤدي   األمر ھذا أنّ  معتبَرین   الصحافة، لتعلیم مقنعا

  المنھاج ضمن   المندرجة  باألخالقیات،  المتعلقة  الدروس  صعید على  خاصةً   العالمي،  المستوى  على اإلعالم

  المعرفة"  مجال  في  "عاملین   إلى الجدیدة،  بمعارفھم  تسلّحھم  بعد الصحافیون،  فتحّول الجامعي.  التعلیمي

)33 p. 2008, Nolin,(  من   جزءاً   الصحافیون  یشكّل الباحثین، بعض إلى  بالنسبة  المعرفة. مجتمع ضمن 

  ھي  الصحافة  أنّ   )2010(  دونسباش اعتبر  كما  ). ,Freidson 1994(  الحدیثة  المثقفة  والنخبة  مھنیةال  الطبقة

  العالمیة  التجریبیة  دراستھم  في  ألف)،   2019(  وآخرون   ھانیتزش  وركّز  ). 44  (ص.  الجدیدة"  المعرفة "مھنة

 
 االٔردن  سوريا،  السودان،  من  ٔايضاً  لكن %)، 40 (حوالى  مصر  مثل العربية،   البلدان من معظمهم تقريبًا،   %90 سبتهمن ٔانّ  )2016( كيرات ذكر المهاجرين. من  هم قطر  في العاملين الصحافيين معظم 15

  ولبنان.
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  اإلعالم،  وسائل  ومساءلة  مھنیةلل  أساسیتین  قیمتین   على  عملھم،  على  تؤثّر  أنھا  الصحافیون  یعتبر  التي  للعوامل

   واألخالقیات.   الصحفیة  االستقاللیة  ھما

 

 الصحفیة   االستقاللیة 

et Hamada ( بعملھم  التحكّم على  الصحافیین  قدرة أنھا  على  االستقاللیة   الصحافة"  عوالم  "دراسة عّرفت

2019 al.,،(   ًعالیة  بمستویات  یتمتعون   أنھم  یشعرون   العالم  حول  الصحافیین   أنّ   كاشفة  ً   االستقاللیة  من  نسبیا

 متدنیة  مستویات  عن   اإلبالغ  إلى  میالً   أكثر  ھم  استبدادیةً   األكثر  الدول  من   الصحافیین   أنّ   اإلقرار  مع  التحریریة،

 السیاسیة.  اللیبرالیة  ذات  الدول  في  العاملین   أولئك  مع  بالمقارنة  التحریریة  االستقاللیة  من 

  السودان،  قطر،  عُمان،  (مصر،  الصحافة"  عوالم  "دراسة  في   شاركوا  لذین ا  العربیة  الدول  من   الصحافیون   اعتبر

  عوالم  "دراسة  تناولتھا  التي  المجاالت   كافة  في  قویة  األخبار  على  التأثیر  موجة  أنّ   المتحدة)  العربیة  اإلمارات

pp. 2019b, al., et Hanitzsch (  الشخصیة)  الشبكات  إجرائیة،  تنظیمیة،  اقتصادیة،  (سیاسیة،  الصحافة"

5.2 Table esp. 132,-103.(  الصحافیون  بھا  شعر  التي  التحریریة  االستقاللیة  تنّوعت  ذلك، جانب  إلى-  

  مستوى   بحسب  الدول،  بین   ملحوظ   بشكل  -التقاریر من   معیّنة  جوانب  على  والتشدید  التحقیقات  اختیار  كحریة

  بالمحتوى   التحكّم  على  أقلّ   قدرةً   یملكون   فیین الصحا  أنّ   عام  بشكل  فیبدو  البشریة.   والتنمیة  الدیمقراطیة  الحّریات

ً   المقیّدة  المجتمعات  في  ینتجونھ  الذي  esp. 159,-133 pp. 2019, al., et Hamada (  أكبر  بدرجة  سیاسیا

146-144 pp. 6.2, Table.(  ًوویلنات  ویفر  عرض  ذلك،  على  بناء  )بین الواسعة الخالفات  )2012 

  أسترالیا، في المجیبین  من  %75  اعتبر حین  ففي  العمل:  من   جداً   لمھّمةا  بالجوانب  یتعلّق   ما في  الصحافیین 

  اإلمارات  في  المجیبین   من   %23  إال  یُعرب  لم  عملھم،  في  ملحوظة  بحریة ینعمون   أنھم  وفنلندا  وكندا،  وبلجیكا،

Willnat, & Weaver (  العمل  في  استقاللیتھم مدى  عن   جداً"  "راضون   بأنھم  شعورھم عن   المتحدة  العربیة

533 p. 38.2, Table esp. 534,-532 pp. 2012,.(  الرئیسیة  النتیجة  عن   البعد  كل  بعیدةً   النتیجة  ھذه  تُعتبر  

ً   سّجال  اللذان   )1994(  وسباركس  سبلیكال  إلیھا  توصّل  التي ً   "تشابھا  صعید  على  الصحافة  مادة  طالب  بین   الفتا

   ).179  (ص.  الصحافة."  في  االستقاللیة   إلى  الوصول  في  رغبتھم

 الصحفیة   األخالقیات

  وتقلیص  الحقیقة قول مثل عامة  أخالقیة  مبادئ  "باحترام ملزمون  فھم  بسلطة،  یتمتّعون   الصحافیون   كان  لما

  في  العربي؟  العالم  إلى  بالنسبة  األمر  ھذا یعني  ماذا  لكن   ).,p. 2019, Ward 307(  األدنى"  حدّه  إلى  الضرر

  جملتھا  ومن   بالدول،  الخاصة  األخالقیات قواعد مدّونات  بین   مقارنتھ  في ألف)، 2003( حافظ   لفت  الواقع،

  والموضوعیة،  والدقة   الحقیقة   مثل  القیمة،  ذات  االقتراحات   أنّ   إلى   والمغرب،  مصر  مثل  عربیة  بلدان   من   مدّونات
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  القواعد  مدّونات في  موثّق   ھو  كما  الجمیع،  علیھ  یتوافق   یكاد  الصحافة،  أخالقیات  من  یتجزأ  ال جزء  "ھي

  العالم  في  شائع  أمر اإلسالمیة  والقیم  التقالید إلى اإلحاالت  أنّ  الدراسة  من   فاستنتج   ).42  (ص.  نیة"المھ

  بالضرورة  "تتأثّر  المسلمة األكثریة  ذات البلدان   في  الصحفیة  األدوار  أنّ  یعني  ال  األمر ھذا  لكنّ   اإلسالمي.

al., et Muchtar (  الصحفیة  لألدوار  مقارنة  دراسة  إلیھ  خلصت  ما  ِوفق   العالم"،  إلى  متمیّزة  إسالمیة بنظرة

ً   شملت   التي  األخیرة  الدراسة  ھذه  أظھرت  ).2017 ً   أیضا   أنّ   اإلمارات)  السودان،  قطر،  (مصر، عربیة  بلدانا

  حین   في  الثقافیة،  -واالجتماعیة  واالقتصادیة،  السیاسیة، بالبیئة  تأثّراً   أكثر  ھي  الدول ھذه  في  الصحافیین   أدوار

ً   الشاملة  "الطبیعة  أنّ  al., et Muchtar ,2017 ( تعقیداً"  االستنتاج  ھذا  تزید  قد  [...]  اإلسالمیة  للمبادئ   نسبیا

570 p..(  عوالم  "دراسة  أي   - القضیة  ھذه حول  بیانات جمعت الدول  بین  مشتركة  دراسة أحدث  وكانت  

  وقطر،  ومصر،  عُمان، في العرب الصحافیین   لدى   الغالب  التوّجھ  ھي "الذاتیة"  أنّ   أثبتت  قد  –  الصحافة"

  الصحافیین   امتثال  بضرورة  16مطلق"  "بشكل  یؤمنون   كانوا  الذین   المجیبین   أكثریة  مع بالمقارنة  والسودان 

   ).p. 2019, al., et Ramaprasad 205(  والسیاق"  الوضع عن   النظر  بغضّ   المھنیة،  األخالقیات  "لقواعد

  تُعتبر  الممارسات  ھذه  كانت  إذا  ما  متسائلةً   األخبار،  جمع  مجال  في  محدّدة  ممارسات  بتقییم  دراسات عدّة  قامت

  ممارسة  وھي  إذن"،  دون   من   األعمال  شركات   أو  بالحكومات  الخاصة  الوثائق   "استخدام  أنّ   فتبیّن   ال.  أم  أخالقیةً 

ً   یلقى  مباشرةً،  السلطة  في  تطعن    ھذه  ىعل  الموافقین   نسبة  أما  العربیة.  الدول من   المجیبین   أغلب  من   اعتراضا

ً   مبررة  اعتبرھا  من   ("أي   الممارسة   %60  وحوالى  قطر  في  %7  بین   تنّوعت  فقد  األوقات")،  بعض  في  أو  دوما

ً   عُمان  في esp. 221,-215 pp. 2019, al., et Ramaprasad (  الصحافة" عوالم  "دراسة لبیانات ِوفقا

8.4 Table(  وویلنات  ویفر  استطالع  بحسب  اإلمارات  في  %7و  )38.5 Table 541,-054 pp. 2012,.(  

ً   ھناك  أنّ   )2021(  وویفر   ویلنات  أفاد  السریة،  المصادر  حمایة  بممارسة  یتعلّق   ما  في   على  عالمي"  "شبھ  إجماعا

ً  %12  إشارة مع  المصادر، ھذه حمایة  ضرورة   المصادر كشف أنّ   إلى  اإلمارات في  الصحافیین   من   تقریبا

ً   %75  عارض  قطر،  وفي   ). 541  -540  (ص.  خاصة  حاالت  في  مبّرراً   یكون   قد  السریة   الصحافیین،  من   تقریبا

ً   ویفر،  منھجیة  على  قائمة  دراسة  في   كما  أبحاثھم،  في  17ملتویة"  "أسالیب  استخدام  على  اللھجة شدید  اعتراضا

  وأُسرھم،  نظرائھم،  ومن   الیومیة،   بالممارسة  المھنیة  األخالقیات  أصول  تعلّموا  أنھم  إلى المجیبین   معظم  أشار

  الدول معظم  في  موجودة  األخالقیات  مدّونات  أنّ   بالذكر  جدیر  ).,Kirat 2016( الدینیة  تنشئتھم خالل ومن 

   ).,Badr, & Pies 2022; Fengler 2022(  العربیة

 
ربعة ِوفقًا  التوجهات الصحافة عوالم دراسة تقيس 16   ).p. 2019, al., et Ramaprasad 204( واالستثنائية الذاتية الوضع،  المطلق،  الحكم هي: بيانات الٔ
 شخصية وثائق  استخدام جديدة،  مصادر  مضايقة  ٔاو  إزعاج ٓاخر،  شخص صفة  انتحال سرية،  معلومات على  للحصول  ثمن  تسديد   السرية، المصادر  كشف هي: لإلبالغ  طرق سبع  )2012( وويلنات ويفر جعال 17

 أي الدراسة، هذه   في الممثلة الوحيدة  العربية الدولة من  المجيبون ٔابدى داخلية.  معلومات على  للحصول  شخص توظيف  إذن، دون من  االٔعمال شركات ٔاو بالحكومات خاصة وثائق  استخدام إذن، دون من
   ).38.5 (الجدول  الطرق  هذه ٔاغلب  على  اعتراضًا  المتحدة، العربية اإلمارات
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  العالمیة   الصحافة   دراسات  ضوء في  العربیة   الصحفیة   المھنیة 

  مع  العالمیة.   الدراسات في  الثابتة  المواضیع أحد  أصبحا  قد  الصحافة  وتعلیم  العربیة  الصحافة  إنّ   القول  یمكن 

al., et Mellado (  الصحافة  لطالب  المھني  التأھیل  حول  مرتقبة  عالمیة  دراسة  تساھم أن   المتوقع  من   ذلك،

n.d. Hanusch, & Mellado 2013;(  المتخصصون   الباحثون   كان   الیوم،   حتى  جدیدة.   وقیّمة  معّمقة  ببیانات  

  من   أجریت  التي  العربیة  اإلعالم   وسائل  ومساءلة  العربیة  الصحافة   حول  باألبحاث  یستعینون   الصحافة  مجال  في

  أخالقیات  مثل العمل،  برامج   من  واسعة مجموعة  أخیرة تحقیقات  غطت  كما المھن.  سوسیولوجیا  منظور

Mesbah & (  االجتماعي  التواصل  وسائل  ومنصّات  )،,Hamada 2020(  واستقاللیتھا  الصحافة

2020 Almujaibel,،(  الصحافة  وتعلیم  )2020 al., et Tahat،(  الصحفي  المھني  التأھیل  في  والتغییرات  

  نقّح   العربیة،  الصحافة   في  المطلوبة  السمات  صعید  على  ). al., et Elmasry 2014(  العربي  الربیع  ضوء  في

  في بما  غیابھا)،  (أو  الذاتیة  الرقابة  عنوان   تحت متنّوعة  قضایا  حول  المؤلّفات  من   مجموعةً  باء)  2003(  حافظ 

,Boutarkha (  المغرب عن   حالة  ودراسات   )،,Vogt, 2003; Nafie 2003(  المنطقة  حول  تحلیالت  ذلك

  "التسلسل سیّما  وال -المھن   نظریة  إلى  استناداً   ذلك،  إلى  باإلضافة  ).,Abdellah 2003(  والجزائر  )2003

  للتأھیل  "مؤشرات  أربعة  )1974(  رید  جّمع  -  )142  (ص.  )1964(  ویلنسكي  بھ  قال  الذي   لألحداث"  النمطي

  جامعي،  مستوى   على  تدریب  بتنظیم  األولى   الخطوة  فتقضي  دراستھ:  محور  شكّل  الذي   البلد  مصر،  في  المھني"

  محور  األخیر  المؤشّر شكّل  نقابة.  فتأسیس  االختصاص، أھل  نموّ  ثم  المتخصصة،   المجالت بروز ذلك یلي

  والصحافة.   والتعلیم،   والھندسة،  والطب،  القانون،  مجاالت  في  رابطاتال  تطّور  طریقة  فراجع  رید،  بحث  تركیز

  تبیّن   اإلطار،   ھذا  في  الصحفي.   المھني  بالتأھیل  للنھوض  عامالً   یُشكّل  بدأ  قد  والتعلیم  ببطء،  تبرز  الصحافة  كانت

  في  مصر  في  مھنيال  التأھیل  عملیة  كبیر،  حدّ  إلى  میّزت،  التي  األبرز  الِسمة  ھي  الرابطات  أنّ   دراستھ  في  لرید

  ضاربةً   النظام، في الرابطات تغلغلت  لذلك،  نتیجةً  ھائلة. سیاسیة تدخالت  ظلّ  في  العشرین، القرن   بدایات

  لكنّ   التقلیدیین.  الصحافیین   من   حصریة  مجموعة  ظھور  إلى  أدى   مما  عقود،  مدى   على  راسخ   بشكل  فیھ  جذورھا

  النقابة حول  بحثھا في )2020( بدر أظھرت كما  ،المفروضة  الحدود یتجاوزون   التقلیدیین   غیر الصحافیین 

 نقطة  الرابطة من  بدر  فتتّخذ  والمستقلین. الرقمیین  الصحافیین  عن   الصادرة  والمطالبات  (الرابطة)  المصریة

  إعادة  ومقترحةً   القوى،   في  اختالالت  وجود  عن   كاشفةً   كمھنة،  الصحافة تعریف  إعادة  مفھوم  لتقارب انطالق 

 الحدود.  رسم

ً   اآلن،  حتى مبیّن   ھو  كما   كبیرة  درجة  على  العربي  العالم  في  للصحافة  المرسومة   الحدود  تكون   ما غالبا

ً   الصحفیة  االستقاللیة  حول  )2018( لمایین   جدیدة  دراسة  طّورت  اإلطار، ھذا  في  التسییس. من  ً   تصنیفا   تحلیلیا
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 كلتاھما  تخضع  فئتین،  ضمن   رجتأُد  والكویت)  والعراق   (مصر  عربیة  بلدان   ثالثة  الدراسة  ھذه  شملت  جدیداً.

  ھذا  في  ).,p. 2018, Meyen 13(  الكویت)  (مصر،  والوطنیة  (العراق)  الزبائنیة  الدولة:  من  مباشر  لنفوذ

,Meyen ,2018 (  الصحافیین"  استقاللیة  بشدّة  و"تقیّد كبیر  حدّ  إلى  اإلعالم  شكل  األیدیولوجیة  تحدّد  السیاق،

19 p..(   ً   أو  اإلعالمیة،   الوسیلة  (كمالك  الصحافیین   واستقاللیة  اإلعالم  حریة  لتقیید  اتأدو  الدول  تملك  ما  فغالبا

  أو  الجیش،  أو  الجنس  أو  الدین  مثل  التقاریر،  في  إلیھا  التطرق   عدم  ینبغي  التي  المحظورات   یحدّد  الذي   المعلن،

  یعتمد  أو  لھ،  لین الموا  والمؤسسات   واألفراد  الدولة  رئیس  ضد  االنتقادات  أشكال  من   شكل  أي   على  رقابة  یفرض

ً   أو  الحمر،  الخطوط   رسم عند  العمومیات   "أقطاب" مع تكافلیة"  "عالقة نسج   خالل  من   )،2015(  لخلیل  ِوفقا

 ھذه ظل في  الصحافیین   استقاللیة  من  تبقّى  ما ویصطدم  ).28  (ص.  المشتركة"  األولویات "وتلبیة  اإلعالم،

  معّرضة تكون   كما  الزھیدة)،  الرواتب ذلك  في ا(بم  الالئقة  غیر  العمل ظروف مثل  أخرى،  بحدود  الظروف

  التركیز  إلى  یتطلّع  ألف)   2003(  حافظ   بأنّ   االعتراف  مع  الصحافیین.  الستقاللیة  العام  الدعم  تراجع  بسبب  للخطر

ً   الصحیح   من   الحّریات،  إلى  یفتقر نظام  في  منفعلة  كجھة  ولیس  فاعل  كعامل  الصحافي  على   الصحافیین   أنّ   أیضا

ً   یعملون   عربيال  العالم  في   تكون   )،,Allsop 2021(  اإلعالم  حریة صعید  على محبطة  ظروف ظل  في غالبا

  ھذا  في  الصحافة.  وحریة  اإلعالم،  وسائل  ومساءلة  المھنیة،  تحقیق   في  النجاح مدى   على  متوقفة  الحّریات فیھا

ً   مرتبطة  المفاھیم  ھذه  أنّ  )2020(  النجار  یذكر  اإلطار،   توقعھا  فیتمّ  لمراقبة، وا المسؤولیة  "بمفاھیم  أیضا

 ).8  (ص.  الصحافة"  حریة لتقییم  كطریقة  وممارستھا

 

 الدراسة  وعینة  منھج

  مساءلة  مفھوم  شرح بغیة  المھن، نظریة  علیھ  تنطوي   الذي   المھني  بالحدس  المتعلّق   البحث  سؤال عن   لإلجابة

  منظّم  استبیان   استُخدم  اإلطار،  ھذا  في  النوعي.   البحث  تصمیم  الدراسة  تتّبع  العربي،  العالم  في  اإلعالم  وسائل

ً   لیسا  والتمثیل  التعمیم  كان   ولما  الصحفیة.  والمھنیة  المھن  نظریة  من   المستقاة  النظریة النتائج  على  یرتكز   ھدفا

  أشار  فكما  النوعي.  البحث  إلجراء  االحتمالیة غیر العیّنات  انتقاء  طریقة  على  االختیار  وقع  فقد  الدراسة،  لھذه

  )،4  (ص.  بطبیعتھ"  ونظري   سیاسي  تفسیري،  االختصاصات،  متعدد  النوعي  "البحث  )،0222(  برینین   إلیھ

م  التي  المصطلحات  "جعل إلى  بساطة  بكل  یھدف  وھو   ومنطقیةً"  مقبولةً  للعالم  نفسھا المجموعات  بھا  تُقدِّ

)7 p. 1991, Pauly, .(  بالبیئة  خاصة  عیّنةم  مھنیة  ِسمات  لفرز   االحتمالیة   غیر  العیّنات  انتقاء  طریقة  استُخدمت  

ً   موجودة، نفسھا، العربیة   وسائل  ومساءلة  الصحافة،  وتعلیم  والصحافة، المھنیة،  دائرة  ضمن   للنظریة، ِوفقا

ً   سؤاالً  وعشرین   اثنین   من  النظریة،  من   المستمدّ  المنظّم، االستبیان   تألّف  اإلعالم. ً   قیاسیا   أربعة على موّزعا

  في  المھنیة  .4  للصحافة؛  األكادیمي  التعلیم  .3  الصحافة؛   دراسات  .2  العربیة؛  البیئة  في  الصحافة  .1(  فصول
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  معیّنة،  مواضیع  في  بحریة  التوسّع  للمجیبین   النوعیة  المقابالت   أتاحت  للصحافة).   العربي  "األكادیمي"  التعلیم

  األبحاث  أنّ و  سیما  ال  خاصةً،   أھمیةً   األمر   ھذا   یكتسي  ). ,Riesmeyer 2011(  الناشئة  الفئات  لتجمیع  محاولة  في

ً   المقابالت  اختیار  تمّ   للتو.  استحداثھا  بدأ  قد  العربي  العالم  في  الصحفیة  والمھنیة  المھن   حول   كطریقة  لوجھ  وجھا

ً   ذلك  ومردّ  البیانات،  لجمع  مناسبة  متعّمق"  "بتفكیر  التحلي  المجیبین   من   تشترط   المقابالت  أسئلة  أنّ   إلى  جزئیا

)42 p. 2015, al., et Ha،(  (الباحث).  المقابالت  یُدیر  شخص  حضور  بالتالي  بیتطلّ   مما   

  العالم  تنّوع  لعكس –  وقطر  المغرب لبنان،  مصر،  ھي  –  الحالة  كدراسات عربیة  دول  أربع  اختیار تمّ 

  كما  والخلیج).  األوسط   والشرق   العربي  (المغرب  مختلفة  عربیة  مناطق   ثالث  على  البلدان   ھذه  توّزعت  العربي:

  (فقد  الشعبیة  الثورات  مع  مختلفة   تجارب  تملك  أنھا  ذلك  على  ِزد  وجمھوریة)  (ملكیة  تلفةمخ  سیاسیة  أنظمة  مثّلت

  زالت  ما  اإلصالح  أجل  من   التظاھرات  أنّ   حین   في  قطر،  عكس  على  عربیة)،  ثورات  والمغرب  مصر  اختبرت

  تتراوح  لفةمخت  مراتب  األربع  الدول  تحتلّ   البشریة،  التنمیة  مجال  في  ).,Masoud 2021( لبنان   في  مستمرة

  ). ,UNDP ,2020 344-345(  (المغرب)  و"متوسطة"  ولبنان)  (مصر  و"متقدّمة"  (قطر)،  جداً"  "متقدّمة  بین 

  )،107  المرتبة  (لبنان،  إشكالي"  "وضع  بین   الدول  أوضاع   فتتراوح  الصحافة،  حریة  معدّالت  إلى  بالنسبة أما

  ؛166 المرتبة (مصر،  خطیر" ضعو"و )،128 المرتبة  قطر: ؛136 المرتبة  (المغرب،  صعب" و"وضع

 تقلید من   ولبنان   مصر  فتستفید  للصحافة،  األكادیمي التعلیم  إلى بالنسبة أما باء).  2021  حدود، بال  مراسلون 

  بفضل  األخیرة  اآلونة  خالل  قطر  في  الصحافة تقدّم وتیرة  تتسارع حین   في  أخرى،  دول مع  بالمقارنة  عریق 

 ). ,Lengauer 2019(  القطاع  على  ھاإغداق  تمّ   التي  الھائلة  االستثمارات

  الوظیفة  شاغلي  كانوا  إذا  خاصة  -للمھن   تعریف  بتحدید  فقط   واحدة  مجموعة  تقوم  أن   المتعذّر  من   أنھ  بما

ً   لكن   أنفسھم،   أو  االجتماع،  علماء  أو  زبائنھم،  أو  الدرس،  قید  بالوظیفة  المتعلقة  األخرى   الوظائف  شاغلي أیضا

ً   المجیبین   اختیار  تمّ   فقد  )،,Freidson 1986(  الدولة   مجال  في  قدرات  )1(  السكان:  من   أنواع  تسعة من   انطالقا

  حاالت   في  األكادیمیة  وغیر  الغالب   في   (األكادیمیة  الصحافة   أو  اإلعالم  دراسات   برامج   أو  الجماھیري،  االتصال

  الغالب  في  (أكادیمیون   الصحافة  أو  اإلعالم،  دراسات  أو  الجماھیري،  االتصال  مجاالت  طالب  )2(  خاصة)؛

  )5(   االجتماعي؛  التواصل  مواد  منتجو  )4(  اإلعالمي؛  المجال  في  عاملون   )3(  خاصة)؛  حاالت  في  ومتدّربون 

  مانحون   )8(  الجمھور؛  عن  ممثّلون  )7(  اإلعالم؛ مجال في  سیاسیون    )6(  الصحافة؛ رابطات  عن  ممثّلون 

  شؤون   في  باحثون   اإلعالم،  حریة مجال  في ناشطون   (مثالً،  أخرى   جھات  )9(  اإلعالم؛  أو  الصحافة  لبرامج 

ً   الباحث  لدى   المعروفین   المصلحة  أصحاب  من   مالئمة  عیّنة  تشكیل  خالل  من   العینات  أخذ بدأ  الجندر).   شخصیا

 كونھا  الثلج   كرة عیّنات  أخذ  اختیار تمّ   الثلج.  كرة  تقنیة  خالل من   العیّنة  نطاق   توسیع یتمّ  أن   قبل  مؤسساتیاً،  أو

  ),p. 2020, Berndt 226(  متخفیة"  "فئات  من   ما  وأنھ  خاصةً   االحتمالیة،   غیر  للعیّنات  ناسبةالم  االستراتیجیة
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  أصحاب  مجموعة فتُعتبر ثانیاً، أما  أوالً.  ھذا  محددة.  استراتیجیات اعتماد  لیتطلب كان   مما  البحث، تصمیم  في

  اختیار  یتیح   مما  محدودةً،  االختیار  علیھا  وقع  التي  العربیة  الدول  في  واإلعالم  الصحافة  تعلیم  عالم  في  المصلحة

  جمیع  وافق   ). ,Berndt 2020( فعال  بشكل  المقابالت  معھم  ستُجرى   الذین   األشخاص   من   األولى  المجموعة

  الحصیلة  فكانت  الحق،  وقت   في  واحد   موعد  إلغاء  مع  المقابالت،  في  المشاركة  على  والتسعین   االثنین   األشخاص

  تأیید  رسالتا  المشاركة   لتعزیز  المستخدمة  التقنیات  من   األربعة.  العربیة  لدان الب  في  أجریت  مقابلة  وتسعین   واحدة

 تعلیم  بقطاعات  الباحث  إلمام  عن   فضالً   عربیة)،  إعالمیة  وشخصیة  الصحفیة  الدراسات   في  أوروبي  باحث  (من 

 بلغ  الذي   ستجابةاال معدّل یُعتبر  المجیبین. لدى   مفضّلة  بیئة  في  المقابالت  وإجرائھ  العربیة،  واإلعالم  الصحافة

99%   ً    ).al., et Ha 2015(  مرتفعا

 عن  التعریف  أو  أسماؤھم تُذكر  أن   دون   من   األسئلة  عن   اإلجابة  بین  االختیار حقّ   المشاركون   ُمنح 

ً   ھویتھم  عن   الكشف  عدم  المجیبین   من   محدود  عدد  ففضّل  باالسم.  أنفسھم   المنطلق،  ھذا  من   عواقب.  أي   من   خوفا

  التسلسل یعكس ورقم  الجنسیة رمز  إلى  استناداً   األشخاص  بین  والتمییز المشاركین  یعجم ھویة إخفاء تقّرر

 "  برنامج   باستخدام  البیانات  تحلیل  تمّ   األولى).  المقابلة  مصر،  إلى  " EGY1"  یرمز  (مثالً   للمقابالت  الزمني

MAXQDA"  )2019 Rädiker, & Kuckartz.(  أو  الفرنسیة، أو  باإلنجلیزیة،  المقابالت أجریت وقد  

  ضمن   الدراسة بھذه  الخاصة  البیانات  جمع  تمّ   حرفیاً.  ودُّونت  اإلنجلیزیة،  العربیة/  إلى  ترجمة مع  باإلنجلیزیة

  أو  نُشرت  لكنھا  .2015و  2013 بین   التقنیة  دورتمونتد  جامعة  في  الصحافة  معھد  دى ل  دكتوراه  مشروع  إطار

ً  وتجري  ).,Lengauer ,2016 ,2017 ,2019 2015( آخر  مكان  في  األولى للمرة ُعرضت  إعادة حالیا

  البیانات،  جمع عملیة بدأت منذ  أنھ  بالذكر  جدیرٌ   الدراسة.   لھذه  األوسع  البحث سیاق  ضمن   وتحلیلھا  معالجتھا

 مع  قویة،  عودةً   الدیكتاتوریة  وسّجلت   العربي،  العالم  في  االقتصادیة  -واالجتماعیة  السیاسیة  الظروف تغیّرت

,2021a; Borders, Without Reporters 2020; Khamis ( 19-كوفید  وباء  بفعل بلّة  الطین  ازدیاد

2020 Storm,(18 . 

 

 النتائج

  -الثقافات   بین   المشترك  -المطلوب  المھني  بالحدس تتمتّع  المھن   نظریة  كانت  إذا  ما  معرفة  إلى  البحث  ھذا  یسعى

 معیّنة  قیمٍ  صعید على وذلك  أفریقیا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة في  اإلعالم وسائل  مساءلة  عملیة  لشرح

 
 108/167 إلى  102 ومن   ؛2021 عام  138/167 المرتبة إلى  2015 عام  )134/167( دولة 167 صلأ   من  134 المرتبة من  مصر،  إلى  بالنسبة االقتصادية،  االستخبارات وحدة   عن الصادر  الديمقراطية مؤّشر تغّير 18
 اتاالستخبار  وحدة  وقطر. المغرب إلى بالنسبة تحّسن لكنه ولبنان  لمصر الديمقراطي  االٔداء  تراجع مثالً  قطر، حالة في 126/167 إلى 134 ومن  المغرب؛ حالة في 96/167 إلى 107 ومن لبنان؛ حالة في

 ومن  ؛166/179 المرتبة إلى  )158/179( دولة 179 من 158 المرتبة من مصر إلى  بالنسبة ،2021و 2013 بين الصحافة حرية تصنيفات وتغّيرت ).2021( المركزية االستخبارات وحدة  )؛ 2015( االقتصادية
  ب).2021 حدود،  بال مراسلون  ؛2016 حدود،  بال (مراسلون  2021  في 128/179 إلى 2013  في 110/179  من قطر حالة في  وتراجع المغرب في  حاله على  بقي  فيما لبنان؛  إلى  بالنسبة 107/179 إلى 101/179
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  العرب  لألفراد یمكن   ھل  السؤال:  یبقى  النظریة،  المناقشة  من   االنتھاء  بعد  بالِسمات.  المھن   سوسیولوجیا  تسّمیھا

  منتجي  أو  والمانحین،  والبیروقراطیین،  االختصاص،  وأھل  والمربّین،  كالباحثین،  االتصال،  مجال  في  العاملین 

  تربطھم  التي  العالقة  یفھموا  أن   المختارة  البلدان   في  الجمھور   من   أشخاص   أو  االجتماعي،  التواصل  وسائل  مواد

   معالمھ؟  ترسیم یمكنھم  وكیف  المفھوم،  بھذا

 عمداً   معّرف  غیر  -المھنة  أي   -للنظریة  األساسي  المصطلح   زال  ما  التنظیر،  من   عقود  مرور  رغم  على

)2003b Evetts, 1955; Cogan, 1964; Wilson, & Saunders-Carr 1964; David,-Ben.(   لن  

  مثل  "المراجع، بعض  تجمیع  تتیح   دالئل  جمع  ولكنھ  عربي،  منظور  من   المسألة   مقاربة  إلى  البحث  ھذا  یسعى

  التجریبي  العالم  في  الظاھرة  تمییز  خاللھا  من   یمكن   التي المحدّدة، الخصائص  أو الِسمات،  أو الصفات،

)31 p. 1986, Freidson, .(  من   مجموعةً   المھنیة؟"  لك  تعني  "ماذا  سؤال  عن   اإلجابات   استدّرت   الغایة،  لھذه  

  الِسمات  حول  بالمناقشة  تماماً،  لیس  لكن   كبیر،  حدّ  إلى  تُذكّر  والتي  عام،  بشكل  ة،المھنی  إلى  تُعزى   التي  الِسمات

   السوسیولوجیة.   النظریة  في  المتنّوعة

ً   المجیبون   یعتقد  )، ,Freidson 1986(  "كعمل"  بالمھن   یتعلّق   ما  في  منتظم  بعمل  تتعلّق   المھنیة  أنّ   أیضا

  قد  المقارنة  الدراسات كانت  ولما  ).1المغرب ،9لبنان   ،8مصر (مثالً،  الھواة  أنشطة  عن   بأشواط   بعیدة وأنھا

  مدخولھم  استكمال  إلى  مراراً،  یحتاجون،  ولكنھم  كامل،  لدوام  یعملون   الصحافیین   معظم  أنّ   على  الضوء  سلّطت

  ال  الدراسة  ھذه عن   المجیبین   أنّ   إلى   اإلشارة  تجدر  )،al., et Josephi 2019(  الصحافة عن   بعید ثانٍ  بعمل

ً   یولي  الذي  بالنھج  یذكّر  مما  )،7المغرب ،25لبنان   ،7لبنان   (مثالً،  عملھم  جّراء  ثروات  كسب  یتوقعون   اھتماما

  على  المجیبون   شدّد   ).,Marshall, 1986; Freidson 1939(  السوسیولوجیة  النظریة  في  الموجز  باآلخرین،

  األھمیة  مع  بالتوافق   )،13قطر  ،10المغرب  ،6لبنان   ،8مصر  (مثالً   الجمھور  إلى  خدمات  المھن  تقدّم  أن   أھمیة

Mancini, & Hallin ;2004 ( ككل  المجتمع أو  الفرد  منھا یستفید  التي  الخدمة  إلى  النظریة  تسندھا  التي

1995 Macdonald, 1964; Hughes,.(  من  عدد  أعرب  كمرجع،  الصحافة  اعتماد مع اإلطار،  ھذا  في 

   ).7قطر  ،10  المغرب  ،16  لبنان   ،8مصر  (مثالً   فیةالصح  الخدمات  لتقدیم  تقدیرھم عن   المجیبین 

  التي  واإلجرائیة،  التنظیمیة  التأثیرات  عن   فضالً   واالقتصادیة،  السیاسیة  السلطات  عن   االستقاللیة  تُعتبر

  أغلب  في  األھمیة  بالغة )،13  قطر  ،10  المغرب  ،15 لبنان   ،11 مصر (مثالً   بعملھم  التحكّم  للصحافیین   تتیح 

ً   تُعتبر  لكنھا  الحاالت، ً  ھدفا   قطر  ،4المغرب ،20لبنان   ،16مصر (مثالً  الیومیة  الحیاة  في المنال صعب مثالیا

,Barber ;1963   (مثالً،  أساسیة  مھنیةً   ِسمةً  االستقاللیة  اعتبار  بشأن   جداً  شفّافة  النظریة  أنّ   مع  ).17

1983 Rueschemeyer, 1976; Moore, 1972; Elliott, 1990; Beckmann, ،(  الدراسات  تكشف  فقد  

ً   المقارنة ً   واقعا ً   مختلفا   مثل  سیاسیاً،  تقییداً   األكثر  المجتمعات  في  الصحافیین  أنّ   فیبدو  العربیة.  البلدان   في  نسبیا
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  بشكل  ویعتبرون   اللیبرالیة، البلدان   في  كما  التحریریة   االستقاللیة من   القدر بنفس  یتمتعون  ال  العربیة،  البلدان 

  األقل  األشخاص  بین   فھم  وبالتالي   )،2019b al., et Hanitzsch(  عملھم  على  رتؤثّ   قویة  عوامل  ھناك  أنّ   عام

  المنطقة،  في  للحریة  المتدنّیة  التصنیفات  یعكس  نحو  على  ).Willnat, & Weaver 2012(  عملھم  عن   رضىً 

ً   الحریة  النعدام  المجیبین   بعض  تقییم  كان    شيء  ھناك  وكان   ).18  قطر  ،17  المغرب  ،16مصر  (مثالً   بدوره  قاتما

  بعض  دافع ذلك، مع ).4(مصر  وظیفتھ" المرء تكلّف  "قد  الصحافة في  االستقاللیة  ممارسة  بأنّ   الیقین   من 

  یجب  باالستقاللیة،   الصحافیین   تمتّع  یعكس  ال  الواقع  أنّ   "فبما  الصحافة.   في   االستقاللیة  مفھوم  تعلیم  عن   المجیبین 

ً   االستقاللیة"،  ھذه  على  الجامعات  تركّز  أن    أنھ  إلى  اآلخرین   المعلّمین   أحد  ولفت  ).10(لبنان   المعلّمین   دألح  ِوفقا

  تتجاوزھا"  أال  بك  یُفترض  التي   الحدود  معرفة  جداً   الضروري   من   كما  االستقاللیة،  تعنیھ  ما  فھم  األھمیة  بالغ  "من 

 تبدأ  عندما  لكن   االستقاللیة.  عن  تتعلّم  أن   "یجب  التالیة:  بالمعادلة  التعھدات  ھذه  الطالب  أحد  یوجز  ).7(المغرب

  المتعلّقة  التعلیمیة  المناھج   من   جزءاً   الصحفیة  االستقاللیة  تُعتبر  ).4(المغرب  بنسیانھا"  علیك  بالعمل،

  نظریة  ضمن   ترسّخت   التي  بقیمھا  المھنة  تلتزم  األخالقیات،  صعید  على  ).1  قطر  ،9مصر  (مثالً   باألخالقیات

  األدبیات ضمن   ثابتةً   وأصبحت  )m,Durkhei 1964; Wilson, & Saunders-Carr 1957  (مثالً   المھن 

 ھذه عن   المجیبین   لدى  كبیر  بتقدیر  األخالقیات  حظیت  وقد  ).,2003a Hafez(  العربیة  الصحافة  تناولت  التي

  (مثالً   والمسؤولیة  والصدق   الحقیقة   مثل  أخرى   أخالقیة  بمبادئ   مستشھدین   األساسیة  قیمتھا  شرحوا   الذین   الدراسة

  ،9مصر  (مثالً  للمھنیة كمرادف  األخالقیات  اعتمدوا  إنھم  بل  ال  )،12قطر  ،51المغرب  ،22لبنان  ،5مصر

  الدراسة  ھذه عن   المجیبین   لسان   على  وردت  المھنیة،  ِسمات  من   كِسمة  األخالقیات،  أنّ   بالذكر  جدیر  ).24لبنان 

  بعض أو  )،15مصر  (مثالً   لألخالقیات رسمیة  مدّونة  اعتماد  ضرورة  إلى التطّرق  خالل  من   متكرر، بشكل

  ).5  قطر  ،7المغرب  ،7لبنان   ،11(مصر  "دعوةً"  ),Gustafson 1982(  المھن   نظریة  تعتبرھا  التي  الجوانب

 باعتباره   المھن،  نظریة  في  )1971(  فریدسون   فیھ طعن   ما  بأنّ   الدراسة  ھذه  في  المشاركین  من   العدید  أفاد  وقد

 ً   استخدموا  كما  الحّریات،  على  مفروضة  اسیةسی  حدود  الواقع  في  ھو  "التجمیلیة"،  الشكلیة  اإلجراءات من   نوعا

  ،2مصر  (مثالً   الفساد واستشراء التعلیم،  في النوعیة  وقضایا القانون،  وحكم  الشفافیة،  انعدام  مثل  عبارات

   اختالفھا.  على  المقارنة  والدراسات  األدبیات  تدعمھ  تقییم  وھو  )،17قطر  ،19المغرب  ،11لبنان 

  الجامعات،  في  ),p. 2006, Brint 110(  ونقلھا"  وإیصالھا  "تولیدھا یتمّ   المھنیة  أنّ   أحد  على  یخفى  ال

  والدرایة  المعرفة  تشمل  التي  الممتدّة  التعلیم  مراحل  في  العتیدون   المھنیون  فیھا  یتطّور  التي  الفكریة البیئة  وھي

ً   الوصف  ھذا  ینطبق   ).1قطر  ،1المغرب ،21لبنان   ،1مصر  (مثالً    ),Bell 7319(  المعرفة  مجتمع  على أیضا

ً  أصبح  الذي  ً   ھدفا ً  سیاساتیا   ركن   المعرفة أنّ   غالب،  بشكل  المجیبون، اعتبر فقد  عربیة. بلدان  عدّة في  طموحا

ً   وشاملة  واألكادیمیة"  األخالقیة  المعاییر  تطبیق  كیفیة "كمعرفة  شاملة  وھي  المھنیة، أركان  من   أساسي   أیضا
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Josephi (  الصحافة"  عوالم  "دراسة  بیانات  إلى  اداً واستن  علیھ،  بناءً   ).1(قطر  االختصاصات  المتعدد بطابعھا

2019 al., et،(  مصر  في  الصحافیین   من  الساحقة  األغلبیة  تابعت  )في  تعلیمھا  %)73(  وقطر  %)96  

ً   وغیرھم.   )2010(  وجوزفي   )1994(  وسباركس   سبلیكال  وصفھا  التي  االتجاھات  یؤكّد  مما  الجامعات،   نسجا

  دروس لمتابعة كمكان   الجامعة أھمیة  عن  عام  بشكل  الدراسة ھذه  في  ون المشارك  تحدّث  نفسھ،  المنوال على

ً   الدراسي   المنھاج  یؤّمن   أن   شرط  )،1قطر  ،11المغرب  ،1لبنان  ،7مصر  (مثالً، المعرفة  على  قائمة  أیضا

  ،22مصر  (مثالً،  األخبار  ُغرف في  والتدریس التدّرج  كفرص  العملیة،  المھارات لصقل  المطلوبة  المساحة

  وكخطوة الجید، التعلیم  تطویر  باتّجاه  منھ  بدّ  ال كدافع األمر ھذا  اعتبار  ینبغي  ).5قطر  ،6المغرب  ،5لبنان 

ً  التي  الدراسیة  المناھج  على التوازن  إلرساء Nawawy,-el ( ملحوظ   بشكل النظریات نحو  تمیل  ما  غالبا

  على  األول  المقام  في  ارتكزت   دفق  للصحافیین،  الجامعي  التعلیم  أھمیة  عن   المشاركین   مدافعة  أسباب  أما  ).2007

  ). 1قطر   ،7مصر  (مثالً،  العملیة  والدرایة  األكادیمیة،  البحث   ومھارات   االختصاصات،  المتعددة  المعارف  تراكم

  التعلّمیة  اإلنجازات  على  إثبات  كونھا  أیضاً،  الشھادات  إلى  التقدیر  بعین   المشاركون   نظر  بل  فحسب،  ھذا  ولیس

  كھوایة مھنتك مع تتعامل ال  "أنك  وإثبات  )،5قطر  (مثالً،  المھنة  أمام  األبواب  تح تف  ووسیلة )،15لبنان   (مثالً،

  (مثالً،  اجتماعیة  قیمة  وكونھا  )،11(قطر  اإلعالمي"  المجال  في  أكثر  بثقة  تحظى  قد  و"أنك  )،6(مصر  فحسب"

  لكنھ المھن،  نظریة مع  للشھادات  التقدیر ھذا  یتوافق  ).7  المغرب  (مثالً،  الرواتب لزیادة وطریقة  )،4مصر

ً   یتعارض ً   تعارضا    ).,Shemberger 2019(  باالستقاللیة  الصحافة  مطالب  مع  صارخا

 تعتمدھا  التي  الذاتیة  الرقابة مستوى  تقدیر  في تتدخل لن   الدولة أنّ  المھن  نظریة  تفترض عام، بشكلٍ 

 فإنّ  ھنا، من   األدبیات. أظھرتھ كما  قویة، دوالً  یضمّ   الذي   العربي العالم  في  الصحیح  ھو  العكس لكنّ   المھن.

  األمر  ھذا یشرح  ال ھنا.  تتجسّد  ال  المستقلّة  والمھن   الدولة  بین   ),Macdonald 1995( التنظیمیة"  "التسویة

  العالم  في  والواقع  جھة، من   والتعلیم  واألخالقیات،  باالستقاللیة،  المتعلّقة المثالیة  االعتبارات  بین  الثغرة فقط 

ً   األمر  ھذا  یشرح  أن  ن یمك  بل  أخرى؛  جھة  من   العربي   بشكل  الدراسة،  ھذه  في  المشاركین   بعض یعتبر  لمَ   أیضا

  الغربیة النظریات بخالف  -مھنیة ِسمة ھو  )2(المغرب  والقانوني" االقتصادي   "األمن   أنّ  وصریح، واضح 

Hawley, & McLeod ;1964 ( مھنیة غیر  بنوداً   الوظیفي  واألمن   الراتب  مثل  عوامل تعتبر  التي  للمھنیة

2012 Willnat, & eaverW .(   

ً   المشاركون   یأتِ   لم   ھذا یُعتبر  ذلك، مع  المھنیة.  ِسمات  من   كِسمة  الرابطات  مساھمات  ذكر  على  طوعا

ً   األمر Parsons, 1964; Wilson, & Saunders-Carr ;1971 (  للمھن   األساسیة  المكّونات أحد  نظریا

1964 Wilensky, ،(   یمیة"التنظ   و"التسویة  الحّریات  توفّر  شرط  )1995 Macdonald, (   والدولة.   المھنة  بین  

ً  متعّمقة أبحاث محور  الرابطات شكّلت ,Hafez, 1970; Baer, 2020; Badr ( العربي العالم في  نسبیا
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1974 Reid, 1996; Krause, 2003b;،(   بدر  أظھر  كما  فالرابطات،  القدیم.  النظام لتثبیت  عامل  أنھا  وتبیّن 

 إنھا  كما  المتمّرسین،  الصحافیین   من   مجموعة بین   االنشقاق   لزرع  قوة  الواقع  في  ھي  مصر،  حالة  في  )2020(

  المجیبین   بعض  شعَر   كذلك،  والمستقلّین.  الرقمیین   كالصحافیین   التقلیدیین،  غیر  الصحافیین   عضویتھا  من   تُقصي

ً   األشدّ  الصحافیین  أنّ   الدراسة ھذه في   ،22لبنان  ،(مثالً   منظّمة  خالل  من  النظراء دعم  من   محرومون  ضعفا

  منافع  عدّة  فتفوتھم  الرابطة،  إلى  االنتساب   بدورھم  الصحافة  لطالب  یحقّ   ال  أنھ  إلى  آخرون   وأشار  ).23لبنان 

  اإلطالق   على  وجود  أي   الصحفیة  للرابطات كان   فإذا  ).5مصر  (مثالً،  الصحافة  بطاقة  على  كالحصول  مھنیة،

  إلنشاء  دعمھم  عن   الدراسة  ھذه  في  المشاركون   یُعرب  قد  )،25قطر  ،12قطر  ،1قطر  (مثالً،  العربیة  البلدان   في

  أخالقیات وتصون   الصحافیین،  حقوق   عن   وتدافع  الذاتیة،  الرقابة  ممارسة  إمكانیة  المھنة  تمنح  مثالیة رابطة

  المشاركون   أصیب  الواقع،   في  لكن،  ). 14قطر  ،21المغرب   ،17لبنان   ،16مصر  (مثالً،  الخدمات  وتوفّر  المھنة،

  ،7مصر  (مثالً،  السیاسیة  األحزاب  أو  الدولة  على  تعتمد ككیانات  الصحفیة الرابطات أداء بسبب أمل  بخیبة

 المناھج   تناقش  ال  یُقال،  "حسبما  ).5(لبنان   مھنة" بتنظیم  یؤمنون   "ال  باتوا  أنھم  أو  )8قطر  ،13المغرب  ،13لبنان 

 تجدید  تمّ   قد  أنّھ  المشاركین،  أحد  ریذك  مصر،  ففي  ).3مصر  (مثالً،  نادراً"  إال  الرابطات  قیمة  الصحفیة  الدراسیة

  وجزء  حكومیة  كرابطة  تُعرف  فكانت  ذلك،  قبل  أما  العربیة.  الثورات  أعقاب  في  ("النقابة")  الصحفیة  الرابطة

  غیر  مستقّل،  صحافي  انتخاب  تمّ   "فقد  الثورات،   بعد  أما  مركزیاً.  دوراً   الدولة  أمن   فیھا  أدى   الدولة،  مؤسسات  من 

ً  یبقَ   لم  االنفتاح  ھذا  لكنّ   ).7(مصر  النقابة  لرئاسة  نزیھة"  انتخابات  إطار  في  محترم،  متحیّز، ,Badr (  مستداما

2020.(   

  العربیة  باللغة مصطلح   اقتراح  منھم  ُطلب  المھن،  إلى  ینسبونھا  التي  العوامل  في  المشاركین   تداول بعد

 تركیبھا  یمكن   أحرف،   ثالثة  إلى  جذرھا  یعود  كلمات  على  العربیة  اللغة  ترتكز  السوسیولوجي.   المھنیة  لمفھوم

   أساسیین:  بمفھومین   ترتبط   مصطلحات  المجیبین   معظم  ففضّل  الطرق.  بشتّى

  أصل (من   مرة  وخمسین  ثماني  ذُكر  الذي  ن)  ه  (م  الثالثي  الجذر  على  المصطلحات من   مجموعة  أول  ارتكزت

  لمفھوم المشاركین  ھؤالء فھم قةطری إلى  األقرب  اإلجابة ھذه  اعتُبرت وقد  باإلجمال). اً مجیب  وتسعین   واحد

ً   ذُكر الذي  ف) ر (ح  الثالثي  الجذر على  ارتكزت  فقد  المصطلحات،  من  الثانیة  المجموعة أما  المھنیة.   تسعا

 عام،  بشكل  الیدویة  الِحرف منھا  المعاني، من   مختلفة  بمجموعة یرتبط  أنھ  المجیبین   إضافة  مع  مرة،  وعشرین 

ً  لكن   اعتماد المجیبین   معظم فضّل  بممارستھا.  المقترن  واالمتیاز  التقنیة أو  یةالعمل  المھارات  بمجموعة  أیضا

  وقد  المھنیة.  مفھوم  اعتمدوا  كما  بمھنة،  للعمل  العامة  الكلمة  فترجموا  أطیافھ، بمختلف ن) ه  (م  الثالثي  الجذر

  فعالً   األجنبي  المصطلح   تعكس  التي  الوحیدة  العربیة  الكلمة  ھي  المھنیة  بأنّ   واضح  بشكل  المجیبین  بعض  أفاد

  الجذر فضّل المجیبین   أحد  لكنّ   ).25(قطر وظیفة  مجّرد  من   أكثر ھي  المھنة  وأنّ   )،9المغرب ،1لبنان  (مثالً 
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  ما  لیشرح  اإلقلیمیة  العربیة  اإلذاعیة  المؤسسات  في  الصحفي  العمل  إلى  إجابتھ  في مستنداً   ف)،  ر (ح  الثالثي

  الخبرة تطلب  الكبرى:  والصحف  الكبرى   القنوات تطلبھ  ما تعرف  الكبرى،  المحطات مع تعمل  "عندما یلي:

  الثالثي  الجذر  على  المرتكز   الیدوي،  العمل  بین   واضح   خط   رسم  المشاركون   تمنّى  عام،  بشكل  الِحرفیة".  وتطلب

  وكان   أخرى.  جھة  من   ن)  ه  (م  الثالثي  الجذر   على  المرتكز  -المعرفة  على  القائم  والعمل  جھة  من   ف)،  ر (ح

ً   األحرف  الثالثیتي  للكلمتین   النھائي  االستخدام  ھوج  في  التفكیر   یستخدم بأنھ أفاد فبعضھم  المجیبین.  بین   شائعا

  األخالقیات مثل  المھنیة  لمفھوم  داعمة  مفاھیم  آخرون   اقترح  حین   في  )،1المغرب  (مثالً، متبادل  بشكل  الكلمتین 

   ).26(لبنان   الجودة  أو )4لبنان   (مثالً،

  خاصةً   العمل،  إلى   لإلشارة  المھنة  مصطلح   على  االختیار  وقع  الدراسة،  ھذه  في  جمعھا  تمّ   التي  التعابیر  على بناءً 

     المھنیة.  مصطلح   عن   فضالً   المعرفة،  على  القائم  العمل

 

 والخاتمة  المناقشة 

 كانت  إذا  وما  -الثقافات  عبر  خاصةً   -المھني  بالحدس  تؤمن   المھن   نظریة  كانت  إذا ما  تبیُّن   إلى  البحث  ھذا  ھدفَ 

  المھنیة كانت  لما  أفریقیا.  وشمال  األوسط   الشرق  منطقة  في  اإلعالم  وسائل  مساءلة  مفھوم  شرح على  منفتحة

 ً   الدول  تدّخل  عدم  ظل  في  الحّریات،  عن   الغربیة  األفكار مع  وتطّورَ   الغربیة، البلدان   في  النور أبصر  مفھوما

  في  خاصةً   والثقافات،  الدول  ھذه  حدود یتعدّى   المھنیة  رتأثی  كان   إذا  ما  حول  سؤال  ُطرح  نسبیاً،  أمیركیة  -األنغلو

  في أي   الثقافتین،  كلتا  في  "القدماء"  إلى تعود  التي  المھن   نظریة  بدایات  إلى  البحث  عاد  نظریاً،  العربي.  العالم

  مع  مثالً،  األمم"،  "ثروة  نشوء  في  المھن   شاركت  )،1776(  سمیث  آدم  إلى  بالنسبة  والعربي.   الغربي  العالَمین 

 تعلیمھا"  عملیة  علیھا  تنطوي  التي  (...)  الكبیرة  والنفقات  الطویل  "الوقت  خالل  من   معارف  من   تحملھ  ما

)478 p. 1776, Smith, Adam.(  عن  عشر،  الرابع  القرن  في  خلدون، ابن   العربي  الفیلسوف  كتب  وقد 

 عن  بعیداً   بقي  المجال  اھذ  لكنّ   ).,p. 2006, Alatas 400(  الوظائف"  أو  المعیشة،  كسب  ُطرق   أو  "الِحَرف،

  وطالبوا  النظریة  عن   الغربیة  الصبغة  إزالة  إلى  عرب  باحثون   بادر  عندما  األخیرة،  اآلونة  حتى  األبحاث  متناول

al., et Tahat 2020; Wok, & Hamada 2014; al., et Elmasry (  العربیة البیئة  على  بتطبیقھا

2020.(     

  دوراً   النظریة، ھذه  إطار  في  تؤدي،  كونھا  المھن،  نظریة  خالل من   الرابطات  موضوع  في  التعّمق  تمّ 

 ً   خالل من   وكذلك  )؛Wilson, & Saunders-Carr 1964( الذاتیة  الرقابة تمارس  مستقلّة  كھیئات  أساسیا

ً   )؛al., et Josephi 2019(  الصحفیة  الرابطات  في  المنتسبین   أعداد  تراجع  تعكس  مقارنة  دراسات   من   وأیضا

,Krause, 1970; Baer, 2020; Badr (  الحدیثة  مصر  وفي  العثماني  العصر  في  طاتالراب  تحالیل  خالل
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1974 Reid, 1996;.(  الصحافة  في  الرابطات أنّ   الدراسة، ھذه  نتائج   عن   فضالً   السردیات، ھذه تفترض  

  وذُكر،  سبق   ماك  والشمولیة.   الذاتیة،  والرقابة  كاالستقاللیة،   المھن،  نظریة  حدّدتھا  التي  المیزات  تعكس  ال  العربیة

ً   الصحافة  تعارض   من   وغیرھا  )، ,Shemberger 2019(  والشھادات  التراخیص   على  الحصول  مسألة  طبعا

,Willnat, & Weaver 1995; Macdonald (  الدولة  مع تنظیمیة"  "تسویة  عقد تتطلّب  التي  التحكّم  آلیات

 مثالً  مستثنیةً   منھا،  جزءاً   بل  المھنة  لتمثّ   ال كونھا  شمولیة،  العربیة  الصحفیة الرابطات  تُعتبر وال  )،2012

  فھي  االجتماعي. التواصل  وسائل مواد  منتجي  من  المتزایدة  والمجموعة  والطالب، المستقلّین، الصحافیین 

  أحزاب   إلى  منتسبة  أو  )،7مصر  ،Issawi,-El 2017; Amin, & Allam 2016(  للدولة"  تابعة  "مؤسسات

  فعالً،  موجودة  كانت  حال  في  أما  ). 25(قطر  اإلطالق   على  موجودة  غیر  أو  )،12  المغرب  ،13(لبنان   سیاسیة

  في  المشاركون  كان   ذلك،  مع  الذاتیة.  الرقابة  على  وقائم  مستقلّ   بشكل  الصحافة  تمثّل  كھیئات  موجودة  تكون   فال

  ممارسةال  الرابطة  دور  السوسیولوجیة،   النظریة  تتوقّعھ  كما  ستؤدي،  التي  الشھادات  نیل  إلى  میّالین   الدراسة  ھذه

,Shemberger (  "تطفلیة"  كونھا  الشھادات  تستبعد  الصحافة  لكنّ  ).,Millerson 1964(  الذاتیة للرقابة

  الشھادات كانت  إذا بل  –  المستقلّة  المھنة عن   ولیس  –  الدولة عن   فقط   تصدر  الشھادات كانت  إذا  إذاً،  ).2019

  األكادیمیة،  الحّریات  إلى األكادیمیین   افتقار  لظ   في  تسییس  كعامل  التعلیمي  النظام  تستغلّ   قویة  دولة  عن   تصدر

,Kunczik 1988; Kunczik, 2011; George & (  المھنیة  بفكرة  فعالً   مضّرة  المیزة  ھذه  فستكون 

2001 Zippel,.(   

ً   وذلك  المھن،  ِسمات من   عنھا غنى  ال  ِسمة  ھي  االستقاللیة  أنّ   المقارنة   والدراسات  األدبیات تعتبر   ِوفقا

 البیانات قواعد  عن   فضالً  األكادیمیة، المصادر  ھذه  لكنّ   الصحفیة.  المھنیة  وكذلك  وسیولوجیة الس  للنظریة

  العربیة  الدول  في  غائبةً   الحریة  أنّ   وتؤكّد  تُظھر  اإلعالم)  (الدیمقراطیة،   الحریة  بتصنیفات  المتعلّقة  المؤسساتیة

  مواٍز،  واقع  توثیق   تمّ   فقد  كبیرة،  بدرجة  تراضاع   دون   من   بقي  األمر  ھذا  أنّ   ومع  البحث.  ھذا  تناولھا  التي  األربع

,Hafez (  كأفراد الصحافیین   واستقاللیة  كمؤسسة  الصحافة  استقاللیة  بین   التمییز  إلى  أساسي بشكل  یستند

2015 Sjovaag, 1976; Moore, 2003b;.(  الصحافیین  بعض  یوسّع  كیف  المؤلّفین  من   عدد  كشف  فقد  

  وابتكار  بمھارة  الحدود  بعض  تجاوز  یمكنھم  وكیف  تقییدیة،  ظروف  ظل  في  كأفراد  استقاللیتھم نطاق   من   العرب

)2021 Høigilt, & Selvik 2012; Ginges, & Pintak 2009; Mellor, 2019; Harb, .(  ھذا  في  

ً   الدراسة ھذه  وثّقت  اإلطار،   أنھم  متمّرسون   وصحافیون   وطالب،  معلّمون، أكّد  فقد المجیبین.  آراء  في  تشابھا

  ینبغي  التي  الحدود  معرفة  جداً   الضروري   من   أنھ "یفھمون   وأنھم  االستقاللیة" تعنیھ "ما  یدرسون و  سیعلّمون 

   ).7(المغرب  تجاوزھا"  عدم
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 "دعوة  وتلبیة )،,Ward 2019(  الحقیقة وقول  باألخالقیات،  السواء على  والصحافة  المھنیة  تلتزم

  في  المشاركین   من   واسعة  مجموعة  نظرفت  ذلك.  شابھ  وما  )، Wilson, & Saunders-Carr 1964(  مشّرفة"

  األزھر جامعة في الجماھیري  االتصال قسم في  طالب  فیھم  بمن  بالغ،  بتقدیر  األخالقیات  إلى  الدراسة  ھذه

ً   تجسّد  قد  األخالقیات  لكنّ   ).12(قطر  لیبرالیة  جامعة  في  أجنبي  ومعلّم  )، 15(مصر  القاھرة  في  اإلسالمیة   قیما

  الممارسات  قیاس  فعند  المقارنة.  الوطنیة  والدراسات  األدبیات  أظھرتھ  كما  تلفین،مخ  أشخاص   إلى  بالنسبة  مختلفة

  "استخدام  مثالً   -السلطات  على  الخناق  تضیّق   التي  التقنیات أنّ   فیبدو  السطح،  إلى  االختالفات  تظھر  الصحفیة،

  التي  العربیة  الدول  في  الغالب  في  مرفوضة -إذن" دون   من   األعمال  شركات  أو  بالحكومات  الخاصة الوثائق 

   ). al., et Ramaprasad 2019(  الصحافة"  عوالم  "دراسة  في  شاركت

 ھذه في واسع  نطاق   على  تقدیراً  تلقى  مھنیة ِسمة  أكثر  لیصبحا  الصحافة  وتعلیم  المعرفة  تطّورت

ً   أصبح   الذي   المعرفة  مجتمع  في  ),Bell 1973(  األساسیة"  "المؤسسة   الجامعي  التعلیم  فیُعتبر  الدراسة.   ھدفا

 ً ً   سیاساتیا   "الھیكل  الجامعة  اعتبار  مع  المعرفة  مجتمع  )1973(  بیل  صّور  اإلطار،  ھذا  في  المنطقة.  عبر  طموحا

,pp. 1973, Bell 245–(  النظریة"  المعرفة وإثراء  ترمیز یتمّ   "حیث  ),p. 1973, Bell 26(  المحوري"

  "كالشخص  والمھنیین   )،,pp. 1973, Bell ,216 212(  الموارد"  "كرئیسة  العلمیة  والكوادر  )،246

  ).,pp. 1973, Bell 127–128(  المركزیة"  "كالموارد  والمعلومات  )،,p. 1973, Bell 127(  المركزي"

  ھذا  لبلوغ   ).,Nolin, 2010; Donsbach 2008(  بالمعرفة  المعني  العامل  الصحافي  یكون   التصمیم،  ھذا  في

  التعلیمیة والمناھج   جھة،  من  باألبحاث  تسلّحةً م  األكادیمي،  مسارھا  سلك  الصحافة تواصل  أن  یجب  الھدف،

   أخرى.  جھة  من   التقنیة  المھارات  تطبیق   عن   فضالً   والنظریة  المجّردة  المعارف  من   المؤلّفة

  بالحدس  تؤمن  المھن   نظریة كانت إذا  ما  یتبیّن  الذي   البحث  سؤال  عن   إجابات  الدراسة ھذه طّورت

  الشرق   منطقة  في  اإلعالم  وسائل  مساءلة  مفھوم  شرح  على  منفتحة  كانت  إذا  وما  -الثقافات  عبر  خاصةً   -المھني

  أظھر  والمعرفة.  والتعلیم،  واألخالقیات،   واالستقاللیة،   بالرابطات،  یتعلّق   ما  في  خاصةً   أفریقیا،  وشمال  األوسط 

  ماتھاوسِ   العربیة،  اللغة  في معتمدة  مصطلحات  ولھا  العربي،  العالم  في  مألوف  مفھوم  ھي  المھنیة أنّ   األمر  ھذا

  العربیة  الخصائص تطّورت  ذلك،  مع  المھن.  سوسیولوجیا  أوجزتھا التي كتلك  كبیر حدّ إلى  علیھا متعارف

  التدخل،  عن   الدولة  امتناع  وفي  الحریة،  ُمثل  في  متجذّرة  المھنیة  كانت  فلما  المھني.  المثالي  بالتصّور  المتعلّقة

  العربیة البلدان   في الحّریات انعدام  أنّ   یبدو لذاتیة،ا للرقابة  المستقلّة  المھن   تمارس  أن   تفترض  كانت  ولما

ً   یشكّل  الدراسة  بھذه  المشمولة ً  عائقا  أنّ   أحد  على  یخفى  وال  السوسیولوجیة.  النظریة  بحسب  المھنیة  أمام  أساسیا

  موتعلی   والمعرفة،  واألخالقیات،   كاالستقاللیة،  بالدراسة،  المشمولة  الِسمات  كافة  على  یؤثّر  الحّریات  انعدام

 بھذا تفي ال المھن  على الذاتیة  الرقابة  ممارسة  مسؤولیة  نظریاً، تتحّمل، التي  الرابطات  أنّ  فتبیّن   الصحافة.
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  التي  -المتخصصة وتقنیتھا  المجّردة  النظریة  المعرفة  أي   -المعرفة  أنّ   الدراسة  ھذه من   یبدو  الواقع،  في  الدور.

  العربي.   العالم  في  المھنیة  ِسمات  من   أساسیة  كِسمة  تظھر  وعبرھا،  الجامعات  في  ونقلھا  وإیصالھا تولیدھا یتمّ 

  أم  المعرفة،  مجتمع  من   أساسي   وركن   الجدیدة،  المعرفة  مھنة  إلى  العربیة  الصحافة  تتحّول  ھل  إذاً:  السؤال  یبقى

 المعرفة؟  على  المرتكزة  الوظائف  فئة  بفكرة  یُختصر  السوسیولوجیة  المھن  نظریة  مفھوم  أنّ 

 

 المستقبل  في  أخرى  ألبحاث  واقتراحات  الدراسة   حدود

  إذا  وما  -الثقافات عبر  خاصةً   -المھني  بالحدس تؤمن   المھن   نظریة كانت  إذا ما تبیُّن   على  الدراسة ھذه  ركّزت

  لھذه لكن،  أفریقیا.  وشمال  األوسط   الشرق  منطقة في  اإلعالم وسائل  مساءلة  مفھوم شرح  على منفتحة كانت

  اللغة لیطال  االستفسار  نطاق   بتوسیع  تراحاالق  ھنا  ومن   اإلنجلیزیة،  اللغة على تركیزھا  منھا  حدود،  الدراسة

 التمعّن   إنّ   ذلك، عن   فضالً   النظریة.  عن   الغربیة  الصبغة  نزع  نحو مھمة  إضافیة  خطوة  سیشكّل  مما  العربیة،

  فھم تعمیق   في  سیساعد  -اإلعالم  حوكمة  خاصةً   -أفریقیا  وشمال  األوسط   الشرق   منطقة  في  الحوكمة في  جیداً 

  اإلطار،  ھذا  في  الصحافة.   وتعلیم  المھنیة  الصحافة   على  وأعوانھا  الدولة  بین   التحالف  ریؤثّ   وكیف  القویة،  الدولة

  یدفعنا  مما  البیانات،  لجمع  سابقة  عملیة  من   استقائھا  بعد  المعالجة،  إلعادة  الدراسة   ھذه  في  الواردة  األدلّة  خضعت

  تعلیم  ممارسة  إلى  بالنسبة  الزمن. مرّ   على  النتائج   لمقارنة  منھ  أجزاء  أو  البحث  تكرار  بضرورة  االقتراح  إلى

  المعرفة  مجتمع  مفھوم  على  بناءً   للصحافة،  أكادیمي   تعلیمي  منھاج  لتطویر  األساس   الدراسة  ھذه  ترسي   الصحافة،

   الجدیدة.   المعرفة  كمھنة  والصحافة  العربي
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 ∗المغرب في اإلعالم وسائل لمساءلة مقیّدةوال الداعمة للعوامل تقییم

��نحمحمد اب  
 الجامعة األمریكیة  في الشارقة

دزا�بوز�ان     
 كلیة االتصال  جامعة الشارقة – الشارقة  

دو�ي ق ك الل�عبد الم   
 جامعة إبن طفیل، القنیطرة - المغرب

 ُملّخص
 

  للصحافة  الوطني  المجلس   ذلك  في  بما  اإلعالمیة،   المساءلة  آلیّات  من   العدید  األخیرة،   السنوات  في  المغرب  أدخل
  الصّحافة  مھنة  وحمایة  اإلخباري   المحتوى   جودة  لتحسین   المھنیة،   والجمعیات  اإلعالمیین   والوسطاء/الموفّقین 

  والعوامل  اإلعالمیّة  المساءلة  بأدوات  صّلةال  ذات  التّصورات  الورقة ھذه  تُحلّل  األخرى.  األھداف من   وغیرھا
 ینبغي كان   إذا ما  تدرس  كما  المغربي.  اإلعالم  قطاع  في  البارزین   الممارسین  لدى   واآلفاق   والتحدیات  الدّاعمة

  منظمة  شبھ  متعّمقة  مقابالت   البحث  ھذا  استخدم  للجمھور.   إضافیة  حمایة  لتوفیر  المساءلة  آلیّات  من   المزید  وضع
  النضال  أن   إلى  النتائج   تشیر  اإلعالمیّة.   المساءلة  ألدوات  تصورھم  حول  المغرب  في  بارزین   ین إعالمی  10  مع
  المساءلة قضایا  كبیر  حد  إلى  وتجاھل  والرقابة   الصحافة  لحریة  األساسیة القضایا على  ركز  قد  الصحافة في

  اإلعالمیّة  المساءلة  آلیّات  من   مزید  إلى  بالحاجة  نوصي  أن   یمكننا  النتائج،  ضوء  على  الذاتي.  والتنظیم  واألخالق 
 أفضل.  بشكل  الجمھور  لحمایة  الفعّالة

 
 المغرب  اإلعالمیّون،  ،الّرقمیة  األخبار  صناعة  اإلعالمیّة،  المساءلة  أدوات  المفتاحیّة:  الكلمات

 
 المقّدمة 

 
 لكن   اإلعالم،  وسائل  مساءلة  لتعزیز  المبادرات  بعض  المغرب  اتّخذ  الجدیدة،  األلفیة  من   األول  العقد نھایة  حتى

  وبدرجة  الصّحافة  حریة  على  ملحوظ   بشكل  التركیز   إلى  اإلعالم  مجال  في  المتخصّصین   دفعت  سلطویّةال  الثقافة

  ذلك،  ومع  . ),Ibahrine, & Kadoussi, El Zaid 2020(  االعالمیّة  والمساءلة  اإلعالم  أخالقیات  على  أقل

  الوطني  المجلس  مثل  اإلعالمیة  المساءلة  أدوات  من   العدید  المغرب   أدخل   )،2011(  العربي  بالربیع  یسمى  ما  منذ

  وحمایة  المعلومات  جودة  لتحسین   المھنیة  للجمعیات   األخالقیات  ولجان   اإلعالمیین   والوسطاء/الموفّقین   للصحافة

   مساءلة  أدوات  تظھر  كبیرة،  قیمة  ذات  اإلعالمیّة  للمساءلة  التقلیدیة  األدوات  تُعتبرھذه  وبینما  الصحافة.  مھنة
 

ي  فاطمة قامت ∗
ي  إلعالما  مرصد من اللوايت

ق اف��ق�ا شمال �ف جمة األوسط وال�ش  محمد ابح��ن و�وز�ان زا�د وعبد المل�ك القدوس نّص  ب�ت
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Viotty, & Mihailidis ;2017 ( االجتماعي التواصل  وسائل  نشاط   سیاق   في  الجدیدة اإلعالم  وسائل

2020 Newman,.(   ّفقط  الباحثون   بدأ ذلك،  ومع  اإلعالمیّة؛  المساءلة بقضیّة األبحاث  من   كبیر قدر اھتم  

Fengler (  الرقمیة  المنصات  على اعتمادًا  أكثر  اإلعالم  وسائل  مساءلة  أصبحت  كیف  استكشاف  في  مؤخًرا

2019 Fengler, 2018; Karmasin, & Fengler, Eberwein, 2014; al., et .( 

  للمساءلة  نقدي   تقییم  لتقدیم  بارزین   إعالمیین   متخصصین   مع  مقابالت  على  نعتمد الورقة،  ھذه  في      

  اإلعالم وسائل  مساءلة  أدوات  كانت إذا  ما ھو الرئیسیة  الشواغل  أحد  الذاتي.  والتنظیم/التّعدیل  واألخالقیّات

  الدولة  تقوم  كیف  لمعرفة   المغرب  في  القانونیة  للبیئة  موجًزا  وصفًا  أوالً   نقدم  اإلعالمیّة.   للمساءلة  كافیة  الحالیة

  وقانون   والنشر   الصحافة  وقانون   للدّستور  سنتعّرض  اإلعالم.  وسائل  بمساءلة  المساءلة،  في  فاعلة  جھة  بصفتھا

  وسائل  مساءلة  أدوات نقدم  ثانیًا،  للبث. المنظمة  والھیئة  اإلرھاب  مكافحة  وقانون   البصري   السمعي االتصال

  المھنیة  والجمعیّات  والنقابات  اإلعالمي الوسیط/الموفّق   الصحافة،  مجلس  وھي الحكومیة؛  یرغ   اإلعالم

 ونناقشھا.  النتائج   ونعرض  الطرق   نشرح  أخیًرا،  الحكومیة.  غیر  والمنظمات

 

 القانونیّة   البیئة 

  ینصّ   أشكالھا".  بجمیع  والتّعبیر  والّرأي   الفكر  "حّریات  2011  لسنة  المغربي  الدّستور من   25  الفصل یكفل  

  القبلیّة"(دستور  الّرقابة  أشكال من   شكل  بأيّ   تقییدھا یمكن   وال  مضمونة  الصّحافة  "حّریة أنّ   على 28  الفصل

  وثوابت  الدّستور  أحكام  نطاق  "في  قیدتین:م جملتین   19  الفصل  یقدم ذلك، ومع  ).2011 المغربیّة،  المملكة

  اإلنسان   لحقوق   الدولیة  االتفاقیات  مع  یتعارض  ما  وھو  )،2011  المغربیّة،   المملكة  وقوانینھا""(دستور  المملكة

 من  منفصالً   فرعًا  القضائي  النظام جعل في  2011  دستور أحكام  أھمّ  أحد  تمثّل  اإلعالم.  بحریة  یتعلق   فیما

 كل بعید  أنھ  كشفت  تحلیلیة نظرة  لكن   اإلنسان.  حقوق   وحمایة  القانون   سیادة دعم  مركز  فھو  وبالتالي  الحكومة،

 ).2018  (زاید،  كافیة  قانونیّة  حمایة  دون   اإلعالم  ترك  مّما  المغرب،  في  االستقالل  عن   البعد

  السجن   أحكام  اءإلغ  ذلك  في  بما  اإلیجابیة،  التعدیالت  من   العدید  2016  لسنة  والنشر  الصّحافة  قانون   أدخل      

  أحكامًا  أیضًا  القانون   یتضمن   للصحافة.   الوطني  المجلس  في  المتمثّلة  التّعدیل؛  ذاتیة  ھیئة  وإنشاء  الصحفیین   بحق 

  حقیقة  من   الرغم  على  الصحیح   االتجاه  في  إیجابیة  كخطوة  القانون   عن   اإلعالن   تم  الرقمي.  اإلعالم  لتنظیم  محددة

  القانون   في  محفوظة  تزال  ال  -  واإلسالم  المغربیة  والصحراء  الملكي  ظامالنّ   –  الثالثة  المحّرمات  مواضیع أن 

   السجن.  إلى  أیضا  یؤدّي   دفعھا  عدم  ولكن   السّجن   عقوبة  محلّ   الباھظة  الغرامات  حلّت  كما  الجدید.
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  قیود ووضع  البرامج   محتویات في  بالتّدّخل  للدّولة تسمح   أحكاما  البصري   السّمعي االتّصال قانون   یتضّمن     

  أال  یجب  والتلفزیون   اإلذاعة  محطات أن  على 9  المادة  تنص  التّجاریّة.   اإلعالم  لوسائل  الخاصّة  الملكیّة لىع 

  الثالثة  الحمراء  الخطوط   وھي  المغربیة  والصحراء  الملكي  والنظام  اإلسالم  على  الوطني  اإلجماع في  تشكك

  على  بالسجن   أحكام  على  القانون  ینص  ال  ذلك،  ومع  منشور.  خطاب أي   في بھ  االلتزام  یجب  معیاًرا تظل  التي

  بث  شركة  في  أسھم  امتالك  مساھم أو  بث  شركة ألي   یجوز  أنھ على  21  المادة  تنص  مخالفات.  حصول  حال

  أكثر  على  السیطرة  من   مجموعة  أو  فرد  أي  منع  ھو  المطلب  ھذا  من   الھدف  أصولھا. من   ٪ 30  إلى  تصل  أخرى 

 ).2018  ،6201  القدوسي،   ؛2014  ید،ا(ز  إعالمي منبر  من 

  قانون   البرلمان   أصدر  البیضاء،  الدار  في  اإلرھابیة  ماي   16  ھجمات  من   أسبوع  بعد  ،2003  ماي آذار/  21  في  

  في  سببا  عتبری  إعالمي  محتوى   أي   على  المشددة  الحكومة   سیطرة  على  شرعیة  القانون   یضفي  اإلرھاب.  مكافحة

  اإلرھاب  القانون   یعّرف  اإلرھاب".   أو  الخوف  أو  العنف  أو  القوة  أو  رھیبالت  طریق   عن   العام  النظام  اضطراب"

  رھاب"،اإل أعمال من  عمل ارتكاب  بقصد  منظمة  تجمعات  أو  جماعات في  ضلوعا"  ویعتبره عاّمة  بعبارات

 ).2017  ید،ا(ز  "أعاله  المذكورة  األعمال  لدعم  إعالن   أو دعایة  ونشر  "إصدار  أدق   وبشكل

  قطاع  لتنظیم )HACA( البصري   السمعي  لالتصال العلیا  الھیئة إنشاء  تم ،2002  أغسطسآب/  31 في    

  المجلس  في  التعیین   عملیة  لكن   المفترض.   استقاللھا  في  للھیئة  القانونیة  السلطة   تكمن   البصري.  السمعي  االتصال

  خمسة  أعضاء،  تسعة  من   مجلسال  ھذا یتكّون   عیبة.مُ   ئھأعضا  تعیین   ومعاییر  البصري   السّمعي  لالتّصال  األعلى

 قبل  من   المتبقیین   العضوین   تسمیة  ویتم  عضوین،  الوزراء  رئیس  یعین   الرئیس.  ذلك  في  بما  -  الملك یعینھم  نھمم

  النھائیة  القرارات  یتخذ  الذي   الجھاز  ھو و  الھكا  داخل  سلطة   أعلى   المجلس  یُعتبر  البرلمان.  غرفتي  من   كل  رؤساء

  في  األعلى  القرار  اتخاذ  جھاز أن   الواضح  من   ،التعیین   عملیة  إلى بالنظر  قانوني.  إجراء  وكل  الترخیص  بشأن 

   ).2021  ،وزاید  أبحرین   ؛7201  ید،از(  الدولة  أیدي   في  یزال  ال  البصري   السمعي  لالتصال  العلیا  الھیئة

 

 اإلعالمیّة  للمساءلة  ة یّالحكوم   غیر  اآللیّات

 اإلعالم  مجلس  الصّحافة/ مجلس

  الذاتي.   التّعدیلا  نحو  انتظارھا  طال  مبادرة  2018  عام  في  للصحافة   الوطني   المجلس  إنشاء  المھنیین   جمیع  اعتبر  

  احترام  وضمان   الصحفیة  الممارسة  رصد  خالل من   الصحافة  مھنة تعزیز  لھا  رئیسي  كھدف  المؤسسة  حددت

  للصحفیین   مھنیة  بطاقات  وتصدر  الصحفیة  نظّماتالم  داخل  والنزاعات  القضایا  تراقب  كما  المھنة.  أخالقیات

 المحترفین.  الصحفیین   یّةوضع  من   المستمدة  المعیاریة  واللوائح   األھلیة  اییرلمع  وفقًا
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  ھذا  یكرس  .األخالقیّات  میثاق  صیاغة  ھي  للصّحافة  الوطني  للمجلس  الذاتي عدیلللت  األولیة المبادرة كانت  

  الحقوق   وكذلك  ةوالنزاھ  واالستقالل  االجتماعیة  والمسؤولیة  المھنیة  المسؤولیة  أساسیة: مبادئ  أربعة المیثاق 

  االنحرافات  حالة  في  وتحاسبھم  اإلعالمیة  والمؤسسات   للصحفیین   لزمةمُ   أنظمة  على  الوثیقة  حتوي وت  المھنیة.

   حقوقھم.  على  التعدي   حالة  في  وحمایتھم  سالمتھم  المقابل  في وتضمن   المھنیة  والجنح 

 

 اإلعالمیّون  الموّفقون

في منابر البث    (ة)إعالمي  (ة)على وجوب وجود موفّق   2005البصري لعام  ینّص قانون االتّصال السّمعي      

لجان داخلیة لألخالقیات. یتمثل دور الموفّق اإلعالمي في   وثائق الترخیص إحداث یتطلّب إصدار  .الحكومیة

خیر  الوساطة بین مؤسسة البّث والجمھور من خالل االستماع إلى االقتراحات وإرسال شكاوى وانتقادات ھذا األ 

في وسائط اإلعالم (الموراي،   قبل المسؤولین التنفیذیین  إلى الھیئات المسؤولة ونقل الحلول المقترحة من 

2017(.   

سعت مؤسستي البّث الحكومیة إلى طرق أخرى للّرد على الجمھور من خالل إنشاء برامج تلفزیونیة       

بعنوان (الوسیط).  شھریا  برنامجا  م" و"األولى"  2" الّرئیسیتین مخصّصة لمناقشة مالحظاتھ. تبّث المحطّتین 

ال یمكن مقاطعة العرض عن ،  یتناول تعلیقات الجمھور واقتراحاتھ فیما یخّص البرامج التلفزیونیة. خالل البث

داف  طریق اإلعالن وال یمكن تمریر أّي محتوى إعالمي مدعوم. وتعدّ مناقشة نوعیّة البرامج التلفزیونیة أحد أھ 

 ).برنامج (الوسیط 

 
 اتحادات ونقابات الصّحفیین المحترفین

 

مستقلّة سنة   كجمعیة مھنیة  للصّحافة المغربیة  النقابة الوطنیة  الوطنیة للصّحافة  (  1963  تأسست  النقابة 

تاریخھا،  . قدّمت النّقابة اإلطار المؤسسي لمعالجة المساءلة اإلعالمیة، لكن بالنظر إلى  ، دون تاریخ)المغربیة

) وبعد  1956ـ1912ظّل تركیزھا مقتصرا على الدّفاع عن الحق في حریة التّعبیر خالل الفترة االستعماریة (

ساھم األعضاء المؤسسون للنّقابة في النّضال الوطني من أجل االستقالل وكانت وسائل   .استقالل المغرب

حركة التحریر  الملكي  اإلعالم آنذاك أداة لخلق التوتر السیاسي بین  النّظام  والمستعمرین الفرنسیین وبین 

 .واألحزاب السیاسیة المعارضة فیما بعد
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شھدت التّسعینیات بدایة التحّرر السّیاسي المغربي. ومن ھنا بدأت النّقابة بمعالجة أخالقیّات الصّحافة. في      

ظروف الصحفیین وتطویر وسائل  ، قامت النّقابة بمبادرات جادّة لتعزیز أخالقیّات اإلعالم وتحسین  1996عام  

 .  اإلعالم المطبوعة

أنشأت الھیئة الوطنیة ألخالقیات الصّحافة وحریة التعبیر وقد كُلفت بوضع مدونة    2002جویلیة    /تموزفي      

ومنظمات  عضوا تابعین للنّقابة الوطنیة للصّحافة المغربیة واتّحاد النّاشرین   23تتكّون الھیئة من  .لألخالقیات

المجتمع المدني واإلعالمیین وھي مستقلّة غیر تابعة ألّي حزب سیاسي أو جھة حكومیة. تتمثل مھّمتھا األساسیة  

في رصد األداء المھني وتقییم اإلنتاج وتعزیز الصّحافة الحّرة والمسؤولة. تعتبر توصیات الھیئة وقراراتھا غیر  

 . الصّحافة محدودًاملزمة قانونًا، لذلك یبقى تأثیرھا على مھنة  

  2011نوفمبر  تشرین الثاني/وعد وزیر االتصال بإصالح اإلطار القانوني أعقاب االنتخابات التشریعیة في       

قانون إنشاء   )ج قانون مكانة الصحفیین المحترفین، )ب قانون المطبوعات والنشر،)  أ  :وذلك بسّن ثالث مراسیم

إنشاء  2018. وفي 2016المصادقة على القوانین بالبرلمان في عام  تمت    .المجلس الوطني للصحافة ، تم 

الذاتي بأھداف حددھا المجلس لنفسھ قصد المساھمة في    المجلس الوطني للصحافة بشكل رسمي كھیئة للتعدیل

حریة  تطویر مھنة الصحافة والدفاع عن حریة التعبیر وتعزیز أخالقیات المھنة. وقد اعتُبَر السّلوك األخالقي و

 .التّعبیر وجھان لعملة واحدة
 

 المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات ذات الصلة بوسائل اإلعالم  

ومسح للمؤسسات   تنفذ منظمات دولیة عدیدة مشاریع لتحسین جودة الصحافة عن طریق إعداد تقاریر وطنیّة    

المجتمع المفتوح سنة    اتاإلعالمیة والقیام بورش مھنیة. نشرت منظمة  مسح "تقریرا بعنوان   2011عمل 

أطلقت الیونسكو مؤخًرا باالعتماد على كفاءاتھا  ).2011  ،رین حبأید وابقلم ز) "اإلعالم الرقمي في المغرب

مؤثر  العمل لتدریب الصحفیین وتمكینھم من االستفادة من الدور ال   ات متعددة التخصصات، بعض البرامج وورش

للمساءلة اإلعالمیة. وقد ترك ذلك تأثیرات أخالقیة على مھنة الصّحافة وذات أھمیّة حاسمة في بّث األخبار  

تقریرا عن مؤشرات تنمیة    2014والمعلومات بشكل موضوعي وغیر متحیّز وشفّاف. أطلقت الیونسكو سنة  

، بصفتھ  "لو داسك"مع    2017حدود سنة تعاونت منظمة مراسلون بال  .وسائل اإلعالم إّال أنّھ لم ینشر بعد

. (لو داسك ومراسلون بال حدود، دون تاریخ)  موقعا إخباریا، قصد تحدید ملكیّة وسائل اإلعالم في المغرب

تعمل منظمات أخرى، مثل الجمعیة المغربیة للصّحافة االستقصائیة والمركز الثقافي الفرنسي والمجلس الثقافي  

عمل    اتنیا) والمعھد الدیمقراطي الوطني (الوالیات المتحدة)، على تنظیم ورشالبریطاني ومعھد جوتھ (ألما

مھنیة لبناء قدرات الصّحفیین والمؤسّسات اإلعالمیة. تضیف ھذه المبادرات قیمة إلى المشھد اإلعالمي خاصّة  
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البیانات للباحثین لكن یبدو أنّھا ال تتجسّد فعلیا في أدوات مؤسّسیّة للحفاظ على المساءلة    فیما یتعلّق بتوفیر 

 ).2021(أبحرین وزاید،    اإلعالمیة

 

 نھجالم 

 

ھذه  الموجودة في وسائل اإلعالم المغربیة واستكشاف المزید من    آلیّات المساءلة اإلعالمیة  من أجل قیاس فعالیة

اإلعالم. استند  محترفین في مجال   10والقضایا والتوصیات، أجرینا مقابالت متعمقة شبھ منظمة مع  اآللیّات  

. كان تركیزنا  آیرش بروست للصّحافة الدولیة  معھدمجھّز من قبل ال  االستبیان   دلیل المقابالت الخاص بنا إلى

لذلك أجرینا مقابالت بشكل أساسي مع محترفین في    ، على التحوالت المؤسسیة المتعلقة بمساءلة وسائل اإلعالم

لتنفیذیین وستة مدیري نشر ومحررین رئیسیین لوسائل إعالم  مناصب علیا، بما في ذلك اثنان من المدیرین ا

جنة المكلفة باالتصاالت العامة. أجریت المقابالت  للبابارزة ورئیس اتحاد للمجتمع المدني وعضو في البرلمان  

باستخدام مكالمات صوتیة ومرئیة امتدت كل منھا ساعة في المتوسط. تم إخفاء ھویة    2020من یونیو إلى یولیو  

شخاص الذین أجریت معھم المقابالت وفقًا التفاقیات السریة. أجرى كل عضو من أعضاء فریق البحث تدقیقًا  األ

دقیقًا في نصوص وتسجیالت المقابلة، وبعد ذلك اجتمع جمیع الفریق عبر اإلنترنت لمناقشة األنماط والمیول  

 والفئات المبینة أدناه.  حاورفي الم  الناشئة للتقارب والتباعد. سھلت ھذه االستراتیجیة صیاغة النتائج 
 

 والمناقشة النتائج

 اإلعالم وسائل مساءلةلِ والمقیّدة الداعمة العوامل

 اإلنسان وحقوق والمجتمع واالقتصاد السیاسة في دینامیكیة تحوالت حالیًا المغرب شھد ،ستجوبینللم بالنسبة   
 المغرب. في اإلعالمیّة مساءلةال لحضور داعمة عوامل أربعة األقل على ھناك الحریات.و

 حضور خالل من الصحفیة. المؤسسات داخل المھنیة الثقافة أھمیة على بیاناالست في نالمشاركو یؤكد أوالً،   
 واإلجراءات باراتاالعت األخبار غرف تزرع التنظیمي، الھرمي والتسلسل المتمیزة والمسؤولیات األدوار

 وجود فوائد تجوبونالمس یدرك م.علیھ المشرفینو زمالئھم تجاه مسؤولین الممارسین تجعل التي الروتینیة
 المھنیة. األخالقیات انتھاك مخاطر إلى باإلضافة مھنیة وثقافة ھیكل

 أدركت قد والصحفیین، والمحررین المالكون ذلك في بما اإلعالمیة، المؤسسات أن على المستجوبون أكد ثانیًا،  
 متطور "جمھور بأنھ الجمھور إعالمي مسؤول یصف والمستخدمین. والمشاھدین القراء ثقة وأھمیة قیمة

 قیقد إخباري محتوى تقدیم اإلعالمیة المؤسسات على یجب جمھورھا، مع ودائمة قویة عالقات لبناء وناقد".
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 احتیاجات لتلبیة الطلب حسب المصممة األخبار زیادة إلى الرقمیة المنصات دفعت ذلك، إلى باإلضافة وموثوق.
 لدیھم. المفضلة واألجھزة المنصّات عبر وذلك الصغیرة الجماھیر من ودةمحد لفئة ورغبات

لھا في خضم النمو الھائل  تحدید مجال عمل  وتنافسي. متنوع إعالمي  مشھد  وجود إلى یشیر  الثالث العامل    

عادة النظر في أسالیبھم القدیمة حول  إ للمنصات الرقمیة، یجب على العاملین في وسائل اإلعالم التقلیدیة،

ممارسة األعمال وإدارة أي منظمة إعالمیة عندما یتعلق األمر بإنتاج وتوزیع المحتوى اإلعالمي الخاص بھم  

و"غوغل  آر اس اس""فایسبوك وتویتر ومواقع تجمیع األخبار مثل    باستخدام وسائل التواصل االجتماعي مثل

وھو موقع إخباري رائد، ھیمنة ھذا النظام س"  ھسبر"). وصف الشریك المؤسس لـ2020رین، حابنیوز" (

نوني إّن أحد  كقال حسن ال".  أخبار فایسبوك"اإلخباري الناشئ عن طریق وسائل التواصل االجتماعي على أنّھا  

 . أھدافھ ھو تمییز موقعھ اإلخباري من خالل توفیر معلومات دقیقة ودمج صیغ الوسائط المتعددة ومنصّة األخبار 

وجود دینامیكیة مؤسسیة غیر مسبوقة في البالد على مدى العقد    المشاركون في االستبیان   یُدركأخیًرا،            

من أحدث التطورات المؤسسیة وأكثرھا أھمیة.    2018یمثّل إنشاء المجلس الوطني للصّحافة سنة    الماضي.

تي لوسائل اإلعالم المغربیة.  وللمّرة األولى في تاریخ اإلعالم المغربي، قدّمت ھذه المؤسسة تجربة للتعدیل الذا

الدّوافع االقتصادیّة   عن  النظر  وبغّض  مھنیة.  جمعیات  بإنشاء  تتعلّق  أخرى  مؤسّسیة  دینامیكیة  وھناك 

واإلیدیولوجیة المتضاربة، فمن المرجح أن تخلق ھذه الجمعیات المھنیة على خلق نقاشا حول استدامة النّماذج  

 .للتّطبیق، وحول جودة الصّحافة والمساءلة اإلعالمیةوقابلیّتھا   یةاالقتصاد
من ناحیة أخرى تتقلّص المساءلة اإلعالمیة بفعل عوامل أكثر سلبیة. فعلى الرغم من انتماءاتھم وتوجھاتھم  

التحریریة المتنوعة، أكدّ األشخاص الذّین تمت مقابلتھم ودون الكشف عن ھویّتھم، على العوامل الكابحة التالیة  

 .الكشف عن ھویتھمدون  

على  و على اإلعانات الحكومیة    تعتمد المنظمات اإلعالمیة المغربیة  األولى ھي ھشاشة النّماذج االقتصادیّة.   

ھذه الموارد یشجع المحسوبیة ا .بشفافیة وإنصافالذي ال ُیوّزع    اإلشھار ویعطل المراقبة   إلداریّةكّل من 

أن تعّض  "ألّن المنظّمات اإلعالمیّة ال تستطیع   واالنتقاد. بذلك فإّن المساءلة اإلعالمیة تتعّرض لتقویض خطیر

التّي تطعمھا الحكومي والمصالح  ".  األیدي  االقتصادي المشروط بالدّعم  للنّموذج  ذلك، یمكن  جانب  إلى 

ا شرط أساسي للمساءلة  االقتصادیة الخاصة وسیطرة الشّركات أن یضعف  ستقاللیة التحریر في حین أنّھا 

 .اإلعالمیة

ال  .  قة والصعوبة التي یواجھھا الصحفیون االستقصائیون للوصول إلى المعلومات ثانیًا، ھوامش الحریة الضیّ  

انون  في المؤسّسات التّنفیذیة واإلدارات خاصّة بعد ق  یمكن للصحفیین المغاربة الوصول بسھولة إلى المعلومات 
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نوعًا من المحظورات الّرسمیة. ثمّ إّن المؤسّسات    13) والذّي یحتوي على  2014الوصول إلى المعلومات (

اإلعالمیة المغربیة ال تمتلك جمیعُھا األدوات والتّقنیات واللّوجستیات المالئمة لالستقصاء. واألھمّ من ذلك أّن 

  صرّ یُ .  دققون في القضایا واألحداث السّیاسیة الحسّاسةالسّلطات تنظر إلى صحفیي التّحقیق بعین الشّك حین ی

مدیر النشر في صحیفة أخبار الیوم على أن الصحفیین راضي والریسوني محتجزون حتى اآلن، لیس بسبب  

  ،ید ا (القدوسي، ز  ستقصائیّةاختالقھا وتلفیقھا ضدھما، ولكن بسبب جرأتھما اال  التي تمّ عن الصحافة  التّھم البعیدة  

 ).  2021ابحرین،  

شخص من مالكي    600لى سبیل المثال، أكثر من  ع   العامل الثالث المعرقل ھو ضعف المؤھّالت المھنیّة.    

نیة وال تزال بعض المدارس  الّرسمي والمؤھالت المھ ن یكوالمواقع اإلخباریة المرخص لھم، ال یتمتّعون بالت

 .ومعاھد الصّحافة تتّبع برامج ومناھج وبیداغوجیات قدیمة

ة إلى اعتماد استراتیجیات النّشر  ورقیّالعدید من الصحف ال  اراضطر  إلى  انخفاض عدد القّراءرابعا، أدّى    

القراء ال یعني عدم االھتمام  . وتقلّص عدد  مداخیل المالیّةالرقمیة أو االختفاء بسبب االنخفاض الكبیر في ال

إّن المغاربة أصبحوا أكثر ارتباطًا وإّطالعًا من أّي  رئیس جمعیة مھنیّة، ، كما یقولبل  ؛بالمحتوى اإلخباري 

اتّجھوا بشكل مكثّف إلى المواقع على اإلنترنت وإلى المنصّات الرقمیة ومواقع التواصل   وقت مضى. وقد 

سلبًا على المساءلة اإلعالمیة (یوجد بین  الھائل للمواقع االلكترونیة اإلخباریةأثّر النّمو  . ومع ذلك،  االجتماعي

موقع في المغرب) ومن بین أكثر المشاكل حدّة، انتشار األخبار الزائفة والتضلیل واالثارة.    3000و  2500

یالء الحدّ  ، یدفع بالعدید من المصادر إل"تسجیالت اإلعجاب"و "نسب المشاھدة"ثمّ إّن سباق الحصول على  

األدنى من االھتمام باألخالقیات عند الممارسة الصحفیة. ونتیجة لذلك، یصبح الرأي العام، الذي یتأثّر أكثر  

مساعد بالنسبة لإلعالمیین   الموثوقة، عامال سلبیا غیر  الصحة وغیر  التي ال أساس لھا من  فأكثر باألنباء 

 .المحترفین 

على     المستجوبون  یتحسّر  المحترفین أخیًرا،  الصّورة االجتماعیّة للصّحفیین  شھدت صورة الصّحفیین   .تدنّي 

تدنّیا ألسباب عدیدة. وقد أشار عدد قلیل من المستجوبین إلى أّن  المحترفین على مدى السّنوات القلیلة الماضیة

كما قال أحد كبار المھنیین    .الصّحافة في المغرب أصبحت مائعة وأّن االحتراف الّزائف أصبح مصدر قلق بالغ

  ، من ھنا أصبحت األخطاء الموجودة في التّقاریر والخطاب"صحفي"لقب    یمكن ألّي كان أن یطلق على نفسھ"

واآللیات تنذر بالخطر في تواترھا وحدّتھا. لقد طغى إیصال األخبار البسیطة والجافة على عمق   اإلعالمي

متابعتھا ھذه   تمّ تالتّحلیل والبالغة من النّاحیة الجمالیة واألسلوب، والواقع أّن قِلة قلیلة من األسماء تعدّ معروفة و

 لغویّة. األیام بفضل كفاءاتھا التحلیلیة وال
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 أدوات المساءلة اإلعالمیة الحالیة  فعالیّة عدم  

المساءلة    وافق المستجوبون على حضور   تعزیز  موجودة ألسباب أخرى غیر  للصّحافة لكنّھا  جمعیات 

اإلعالمیة. في اآلونة األخیرة، كانت ھناك دینامیكیة مھمة داخل جمعیات الصّحافیین ومنظّمات المجتمع المدني:  

ت الكبرى  ومع ذلك، كما یشیر مدیر إحدى المطبوعاتمّ إعادة تنظیم رابطة أسّست سابقا وأنِشئت جمعیة جدیدة.  

  180.000ملیون درھم مغربي، أي ما یعادل    200على اإلعانات الحكومیة األخیرة (  تنافسھم للحصول إنّ "

تناقض مع األھداف المثالیة التي حددوھا  ی  19یورو) لدعم قطاع اإلعالم الذّي تضّرر بشدّة من جائحة الكوفید  
 ".في مواثیقھم

في حمایة الصّحفیین. فشلت أّوالً في توحید جمیع الصّحفیین    تفشلقابات الصّحفیین  أضاف المستجوبون أّن ن  

تحت مّظلة مؤسّسیة واحدة بمھّمة واضحة ومحدّدة جیدًا. ثانیا، إّن أفضل ما یمكنھا القیام بھ ھو كتابة عدّة تقاریر  

مھنیّة أّن: جمعیّة  أكّد أحد المستجوبین وھو رئیس  سنویة عن حاالت إشكالیّة وانتھاكات ضدّ الصّحافیین. 

حتّى على دفع رواتب الصحفیین الذّین یتمّ طردھم ظلما من قبل رؤسائھم.    ،في أحیان كثیرة  غیر قادرةالنّقابات  "

وفي مقدّمة كل ما سبق، ال یمكن االعتماد علیھم على اإلطالق في حمایة الصّحفیین النّاقدین من المضایقات  

 ".اإلداریة

 یرى األشخاص الذین تمت مقابلتھم أن وسائل اإلعالم مساءلة أدوات مثل ھنّ یرى المشاركون في االستبیان أ  

آللیّات المساءلة اإلعالمیّة مثل الموفّقین اإلعالمیین أو الّرسائل وإیمیالت البرید اإللكتروني    قد یكون ھناك وجود

الموّجھة إلى رؤساء التّحریر ونشر التّصحیحات والمنظّمات غیر الحكومیّة العاملة في مجال اإلعالم والجھات  

التّحریر الستة الذ محدود. أكّد رؤساء  ینشرون  المانحة، إّال أّن تأثیرھا  المستجوبین أنّھم  بین  كانوا من  ین 

أّن تأثیر نشر التصحیحات على   الدّقة بعد التثبت منھا ومع ذلك فھم یعتبرون  تصحیحات األخطاء وغیاب 

المساءلة اإلعالمیة ضئیل للغایة. وأّن مدّونة أخالقیات الصحفیین والمدونة الداخلیة ألخالقیات المھنة اإلعالمیة  

ة نسبیا، حیث أكّد أغلبھم أّن ھذه األدوات من شأنھا المساھمة في مزید تحقیق المساءلة اإلعالمیّة  تعتبر أكثر أھمیّ

 إذا ما تمّ احترامھا.

 

 وسائل التّواصل االجتماعي كأداة للمساءلة اإلعالمیّة  

اءلة اإلعالمیّة.  اعتبر كّل المستجوبین أّن وسائل التّواصل االجتماعي، ھي األداة األكثر فعالیّة في تحقیق المس

فمع تصاعد نشاط وسائل التّواصل االجتماعي والمدونات وصحافة المواطن، یُؤدّي المواطنون دورا ھاّما في  

مزید تفعیل المساءلة االعالمیّة. ویبقى "فایسبوك" و"واتساب" و"یوتوب" مواقع الشبكات االجتماعیة األكثر  

ھمة رصد أداء اإلعالمیین، كما یتم اإلبالغ عن ممارسات  استخداما في المغرب. حیث یضطلع المستخدمون بم
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وعندما یتعلق األمر بالرصد المستمر لمدى    علیھا.  سلبیّا  وسائل اإلعالم غیر المھنیة أو غیر األخالقیة والتعلیق 

من األدوات   جودة المضامین اإلعالمیة، فإن االنتقادات على وسائل التواصل االجتماعي تبدو أكثر تأثیرا 

وبما أنھا معززة بمنصات رقمیة مبنیة على تفاعل المستخدمین، فمن   التقلیدیة، حسب قول معظم المستجوبین.

   ھذه األدوات الجدیدة في تطویر المساءلة اإلعالمیة في المغرب وبالتالي تعزیزھا.المرجح أن تزید  

ففي  .  " والمقال اإلخباري في صحیفة األیام مثالین على ذلك M2ویعتبر كل من برنامج "صباحیات" على قناة "

كیفیة استخدام  " مقطعا یشرح للنساء  2M، تضمن برنامج "صباحیات" على القناة التلفزیونیة "2016نوفمبر  

المكیاج لتغطیة آثار الكدمات على الوجھ التي یتسبب فیھا العنف األسري. وقد أثارت ھذه الحلقة موجة من  

االنتقادات واالحتجاجات من قبل مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي، مما أدى إلى إصدار القناة التلفزیونیة  

السمعي البصري، وھي أداة المساءلة اإلعالمیة بالنسبة للقطاع  بیان اعتذار، في حین أن الھیئة العلیا لالتصال  

النتقاد ھذا البرنامج. فالجمھور ھو الذي قام بذلك بواسطة وسائل   اإلذاعي والتلفزیوني، لم تصدر أي بیان 

    التواصل االجتماعي.

سنوات   7تبلغ من العمر  ، أجرى صحفي في صحیفة "األیام" مقابلة مع طفلة یتیمة 2019جانفي  ینایر/ وفي  
مستخدمي وسائل   االنتقادات من  حول تجربتھا مع مقتل والدتھا. وقد أثارت ھذه الحادثة موجة واسعة من 

التواصل االجتماعي والنشطاء الذین استنكروا الممارسات غیر المھنیة للصحفي. وھو ما یعتبر مثاال آخر لقدرة  

     الرقابة على تجاوزات الصحفیین.  المنصات الرقمیة على تزوید الجمھور بآلیات

مؤخرا، نشرت مجلة  المھاجرین من جنوب   "Maroc Hebdo"وفي حالتین حدثتا  إلى أن  صورة تلمح 

إلى المغرب، كما تم اإلعالن عن نیة الحكومة إصدار قانون یقید استخدام   19الصحراء قد جلبوا فیروس كوفید  

ھاتان الحالتان ردود أفعال ھائلة من الغضب والنقد على   أثارت  وقد   .المواطنین لوسائل التواصل االجتماع
وسائل التواصل االجتماعي، اضطرت على إثرھا المصادر اإلعالمیة المعنیة إلى إصدار اعتذارات رسمیة  

  .ن وحتى معاقبة المسؤولی
 

 دور الحكومة في تعدیل وسائل اإلعالم 

 

ھیاكلھا وأشكالھا المتنوعة، یتعین على جمیع المؤسسات اإلعالمیة  ض النظر عن غّ بِ أوضح المستجوبون أنّھُ و

االستجابة لشروط الترخیص واإلنشاء والتشغیل وكذلك للمتطلبات الفنیة والمتطلبات البیروقراطیة التي تشدد  

التصال  العلیا ل والھیئة وزارة االتّصاالت ووزارة الصّناعة والتّجارة علیھا اإلدارات الحكومیة المختلفة مثل
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المواثیق القانونیة مثل القانون الجنائي وقانون الصحافة  وأضافوا أّن   والمركز السینمائي. السمعي البصري 

المعلومات إلى  للوصول  المنظم  والقانون  الممارسة الصحفیة    ، تضعوالنشر  لتطبیق  إرشادات صارمة 

ھذه األدوات الحكومیة المخصصة لتعدیل  ، فإن ستجیبین ووفقا لجمیع الم. للمؤسسات اإلعالمیة"  الصحیحة"

كما أن اإلجراءات البیروقراطیة    اإلعالم ال تدعم المساءلة اإلعالمیة بقدر ما تقیدھا، فھي ال تدعمھا وال تمنعھا.

المعقدة والقوانین الملزمة، التي ال یمكن تغییرھا بشكل قاطع، تمارس الضغط والرقابة على الصحفیین وتجبرھم  

 .الذاتیة؛ وھي ال تخدم الصحافة الخاضعة للمساءلة  على الرقابة
 

 الوصول إلى المعلومات  
 

نقطة تمثل قیودًا صارمة    13على    2014یحتوي القانون الذي ینظم الوصول إلى المعلومات الصادر في سنة  

اإلعالم السمعیة  وقد أكد أغلب المستجوبین أن وسائل  ".  األمن القومي"في عالقة بأنواع مختلفة من معلومات  

للدولة تتمتع التابعة  والمواقع اإلخباریة. كما  والبصریة  المطبوعة  اإلعالم  بوسائل  مقارنة  أكبر  بامتیاز 

وسائل اإلعالم المطبوعة الموالیة للنظام والقنوات اإلذاعیة التجاریة والمواقع اإلخباریة بإمكانیة الوصول   تتمتع

 .إلى المعلومات أكثر من غیرھا

 

 االستقاللیّة التّحریریّة 

تستمر   أكد جمیع المستجوبین أن الظروف المالئمة الستقاللیة وسائل اإلعالم لم تتحقق بعد. فال یمكن أن 

التحریریة دستوریة االستقاللیة  ضمانات  ودون  المالیة  االستقاللیة  تحقیق  لحریة   فعلیة دون 

لدیمقراطیة على ترسیخ ثقافة التبعیة والتحیز والصحافة  المؤسسات اإلعالمیة في السیاقات غیر ا وتعمل التعبیر.

ال یمكن مساءلة الصحفیین عن مدى جودة نقلھم لألخبار  أكّد كذلك رئیس تحریر أنّھ "الھاویة وغیر المحترفة.  

في حین أن القوانین الحالیة تمنعھم من ذلك. فاالفتقار إلى صحافة قائمة على أخالقیات المھنة في المغرب ھو  

  النّقص في الدّیمقراطیّة".جة  نتی
 

 التّعدیل الذّاتي لوسائل اإلعالم 

رغم أن التعدیل الذاتي لوسائل اإلعالم ھو مشروع قید التنفیذ، على األقل خالل العامین الماضیین، إال أن   

اللجوء إلى المدّعین العامین والمحاكم ال یزال ھو القاعدة. فبعد عامین من إنشاء المجلس الوطني للصحافة، ال  

وافق المستجوتون  في السجن حالیًا.   الیزال بعضھمیزال العدید من الصحفیین یَْمثلون أمام المحاكم، كما أن  
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ستراتیجیة جدیدة إلسكات األصوات األكثر انتقادًا دون إثارة انتقادات من منظمات الالدولة   يتبنّ  على حقیقة

اتھامات بتوجیھ  تقوم  الدولیة. حیث  الشخصیة،   حقوق اإلنسان  جرائم متعلقة بحیاتھم  للصحفیین بارتكاب 

الج فضح الحیاة الخاصة للصحفیین  كاالغتصاب أو  نس خارج الزواج أو حتى اإلجھاض. وتعتبر عملیة 

السلطات إلسكات الصحفیین  منذ صدور قانون اإلعالم الذي تم   "المعارضین" استراتیجیة ممنھجة تنفذھا 

نظرا الستبدالھ عقوبة   2002من قانون   ، والذي یعتبر أكثر تقدمیة2016الحصول علیھ بشق األنفس سنة 

 .لسجن بالخطایا المالیةا
 

 االستبیان على الُمجیبین توصیات 

من أجل تحسین المساءلة اإلعالمیة وتعزیزھا، یوصي المستجوبون باعتماد مقاربة متعددة األطراف، حیث        

یتحمل جمیع األطراف المعنیین من المؤسسات اإلعالمیة ومؤسسات المساءلة اإلعالمیة والصحفیین نصیبًا من 

، أكّد المجیبون على استدامة النموذج االقتصادي لوسائل اإلعالم ومزید  بالنسبة للمؤسسات اإلعالمیة.  المسؤولیة

االستثمار في التكنولوجیّات الّرقمیّة. كما أنّھم نادوا إلى استعادة مھام المسؤولیّة االجتماعیّة والدّور الّرقابي  

 ة على الحاجة لتحسین الظروف االجتماعیّة واالقتصادیّة للصّحفیین.للمنظّمات اإلعالمیّة.  وأكّدوا في النّھای

ذاتي ، دعا المستجوبون إلى تبالنسبة لمؤسسات المساءلة اإلعالمیة      د بتدخل الدولة.  قیّمُ   غیرفعلي ونظیم 

دوا دعوتھم إلى استقالل وسائل اإلعالم  على وضع وتنفیذ وضع میثاق شامل ألخالقیات المھنة. وجدّ  وأصّروا

 عن النفوذ السیاسي والمصالح االقتصادیة. 

بالصّحفیین، أوصى المستجوبون على     ستعادة  ال  التدریب المھني المستمر وتطویر المھاراتوفیما یتعلّق 

االستجابة لمتطلبات وتوقعات  . كمت أكّدوا على أھّمیة  داقیة لألخبارصورة الصحفیین كمصدر موثوق وذي مص

بناء القدرات لتجاوز الطابع الفوضوي الذي تتسم . أخیرا، ناشدوا الصّحفیین للمشاركة في  الجمھور المعقدة

 .  الرقمیة التكنولوجیات بھ

 

 الخالصة 
     

النتائج التي توصلنا إلیھا إلى أنّ    بالنّظر د وجود مؤسسات وأدوات للمساءلة اإلعالمیة ال یكفي جرّ مُ   تشیر 

السّل واالقتصادیة  لمأسسة  واالجتماعیة  والسیاسیة  االجتماعیة  السیاقات  وكذلك  المغربیة  للسیاسة  طحیة 

المجتمع    جمعیّاتو  عدیلعلى إنشاء ھیئات ذاتیة الت  أن تُوافق . یمكن للدولة، تحت حمالت الضغط،  صّحفیین لل

إن إحدى آلیات    .على الرقابة واإلشراف والتغطیة من أعلى  في الوقت ذاتھ  النقابات العمالیة مع الحفاظ المدني و
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في المغرب ھي شرط وجود ممثل حكومي في دوائرھا التنفیذیة، مما    المساءلة اإلعالمیّةمراقبة الدولة ألدوات  

 القصوى.  یحد من اتخاذ القرار المستقل ویثیر إمكانیة المالحقة في الحاالت

ھیئة الذاتي لوسائل اإلعالم مثل    تّعدیلھناك ممارسة أخرى غیر دیمقراطیة تتغلغل في األدوات الرئیسیة لل  

وھي الترشیح من أعلى إلى أسفل بدالً من االنتخابات    المجلس الوطني للصّحافة و  االتّصال السّمعي البصري 

عیق عمل الصحفیین وتجعل  القمعیة لوسائل اإلعالم ال تزال تُ التمثیلیة لبعض مدیریھا التنفیذیین. كما أن األنظمة  

موجھة نحو اإلدارات والمحاكم بدالً من المجتمع والمھنة. في نھایة المطاف، بالنسبة لمعظم الصحفیین،    مخاوفھم

 الذاتي.عدیل  تعتبر الرقابة الذاتیة تحدیًا وشیكًا أكثر من الت

مخاوفھم نحو ممارسات الكفاف    ھُوجّ تُ   الھشّةجتماعیة واالقتصادیة  أما بالنسبة للصحفیین، فإن ظروفھم اال  

والحفظ أكثر من التقاریر المھنیة والصحیحة. باإلضافة إلى ذلك، فإن وعیھم بعدم القدرة على التنبؤ بالبیئة 

جبرھم على الرقابة الذاتیة (القدوسي،  والنقد ویُ  ستقصاءاالجتماعیة والسیاسیة السائدة یشل قدرتھم على اال

 لمواطنین.للمراكز السیاسیة والقانونیة ولیس  ل  االستجابة  ) وإعادة توجیھ التزامات2020

ھناك تحدیات إضافیة تؤثر على جودة ومساءلة اإلعالم الرقمي المغربي. غیرت رقمنة وسائل اإلعالم نماذج    

مساءلة  ال األمر الذي كان لھ انعكاسات سلبیة على جودة الصحافة و  ،وعملیات إنتاج المعلومات ونشرھا وتسییلھا

أدّى االعتماد الھائل على الشركات الّرقمیة العمالقة مثل غوغل في المغرب. باإلضافة إلى ذلك،    یّةعالماإل

منافذ األخبار المغربیة    وآبل وفایسبوك وأمزون وتویتر ذات اإلیرادات المستندة على الخوارزمیّات على إجبار

عالوة على ذلك فإّن ھذه األنماط .  ودة والمصداقیةالجالتّنافس على  بدالً من   الظّھور المكثّفعلى التنافس على  

كما أنھا تضر بالصحفیین من خالل جعل  .   بالمواقع اإلخباریة المحلیة من حیث تدفقات اإلیراداتالجدیدة تضّر  

للصحفیین ووسائل    واالستدامةستقرار  اال  إّن غیاب.  أكثر ھشاشة  ةواالقتصادیّ  ةواالجتماعیّ  ةعھم المھنیّاوضأ

على    سیتفّوق بالتّأكید  االقتصادیّة لوسائل اإلعالمنماذج  الالمخاوف بشأن اإلیرادات واستمراریة    وتزاید،  اإلعالم

 بشأن الجودة والمصداقیة المھنیة.  حاجة والتّخوف ال

لدیھا في الختام، یمكن اعتبار المغرب أحد البلدان القلیلة جدًا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا التي      

مثل    آلیّاتمؤسسات و والمجلس الوطني  للمساءلة اإلعالمیة  السمعي البصري  المستقلّة لالتّصال  الھیئة 

؛ ومع ذلك، فإن مراقبة الدولة واالفتقار إلى الحریة الحقیقیة واالستقالل یعیقان فعالیتھا. لقد أثبتت للصّحافة

غیر قادرة على خدمة  ة لالتّصال السمعي البصري الھیئة المستقلّ السنوات األخیرة، على سبیل المثال، أن  

الجماھیر والمؤسسات بخالف الحكومة والدولة. أما بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة، فال یزال من السابق  

ومدى فعالیتھ في مساءلة الصحفیین والمؤسسات اإلعالمیة أمام المجتمع والمھنة    ئھ التّعدیليألوانھ تقییم أدا
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ارات والمحاكم. ومع ذلك، فإن اآلفاق الحقیقیة الوحیدة للمساءلة الفعالة لوسائل اإلعالم یتم الحفاظ  ولیس أمام اإلد

 الجماھیر التي تم تمكینھا رقمیًا.  خاللعلیھا، في الوقت الحالي من  
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 المساءلة  اإلعالمیّة في لیبیا

 
   غالم خالد

 كلیة الفنون واإلعالم، جامعة طرابلس. لیبیا
 

   الُملّخص
 .2020  إلى  2011 من   لیبیا  في  اإلعالمیة  المساءلة  وضع  على  الضوء  تسلیط   إلى  الورقة  ھذه ھدفت  
  مساءلة  وضع  الورقة  تتناولو  لیبیا  في  القذافي معمر قیادة أنھت التي فبرایر ثورة بدایة  مع  الفترة  ھذه  تبدأ  

  مدى   على  اللیبي  السیاسي  المشھد  حول  العلمیة  األدبیات  ستعرض وت  وأدواتھ  وتحدیاتھ  وممارساتھ  اللیبي  اإلعالم
  على  السیاسیة  السیناریوھات ھذه  أثرت  وكیف  القذافي،  نظام ظل  في  أقل  وبدرجة  الماضیة،  العشر  السنوات

 ھناك  أن   النتائج   ظھرتُ     اإلعالمیین.  مسؤولیة  على  تحدیدًا  أكثر  وبشكل  عام،  بشكل  والصحفیین   اإلعالمي  المجال
  السیاسي   زاعالنّ   یوفر  ال  .یّة اإلعالم  مساءلةال  أدوات  اببغی  مصحوبة  اإلعالم،  قطاع  نظمتُ   الةفعّ   لتشریعات غیابا

  أشكال  من   كشكل  االجتماعي،  التواصل  وسائل  فإنّ   ذلك  ومع  اآللیّات،  لھذه  مالئمة بیئة لیبیا  في  الدائر  والمسلح 
  یسمح   اممّ   .لیبیا  في  یّةاإلعالم  مساءلة لل  لةفضّمُ   أداة  إلى  تتحول  اإلخباریة،  اإلعالم  وسائل  جودة  وتقییم  النقاش

 بین اإلعالم  وسائل  سلوك  سوء أو جودة ومناقشة  المختلفة اإلعالم  وسائل ومراقبة  عبیرللتّ  محدودة ریةحُ ب
  للمساءلة  منھجیة  أدوات  إنشاء  إلى  الحاجة  عن   أُجریت  التي  المقابالت  كشفت  المحترفین.  مدونین وال  الصحفیین 
  والتّعدیل للتنظیم  كأداة  نشطة  صحفیین   جمعیّة /  ونقابة  مستقلّ   إعالم  مجلس  مثل  القریب  المستقبل  في  اإلعالمیة

  لیبیا.  في  السیاسي   الوضع  استقرار  الةح  في  إال  الھیاكل هھذ مثل  تطبیق   اآلن  یمكن   ال  اإلعالم.  لوسائل  الذاتي
  ھذهل للتّحضیر  ُمھمّ   الصحافة  كلّیات  في التعلیم وكذلك  الصّلة  ذات  والتدریب  الحالیة األنشطة فإن  ذلك، ومع

 العملیة.
 

 لیبیا  التشریعات،   الصّحفیین،  اإلعالم،  ،المساءلة  المفتاحیّة:  الكلمات
 

 المقدّمة
 

  اإلعالمیّة  الخدمات تحسین   في  األھمیّة  بالغ  دورھا ویُعتبرُ   اإلعالم  وسائل  أداء االعالمیة  المساءلة  ترصُدُ      

  ومع  ).,Bork,-Leppic & Lauk Fengler, Eberwein 2011(  المتلقي  نظر  في  اإلعالم  ھیبة  واستعادة  للجمھور

  دیمقراطیّة  مجتمعات  یتطلّب  اإلعالم  وسائل  لمساءلة معیّنة  معاییر وضع  أنّ  االعتبار بعین   نأخذ أن   یجب  ذلك

  منعدمة  التّشریعات  ھذه مثل  تكون   تكاد  الصّحافة.  لمھنة ُمستقلّة  تعدیلیّة  أو  تشریعیّة  مؤسّسات  فیھا  توجد  مستقّرة

  ةوالثقافیّ   واالجتماعیّة  واالقتصادیّة  السّیاسیة  الخصائص من   العدید  ساھمت  حیث  الحدیث،  تاریخھا  في لیبیا  في

ً   مفھوًما  الحدیث،  اللّیبي  التّاریخ   مراحل من   مرحلة  كل تبنّت  الواقع  في  اإلعالمیّة.  السّیاسات  بلورة  على   مختلفا

   لیبیا  استقالل  مع  األولى   المرحلة   بدأت  ).2016  (األصفر،   المعلومات  إلى  والوصول  والتّعبیر  الّرأي   لحریة

ي  فاطمة قامت ∗
ي  اإلعالم مرصد من اللوايت

ق اف��ق�ا شمال �ف جمة األوسط وال�ش ّ�ة إ� الع��ّ�ة نّص  ب�ت ف  خالد غالم من االنكل�ي
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  وكان   بالمھنیّة،  ملتزمین   الوقت  ذلك  في  الصّحفّیون   كان   سلیمة.   أسس  على  الصّحافة  تأسّست  حیث  ،1951  عام

  كانت  اللیبي.   للمجتمع  والثقافي   واالجتماعي   السیاسي  الحراك  يف  المشاركة   التاریخیة  الفترة تلك  جمھور  بإمكان 

من خالل  مع القضایا المطروحة والتّواصل مع الشّارع اللّیبي ومخاوفھ  لتعامل  ا  على  قادرة  آنذاك  اإلعالم  وسائل

 ).2015حّس المسؤولیّة الذي تفتقر إلیھ الصّحافة الیوم (غالم،  

  القذافي  معمر  العقید  وصول  بعد  1969  عام  حدث  الذي   السّیاسي التغییر  ظلّ   في تغیّر  الوضع  ھذا  أنّ   إّال       

  الخطاب توافق   مدى   ھو  المساءلة  معیار  لیُصبح   .)2013  (جبران، قیادتھ  ظلّ   في  اإلعالم  بذلك  تحّولو  للحكم

  ملزمة.   اجباتو  أصبحت  القذافي  خطابات  أن   لدرجة  الحاكم  النّظام  خدمة  مع  اإلعالمي

  الصحف  ألغیت  عندما  حدث كما  بالقیود،  سمتتّ   مرحلة   ،القذافي نظام  حكم  بعد  اللیبیة،  اإلعالم  وسائل  دخلت      

  العام  الرأي   صفو  تعكیر  بتھمة  صحفیون   سُجن   سنوات،  بخمس  ذلك  وبعد  ).2012  (الطیب،  1972  عام  الخاصة

  إعالن   ذلك  تبع  والتعبیر.  الرأي   وحریة   السیاسي   عالتنو  قلص  الذي   األمر  التحزب،  یجرم  مرسوم  صدور بعد

 نّظامال  أفكار  عن   للتعبیر  حافةالصّ   اتجاه  لتغییر  الرسمي  اإلعالن   وھو  ،1977  مارس  اذار/  2  في  الشعب  سلطة

 ).21  ص  ،2019  طنطوش  ھنشیري،ال  (الشریف،

  ةی إذاع   بمحطات  النظام  یسمح   لم  حیث  والمسموع،  المرئي  اإلعالم  لقطاع  بالنسبة  الوتیرة  بنفس  التغییر  حدث      

  الجماھیریة  إلذاعة  العامة  للھیئة  التّابعة  والمسموع  المرئي  البث  شبكات  على  البث  اقتصر  .ةخاصّ   یّةوتلفزیون

  الغد  قناة  أطلقت  اإلسالم.   سیف  القذافي  نجل  أسسھا  التي  2007  عام  لإلعالم  الغد  شركة  إنشاء  باستثناء  العظمى،

  القنوات  ھیكل  في  2009  أبریلنیسان/  في  دمجھما  تم  وكالھما  الفضائیة،  لیبیا  وقناة  یمان اإل  ،إعالمیّتین   محطّتین 

 ).2014  الغني،  (عبد  للدولة  المملوكة

  المطبوعات  قانون   ھو  باإلعالم  المتعلق   الوحید  التشریع كان   .لھُ  خاضعة  اإلعالم  قّوة  القذافي نظام  جعل  لقد    

یتكّون    ). 2019  لبوم، ا  حیل(ف  القذافي  بنظام  المساس  عدم  إلى  بالكامل  یھدف  كان   والذي   ،1972  لعام  )76  (رقم

مادّة ردعیة وتأدیبیّة وعقابیّة للصّحفیین والمؤسسات اإلعالمیة (األصفر،    28مادّة، من بینھا    51ھذا القانون من  

لمؤبّد واإلعدام. على سبیل  ). وطبقاً لھذا القانون، یمكن أن یؤدّي انتھاك المساءلة اإلعالمیة إلى الّسجن ا2014

المثال، أّي شخص یتجّرأ على الدّفاع عن نظریّات أو قیم تھدف إلى تغییر المبادئ األساسیّة للدّستور الوطني  

أو الھیاكل األساسیّة للنّظام الجماھیري أو اإلطاحة بالبنى السیاسیة أو االقتصادیّة أو االجتماعیّة للدّولة یُواجھ  

 ً ). یتضّمن ھذا القانون على عدّة مواد إیجابیّة تتماشى مع قوانین المساءلة  2019یل البوم (ورد في فح  عقابا

اإلعالمیّة ووفقا للمعاییر الدّولیة، كالتّحقیق في موضوعیّة وصدق وسائل اإلعالم والعمل على التّحقق من صّحة  
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دمت في الغالب لمصلحة نظام ) أّن ھذه الموادّ استخ2016المعلومات قبل نشرھا. ومع ذلك یقول األصفر (

 القذافي.

  اإلعالم  شھد  لیبیا،  في  القذافي   حكم  أنھت  والتي  ،2011  فبرایر  17  ثورة  تلت  التي  ثالثةال  المرحلة   خالل  أّما      

  أنحاء  جمیع  في  والتلفزیونیّة  اإلذاعیّة  والمحطّات  والمجّالت  الصّحف  من   العدید  وإنشاء  إصدار  عبر  كبیًرا  حراكًا

  تراخیص  أي  أو  الصّحافة حّریة على  القیود أنواع  من  نوع  أي   غیاب اإلعالمیّة  الوسائل  ھذه  ستغلّتا  لیبیا.

ً   القدافي  نظام  حّرمھ  الذي   المحتوى   أصبح   .)2012  (الطیب،  مفروضة   إشراف  أو  مراقبة  أي   دون   للجمیع  متاحا

  والمجالّت  الصّحف  من   كبیر  ددع   بین   الخیار  القذافي،  بعد  ما  فترة في  للجمھور أصبح   .األخالقیّة للمعاییر

  ).2015  (غالم،  الجدیدة  والتلفزیونیة  اإلذاعیة  والمحطّات

ً   اإلعالمیّة  المساءلة  غیاب  مع  اإلعالمي التّنوع  ھذا  خلق    من   تحولت  التي  ،اإلعالم  وسائل  في  الفوضى  من   نوعا

  سیاسیة  اأیدیولوجی  منھا لكلّ  متعددة  عسكریة  منظمات  خدمة  إلى  واحدة  ایدیولوجیاو  واحد  لرجل تابعة كونھا

 البیئة في إیجابي تحول  عن  األمریكي  السالم معھد  أعلن   المساءلة، في  النقص  ھذا  من  الرغم  على  .حدّدةم

  حول  آرائھا تقدم  التي  اإلعالم  وسائل  ساھمت  ).Hargreaves & Khalil-Abou, 2015(  الفوضویة  اإلعالمیة

 كیفیة  في  مھًما  دوًرا  تلعب  وبالتالي  الفاعلین،  ھؤالء  عن   جماھیرال  راتتصوّ   تكوین   في  ،األمنیة  الجھات  عیةشر

 لیبیا.  في  األمني  الوضع  رتطوّ   استمرار

  الرحیم  عبد  حكومة   أوالً،  حكومات.  ثالث لیبیا  عرفت  الیوم،  إلى  2011  عام  من   الثالثة،  المرحلة ھذه  في      

  علي  حكومة  ثانیًا،  .2011  نوفمبر  /  الثاني  تشرین   24  في  المؤقت   االنتقالي   الوطني  المجلس  من   بتكلیف  ،الكیب

  االتفاق   عبر  السراج فایز  بقیادة الوطني  الوفاق   حكومة  وثالثًا ،2012 نوفمبر الثاني/ تشرین   14 في زیدان 

  ھیئات  ظھرت  بالمغرب.  الصخیرات  مؤتمر  في  2015  دیسمبر  األّول/  كانون   17  في  عوقّ المُ   اللیبي  السیاسي

 عام  وفي  طرابلس، في  المنتخب العام  الوطني  المؤتمر إنشاء  تم  ،2012  عام  في  الثورة.  بعد  أخرى  شرعیة

  للدولة  األعلى   المجلس   إنشاء  تم  ، 2015  لمؤتمر  مباشرة  كنتیجة  أخیًرا   طبرق.  في  النواب   مجلس  مقر  كان   2014

  في  سیاسیًا  السراج  وفایز  الوطني  الوفاق   حكومة  سیطرة  مع  اآلن،  ةالحكوم  انقسمت  ذلك،  ومع  .2016 عام  في

 الشرق).  (في  والبیضاء طبرق   على  سیطرت  ثنيال هللا  بدع   حكومةو  لیبیا)  غرب  (في  طرابلس

  ھو  أكبرھا  السیاسیة.   الساحة على بالسیطرة ھتمةمُ   أخرى  ھیئات ظھور مع  السیاسي  الوضع تعقید  ازداد    

  والذي   لیبیا،  من   الشرقي   الجزء  في  السلطة  على  یسیطر  الذي   حفتر   خلیفة  المشیر  بقیادة  اللیبي  الوطني  الجیش

  غرب  في  تسیطر  .2019  بریلا / نیسان   في  طرابلس  على  الھجومیة  الحرب   النواب  مجلس  استشارة دون   شن 
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 عندما  2013  عام  طرابلس  في  زیدان   علي  اختطاف  حدّ  إلى  السیاسیة  لطةالسّ  على  حةمسلّ   مجموعات  ةعدّ لیبیا

 للوزراء.  رئیسا  كان 

  تدعم  لمصالحھا.  وفقًا  الحكومات  تدعم  التي  األخرى   الدول  مع  الدولیة  لیبیا  عالقات  أیضًا  التقسیم  ھذا  ویعكس    

  ھذا  أثر  الوطني.  الوفاق   حكومة  19وتركیا رقط  تدعم  بینما  ،البیضاء  حكومة  ومصر  المتحدة  العربیة  اإلمارات

  اللیبي،  الشأن   مع  تتعامل  التي  الخاصة  التلفزیونیة  القنوات  بعض  تتعرض  اإلعالم.  قطاع  على  المشترك  الدعم

Reporting Democracy (  المتحدة العربیة اإلمارات  دولة  من   تمویلھا  بسبب  النتقادات األردن،  ومقرھا

2019 International, ،(  ملكیة  شفافیة  إنّ   تركیا.  إلى  االنتقال  قبل  قطر  من   مبدئیًا  تمویًال   األحرار  قناة  تلقت  ابینم  

 ). 2020  الصحافة،  لحریة  اللیبي  (المركز  موجودة  غیر  اإلعالم  وسائل

  تشریعات  وتنفیذ  سنّ   یمكنھا  حكومیّة  جھة  وجود  عدم  في  الیوم  اإلعالمیّة  للمساءلة  األكبر  التّحدي  یكمن   ُربّما    

  كلّ   تدعي  حكومتین،  إلى  الماضیة  الخمس   السّنوات مدى   على  لیبیا  انقسمت  اإلعالم.  وسائل  لمساءلة ومعاییر

ً  بھا  المعترف  الوطني  الوفاق   حكومة  تقع  الشّرعیة. منھما   المنتخب  البرلمان   بقیادة  واألخرى   طرابلس  في  دولیّا

ً   لیبیا  في  اإلعالم  واقع  أصبح   البالد.  شرق   في  یُمكن   المتصارعتین.  القوتین  ھاتین   إحدى   لخدمة  بالكامل  ُموّجھا

  سامي  الجوھرة  إذاعة  مدیر توقیف مثال،  لیبیا في یحدث ما تُصّور  التي  األخیرة  الحاالت من   عدد نذكر  أن 

  البالد  في  المعیشیة  الظروف  بتحسین   تُطالب  لتظاھرات  تغطیتھ  بعد  2020  أوت/أغسطس  في  الشریف

  أوت/أغسطس  في بنغازي   في  ةبوزریب  إسماعیل  الصّحفي  على  عاما  15  بالسّجن   مالحك  أو  )، 2020(الوسط،

ً   الذاتیة  الّرقابة  الصّحفّیون   بذلك  لیُطبّق   )،2020  (عثمان،  2020    حیاتھم.  على  المحتمل  والخطر  السّجن   من   خوفا

  القوتین   إحدى   اآلن   تخدم  التي  المحلیة،  اإلعالم  وسائل  أداء  على  أیضًا  السیاسي  الصراع  ھذا  أثر       

 لیبیا"  الرسمیة  اللیبیة القناة تدعم بینما  الشرق،  حفترفي  خلیفة  المشیر  یدعم  الحدث  األخرى.  أو المتعارضتین 

  ومعارضون   مؤیدون   أنھم  بإعالنھم  الحزبیة  إلى  اللیبیون   الصحفیون   تحول  كما  الغرب.   في  الحكومة   ،"الرسمیة

 المتحاربة.  لألطراف

) أّن معظم وسائل اإلعالم العمومیّة والخاصّة انساقت وراء انتشار ثقافة  2019(رضا فحیل البوم  یذكر      

العنف والكراھیة في المجتمع اللّیبي. وھذا یعود بطبیعة الحال إلى ارتباطھم بأحد أطراف الصّراع والتّوترات  

بعض ھذه الوسائل  السّیاسیة والحروب التي عرفتھا البالد خالل الخمس سنوات الماضیة، ویتمّ تمویل ودعم 

 
ي  ترك�ا وقعت 19

�ن �ف ي  ��ش
ا  النطاق واسعة وعسك��ة أمن�ة إجراءات ، 2019 نوفم�ب  /  الثايف  الوفاق  حكومة مع البح��ة القضائ�ة للسلطات وتقي�د�

ي  ي  الحرب خالل وذلك طرابلس ومقّرها الوطيف ي  اندلعت اليت
ف  2019 أب��ل �ف ي  الج�ش بني ي  الوطيف ق ومقرە ، حف�ت  خل�فة المش�ي  بق�ادة اللييب   ليب�ا  �ش

.  الوفاق وحكومة ي  الوطيف
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المسؤولة عن تأجیج الصّراع واستمراره في لیبیا وفي بقیّة الدّول   اإلعالمیّة من قبل الجھات اإلقلیمیّة والدولیّة

 .) 2020العربیة التي تشھد صراعات وحروبا سیاسیة كالیمن وسوریا (النّجار،

عیفاً ومشتتاً، مما أدى إلى ظھور  أداء اإلعالم الذي أصبح ھشاً وض علىانعكس ھذا الصراع السیاسي      

مظھرین متعارضین. أوالً، في ظل غیاب المساءلة االجتماعیة والمساءلة اإلعالمیة، ال توجد حالیًا أي حكومة  

.  تنفیذھا أو وسائل إعالم مھنیة أو ھیئة مجتمع مدني لوضع القوانین ووضع معاییر مساءلة وسائل اإلعالم و

یاب لحریة التعبیر ورقابة ذاتیة عالیة لدى الصّحفیین واستحالة انتقاد الفساد والظلم  یسود القطاع الیوم غ ثانیًا، 

اعتقال مدیر إذاعة الجوھرة  مثال على ذلك،  السیاسي في مواجھة العنف ضد الصحفیین والنشطاء السیاسیین.  

اإل  2020 / أوت  سامي الشریف في آب تغطیتھ  بتحسین الظروف   مظاھراتل  خباریّةبعد  تطالب  في لیبیا 

في بنغازي  ة  عاًما على الصحفي إسماعیل بوزریب  15  جن الحكم بالسّو)،  2020المعیشیة في البالد (الوسط،  

الصحفیین ممارسة الرقابة الذاتیة خوفًا    . مثل ھذه الحاالت تفرُض على)2020(عثمان،    2020  وتأآب /  في  

 من السجن وتعریض حیاتھم للخطر.

 

 الحالیة   یّة اإلعالم  مساءلة ال  ومنظمات  ساتمؤسّ 
 

جرت عدّة محاوالت خالل السنوات الثمانیة الماضیة األخیرة سواء على المستوى الحكومي أو عبر محاوالت    

الصّحفیین، من أجل وضع تشریعات وقوانین  مجتمع  و  والمنظّمات غیر الحكومیّة   اإلعالمیّة  ذاتیّة من المؤسسات

الدّولة لھا عالقة بالمساءلة اإلعالمیّة.   أصدر المجلس الوطني االنتقالي  ، 2012في وقرارات على مستوى 

) لسنة  43بشأن إنشاء المجلس األعلى لإلعالم وتعیین أعضائھ. تال ذلك القرار رقم (  2012)  44القرار رقم (

.  2012) لسنة  37الوطنیّة للصّحافة وھیئة اإلذاعة والتلفزیون اللیبیة بالقرار رقم (بشأن إنشاء المنظمة    2012

التّعدیالت ومشاریع   قطاع اإلعالم في لیبیا. ویشمل ذلك وضع  كُلّف المجلس األعلى لإلعالم بإعادة تنظیم 

زمة لمختلف وسائل اإلعالم.  القوانین المنظّمة للعمل اإلعالمي واعتماد مدّونة سلوك مھنّیة ومنح التّراخیص الّال 

كما یتّخذ القرارات اإلداریّة الّالزمة التي تساھم في تسییر كافّة المرافق اإلعالمیّة التّابعة للمجلس األعلى  

 ).2019لإلعالم والنّظر في الشّكاوي الفردیّة ضّد المؤسّسات اإلعالمیّة (رضا فحیل البوم،  

اط اإلعالمیّة، السیّما حول آلیّة اختیار أعضاء ھذا المجلس، مّما أدّى إلى  ثار ھذا القرار جدالً واسعاً في األوس   

عضواً    21. ویتكّون المجلس المنتخب من  2012انتخاب مجلس آخر من قبل الصّحفیین أنفسھم في جوان/یونیو/  

بة العاّمة للصّحفیین  یشرفون على تنظیم اإلعالم اللّیبي ومؤسّساتھ وتحدید مسؤولیّاتھ، باإلضافة إلى انتخاب النّقا

المجلس    . وافق المجلس الوطني االنتقالي على انتخاب أعضاء2012جوان/یونیو  26في اجتماع ُعقد في 
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المجلس األعلى   النقابة العامة للصحفیین اللّیبیین. وأصدرت النقابة قرارات بمنح  األعلى لإلعالم وأعضاء 

اللّیبي بشكل عا القرار رقم (المنتخب حق اإلشراف على اإلعالم  . ومع ذلك یرى 2012) لسنة 58م عبر 

، األمر الذي أدّى إلى وجود  2012لعام    44) ظھور مشكلة قانونیّة فیما یتعلق بإلغاء القرار رقم  2013(اسبیتة،  

 مجلسین إعالمیین متضاربین، كّل منھما یدّعي الشّرعیة مّما أدّى إلى عدم تفعیل كال المجلسین.

  فضاءلل  الوطني المرصد  بإنشاء 2018 لسنة )1625(  رقم  القرار الوطني الوفاق   ةحكوم  أصدرت  كما      

  اإلعالمي،  للعمل  المنظمة  السّلوك  مدّونات  إعداد  ذلك  في  بما  اإلعالمیّة،  بالمساءلة  والمتعلّق   البصري،  السّمعي

  البرلمان   یضع  لمو  اآلن   ىحت  القرار ھذا تنفیذ یتمّ   لم  ذلك  ومع  .لألخالقیّات   المخالفین   بحق   اإلجراءات  واتخاذ

 اإلعالم.  وسائل  مساءلة  بشأن   قانوني  تشریع  أي  لیبیا  شرق   في

بإنشاء المؤسسة اللّیبیة    2020) لسنة  597القرار رقم (  2020سبتمبر    8أصدرت حكومة الوفاق الوطني في    

مشاریع القوانین والتعدیالت المتعلّقة  نفّذ الخطط والسّیاسة العاّمة لمجال اإلعالم وتتولّى اقتراح  تُ التي    لإلعالم

بالعمل اإلعالمي الوطني، ووضع وتنفیذ المعاییر واللّوائح المنظمة لھ بكافّة جوانبھ واتخاذ كافّة التّراتیب  

 الّالزمة لرفع مستوى كفاءتھ وأدائھ بإصدار التّراخیص والتّصاریح الّالزمة لممارسة العمل اإلعالمي. 

وغیاب التّشریعات المنظّمة    2011وي والمربك الذي یعیشھ قطاع اإلعالم منذ عام في ظّل الوضع الفوض    

لھذا القطاع، ارتفعت خالل السّنوات الماضیة بعض األصوات اإلعالمیّة سواء من العاملین في قطاع اإلعالم  

مّ ذلك من خالل العدید من اللّیبیة. وقد ت  یّةمساءلة اإلعالمھیاكل الأو من األكادیمیین، في محاولة لتنظیم وتأطیر  

المحاوالت، بما في ذلك اللّقاءات التي جمعت عدداً من الصّحفیین في عدّة مدن لیبیّة لوضع میثاق شرف مھني  

لكن في ظل االنقسام السیاسي الحالي والحروب األھلیة،     ).2015لإلعالم وإنشاء نقابة للصّحفیین (غالم، 

 ساعي مختلف الحكومات التي ظھرت في لیبیا مؤّخراً.فشلت كّل ھذه المحاوالت، على غرار م

 تنظیم  عبر  المدني  المجتمع  منظّمات قبل من   اإلعالم  وسائل  لمساءلة  أدوات  إلنشاء  أخرى   جھود  برزت كما    

  المنظمات  وبعض  المتحدة  األمم من   بتنسیق   اإلعالمیین   الخبراءو  المحامین و  الصّحفیین   بین   االجتماعات  بعض

   سؤول.والم  ھنيالم  اإلعالم نظمیُ  إعالمي  میثاق   أو  سلوك  مدّونة  إلى  للتّوصل  الجھود  ھذه  خططت  الدولیّة.

ً  الیونسكو  نظّمت     بفترات  تتعلّق   اللّیبیین   للصحفیین  سلوك  مدونة  لوضع 2016ـ2015  مدرید  في  اجتماعا

   ).2019  البوم،  (فحیل  األزمات

 مدتھا  شاملة  تدریبیة  دورة  في لیبیا مناطق   جمیع  من  الیبیً  صحفیًا  40 من   أكثر  شارك  ،2020 عام  أوائل  في    

  والتي لیبیا،  في  المھنیة  الصحافة  لتعزیز  المعلومات  من   والتثبّت  التحقق   فنّ   وأدوات  أسالیب  حول  أسابیع  أربعة

 ). ,Scholz 2021(  األوروبي  االتحاد  مفوضیة من   بدعم  Akademie DW  أجرتھا
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  الصحافة  حریة  لوضع  كمراقبین   اإلعالم  بوسائل  الصلة  ذات  الحكومیة غیر  المنظمات من   العدید  ظھرت      

  مساءلةال  أدوات  من   مختلفة  أشكال  إنشاء  األخیرة  السنوات  في  حاولوا لقد لیبیا. في  2011  عام منذ  واإلعالم

  تمّ   والتي  )www.lofim.org(  المستقلّ  لإلعالم اللّیبیّة  الُمنظّمة  قبل  من   األولى  المحاولة  إجراء تم  .یّةاإلعالم

  وخطاب  المضلّلة   المعلومات  مكافحةل  تدریبیة  عمل  ورش منھا  أنشطة  عدّة تنفیذ  في  وبدأت  2018  عام  إنشاؤھا

 من  عدد  قبل  من   مراجعتھا  تّمت  والتي  اإلعالمي،  المھني  السلوك   لقواعد  مدّونة  المنظمة  أعدّت  كما  ة.الكراھی

ً   لتكون   والدّولیین   المحلیین   نونیین القا  والمستشارین   الخبراء ً   مرجعا   إلى  اإلعالم  مجال  في  العاملین   یوجھ  أساسیا

  المنشأة  الحكومیة  غیر المنظمات  ھذه  بین   من   .أفضل بشكل  مھنتھم  أداء  وكیفیّة  وواجباتھم  وحقوقھم دورھم

  الدّعم  ویقدّم  ،2014  عام  أسّست  والذي   )https://lcfp.org.ly(  الصّحافة   لحریّة  اللّیبي  المركز أیضًا  نجدُ حدیثًا

  یتعّرض  التي  واالنتھاكات  االعتداءات  وتوثیق   رصد  وكذلك  للصّحفیین   المھارات  وتنمیة  والتّدریبات  والمساعدة

  المراجعات  تقدیم  عبر  لیبیا  في  القانونیة  التغییرات  دعمی  أنھ  كما  كبیر  عام  باعتراف  المركز  یتمتّع    الصّحفیون.  لھا

  وسائل  استقالل  وتضمن   الصّحافة ةحری تعّزز جدیدة قانونیّة  تشریعات لسنّ   مقترحات تقدیم وكذلك  القانونیّة

 من   وعدد  لیبیا  في حدیثًا  المنشأة  الحكومیة غیر  المنظمات من   العدید  تعمل  .اإلنسان   لحقوق   واحترامھا  اإلعالم

 الصحفیین   مجتمع  وكذلك  المدني  المجتمع  داخل  الوعي  ةزیاد  أجل  من  أكادیمیین   غیر  المھّمین   المدّربین 

  الدیمقراطیة  لدعم اللیبي  للمركز الصحفیین  حریة  عن  للدفاع اللیبي  المركز  یتبع  یّة.اإلعالم  مساءلةال حول  

  المجتمع  تعبیر  وتعزیز  لمھمشین ا  صوت إیصال  أجل من   2011 عام  في  األخیر  ھذا  ستأسّ  اإلنسان.  وحقوق 

  إلى  المدني  المجتمع ینظر  ). https://lcdhr.org/hesn( لیبیا.  في  اإلنسان   وحقوق   المسؤولة  حافةوالصّ   المدني

  مساءلة  نحو  دةجیّ  خطوة  أنھا  على  یّةاإلعالم  مساءلةال  أدوات  تنفیذ  تحاول  التي  لیبیا  في  الحكومیة  غیر  المنظمات

  في  تغییر  تحقیق  في  المحاوالت  ھذه  معظم  فشلت ذلك،  ومع  المدني.  المجتمع  قطاع وكذلك اإلعالم وسائل

  السیاسي.   واالنقسام  المستمر   راعالصّ   بسبب  ،لألخالقیات وطنیة مدونة  إرساء في  أو  الصلة  ذات  التشریعات

 الصحفیین.  لكلّ   وُملزمة ،لیبیا  في  متاحة  وطنیة  سلوك  مدونة  اآلن   حتى  توجد  ال  بذلك،
 

 یبییناللّ   اإلعالمیین  من  نظر  وجھات  لیبیا: في  یّة اإلعالم  ساءلة الم 

  دراسة  المؤلف  أجرى   المعاصرة، لیبیا  في  اإلعالم  وسائل  مساءلة  حول  لألدبیات  الكامل  شبھ  الغیاب  ظل  في  

  یولیوتموز/  شھري   في  لیبیا  في  20وصحفیین   إعالمیین   مع  نوعیة  مقابالت  من   تتكون   صغیرة،  تجریبیة

  لإلعالم  یبیّةاللّ   الُمنظّمة(  بحاثأ  مراكز  إلى  ینتمون   مقابلتھم  تمت  الذین   األشخاص   وكان   .2020  أغسطسآب/و

 
ف  �سم�ة �مكن ال لذلك ،تهملحماي مقابلتهم تمت الذين األشخاص ه�ّ�ة كشف دون من المقابالت أج��ت 20  السالمة مخاطر  �سبب الصحفيني

 . الشخص�ة

https://lcdhr.org/hesn
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  االستقصائیة)  للصحافة  اللیبیة  ؤسسةوالم  بنغازي  بجامعة اإلعالم وكلیة األوسط   الشرق  اتجاھاتو  المستقلّ 

  رادیوو  الوسط   قناةو  االخباري   الھدف   وموقع  نیوز(صحف)  ولیبیا  الصباحو  (أصوات  إخباریّة  إعالم  وسائلو

 لیبیا).

  أدوات  تأثیر  حول وكذلك  یّةاإلعالم  مساءلةال  من  وتحد  تمكّن  التي  العوامل حول  أسئلة  من   المقابالت تألفت

 لیبیا.  في  مؤخًرا  ظھرت  التي  اإلعالمیة  المساءلة

  مساءلة  على  للحفاظ   حالیًا  مطلوبة  عوامل  أربعة  أھم  على  الضوء  مقابلتھم  تمت  الذین   األشخاص  سلط       

 :لیبیا  في  اإلعالم  وسائل

 ،الّرقمیّة  ماإلعال  وسائل  تخصّ   وتشریعات  قوانین   ـ  

 اإلعالم،  لوسائل  الذاتي  عدیلللت  كأداة  مستقل  إعالم  مجلس - 

 ونشطة،  مستقلة  مھنیّة  جمعیّة  /  نقابة  إنشاء- 

 .ي لصحفا  السلوك  لقواعد  مدونة  نشاءا  -

  والمطبوعة  والبصریة  (السمعیة  اإلعالم  وسائل  جمیع  لتنظیم  جدید  تشریع  إلى  الحاجة  المستجوبون   وضح أ  

  الدولیة  االتفاقیات  وتنتھك  المطبوعة  اإلعالم  وسائل  فقط  تنظم  لیبیا  في  الحالیة  شریعاتالتّ   أن   إذ  والرقمیة)،

  اإلنسان   لحقوق   العالمي  ن اإلعال من   19  المادّة  مثل  اإلعالم،  وسائل  بحریة  المتعلقة  الحقوق و  اإلنسان   لحقوق 

 :أنّ   على  تنصّ   التي  )6  ص  ،1948  المتحدة،  (األمم

 وفى  مضایقة، دون اآلراء  اعتناق في  حریتھ  الحق  ھذا  ویشمل والتعبیر،  الرأي  بحریة  التمتع حق  شخص  لكل "
 ."للحدود اعتبار ودونما وسیلة  بأیة اآلخرین، إلى ونقلھا وتلقیھا  واألفكار األنباء  التماس

 

  المواد  ومنھا  اللیبي،  المطبوع  اإلعالم  قانون   مواد  من   العدید  أن   إلى  إسماعیل بن   وائل  المحامي  ویشیر      

  المتعلقة  الجرائم  على  اإلعدام  إلى  تصل  العقوبات  من   مجموعة  تفرض  ،318و  291و  207و  302و  195

  التعبیر  بحریة  الخاصة  لدولیةا  والمواثیق   اللیبي  الدستوري   اإلعالن   مع  تعارضت  والتي  الرأي،  عن  بالتعبیر

  على  التجریبیة  الدراسة  في  مقابلتھم تمت  الذین   من   ستة  أكد  ).2019  ،البوم  فحیل  في  ورد  كما  إسماعیل، (بن 

  ن مَ   األخالقیة  للمعاییر  وفقًا  ویعاقب ذاتیًا  اإلعالم  وسائل  جمیع ینظم  مستقل  إعالم  مجلس  إنشاء  إلى  الحاجة

  في  القائمة  الصحفیین   نقابة  تفعیل  إلى  الماسّة   الحاجة  آخرون   مستجوبون   كّدأ  اإلعالمي.   السلوك  قواعد ینتھك

  في  المشاركون   جادل  كما  رقابیة.  كمؤسسة  وحمایتھا  الصحفیین   حقوق   عن   الدفاع  في  المشاركة  أجل  من  لیبیا
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  الذین   أولئك  ومعاقبة  والعنف  الكراھیة  خطاب  تقلل  قوانین   لسن   البرلمان   "لدفع  حاجة  ھناك بأن   االستبیان 

 المسلح".   الصراع  یؤججون 

  تشریعات  وجود  عدم  أو  غیاب"ھي   اإلعالمیة  المساءلة  من   تمنع/تحدّ  التي   الّرئیسیة  القضیّة أنّ   المستجوبون   یرى   

 قانون  ھو  الموجود  الوحید اإلعالم  قانون "  أنّ   إلى  المشاركین  أحد أشار." اإلعالم لوسائل جدیدة وتعدیالت

 من  نوع  أي  یوجد  ال"  إنّھ  القول ویُواصل تطبیقھ".  یتمّ   ما نادراً  والذي  ،1972 لسنة 76 رقم المطبوعات

  والتشھیر  والسب  القذف  مثل  جرائم  بارتكاب  القانون   ینتھك  من   على المفروضة  الغرامات  أو  العقوبات

  بخطا " أنّ   على  آخر  مستجوب أكّد  وبالمثل،   اإلعالم". قانون   انتھاك  أو  العنف  أو  الكراھیة  على  والتحریض

  انحیاز" المشاركین   أحد  یُضیف  المنوال،  نفس  وعلى." الخاصة  اإلعالم وسائل من   العدید  في  ارتفع  الكراھیة

  على  لیست  األمنیة  األجھزة  أنّ   كما  الكراھیة،  خطاب  اإلعالمیة  المؤسسات  عدید  وتبنّي  لآلخرین   اإلعالم  وسائل

  "الممارسات  عن   هتقریر  في  الصّحافة   لحریة  اللّیبي  المركز  أطلق   ،2020  عام  في  اإلعالمي". بالعمل  درایة

  وأشار  متواصلة. ساعة 24 لمدة  لیبیة  إعالم  وسیلة 15  ترصد یةكمّ   دراسة األخبار" غرف في  التحریریة

  لوسائل  االجتماعي   التواصل  وصفحات  اإللكترونیة  المواقع  على  الصحفي   للمحتوى   مھنیة  انتھاكات  إلى  الرصد

  24،073  ساعة  24  الـ  فترة  خالل  مجموعھا  بلغ  كبیرة  مھنیة  مخالفات  المستمر  الّرصد  أظھر  المعنیة.  اإلعالم

 ). 2021  الصحافة،  لحریة   اللیبي  (المركز  األخالقیة  للمعاییر  انتھاكًا

  ووصول  التعبیر  لحریة  السیاسي والدعم  القانونیة  للحمایة  قوانین   وضع وفعّال جدّي   بشكل  اآلن   إلى  یتمّ   لم

  للصّحافة  خاص قانون   أي   وجود  دون   اللّیبیّون   الصّحفیّون   یعمل  المثال،  سبیل  فعلى  ومات. المعل  إلى  الجمھور

  المستقلّة اإلعالم وسائل  دور  بعد  المجتمع  یتقبل ولم بعد،  التّعدیلي اإلطار تطویر  یتمّ   لم  الحمایة. لھم  یضمن 

 تعمل  لكي  اللّیبیّة  اإلعالم  وسائل  أداء  على  یُؤثّر  التّعدیل  في  النّقص  ھذا  الدّیمقراطي.  االنتقال  مسار  في  والمھنیّة

 للمساءلة.    وخاضعة  مسؤولة  بطریقة

  مسؤولة،  بطریقة  للتصّرف  اإلعالم  وسائل  لمساءلة  الّرئیسیة  واالحتیاجات   التحدیات  حول  السّؤال  على  ردّا      

  الّرئیسیة تحدیاتال من   یعتبران  اإلعالم  وتشریعات قانون   وغیاب  السیاسي   االستقرار أنّ   المستجوبون   أجاب

 غیر یُعتبر  ـ  الحرب  استمرار مع ـ بلدنا  في  "االستقرار قائال:  المشاركین   أحد  علّق   اإلعالمیة.  المساءلة أمام

  الصحفیین  "سالمة  أنّ   ویضیف الكراھیة".  وخطاب والعنف الحرب  بقوة  اإلعالم  وسائل  تضّخم موجود.

  المستقلین   الصحفیین   مھاجمة  خالل  من   القانون   جخار  تتصّرف  المسلحة  الجماعات  بعض  ألنّ   للخطر  معرضة

   المنتقدة".  األصوات   إسكات  ومحاولة  اإلعالم  ووسائل
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  والحرب   یاسيالسّ  االنقسام  ھي  اللیبیة  اإلعالمیة  المساءلة  واجھتُ   التي  یاتالتحدّ  "أكبر  أنّ   آخر  مجیب  ویرى     

  ومقره  حفتر  خلیفة  المشیر بقیادة  اللیبي  لوطنيا  الجیش بین   2019  أبریل  في  اندلعت  التي  البالد،  في  ستمرةالمُ 

   اإلعالمیة".  للفوضى  مناسبة  بیئة  أوجدت  ألنّھا  طرابلس،  في  المتمركزة  الوطني  الوفاق   وحكومة لیبیا  شرق 

ن التّحدیات األخرى التي تمّ التعبیر عنھا، ھي ضعف االستدامة واالستقرار المالي لعدد كبیر من وسائل  م    

اإلعالم الخاصة، نقص حریة الوصول إلى المعلومات من قبل الحكومة ونقص حّریة التّعبیر وحریة الصحافة  

دور  الصّحفیون والجمھور لم یتفھّموا بعد  والحریات الفردیة والتعددیة السیاسیة. أشار المشاركون أیضا إلى أّن  

 وسائل اإلعالم الھامّ كمصدر لألخبار، في مسار االنتقال الدّیمقراطي في لیبیا.

  اتّحاد  مثل الذّاتي،  للتّعدیل  ھیئة  إلنشاء  جادّة  جھود  ھناك  تكن   لم  باختصار،" :آخر ستجوبم  یُضیف      

  للصّحافة  أخالقیة  مدّونة  وصیاغة  المھنیّة  المعاییر  تحسین   أجل  من   المستقلّة  الصّحافة  مركز  أو  اللّیبیین   الصّحفیین 

  ترخیص أي   إصدار من  الوطني  الوفاق   حكومة  في توقّفت  اإلعالم ھیئة أنّ   بما تعقیدا  الوضع یزداد  ."اللّیبیة

  والتي  والتلفزیون   لإلذاعة  عمومیة  ھیئة  تُوجد  الشرقیة،  الحكومة  في  .2017 عام منذ لیبیة  إعالمیّة  وسیلة  ألي 

  الشكاوى   على  والرد  لتلقي أنظمة  توجد ال  ذلك  ومع  ة. ونیالتلفزی  والقنوات  اإلذاعیة  المحطّات  تراخیص  تُصدر

  ستجوبین الم  من   العدید  یعتقد  حالیّا،     . الغرامات  إصدار  أو  األخالقیة   والمخالفات  اإلعالمي  بالمحتوى   المتعلقة

  بطریقة  التّصرف  من   اإلخباریة  اإلعالم  وسائل تمكّن  أو تدعم أن   شأنھا من  عوامل لیبیا  في  الیوم  توجد ال  أنّھ

  یبدو"  :التالي  بالبیان   اإلعالم  وسائل  بمساءلة  المتعلق   تقدیرھم  مقابلتھم  تمت  الذین   األشخاص  أحد  اختتم    مسؤولة.

  التعبیر  حریة  مع  تتكیّف  والتي  لیبیا  في  للمساءلة  خاضعة  ریقةبط   للعمل  جدیدة  إخباریة  إعالمیّة  وسائل  إنشاء  أنّ 

  الدیمقراطي  التحول  ألن   نظًرا  مفھوم  أمر  وھذا  ."صعبة  مھّمة  ھي  البالد،  في  االستبدادي   الحكم  من   سنة  42  بعد

  لوسائ   إنشاء  سیستغرق   المفاجئة.   واالجتماعیة  والسیاسیة  االقتصادیة  التحوالت بسبب مؤقتًا  توقفم  لیبیا في

  على  عملت  مھنیة  نقابات  توجد  ال  اآلن   حتّى  باختصار  طویالً.  وقتا  اإلعالمیّة  للمساءلة  وخاضعة  ُممیّزة  إعالمیّة

  اإلعالم  وسائل  ومالكي  الصّحفیین   بین  العالقات  تحدید  أجل  من  واضحة  قانونیّة  وأسس  سیاسات  تطویر

 .والحكومة

 عدم  ظل  في  لیبیا،  في  الوضع  إن   الصحافة.   تدرس  التي  معاتالجا  مناھج   في  بعد  یّةاإلعالم  مساءلةال  تُدرج  لم    

  عدیلالت  ومعاییر  اإلعالم  وسائل  مساءلة  حول  لصحفیین ا  تدریب  وقلّة   الصحافة،  ألخالقیات  وطنیة  مدونة  وجود

  وجود  عدم  إلى  ستجوبین الم  أحد  یشیر  اإلعالمي.   المحتوى   في  األخالقیة  االنتھاكات  من   كبیًرا  عددًا  یخلق   الذاتي،

  في یتمثّل  لیبیا  في  واإلعالم  ،المال  رأس  لسیاسة  تخضع  اإلعالم  وسائل  جمیع ألن   لیبیا،  في  لإلعالم  ذاتي تنظیم

 لیبیا،  في  مقرھا  أجنبیة  دول  من   مدعومة  میةإعال  ومؤسسات حكومیة  إعالمیة  مؤسسات  -  صنافأ  ثالثة
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  الحاجة  فإن   حفيالصّ   ھذا  وبحسب  لیبیا.  خارج   ومقرھا  أجنبیة  مؤسسات  من   المدعومة   اإلعالمیة  والمؤسسات 

  دراسة  إجراء  ینبغي  مھنیة.  قیم بأي   تلتزم ال  اللیبیة  اإلعالم  وسائل  معظم ألن   كبیرة  اإلعالم  وسائل  مساءلة  إلى

  أفضل  تقییم  تقدیم  أجل  من   المستقبل  في  المعنیة  اإلعالم  وسائل  في   الحالیة  الداخلیة  السلوك  دونةم  حول  تعمقًا  أكثر

 للوضع.

  أكثر  ،2011 عام  العربي الربیع  ثورة  بعد  یسبوك،االف  وخاصة  االجتماعي  التواصل  وسائل  أصبحت

 ینایر في  لیبیا  في  ماعياالجت  التواصل  لوسائل  مستخدم  یون مل 6 ھناك  كان  لیبیا. في شعبیة  االتصال وسائل

  على  حسابًا  اللیبیین   جمیع  ثلثي  من   أكثر  "یمتلك  ). ,datareportal 2021(  السكان   إجمالي  من   ٪ 86.8  ي أ  ،2021

  االستفادة  النزاع  أطراف  جمیع  تعلمت  حقیقة  وھي -  اطالع  على للبقاء  بانتظام  موقع ال  ویستخدمون   الفایسبوك

  للنقد  أداة  أصبحت   حیث  مھًما  دوًرا  تلعب  االجتماعي   التواصل  وسائل  ن أ  یبدو  ). ,Scholz 2021(  لصالحھم"  منھا

 أنھا  تثبت  االجتماعي  التواصل  وسائل أن  على  المستجیبین  غالبیة  یتفق   المختلفة.  اإلعالم  وسائل  رصدو  العام

  إطارا  توأصبح  التعبیر.  حریة من   محدودا مجاال  یفتحُ  اممّ  لیبیا، في  اإلعالم  وسائل  لمساءلة  المفضلة  األداة

  في  ھاوس  فریدوم  ووثقت  اللیبیین.  والصحفیین   المدونین   بین   اإلعالم  وسائل  سلوك  سوء  أو  جودة  حول  لنقاشل

  الذین   المدونین   عدد  في  ،ملحوظة  زیادة  إلى  أدت  2011  "ثورة  أن   2021  لعام  اإلنترنت"  على  "الحریة  تقریرھا

  یمارس  السلطات.   وانتقدوا   السیاسي   النشاط   وناقشوا  لالمستقب  في  مأملھ  عن   منھم  الكثیر  وأعرب  لیبیا،  في  یكتبون 

  ضد  والعنف  التھدیدات  وتزاید  االستقرار،  عدم  استمرار  بسبب متزاید  بشكل  الذاتیة  الرقابة  اللیبیون   المدونون 

  وثیق   االجتماعي  التواصل   وسائل  استخدام  أصبح   ).House, Freedom 2021"(  األخیرة  السنوات   في  الصحفیین 

 عام.  بشكل  والتواصل  األخبار  باستھالك  متزاید  بشكل  الصلة
 

 الخالصة 

  اآللیّات  غیاب  إلى  لیبیا  في  اإلعالمیة  المؤسّسات   مختلف  في  واالرتباك  والفوضى   السّیاسي   االستقرار عدم  أدّى 

  وسائل  في مشاركتھ خالل  من و  المدني المجتمع  فإن  ذلك،  ومع .اإلعالم  وسائل لمساءلة  والفعّالة  المستقلّة

  الموثوقة.  بالمعلومات تتعلق   أخرى   متطلبات  لدیھ  وحولھا،  األخبار عن   العام  الخطاب  في  االجتماعي  التواصل

 لدیھم  ولیس بحریة عملھم  أداء  الجسدي، االعتداء  وخطر  العالیة الذاتیة  الرقابة  بسبب  الصحفیون   یستطیع ال

  اإلعالمیین   الموفّقین   مثل  عدیلالت  ذاتیة  سساتالمؤ تعتمد  تحمیھم.  ال  حالیّةال  القوانین   حتى  وراءھم،  نشط   رقیب

  حفي الصّ   المجتمع  تدریب  على  جزئیًا  والموحدة  النشطة  الصحفیین   وجمعیات  اإلعالم  ومجالس   األخبار  غرف  في

  وطنیة  سلوك  مدونة  دعم من  اإلعالمیین  یمكّن  أن   التدریب شأن   من   اإلعالمیة.   المساءلة  وأدوات ھیاكل  على

 أن   یمكن   الذاتي.  للتنظیم  مستقلة  وكمؤسسة  اإلعالم  لحریة  راقبكمُ   للعمل  ومستقل  وي ق  إعالمي  مجلس  وإنشاء
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  حرة  بطریقة  األخالقیة  بالمخالفات   المتعلقة   الشكاوى   وتسویة  المدني،  المجتمع  في  أیضًا  المؤسسة  ھذه  تشارك

  وشمال  األوسط  الشرق  دول في  مرة وكأول ،عالملإل  وطنیّا امجلسً   مؤّخرا تونس أنشأت  وشفافة.  وسریعة

  وسائل  مساءلة  لھیاكل  اإلیجابیة  ماتالعال ھذه  اإلعالمیین.  الموفّقین  من   شبكة  2014 عام  في  أدخلت  إفریقیا،

  أخرى،  ناحیة من   المستقبل.  في  التدریب  إمكانات عن   وتكشف للیبیا كبیرة  قیمة  ذات  تونس  في  الحالیة  اإلعالم

 من   لیبیا  في  والبرلمانیة  القضائیة  اللجان   مع  الصلة  ذي   الحوار  في  اإلعالمي  المجتمع  یشارك  أن   أیضا  المھمّ   من 

  الجامعات  على  الحكومة.  أعمال  جدول  رأس  على  اإلعالمیة  والمساءلة  التشریعات  وضعو  التغییر  إحداث  أجل

  ذكر  كما  الدراسیة.  مناھجھا  في  یّةاإلعالم  مساءلةال  موضوع  تُدرج  أن   ،لیبیا  في  الصحفیین   تدریب  في  المشاركة

 غیر القطاع  في المھني  التدریب  على  كبیر  طلب  قریبًا  ھناك  سیكون   مقابلتھم،  تمت  الذین   األشخاص   أحد

  الدیمقراطیة  العملیة  لدعم  لیبیا  في   اإلعالم  وسائل  لتطویر  وطنیة  استراتیجیة   وضعتُ   أن   مھمال  من   لذلك،   األكادیمي.

 القائمة.  اإلعالمیة  الھیاكل  جمیع  في  المدرجة  اإلعالم  وسائل  مساءلة  خالل  من   البالد  في

  وسائل  استدامة  وكذلك  یّةاإلعالم  مساءلةال  حول  ،قریبًا لیبیا  في  النطاق   واسع  مسح   إجراء  یجب  أخیًرا،

 الدیمقراطي.  تحولب  یمرّ   بلد  في  اإلعالم  لوسائل  المتاحة  والفرص  الھیاكل  تطّور  فھم  أجل من   اإلعالم
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 ∗المستقبلیة والخیارات والتحدّیات الراھن الوضع مصر: في اإلعالم مساءلة آلیات
   الیس نادیة

 ألمانیا - مستقلة باحثة

   الُملّخص
 إلیھا ینظر وكیف المصریة اإلعالم وسائل في الموجودة اإلعالمیّة المساءلة أدوات الورقة ھذه تستكشف

 أدوات تضع فھي إفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة في دول لتسع أكبر دراسة من كُجزء الصحفیون.
 والسلطات المصریة اإلعالم وسائل تشریعات تحلیل خالل من سیاقھا في الحالیة اإلعالم وسائل مساءلة

 مصر في اإلعالم وسائل مساءلة مستوى االستبیان على أجابوا الذین الصّحفیون یقیّم اإلعالم. لوسائل التنظیمیة
 المسؤولیة ذات والتّعدیل التنظیم وسائل نطاق لتوسیع االقتراحات تتضّمن ما. حدّ إلى ومقیّدة منخفضة ھاأن على

 المعاییر حول مفتوحة ومناقشة للتدریب فرص إنشاء - الصحافة حریة حمایة أولویة عن النظر بصرف - الذاتیة
 وجمھورھم. الصحفیین بین والوالء الثقة ناءلب مساحات إنشاء إلى باإلضافة المھنة، داخل والمھنیة األخالقیة

 
 اإلعالم؛ وسائل تشریعات اإلعالمي؛ التنظیم/التّعدیل المھنیّة؛ اإلعالمیّة؛ المساءلة مصر؛ :المفتاحیّة الكلمات
 االجتماعي. التواصل وسائل

 

 المقدّمة

  المشھد  في  الّرائدة  ومكانتھ  الطویل  تاریخھ  من   الّرغم  فعلى  ا:صارخً  اتناقضً  المصري   اإلعالمي  النظام یُظھر  

  استقاللیّة  على  ؤثّریُ  مّما  واإلمكانات،   الفرص   كلّ   الیوم  تتراجع  الحالي،  الظرف  ظلّ   وفي  أنّھ  إالّ   العربي  اإلعالمي

 من  عدد  حضور  مع  والقانوني  السیاسي اإلطار  على  الحریة  من   متفاوتة  مراحل  تعاقبت  والصّحافة.  اإلعالم

  الدّولة  تعتمد  العمر. قصیرة ولكن   مزدھرة إعالمیّة  لمشاھد  المجال  فسحت  التي  والمتقطعة  جیزةالو  الفترات

  سیطرة  عّمق وتُ   یاتالحرّ   دقیّتُ   الواقع  في  وھي  القانون.  سیادة انطباع إلعطاء  القانونیة  السیطرة  أسالیب  تطبیق 

  أو  الدّولة  داخل  اإلعالم  وسائل لكیةم  تظلّ   حیث  المباشرة،  غیر  الدولة  رأسمالیة  خالل  من   السیاسي  االقتصاد

  أزمة ووسط  ا.انتشارً  األكثر  والمسموعة  المرئیة اإلعالم  وسائل  ماسیّ  وال  لھا،  الموالیة  االقتصادیة النخبة

  ،الشابة   األجیال  بین   ومصداقیّتھ  المھنیّة  وجودتھ   المالي  بقائھ  أجل  من   مصر  في اإلعالم  یكافح   العالمیة،   الصحافة

   ).2017  شومان،( "الصّحافة  موت"  عن   بصراحة  براءالخ  یتحدّث  أین 

  (االقتصادیة)  والعقوبات  (الذاتیة)  والرقابة  التشریعات  خالل  من  اإلعالم  وسائل على  حكمةالمُ   القبضة  إن     

  المساءلة  لتطبیق   كبیرة مجاالت  تترك  ال ،سواء  حد  على  والمواطنین   األمنیة األجھزة  بلقِ  من  والترھیب

 اإلعالمیة.
ي  فاطمة قامت ∗

ي  اإلعالم مرصد من اللوايت
ق اف��ق�ا شمال �ف جمة األوسط وال�ش ّ�ة إ� الع��ّ�ة نّص  ب�ت ف  ناد�ة اليز من االنكل�ي
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  وسائل  على  للسیطرة  السلوك  قواعد  ناتومدوّ   اإلعالم  أو   الصحافة  مجالس  مثل  أدوات   الحاكم  النظام  استغل  لقد    

  الُموفّقین  مثل  اإلعالم  وسائل  في  الثقة  وبالتالي  الشفافیة  لزیادة  خرى األ  تاآللیّا  مصر  في تقریبًا تنعدم  اإلعالم.

  وسائل  تُظھر  ما  نادًرا  وبالتالي،  التصحیحات.  نشر  أو  األخبار  غرفة  ناتمدوّ   أو  الشّكاوى   اإلعالمیین/مسؤولي

  السلوك  تشجیع  أو  ،المھنة  في  المحتملة   الخطیرة  التطورات عن   اإلبالغ  في  الذاتیة  مسؤولیتھا  المصریة  اإلعالم

  اإلنترنت مراقبة  تمّ ت ذلك، على عالوة  للجمھور.  المھنیة  امعاییرھ  عن   الكشف  أو  أعضائھا،  بین   األخالقي

  مساحة  من   لقلّ یُ  اممّ   ،مخالفات  ارتكاب  بتھمة  المستخدمین   محاكمة  تمّ تو  ،كثب  عن   االجتماعي  التواصل  ووسائل

 والمواطنین.  الصحفیین   بلقِ  من   (اإلعالمي)  النقد

  یّةاإلعالم   مساءلة ال  حول   الدولیة  للصحافة   بروست  آیرش  معھد  أجراھا  أكبر  دراسة  من   جزء  ھو  ستبیان اال  ھذا  

  دول تسع  في  اإلعالمیة  المساءلة  آللیّات  لفصّ مُ   فحص  إلجراء  محاولة  في  إفریقیا.  وشمال  األوسط   الشرق   في

  اإلعالم  وسائل  لمساءلة  الراھن   الوضع  على  وءالضّ   لدّراسةا  ھذه  تُلقي  إفریقیا،  وشمال  األوسط   الشرق   منطقة  من 

  شكل  في  البحث إجراء  تمّ  وتونس. وسوریا  والمغرب  ولیبیا  ولبنان  واألردن  والعراق  ومصر  الجزائر  في

  یونیوحزیران/  في  وخارجھا  اإلنترنت  عبر  إجراؤھا  تمّ   والتي  مة،منّظ   شبھ  بمقابالت  كملتواستُ   مكتبیة  دراسات

  وسائلل  جوبون المست  نتميی  البلدان.  مختلف  من  اإلعالم لقطاعات ممثل 100 قرابة مع 2020  یولیوتموز/و

  اإلعالم،  وسائل  في  تنفیذیون   ومسؤولون   "ممارسون   بینھم  ومن   اإلنترنت،  وعبر  والمسموعة   المطبوعة  اإلعالم

Lengauer, (  ن"وآخرو  ،ن ونومدوّ   ،برلمانیة  ولجان   حكومیة  غیر  ومنظمات  صحفیة  جمعیات عن   وممثلون 

p.14 2021,.(  المطبوع  اإلعالم  نوع  حیث  من   مختلفة  خلفیات من   صحفیًا  16  بـ  المؤلفون   صلاتّ   مصر،  في)  

 منھم.  صحفیین   تسعة  استجاب  خاصة)، و  (حكومیة  والملكیة  اإلنترنت)  عبرو  والمسموع   والمرئي

  عرض  یتمّ   اإلعالم،  وسائل  بمساءلة  المعنیة  األخرى   والجھات  القائمة  تّنظیمیّةال  السّلطات  عن   موجز  تقدیم  بعد  

  نقابة  أو  الصحافة   مجلس  مثل  مؤسسات  الغالب  في  االستبیان   شملھم  الذین   الصحفیون   قیّمیُ  المصریة.  نةالعیّ نتائج 

  رقةالو  تتمخت المشاركین،  اقتراحات  االعتبار  بعین   األخذ  مع  ة.مستقلّ  وال  الةفعّ  لیست  أنھا  على الصحفیین 

 واستقاللیتھا.  تھاومھنیّ  شفافیتھا  زیادة  خالل  من   المصریة  الصحافة  تعزیز  إلى  تھدف  بتوصیات

 

 ھیئات  ومنظمات  المساءلة  اإلعالمیة   الحالیة 
 

 اإلعالم   مجلس /  الصحافة  مجلس
 

  علیھ: امتنازًع  امیدانً   ،2011  جانفي/ینایر  ثورة  بعد  اإلعالمي  المشھد  كان 
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  والكفاءة  االستقاللیة  من   مزید  نحو  المركزیة  الدّولة  ھیاكل  تغییر  إلى  اإلعالم  وزارة  إلغاء  بعد  الصحفیون  تطلّع 

  حتى  2011  عام  منذ  األخرى   المعنیة  واألطراف  الخبراء  بین   المداوالت  من   عدیدال  وبعد  العاّمة. والخدمة  المھنیة

  قانون   على  المصري   الّرئیس  صادق   ، 2016  دیسمبر  26  في  جدیدة.  إعالمیّة  مجالس  ثالثة  إنشاء  تمّ   ،2016  عام

  المرئي  واإلعالم  لكترونیةواإل  المكتوبة  الصّحافة  على  لإلشراف  جدیدة  تعدیلیّة  ھیاكل 3  بإدخال  لإلعالم،  جدید

  الدّستور  من   رئیسیة  مواد  3  على البرلمان،  بلقِ  من   علیھ  الُمصادق  الجدید  القانون   ھذا  یستند  والمسموع. 

  المادة  اوأخیرً   الصّحافة  لمجلس  212  المادّة  اإلعالمي،  للتّعدیل  األعلى   المجلس إلنشاء  211  المادة  :المصري 

  على  للسیطرة  جدید من   اإلعالم  وزارة  إحیاء  تمّ   ،2019  وفي  االحقً   لإلعالم.  الوطني  بالمجلس  الخاصّة 213

  سي  بي  البي  مع  مقابلة  في  ھیكل  امةأس  لإلعالم  الدّولة  وزیر  بذلك  صّرح  كما  الفوضوي"،  اإلعالمي  "المشھد

 ب).والیوتی  على  العربیة  سي  بي  بي  (قناة

 )scm.gov.eg(  اإلعالم   لتنظیم   األعلى المجلس

  ومسموع)  مرئي  لكتروني، إ  (مطبوع،  اإلعالم  مجاالت   لكلّ   إلدارتھ  األوسع،  المظلّة  ذات  عتبریُ  الذي   الھیكل  ھو

  الوطني  والمجلس  للصّحافة  الوطني  المجلس   المجلسین: كال  على  یشرف  كما  والعاّمة.  الخاصّة  الملكیّة  بأشكال

  الحاكمة  األخالقیة  المعاییر  فإنّ   األلماني،  الصحافة  مجلس  مثل  الطوعیة  الذاتي  التّعدیل  لھیئات  اخالفً   لإلعالم.

  على  األمثلة  ومن   فوق.  من   إسقاطھا یتمّ   ولكن   ذاتھم،  الصّحفیین   لرؤیة  افقً وِ   تطویرھا  یتمّ   ال  المصري   السّیاق   في

  تعاطي  مشاھد  أو  خارجة/مارقة  لغة  استخدام  مثل  األخالقیة،   االنتھاكات  إلحصاء  الرمضانیة  الدراما  َرصد  ذلك

  ىل إ   اأساسً  تھدف  لیبیرالیة  معاییر  لىإ  تحتكم  أداة  كونھا عن   االنطباع تقدیم  اآللیة ھذه  تحاول  وبینما  المخدرات. 

  لتحقیق   الجدیدة  األدوات  ومن   الممثلین.  من   عدد  أو الروایات  بعض  رلحظ   استخدامھا  ساءةإ  یمكن   الشباب،  حمایة

  المحتملة، القانونیة  العقوبات  وتشمل  القضاء،  نطاق   خارج  ى الشكاو  تقدیم  في  الحق   الجمھور منح   المساءلة،

 التّراخیص.  إلغاء  حتّى  أو  المالي  التعویض  أو  التحذیر

 

 للصّحافة   الوطني المجلس

  سلفھ تراث على  ویعتمد  الدّولة.  وتدیرھا  تملكھا  التي  القومیّة  الصّحافة  مؤسسات  على  المجلس  ھذا  شرفیُ  

 كثب  عن   المجلس  ھذا عمل  ،السّادات  أنور  الّرئیس عھد  في  1975 عام  ستأسّ  الذي   للصّحافة  األعلى  المجلس

  اإلعالنات  معدّالت  دوحدّ  توزیعھا  أرقام  وسجّل  المطبوعة  الصّحافة  على  باإلشراف  وقام  الشورى   مجلس مع

  یفرضونھ قد  الذي   والسّعر إنتاجھا  للناشرین   یمكن   التي النّسخ  عدد یحدّد  كما  القومیّة.  الصّحف  في  الحكومیة

  صدور  منذ  الدّولة.  تدیرھا  التي  الصّحف تحریر  رؤساء من   عضویتھ  وتألّفت  ).57  ،2013  (الیونسكو علیھا



 دوریة إعالم الشرق األوسط، العدد 16، 2021  

 107 

  الخاصّة.   للصّحف   التّراخیص   إصدار  لتشمل  صالحیّاتھ  سعتاتّ   ،1996  الصّحافة  تنظیم بشأن  96  رقم نون اق

  الذي   الصحفیة  الممارسة  عن  شھري   رصد تقریر  إصدار  في اإلعالمیة  بالمساءلة صلة  األكثر  المھّمة تمثّلت

ا  یرصد   النتقادات  للصحافة  الوطني  المجلس  إنشاء  وتعّرض  المكتوبة.  الصّحافة  في  والمخالفات   االنتھاكات كم�

  المطبوع.  اإلعالم  لصحفیي  الوحیدة  المھنیة  النّقابة  وھي  الصحفیین،  نقابة  بلقِ  من   شدیدة

  للدّولة  التنفیذیة  األجھزة  لسیطرة  متأصّلة" "نزعة  ظھرتُ   المجالس ھذه  بأنّ   قالش  یحیى السّابق   رئیسھا وعلّق 

 ).2016  مصر،  (مدى   واإلعالم  الصّحافة  قوانین  تنظیم  على

 

 )spero.egma(  لإلعالم   الوطني المجلس

  ماسبیرو،  بمبنى  یعرف  والذي   الدولة،   تدیرھا  التي  والمسموع   المرئي  البث  خدمات   على  المجلس ھذا  شرفیُ 

  وإدارة  العمومیة  واإلذاعة  التلفزیون   محطات  على اأیضً  شرفیُ  كما  والتلفزیون.  اإلذاعة مبنى  إلى  إشارة  في

 للبث.  رئیسي ممنّظ ك  یعمل  وبالتالي  الموظفین،  وشؤون   دالمعقّ   المالي  الوضع

  رؤساء  من   المعیّنین  من   امزیجً   العضویة  تشمل  والھیئات.  المجالس  وتركیبة  عضویة  ،2014  سنة  دستور  یُحدّد

 من  نوع  إظھار  إلى  الجدیدة  السیاسات تسعى  الّرئیس.  بلقِ  من   المعیّنین   والخبراء  منصبھم  بحكم  المؤسسات

  مواضیع  ن و المدیر  یستخدم  االجتماعي.   التواصل  وشبكات   نترنتاإل  مواقع  باستخدام  العالنیّة،  خالل  من   الشفافیة

 عن   البحث  یظھر  الجدیدة.  التّعدیل  ھیئات  مصداقیة  لتعزیز  التكنولوجي   واالبتكار  واألخالق   واالستقرار  الحداثة

  إدارة )2و  ،التدریب  مبادرات خالل من   البشریة  الموارد  تجدید )1 أولویتین: خالل  من   المجتمعیة  مةءالمال

 من   كان   القومي.  اإلعالم  على  اإلنفاق   عبر  لماسبیرو  المالیّة  الموارد  سنویّا  تستنزف  التي  الكبرى   المالیة  ألزمةا

  وتحسین  لتجدید  انتظارھا  طال  والتي  المرجّوة  الّالمركزیة  إلى  دةمتعدّ  تعدیلیة ھیئات  بعث یؤدي   أن  الممكن 

 عدم  بسبب  الثالث  الھیئات  رؤساء  بین   والمشادّات  فسةالمنا  احتدّت  ذلك،  من   وبدًال   اإلعالمي.   المشھد  ممارسات

  منھجي بشكل  لالستعالمات العامة  الھیئة  تراقب ا،أخیرً   التنفیذیة.  واالختصاصات القضائیة الوالیة وضوح

 مصر. عن   إیجابیة  تغطیة  لضمان   تقاریرھا  على  تعلیقات  وتصدر  األجنبیة  اإلعالم  وسائل

 

 :ىكاوالشّ  اإلعالمیّون/مسؤولو  الموّفقون
 

  الجمھور  بین   الوساطة  في  لالمتمثّ   المفھوم ھذا ن.إعالمیی  قین موفّ  تُوظف مصریّة  إعالمیة وسائل  توجد ال    

 إنتاج  في  الجمھور   وإشراك   شفافة  الصّحافة  ومعاییر  العمل  إجراءات  لجعل  اإلعالمیة  المؤسسات  عمل  وفریق 

 توظیف  عیق یُ  قد  مصر.  في  اإلعالم  وسائل ومدیري   الصّحفیین   لدى   واسع  نطاق   على  معروف  غیر  األخبار،
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  االفتقار  عن   فضالً   الصحفیین،  بین   الذاتیة  الرقابة  معدّل  ارتفاع  المصریّة،  األخبار  غرف  في  اإلعالمیین   قین الموفّ 

 .األخبار  غرف  في  بعمق   المتأصل  المحسوبیة ونظام  البنّاء  دالنق  ثقافة  إلى

 

 المحترفین  الصحفیین  ونقابات  اتحادات

  الوحیدة  التمثیلیة  المھنیة  النّقابة  ھي  ، )2013،15(الیونسكو،  1941  عام  المصریین   الصحفیین   نقابة  تأسّست      

  االستقالل  بین  تتأرجح  التي  المتناقضة سیاستھا من  الرغم  على  المطبوعة.  الصّحافة  صحفیي  بحمایة  المكلّفة

 عن   الدّفاع بین   المصریین   الصحفیین   نقابة  تأرجحت  یدیرھا، ن م  على بناءً   غني. تاریخ   فلھا  للسّلطة،  والخنوع

  الدولة،  من   المقربون   وخاصة  المرشحون   یستغلّ   واقتصادیة.  اجتماعیة  وخدمات  مزایا  تقدیم  وبین   التعبیر  حریة

  نّقابةال  ألعضاء شھری�ا  صرفھ  یتمُّ  والذي   النقابة  انتخابات  في  اإللكتروني  بالبدل یسّمى  ما أو  المالیة المكافأة

)2011 Yehia, 2013; Berger,.(  الوعود  استخدام یمكنھم من  ھم  فقط   الموالین   النقابة  رؤساء فإنّ   ذلك،"ب  

  االقتصادیة التبعیة تُضعف  بذلك  .)6ص.  ب.2020  (بدر،  "األصوات  لحشد  اجتماعي مال  كرأس االنتخابیة

   النقابة.   استقاللیة  والسیاسیة

  النقابة عضویة لوائح   تستثني التعبیر،  لحریة معقًال  أحیان   وفي لصّحفیین،ل اموطنً   كونھا  من  الّرغم  على    

  شباب ضمّ   في فشلوا  للنّقابة  التقدمیون   القادة  حتى الرقمیون). المستقلون، (الشباب،  الصحفیین   من   العدید

  بفقدان   المخاطرة  من   اخوفً   شاملة   إصالحات  يتبنّ   في  متردّدة  العاّمة  الجمعیّة   ألنّ   لكترونیةاإل  الصّحافة   وصحفیي

 بھ امعترفً   اصحفی�  تُصبح   لكي ).6  ص.  .ب 2020 (بدر،  أخرى   أطراف  مع  المزایا ھذه  مشاركة أو  المزایا

  أنّھ  یعني  بالصحفي   النقابة  اعتراف  فعدم  الواسطة،  إلى  أخرى   أشیاء  إلى  باإلضافة  المترشحون   یحتاج  ا،رسمی�

  الجھود  جمیع تكن   لم  بدیلة.  جمعیّة  إنشاء  تمنع  الحالیة  القوانین   وأنّ   خاصّة  ھشّة.  ظروف  في  ادائمً  یعمل  سیظلّ 

  صقر  وصفھا  بذلك  مثمرة،  ،2011  بعد  االنتقالیة  الفترة  خالل  وشاملة  مستقلّة  صحفیین   نقابات  لتأسیس  المبذولة

  مسموعوال   المرئي  اإلعالم  مجال  في  للعاملین   نادٍ   یوجد  أخرى،  جھة  من   ).76  ،2013(  لة"معّط   "نقابة  أنّھا  على

  والترفیھیة.  االجتماعیة  األنشطة  على  یركّز  لكنّھ

 

 :اإلعالمي  البث  وسائل  تنظیم   ھیئة 

  اإلعالم  لتنظیم  األعلى  المجلس  یشترك  ،2017  سنة  منذ  للبث.  منظمة  كھیئات الدّولة  في  فاعلة  جھات  عدّة  تعمل

 بتقدیم  قومت  إذ  البث.  قطاع  تنظیم  يف  للمشھد  أعیدت  التي  اإلعالم  وزارة  إلى  باإلضافة  لإلعالم  الوطني  والمجلس

  تسعى  األخالقیة.  والمبادئ  القیم  حیث من   محتویاتھا  راقب تو  الخاصّة،  والتلفزیة  اإلذاعیة  للقنوات  التّراخیص
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  صراع"  إلى  اأیضً تؤدي   لكنّھا  االختصاصات،  تداخل  خالل  من   التنفیذیة  السیطرة  حكامإ  إلى  االستراتیجیة  ھذه

 مدینة مع  كثب  عن   العمل خالل من   للعمل.  واضحة  حدود  وجود وعدم  الفاعلة  اتالجھ تنافس بسبب" ممنّظ 

  بسبب  .2011 عام  منذ تضاءل  الذي   الدّور  وھو  الدراما،  في  بارزة  إنتاجات  لماسبیرو  تكان  اإلعالمي،  اإلنتاج

  اإلنتاج  خصخصة  یادةز  إلى  أدى   مّما  التّمویل  على   شدیدة  اقیودً   للدّولة  المملوكة   المنتجات   وضعت   المالیّة،  األزمة

  مشاھد  عدّ  تمّ   الرمضانیة،  الدراما  وخاصّة  الدراما  مراقبة  تقریر  اإلعالم  لتنظیم  األعلى   المجلس   أصدر  الدرامي.

  على  أخالقیة  قواعد بفرض  تقوم  التقاریر  ھذه  أنّ   النّقاد  بعض  ویرى   النابیة.  واأللفاظ   المخدرات  وتعاطي  التدخین 

 .واإلبداعي  الخیالي  المحتوى 

 

 :باإلعالم   الصلة   ذات  والمنظمات الحكومیة   غیر  المنظمات
 

  العربیة  والتعبیر  الفكر  حریة  ومؤسّسة  ،2003  عام  )ANHRI(  اإلنسان   حقوق   لمعلومات  العربیة  الشبكة  تأسّست

)AFTE(  المصري   اإلعالم  حریة  عن   وتدافع  ترصد  التي  الحكومیة غیر  المنظمات  أبرز  من   وتعتبر  .2006  عام  

  بذلك،  اإلنسان.  بحقوق   المتعلّقة  القضایا  من   أوسع  مجموعة  على عملھما  ركزان ت المنظمتین  كال لكن  بانتظام.

  مثل  حقوقیة  قضایا  منظور  من   موعوالمس  المرئي   واإلعالم  المكتوبة  الصّحافة  حریة  انتھاكات  رصدب  تقوم  فإنھا

  والسیاسیة  االجتماعیة  النّقاشات  في  وتشارك  التقاریر  وتنشر  االنتخابات،  مثل  المھّمة  األحداث  أو  المرأة  حقوق 

  اإلنسان   حقوق   لمعلومات  العربیة  الشبكة  تعمل   الصّحفیین.  حقوق   لتكریس  والمناصرة  التأیید  كسب  أجل  من 

  الفكر  حریة  مؤسسة  تبني  أسرھم. وتدعم  وتدعمھم  المسجونین   الصحفیین   عوض  حول  الوعي  نشر  على بانتظام

  الحالي.   والذاكرة"  الضمیر "برنامج   خالل من   وذلك  ،2011 عام  منذ  السیاسیة  األحداث ق یوثّ   اأرشیفً   والتعبیر

 یتمّ   ما  اغالبً  والتي  العربي  الّربیع منذ مصر  في  األحداث  حول  الرسمیة  غیر  الروایات  توثیق  تحاول بالتالي

  حریة  أجل من  تعمل  حكومیة غیر  دولیة منظمات مع المنظمتان  ھاتان   وتتعاون   الّرسمي.  اإلعالم  في  تداولھا

 الصحفیین.  حمایة  لجنة  أو  حدود  بال  مراسلون   مثل  اإلنسان   وحقوق   اإلعالم

  حكومیة  غیر منظمة أّول وكان   ،2011  عام في اإلعالم لتطویر المصري  البرنامج  تأسّس  آخر  جانب  من     

  كانت  السّابق،  في  الماضي).  العام  إغالقھ  (قبل  اإلعالم  وسائل  ومدیري   للصحفیین   تدریبیة  برامج   مقدّتُ   مصریة

  أو  الدّاخلي التدریب  وكان  فیال،  دویتش  أكادیمیة  مثل  دولیین   فاعلین  طرف  من   فقط  متاحة التّدریب فرص

 .)p. 2007, Mellor 61(  بالعربیة الناطق   العالم  في  انادرً   المھني  المسار  لمنتصف  المخصّص  التّدریب

  في  أخرى   أماكن  في  وكذلك مصر أنحاء جمیع في  تدریبیة  دورات  اإلعالم، لتطویر  المصري   البرنامج  قدّم

  الممارسات  أفضل حول  للنقاش  مجاًال   قدّم  المصریین"، رین المحرّ   "منتدى   تأسیس  ومع األوسط، الشرق 
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               . القاھرة   في  ركیةیاألم  والجامعة   األخالقیة  الصّحافة  شبكة  مع  بالتّعاون   م.اإلعال  وسائل  وإدارة  المھنیّة  الصحفیة

  بتجنّ   على  الصحفیین  مساعدة  إلى  یھدف  الذي   الكراھیة  خطاب  حول  امعجمً  البرنامج  أطلق   ،2017 عام  في

  المصطلحات  على  لتّعرفا  كیفیة  حول  الجمھور  ألفراد  وكذلك  للصحفیین   إرشادات   ویقدّم  ،الكراھیة   لغة  استخدام

  البرنامج  أوقف  ،2020  سنة  من   وبدایة  ذلك  ومع  .)AUC, & EMDP,EJN 2017(  الكراھیة  على  ضةالمحرّ 

  التواصل شبكات عبر  السابقون   الموظفون   نشرھا بعدما  إّال   للعموم  المعلومة تُنشر  ولم توضیح. دون  أنشطتھ

 ).2020  المثال،  سبیل  على  حامد  نظرأ(  اإلجتماعي

 عن   فضًال  المالي، االستقرار  إلى  االفتقار  في والمبادرات  المنظمات  ھذه  لمثل  الّرئیسیة  یاتالتحدّ  تتمثّل 

  2014  عام  في  الحكومیة  غیر  المنظمات  قانون   مراجعة  عبر  الحكومیة،  غیر  المنظمات  تجاه  المقیّدة  االعتبارات
2018) (Heiss. 

 

 اإلعالمي  التّشریع
 
  ووسائل  الصّحفیین   ومعاقبة  المصري   اإلعالمي  المشھد  على  للسیطرة  كأداة  القانونیّة  األحكام  خدمتاستُ   طالمال

  65  المادّتان   (أيّ   التّعبیر  حریة  ارسمی� الدستور  یكفل  بینما  بھا. المسموح  الحدود تجاوزوا  الذین   اإلعالم

  فترة  منذ  أخرى  عدیالتت إلى  باإلضافة  المدني  العقوبات قانون   من  موادّ عدّة لىإ  االستناد  یتمّ  أنّھ إّال  ،)68و

 منح   عملیّة  تمثّلو  ،اإلنسان) حقوق  لمعلومات  العربیة  الشبكة  ،35 (الیونسكو، الصّحفیین   إلسكات  طویلة

  سنة  منذ  إّال   ممكنة  التلفزیة  والقنوات   الیومیة  للصحف  الخاصة  الملكیة تكن   لم  إذ  الطرق.  ھذه  إحدى  التّراخیص،

  أو  الّرسمیة  الموافقة مثل  االعتبارات  من   كبیر  بعدد  امرھونً   لتّراخیصا  على  الحصول یبقى  ذلك،  مع  .1996

  الفترة  خالل  الیومیة.  للصّحف  جنیھ مالیین   ستّة  إلى  لكترونیةاإل  للصّحف  جنیھ  100.000 من   التسجیل  رسوم

  مّ ت   بعدھا  ولكن   الترخیص،  قیود  رفع  بعد  المؤسسات ھذه  أعداد  تضاعفت  ،2013  إلى  2011 بین  ما  االنتقالیة

  أو "كاذبة  معلومات  نشر" أو  ،Richter) ,2015 (137  "ترخیص  وجود  عدم"  بحجة  المنافذ  من  العدید إغالق 

  نفسھا  والمھنة  اإلعالم  وخبراء  الحكومیة  غیر  المنظمات مطالبة من   الرغم  على  ".القومي باألمن   اإلضرار"

 تغییر  یتم  لم  ،)p. 2015, Leihs 74( الّرأي   حریة  تعرقل  التي  القوانین  من   كبیر عدد  بتغییر  اوتكرارً   امرارً 

 .اآلن   حتى منھا  أي 

  الصحفیین   على  القبضة  إحكام  على  تعمل  التي   والتنقیحات  القوانین   من   المزید  إدخال  الماضیة،   السنوات  خالل  تمّ 

 ثالثة  البرلمان  أقرّ  ،2016  عام  في  .2015 لعام  رھاباإل مكافحة قانون   مثل  ،المواطنین  وكذلك  الصریحین 

  المجلس  إلعطاء  القوانین   انتقاد تمّ   السّابقة. اإلعالم وسائل تنقیحات محلّ  لتحلّ   للجدل  مثیرة إعالمیّة  قوانین 

 كلّ   الجدیدة القوانین   لباتط   ).2018 ممدوح(  بھا"  مسموح  غیر واسعة  صالحیّات" اإلعالم  لتنظیم  األعلى



 دوریة إعالم الشرق األوسط، العدد 16، 2021  

 111 

  5000  من   ألكثر  لكترونیةاإل  لمواقعھم بعةمتا لدیھم  الذین   الصحفیین، غیر من   أو  اكانو  صحفیین   ،األشخاص

  كما ني".لكترواإل  الموقع"  مصطلح  بدقّة تحدد  ال  القوانین   ھذه  لكنّ   نترنت،اإل  على  وجودھم  بتسجیل  شخص،

 قانون   بمثابة  أنّھ  الخبراء  وأوضح   صیاغتھ.  لغموض  لكترونیةاإل  الجرائم  مكافحة  قانون   البعض  انتقد

  على  للحكم  ،2018  في  امؤّخرً   تمریره تمّ   الذي   القانون   استخدام  تمّ   ).0162  حمامة(  "نترنتاإل  حظراستخدام"

 ).2020  المھداوي ( توك تیك  عبر "العائلیة  القیم"  انتھاك بتھمة  النساء  من   العدید

 

 المصریّون  الصّحفیون  یراھا كما  اإلعالمیة   المساءلة   االستبیان:  نتائج

  األوسط   الشرق   منطقة  في  اإلعالم   وسائل  مساءلة   أدوات   حول  أكبر  تجریبیة  دراسة  من   جزء  ھو  بیان االست  ھذا    

 عبر أسئلة على دول  تسع  من   والخبراء اإلعالم مجال في  العاملین   من  100  حوالي أجاب  إفریقیا. وشمال

 من   ُطلب  .اتھواستقاللیّ  فعالیّتھا  قیّمواو  بلدانھم  في  یّةاإلعالم  مساءلةلل  الراھن   الوضع  حول  وخارجھا  اإلنترنت

  یونیوحزیران/  في  البیانات  جمع  تمّ و  المستویات.  ومتعددة  مفتوحة  إجابات  ذات  أسئلة  على  اإلجابة  بین والمستج

 .2020  یولیو  /وتموز

 من   متنوعة  خلفیات من   بیان االست  في  المشاركون   یأتي  .منھم  تسعة  ردّ  یًا،فحصُ   16  ـب  االتصال  تمّ   مصر،  في  

  فإن   ذلك،  ومع  خاصة).   (حكومیة،   والملكیة  )والمسموع   المرئي  اإلنترنت،  رعب  (المطبوعة،  الوسائط   نوع  حیث

  بین وللمستج  االستبیان)  (لغة  لیزیةكاإلن  اللغة  إتقان   في  بالتأكید المركزي   القید  یكمن   تمثیلیة.  لیست  نةالعیّ

  رتصوّ   یجب  لك،ذ  على  عالوة  المحتملة.  المشاركة  دائرة  العربي  االستبیان   یوسع  أن   الممكن   من   كان   المحتملین.

  الحالي   السیاسي  المناخ  بسبب  التعبیر  وحریة  األكادیمي  للبحث  للغایة  ةدَقیِّ مُ   منطقة  في  المحدود  االستجابة  معدل

 مصر.  في

  الراھن   الوضع  تقییم في  عام اتجاه  تولید على التالیة  النتائج  تعمل  الدراسة،   ھذه محدودیة  من  الرغم على  

  الذاتي  والتّعدیل التنظیم  أدوات  فعالیة  أن   إلى  تشیر  التي  السابقة  النتائج  تأكید  تمّ   مصر.  في  یّةاإلعالم  مساءلةلل

   .محدودة  اإلسالمیة  البلدان   في  المھنیة  الھیئات  أو  األخالقیة  القواعد  مثل

)2002 Vogt, 2002; Hafez, 2011; Bork,-Leppik & Lauk, Eberwein, Fengler,.( 

 

  اإلعالم   وسائل مساءلة   عیقتُ  التعبیر حریة   حدود

  جمیع یؤكّد  الحالي. القانوني  السیاسي اإلطار  ظل في  التعبیر حریة سقف  انخفاض على  المستجوبون   یتّفق 

  حدّ  إلى  "مرتفعة  أو  )7(  ا"جد�  "مرتفعة إّما  فھي ،زمالئھم  بین   الذّاتیة  الّرقابة  حضور  على  التسعة  المستجوبین 

  الصلة  ذات  األمثلة  رؤیة  یمكن   الصحفیین.  حمایة  وتراجع  عبیرالت  حریة  ھوامش  ضیق   إلى  یشیر  وھذا  ).2(  ما"
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  فیروس  تغطیة  أو  لالحتجاجات  تغطیتھم  ونبرة  للقضایا  الصحفیین  اختیار  كیفیة  خالل  من   بالموضوع،  الوثیقة

 .)2020  مصر،  (مدى   19  ـ  كوفید

 
 مصر  في  الذّاتیة  للّرقابة  الصّحفیین   ممارسة  :1.2  البیاني  الّرسم

 

 
 

 أنّھا البقیّة  یرى   بینما  اإلعالم، لوسائل  تحریریة  استقاللیة توجد  ال أنّھ  صحفیین  تسعة لأص  من  سبعة  یعتقد

  السّنوات   في  بشدّة"  "تدھورت  اإلخباریة  اإلعالم  لوسائل  اإلعالمیّة  المساءلة أنّ  ا،أیضً 9 من  6  یعتقد  جزئیّة.

  ورفض  ا"مستقر�   "ظلّ  ھأنّ   آخر وذكر ما"، حدّ  إلى "متدھور  الوضع إنّ   صحفي قال  بینما  الماضیة،  الثالث

  اإلعالم  وسائل ا"تمامً  "تمنع  باإلعالم  المتعلّقة  القوانین  أنّ   المستجوبین   من   9  أصل من   6  یرى   اإلجابة.  األخیر

  المساءلة  "تمنع"  المصریّة اإلعالم  قوانین   كانت  إذا  ما اإلجابات تقیّم  .للمساءلة  قابلة  بطریقة التّصرف  من 

  اإلعالم  وسائل  مساءلة  أدوات عن   الصّحفیون   سُئل عندما  تدعم".  و"باألحرى  ع"،تمن  وال تدعم  "ال  اإلعالمیة،

 ).2.2  البیاني  الّرسم  نظرأ(  مركزیة  مؤسسات   خمس  ذكروا  الحكومة،  تدیرھا  التي
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 الحكومة  تدیرھا  التي  اإلعالمیة  المساءلة  بآلیّات  الصّحفیین   وعي  :2.2  البیاني  الّرسم
 

 
 

 
 تقییم  حول یختلفون  ولكنّھم  الحكومة  تدیرھا التي الفاعلة  الجھات  نفس  على  االستبیان  في  مشاركون ال  یتّفق 

  الحكومیة  الجھات  ھذه  دور  أن   المستجوبین   الصحفیین  من   تسعة  أصل من   ستّة  یرى   وتأثیرھا.  الفعلیّة أدوارھا

  األخیر یرفض  بینما ما"،  انوًع ع"مرتف أنّھ أحدھم  ویقول "متوسّط"، أنّھ على  آخر ویقدّره  ا"،جد�  "منخفض

  اإلعالم  الصّحافة/  مجلس  أنّ   مقولة  تسعة)  أصل من   (ثمانیة  اتقریبً  الصحفیین   جمیع  یرفض  ب).  6  (س  اإلجابة

  في تذكر  إضافة  أي   قدّم  الصحافة/اإلعالم،   مجلس  أنّ   مستجوب أي  یعتبر  ال  الذاتي. للتّعدیل  مستقلّ  ھیكل ھو

 ھذه  أنّ   یُدركون   المستجوبین   الصّحفیین   أنّ   الواضح   من   المصریة.  الصّحافة   في  یةاألخالق  المعاییر  اعتماد  مجال

  واألدوات   القوانین   العتماد  امعً   الھیئات  ھذه  "تعمل  مثل  التعلیقات   من   العدید  في   ذلك   ویظھر  مستقلّة  لیست  الھیئات

  ویتمّ   الحكومة بلقِ  من   الھیئاتالمجالس/ أعضاء تعیین   "یتمّ   اإلعالم"،  وسائل  على  للسیطرة التنظیمیة/التعدیلیة

  آخر  تعلیق   یوضّح   الدّولة".  لرقابة   تخضع  المستقلّة  الھیاكل  حتّى  اإلعالم،  وسائل  حریة  لتقیید  كأداة  استخدامھم

  والھیمنة  الدّولة  رقابة  "تعتبر  والصّحافة:  اإلعالم على  وتأثیرھا  المقیّدة  التعبیر  لحریة  الحالي  الوضع  مطّول،

  شامل  تغییر  حصول  دون   إعالمیة،  مساءلة  أو  ةمستقلّ   صحافة  ھناك  تكون   أن   یمكن   ال  یات.تّحدّال  أكبر  العسكریّة

  یوافق   سواء".  حدّ  على  والعامة  الخاصة  اإلعالم  وسائل  بإدارة  األمنیة  واألجھزة  الجیش  الیوم  یقوم  النّظام.  في

  البصري.  السّمعي   المجال  لتعدیل  ني القانو  اإلطار  توفّر  مصر  أنّ   القول   على  ،تسعة)  من   (سبعة  الصّحفیین   معظم

 جیب.یُ  ال  واألخیر  یعرف"  "ال  أنّھب  آخر  مستجوب یفید بینما
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 وفعالیّتھا  اإلعالمیة  المساءلة   آللیّات  الّراھن  الوضع

 

  البیاني  الّرسم  یوضّح   ،المذكورة  اآللیّات  باختالف  المستجوبین   بلقِ  من   اإلعالمیّة  المساءلة  فعالیة تقییم  اختلف

  أنّ   یبدو  مصر.  في  الفعالیة  ضعیفة  أنّھا  على  اإلعالمیة  المساءلة  أدوات من   العدید  على  الحكم تمّ   أنّھ  3.2

  أو  التصحیحات  نشر  أو  الحكومیة،  غیر  اإلعالمیة  المنظمات  مثل  مصر  في  الذّاتي  والتنظیم  التّعدیل  وسائل

   على  المستجوبون   وافق   ضعیفة.  فعالیة  ذات اإلعالم،  وسائل  في  التّحریر  بغرف  الخاصّة   السّلوك  مدّونة

 .كفاءة  أكثر  الصحفیین   ونقابات  الدولة  تدیرھا  التي  والصحافة  اإلعالم  ھیئات أنّ 

 

 مصر  في  اإلعالمیة  المساءلة  لفعالیة  الصحفیین  تقییم  :3.2  البیاني  الّرسم

 
 

  والتي  الصحیحة  غیر  اإلعالم  وسائل  بأخبار  المتعلّقة  الوساطة  إجراءات   حول  المستجوبین   الصّحفیین   آراء  تنقسم

  صحفیین   أربعة قام  فبینما  الصحافة/اإلعالم.   مجالس  وتؤدیھا  الحكومة  أو  المحكمة من   تدّخل دون   تسویتھا  تتمّ 

  جد�ا"،  ضعیف"  أنّھ  أحدھم  یرى   ،"ما  حدّ  إلى  ضعیف"  أنّھ  على  المذكور  الذاتي  والتنظیم  التّعدیل  حضور بتقییم

  نفس یُعادل  ال  اإلعالم  الصحافة/  مجلس  مصطلح   أنّ   إلى  اإلشارة  المھمّ   من   "متوسّط".  أنھ  آخرون   ثالثة  ویرى 

  مصر  في  اإلعالم  ھیئات  فإنّ   البحث  ھذا  من   األّول  الجزء  في  أوضحنا  وكما  أوروبا.   في  المستقلّة   المجالس  فكرة
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  أنّ   السّابقة  األبحاث  تُظھر  بھ.  تتحكّم  التنفیذیة  السّلطة  أنّ   الواقع  ولكن   القانون،  وسیادة  االستقاللیة  كرةبف  تستشھد

الذّاتي    من  المزید  ممارسة في  یرغبون  الصحفیین  صلب عملھم، ولكن دون التّصادم مع النّظام في التّعدیل 

حسب التّوجھ السیاسي: یرى البعض أّن ). الحدیث عن أزمة الصحافة یختلف 2018السیاسي (عبد العزیز،

ویرى آخرون أّن سوء سلوك الصحفیین نابع من   ،ا بالحریةحتمیً  تان مساءلة وسائل اإلعالم ومصداقیّتھا مرتبط 

ما یتعلّق بأھمیّة مساءلة وسائل اإلعالم للقیم العاّمة والثقافة المھنیّة    ب). في  2020االفتقار إلى المھنّیة (بدر  

ن على خیار "مھّمة  یصحفی  3مصریین، فقد اختلفت التقییمات من النقیض إلى النقیض اآلخر. وافق  للصّحفیین ال

آخرون أّن مساءلة وسائل اإلعالم في مصر "لم   ثالثةللغایة"، بینما یرى أحدھم أنّھا "مھّمة إلى حدّ ما". وأكّد  

قدّم بانتظام ھا، تُ فیسیلة اإلعالمیة التي یشتغل  جیبا على السّؤال. یؤكّد صحفي واحد أّن الوتكن مھّمة". اثنان لم یُ

ى  ل إ اء/ المستخدمین، حول التفاعالت المرتبطة بالمقاالت الصحفیة المنشورة. بالنّسبة  إجابات إلى الجمھور/القرّ 

اعتبر ثالثة آخرون أّن ھذا  ، وغائب  لتّفاعل مع الجمھورا  ثالثة قالوا أنّ فقد انقسمت بین   ،إلجابات األخرى ا

  تسعةمن أصل    ثمانیةأي    ،ا على ھذا السّؤال. تزعم الغالبیةا. وصحفیّان اثنان لم یقدّما جوابًجزئی�  رضاحفاعل  التّ 

مشاركین، أنّھ ال توجد اختالفات كبیرة في ممارسات الوسائل اإلعالمیة الخاصة أو الحكومیّة. ھناك صحفي  

ا. یمكن فھم ذلك ضدّ خلفیّة "التقاط صورة الشاشة" التي تمارسھا أجھزة أمن الدولة  واحد یرى أّن ھناك اختالفً 

 معظم). یُقدّر 2019ون بال حدود،  (أنظر مراسل 4.2كما ذكر ووصف ذلك بعض الصحفیین في الجدول  

، أّن الحكومة والبرلمان والمحاكم لیست مفتوحة لوسائل اإلعالم  9من أصل    7ن الذین تّمت مقابلتھم،  یالصّحفی

ا"  یرى أحد المستجوبین أّن ھذه المؤسسات "مفتوحة جزئی�   .بطریقة عادلة ومتساویة في ظّل الوضع الّراھن 

. لفھم ھذا التقییم لمؤسسات الدولة، على المرء أن یأخذ بعین االعتبار لیس فقط  ویرى األخیر أنّھا "مفتوحة"

ً  التشریعات المحدودة حقیقة عدم بّث جلسات البرلمان   والسجن المتكرر للصحفیین المعارضین، ولكن أیضا

 بأكملھا، األمر الذي ال یتناسب مع مبدأ الشفافیة المنصوص علیھ في الدستور.

 

 صعود  وسائل  التّواصل  االجتماعي  وإرباكھا  للفاعلین  الجدد

 

  كمنتدى   ھّمة""مُ   االجتماعي  التّواصل  وسائل  أنّ   على  )تسعة  من   سبعة(  الصّحفیین   من   واضحة  أغلبیة  توافق       

   ا".جزئی�  "مھّمة  أنّھا  اآلخران   الصحفیان  یرى   بینما  اإلخباریة.  اإلعالم  وسائل  جودة/سوء  حول  للنّقاش

  وسائل  مصداقیة ببطء  تُقّوض  االجتماعي،  التواصل  وسائل أنّ   یزعمون   المستجوبین   أنّ   إلى  اإلشارة  تجدر      

  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  الغاضبة  الحمالت من  نماذج  مةالمقدّ  األمثلة  تشمل  السّائدة. المھنیة  اإلعالم

 متنّظ   كما ولكن   مصر:  في  صاعدة  ةقوّ  لكنھ  متناقض  الجمھور ینتقدھا.  ھاشتاغ عبر  اإلعالمیة، التغطیة ضدّ
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  فإنّھا  للمساءلة،  خاضعة  إعالمیة  تغطیة  أجل  من   للضغط   االجتماعي  التواصل  وسائل  على  ناجحة  حمالت  اأحیانً 

  للحدّ  السّلطة  بلقِ  من   استخدامھا  إساءة  اأیضً  تمّ ت  كما  الصحفیین.  على  الغوغاء  والھجمات   الكراھیة  خطاب  زتعزّ 

  خالل  من   متزاید  بشكل  ورصدھا  االجتماعي  التواصل  ووسائل  نترنتاإل  مراقبة  تتمّ   وقد  الصحافة.  حریة من 

  خالل من   وتویتر  وفایسبوك توك تیك  على  الحسابات مراقبة  األمثلة  تشمل  المحاكم.   وأوامر  المراقبة  تقنیات

  . )Leihs, and Badr 2021(  االتصاالت من   منحرفة  أشكال  خالل  من   الحقیقیة  الحیاة  في  عقوبات  تطبیق 

  الصحفیون   ویعجز مجانیّتھا،  ىلإ  انظرً   للصحافة، اخطیرً  اتحدّیً اأیضً  االجتماعي  التواصل  وسائل شكّلتُ       

  بشدّة  الصحف  وتكافح  اصعبً  ااقتصادی�  اوضعً   تعیش  المطبوعة  الصّحافة  وأنّ   خاصّة  منافستھ. ن ع   المصریون 

  الواقع  من  الخوف  حقیقة یُفسّرُ   ما وھذا  )3(صحفي  تفشل" اإلعالم  لوسائل االقتصادیّة  النّماذج  "كلّ  للبقاء.

   اإلعالم.  وسائل  على  الصّعب  االقتصادي 

 
 اإلعالمیة  المساءلة   واحتیاجات  تحدّیات

 
  الجدول  في  موضح   ھو  (كما  مصر  في  اإلعالم  وسائل  مساءلة  لتعزیز  الھائلة  السّیاسیة  التحدّیات من   الّرغم  على

  وتقویتھا.  اإلعالمیة  المساءلة   أدوات   حضور   إلى  الحاجة   اأیضً  یُدركون   مقابلتھم  تّمت  الذین   الصحفیین   فإنّ   )،4.2

  وحریة  التعبیر  حریة  حیث واالقتصادي، السیاسي االستقالل إلى الماسة الحاجة  عن  المستجوبون   یكشف

 الحاكم.  النّظام  بلقِ  من   ان وتُحترم  المجتمع  في  تان السّائد  تان القیم  ماھ  ان تكون الصحافة

 
 

 إعالمیة  مساءلة  إقامة وتعیق   تُمكّن   التي  العوامل  :4.2لجدولا
 

 
 ذكرھا  التي  التّمكین  عوامل المستجوبون  ذكرھا  والتي المساءلة   من  تحدّ التي  العوامل

 المستجوبون
  اإلعالمیة  المساءلة  مجال  ومحدودیة  السیاسیة  القیود •

 )إجابتان (
 یاتالحرّ   غیاب •
 القانوني  النّظام •
  اإلعالم  وسائل  مع  یتسامح   ال  عسكري   نظام  حكومة •

   للمعلومات  الحر  للتدفق   أو  المسموحة  للحدود  المتجاوزة
  من   أومحاصرة  للدّولة  ملك  ألنھا  إّما  اإلعالم  وسائل تبعیّة •

  صور  التقاط  االستخبارات)  (وكاالت  األمن   جھاز  بلقِ
 الشاشات.

 وقوانین   القانونیة  العوامل   •
  اإلعالمي  والتنظیم  التّعدیل

 (إجابتان)
 اإلخبار  حّریة •
 السیاسي  اإلطار •
 واالجتماعیة  الثقافیة  المعاییر •
  اإلعالمیة  المساءلة  منظمات •

 الصحفیین  نقابة  مثل
 الجمھور  مع  التّفاعل •
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 السیاسي  االستقطاب •
 والسیاسیة  االقتصادیة  العوامل •
 ذاتیةال  الرقابة •
  التحقق   وضعف  والدقة، المھنیة  ونقص  الصحفیین  تحیّز •

 أكثر في العمل (بسبب المصالح  وتضارب األخبار  من 
 األجور)  تدني  بسبب  إعالمیة  وسیلة  من 

 المصداقیة  ضعف •
  الجمھور  عن   البحث  ضعف •

 

  الّرقمي  اإلعالم  مجال  تنامي •
  التواصل  شبكات  وحمالت

 القویة  االجتماعي
  قبل  التحریریة  بالمھنیّة  االلتزام •

 النّشر
 التكنولوجي  التطّور •

   
 

  لوسائل معیاري   مساءلة نظام  على  تعتمد  المصریة  الحكومة  أنّ   إلى تُشیر اونقاًط   اتصریحً   الصّحفیین   أحد قدّم

 إذن   اإلعالمیّة،  للمساءلة  األساسي  المرجع  ھي المھنیّة القیم  "إنّ   اللّیبیرالیة:  بالقیم  یلتزم  ال والذي  ،اإلعالم

  المتصّورة الوطنیة  مصلحتھم وھ  المساءلة لھذه  المرجع  فإنّ   لدّولة،ا ىلإ بالنّسبة لمن، یُطرح،  الذي   فالسّؤال

  یحدث  ما  یتقاطع  ).4(صحفي  اإلعالم"  وسائل  خاللھا  من   یراقبون   التي  المعیاریة  القیم  نوعیّة  علیھم  مليتُ   والتي

  بعد  الجمھور طمأنة في  الصحفیین  بعض رغبة  إلى یشیر  الذي   )2019(عالم،  البنّاءة"  "الصّحافة مفھوم مع

 فاعلین   یكونوا  أن  إلى  الصحفیون   یحتاج  التّصّور،  ھذا  إطار  في  السیاسیة. والخالفات  االضطرابات فترات

  المھني  المستوى   على  أخرى   احتیاجات  توجد  الذّاتي.  التّعدیل  إلى  تدفع  التي  اإلعالم  وسائل  مساءلة  يف  مستقلّین 

 والصّحافة:  اإلعالم  لوسائل  الیومي  والروتیني

 ) 1(صحفي   لھم  مةوملزِ   الصّحفیین   بلقِ  من   معروفة  إعالمیّة،  وسیلة  بكلّ   خاصّة  مكتوبة  أخالقیّة  مدّونة ـ 

  الشّكایات  حالة في  داعم  بدور  تحظى  أن   من   لتمكینھا الصّحفیین   نقابة صُلب  في للمساءلة  لجنة  ـ

 )1(صحفي

 )9(ص  المعلومات  ُحّریة  نقص  من   التّخلص مثال  قانونیة،  تغییرات  ـ

 )9(ص  الصحافة   حریة  تحمي  التي  الدستوریة  باألحكام  لاللتزام  السیاسیة  اإلرادة  حضور  ـ

 )8(ص  والمالي   التحریري   االستقالل  ـ

 )7(ص  التّعدیل  وآلیّات  اإلعالم  ومجالس  وھیئات  النّقابات  خالل  من   المتابعة  ونسبة  الجمھور  تقویة  ـ

 ).7(ص  ومھاراتھا  اإلعالمیّة  المساءلة  ماھیّة  على  التّدریب  ـ
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 والتّوصیات  الخالصة 

  اإلعالمي المشھد  تعدّدیة  بین   المتناقضة الحالة  على  اإلعالم  وسائل  مساءلة ألدوات  الّراھن  الوضع  كّدؤیُ

 ظلّ  في  تزدھر  أن   اإلعالمیة المساءلة  ألدوات  یمكن   ال  ):,Richter 2015(  مصر  في  المتراجعة  واالستقاللیة

 ال  فإنّھم والقانونیة، السیاسیة  بالتّحدیات  مقابلتھم،  تّمت  الذین  الصحفیون   ینشغل  بینما  خانق. سیاسي  مناخ

  وسائل  إلى ننظر عندما  بأكملھ.  اإلعالمي النّظام على  اللھابظ   تلقي  التي  االقتصادیة  المخاوف  عن  یتغاضون 

  اإلعالمیة  المساعدة  برامج   على تعتمد  أو  مدعومة  وبالتالي  للدّولة  ملك  أنّھا  نالحظ   مصر،  في  المستقّرة  اإلعالم

  اإلعالم  وسائل  ىلإ بالنّسبة  التحقیق   صعبة  االقتصادي،  واالستمرار البقاء قابلیّة  إنّ   األجانب. المانحین  ودعم

 (عبد  التّساؤالت  من   العدید  برامجھا  مستقبل  ویطرح  كبیر،  بشكل  مصداقیّتھا  تتراجع  التي  المصریة

  صعبة  المستقلّة  اإلعالمیة  المساءلة  من   تجعل  التي   العصیبة  الحالیّة  التّحدّیات  من   الّرغم  على  ). 2020العزیز،

  المستقبلیّة:  التوّجھات  في  محتمل  كمتغیّر  ات،مرّ   عدّة  "تحّول"  كلمة  المستجوبین   بعض  ذكر  مصر،  في  التحقیق 

  وسط   الجمھور   تجاه  الصحفیین   والتزام  اإلعالم  وسائل  ممارسة  في  التغییرات   إلى  وأشار   الدّرجات،  متعدّد  تحّول

  ھذا  إفریقیا.  وشمال  األوسط   الشرق   منطقة  في  بالمتقلّ   والوضع  اإلعالم  لوسائل  المتخبّطة  االقتصادیّة  األنظمة

 النّظام  تشكیل  في شاركت التي المحیطة الفاعلة الجھات وصعود  التكنولوجي  للتقدم  نتیجة  سیكون  التّحّول

 البعید  المدى   على  المستقبل  في  جدیدة  یّاتیكدینام  إلى  تؤدي   أن   یمكن   الیقین   عدم  حقبة  إنّ   اإلعالمي.  االقتصادي 

  وسائل  داخل  المحدودة  المعاییر  ارإط   في  العمل  یواصلوا  أن   الصّحفیین   على  یجب  الوقت  نفس  وفي  والمتوسّط.

  المھنیة  مبادراتھم  تشجیع  في  یتمثّل  دعمھم  إنّ   عظیمة.  سیاسیّة  اختراقات  بتحقیق   یحلموا  أن   دون   ،المقیّدة  اإلعالم

  على  وتساعدھم  المحترفین   الصّحفیین   جیوب تدعم  باألحرى   بل  صارخ،  بشكل  السیاسي  النّظام  تواجھ  ال  التي

  األنشطة  من   األخرى   األنواع  مثل  مثلھا  السّیاسیة  األنشطة  مراقبة  كثب وعن   تمّ ت  عبة.الصّ   األوقات رغم  البقاء

  لدعم  األجنبیة  المؤسسات مع تتعامل  التي تلك  سیّما  وال  المصري، األمن   جھاز بلقِ  من  واالجتماعیة،  الثقافیة

  التّأكّد  إلى  اإلعالم  وسائل  لتطویر  مشروع أي   یحتاج بمھنتھم.  النھوض  على  الحریصین   المصریین   الصحفیین 

  المجاالت في  للصّحفیین   المسؤولة  السّالمة باحتیاطات  االلتزام مع  ،للخطر  فیھ  المشاركین  تعریض عدم  من 

  ا:قدمً   للمضيّ   التّالیة  األفكار  الباحثة  تقترح  ذلكول  المقیّدة.

  شبكات  ودعم  ةبیّیتدر  دورات  تنظیم في  بالعربیة  النّاطق  العالم في  البلدان  مختلف  من  الصّحفیین   إشراك  ـ

 المنطقة.  في  اإلعالمیّة  المساءلة

 اإلعالم.  مجال  في  للعاملین   والموسّعة   الضیّقة  للشبكات  ورقمیّة  حقیقیّة  مساحات  إنشاء  ـ
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  المبادرات ھذه  ونشر العربیّة  المنطقة من   اإلعالمیة  المساءلة  مجال  في  الممارسات  أفضل  عن  نماذج جمع ـ

 إلخ.  الّرقمي  مالتّعلّ   دورات عبر  أو كتیّبات  أو  لّةأد  شكل  في  العربیة  باللّغة

  األخبار غرف  في  أو  فردیّة  بطریقة  الصّحفیون  ینفّذھا  أن   یمكن   التي  الممارسات  ألفضل  أمثلة  على  التّركیز ـ

 لدیھم تكون  ىحتّ   للصحفیین  امتاحً  ذلك كان   كلّما اإلعالمیة،  المؤسّسات داخل  الصّغرى   األقسام أو  الصّغیرة

  وتسمح  ثمارھا  تؤتي  اإلعالمیة  المساءلة  أنّ   التكلفة،  حیث  من   فعّالة  بطریقة  ویثبتوا  یجّربوا  أن   إمكانیّة

 اإلعالمیّة.   المؤسّسات  داخل  التّدریجي بالتّقدّم

  تمسّ   التي  القضایا  مختلف   حول  الخبرة  مستویات   جمیع  في  اإلعالم،  مجال  في  للعاملین   والتّدریب  التّكوین   تقدیم ـ 

  التّواصل  شبكات واستخدام  اإلنترنت  عبر والتّسویق  الجمھور  عن  البحث  مثل ،اإلعالمیة المساءلة مسألة

  وحشد  البیانات  صحافة  في  أو   المعلومة  من   التّحقق   ممارسات   في   االجتماعیة  الوسائط   ھذه  واستخدام  ،جتماعياال

  مستخدمي  من   عدد  كبرأ ومعرفة ومھارات  ذكاء استخدام  یفید  جدید  (مصطلح  crowdsourcing المصادر

  ا).عمومً   الجمھور  أي   نترنت،اإل

  ،والخدمات   والصّحة  بالعلوم  متعلّقة  بمواضیع  تعنى  التي  األقسام مثل  سیاسیّة  غیر  تبدو  التي  القضایا  معالجة ـ

 اإلعالمیة.   المساءلة  أدوات  استخدام  تجریب یتمّ   حتّى

  كثب، عن   الجمھور  على  والتّعّرف  المھنیّة  والصّحافة  التحریریّة  الشفافیّة  بأنّ   اإلعالم وسائل مدیري  إقناع ـ

 ا.مالی�  ومستدامة  مستقّرة  إعالمیّة  وسیلة  إنشاء  وبالتّالي  الجمھور،  ھذا  ووالء  ثقة  تعزیز  على  تساعد

  السّلطة  رسمتھا  التي  الحدود  نحو بالدّفع  بالفعل  قاموا  الذین   والصحفیین   اإلعالم  وسائل  دعم  ا:آخرً   ولیس  اوأخیرً  ـ 

 المعنوي   أو  المالي  الدّعم  خالل  من   وذلك
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 اإلعالم مساءلة مشھد في ھیكلیّة تغییرات ھناك ھل العربیة: االنتفاضات من سنوات 10 بعد
 ∗األردن؟ في

 مدانات فیلیب
ي  لالستشارات مدانات مستقل، باحث

  أألردن عمان، �ف
 بیس جودیت

ف  م�دين مؤسسة ورئ�سة باحثة ناشونال كومبت�ف ي  إن�ت
 ألمان�ا شتوتچارت، �ف

   الُملّخص
 

  أضحت  قد  االجتماعي  التواصل  وسائل  كانت  ،2011 عام  في  األردن   إلى  العربیة  االنتفاضات  وصلت عندما
  السنوات  في  الثقة.  رجاعاست  في  التقلیدیة  اإلعالم  وسائل  یواجھ  الذي   التحدي   عن   وكشفت   السیاسي  للتحول  أداة
  المستقلة  لألدوات  جدیدة  طرق   كانت  لكوكذ  ،التفاوض  قید  والنظام  اإلعالم  وسائل بین   العالقة  كانت  ،تلت  التي

 من   مضى  عقد  منذ  اإلعالم  وسائل  مساءلة  ممارسات  حول  البحث  الورقة  تُحِدّث  اإلعالم.  لوسائل  الذاتي  للتنظیم
  .2021و  2011  عامي بین   األردن   في  اإلعالم  وسائل  مساءلة  مشھد  في  الھیكلیة  التغییرات  على  التركیز  خالل
  مجالس مثل  بھا  المعمول  األدوات  -  اإلعالم  وسائل  مساءلة  ممارسات  وتعرض  التنظیمي،  اإلطار  تصف  وھي

  المنظمات  تدیرھا  التي   اإلعالمیة  المساءلة   ممارسات   وكذلك  ،فیین االصح   وجمعیات  الشكاوى   مسؤولوو  الصحافة
  واقع  حول  اإلعالم  وسائلل  مساءلةال  الجھات  وراتتص  أخیًرا  حللتو  اإلعالمیة.  والمؤسسات  الحكومیة  غیر

  قد  المستقبلیة  األنشطة  أن   إال  ،2011  عام منذ  ھیكلي  شيء  یتغیر  لم  أنھ من   الرغم  على  اإلعالم.  وسائل  مساءلة
  محاسبة  في  نشطت  التي   والمنظمات  الخبراء  من   متنوعة  ومجموعة  الفكرة  یدعمون   الذین   فیین االصح  على  تعتمد

 سنوات.  عشر  من   ألكثر  وبعضھا  اإلعالم،  وسائل
 

  اإلعالمي،  لنقدأ  ،اإلعالم  وسائل  تنظیم  ،إلعالما  وسائل  مساءلة  اإلعالمي،  لمشھدأ  ،األردن   :فتاحیّة الم   الكلمات
 ستطالعإ  اإلعالم،  وسائل  حوكمة   عالمیة،اإل  لسیاسةأ  ،رالتعبی  حریة

 

 المقدمة .1

 الزمن من عقد بعد األردن. في اإلعالمیة المساءلة بموضوع المحیط الفراغ ملء إلى الدراسة ھذه تھدف

 حدثت )،21Pies,2014 2011; Madanat, & Pies ; 2010 Pies, & Hawatmehاألخیر( بحثنا منذ

 في االستقالل منذ األردن تمكن البالد. في والقانونیة االجتماعیةـالسیاسیة السّاحة على التطورات من العدید

 ),Rayan 2018( مضطربة طقةمن وسط والحذقة المزمنة الھاویة حافّة سیاسة مع التعامل من ،1946 عام

 بدایة مع ،الزمن من لعقود القاعدة ھي كانت التي الحزبیة والسیاسة العرق على القائمة الوطنیة انتھت

 
ي  فاطمة قامت ∗

ي  اإلعالم مرصد من اللوايت
ق اف��ق�ا شمال �ف جمة األوسط وال�ش ّ�ة إ� الع��ّ�ة ب�س جود�تو  مدانات ف�ل�ب نّص  ب�ت ف  من االنكل�ي

 
ف  21 ي  أورو�ا واألردن وتو�س بني

ي  مساءلة وسائل االعالم والشفاف�ة  �ف
وع البحث الدو�ي  المقارن م�د�ا آ�ت الذي حقق �ف   كان البحث جزءا  من م�ش

ــخ).  ـ .  أنظر   (بدون تار�ـ ي  MediaAcT عا�ي  2010 و2013 بتم��ل  من االتحاد األورويب
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 ُمیولھم عن األردني الشباب تخلّى 2010 عام أواخر في افریقیا شمال في انطلقت التي العربیة االنتفاضات

 والوالء اإلنسان وحقوق االقتصادي اإلصالح حیث من یرھاتأط وأعادوا الزمن علیھا عفا التي القومي

 االجتماعي، التواصل مواقع من قّوتھم استمدّوا وقد ).,Doughan 2020للملك( الوالء عن عوضا للوطن

 بحثنا إنجاز تاریخ ،2010 عام في بینما األردن. في األخبار لتلقّي مھّمة قناة الحین ذلك منذ أصبحت التي

 األخبار استخدام ضد أرضیة اكتساب وفي االزدھار في للتوّ  بدأت قد االلكترونیة المواقع كانت األول،

 المصدر بالفعل االجتماعي التّواصل مواقع أصبحت ،2019 عام في )،,015a2 UNESCOالتلفزیونیة(

 التّواصل قعلموا  بالمائة 89( عاما 24 و18 بین أعمارھم تتراوح الذین الشّباب بین لألخبار الّرئیسي

 على بالمائة 81األردنیّین( جمیع بین المقاربة ھذه تقریبا وتعادلت للتلفزیون) بالمائة 79 مقابل االجتماعي

 للتلفزیون، بالمائة 85 مقابل االجتماعي التّواصل مواقع

 )2019 Hassan, & Martin, Dennis,.( 

 قابلة بیانات سوى یوفّر ال األوسط" لشرقا في اإلعالم وسائط "استخدام استطالع أنّ  من الّرغم على  

 التغییر إلى بالفعل تُشیر القصیرة، الفترة ھذه أنّ  إّال  ،2019و 2017 لعامي األخبار استھالك عن للمقارنة

 انخفض آخر: تحدّ إلى الدراسة نفس أشارت مواجھتھ. اإلعالمیة المؤسّسات على یتعیّن الذي األساسي

,Dennis ( 2019 في بالمائة 42 إلى 2013 في بالمائة 66 من األخبار وسائل لمصداقیة الناس تصّور

2019 Hassan, & Martin,.( وطني استطالع أظھر عام، بشكل األخبار مصداقیة فقدان إلى باإلضافة 

 األحداث حول للمعلومات كمصدر اإلعالم وسائل في یثقون األردنیین من بالمائة 57 أنّ  ،2019 عام في

,CSS ( 2016 عام في غالوب مؤسّسة أجرتھ استطالع حسب سنوات، ثالث قبل بثلثین نةمقار المحلیّة

2019.(  

 بسبب تحدّیات الدّولة مؤسّسات أیضا واجھت بل اإلعالمیة المؤسّسات على فحسب یقتصر لم األمر إنّ   

 لن األردنیّة الدّولة أنّ  المؤسّسات ھذه أفعال ردود أثبتت لقد العربیة. االنتفاضات أعقبت التّي التطّورات

 الدّستور. في علیھ المنصوص النّحو على الدّستوریّة للملكیّة األصلي السیاسي النموذج مستوى إلى ترقى

 نیسان في دستوریّة تعدیالت لسنّ  متوقّعة غیر فرصة المتتالیة الحكومات اإلقلیمیّة االضطرابات أعطت

 "َملَكیّة إلى األردن بتحّول الدغمي الكریم عبد ابقالسّ النّّواب مجلس رئیس وصفھا خطوة وھي ،2016

 الحیاة من النّھش عملیّةُ  قدّمت ).Sowell,2016( في ورد كما السّیاسي" النّظام على و"انقالب ُمطلقة"

 والبرلمان الحكومة بین القانون مشروع تداول تمّ  مقیّدة. قوانین لسنّ  القّوة من المزید للحكومة السّیاسیّة،
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 األّولي وعدھا عن بالتراجع الحكومة ُمتّھما الكراھیة، لخطاب دقیق بتعریف البرلمان طالب وتكرارا، مرارا

 تعریف بإدراج الحكومة تتّھم التي االنترنت على الحمالت عن ناھیك التّعدیالت، حول حوار فتح في المتمثّل

 الصّارخ انتھاكھا من للتّخفیف عبیّةالشّ  المطالب على و"االلتفاف الّزائفة واألخبار الكراھیة لخطاب غامض

 على اإللكترونیة الجرائم قانون الحكومة سنّت البرلمان، إقناع بعد دستوریّا". المكفولة والحّریات للحقوق

 ھذه من 1.2 (القسم اإلعالم حّریة مجال في والناشطین اإلعالم قطاع من المستمّرة المخاوف من الّرغم

 منع أوامر من العدید أیضا الّالحقة الحكومات أصدرت التّعبیر. حّریة على مخیف تأثیر لھ القانون الورقة).

Madanat المعلّمین( نقابة إضراب مثل حسّاسة قضایا یغطون الذین الصّحفیّین على القبض وإلقاء النشر

2022 Pies, &.( غیر األخ حمزة، باألمیر المتعلّقة "الفتنة" إلى 2021 عام من األمثلة أحدث تشیر 

 باندورا أوراق باسم أیضا والمعروفة اآلمن، المالذ بلدان في الملك وممتلكات للملك الشّقیق

 األخیرة القمع حملة إنّ  البلد رادیو تحریر رئیس العرسان، محّمد یقول األّول). تشرین 4 ،2021(عرسان،

 یغطون الذین الصّحفیین ضدّ األمنیة األجھزة قبل من والتھدیدات المكالمات اللخ من اإلعالم وسائل على

  نیسان). 4 ،2021 (عرسان، باندورا أوراق تغطیة إلى یھدفون أو

 المسؤولون یمدح أن المفارقات ومن النّاعم"، االحتواء ب"سیاسة یسّمى ما تحت الممارسات ھذه تندرج   

 تسیطر التي اإلعالم ھیئة مدیر راغب، أبو طارق حالة في كما مسؤولةو حكیمة لكونھا اإلعالم وسائل

 وثائق تنشر ال لكي للضغوطات، إطالقا اإلعالم وسائل تتعّرض "لم أنّھ: أوضح والذي الحكومة، علیھا

 تجنّب وبالتّالي لھا، قیمة ال المعلومات ھذه أن أدرك األردني اإلعالم أن ھو حدث ما ولكن باندورا، ملفات

 ممارسات جاءت الحالة، ھذه في .األّول) تشرین 4 ،2021عرسان، في ورد (كما نشرھا" خطأ في لوقوعا

 الدّولة. ممثّل من بوضوح العاّمة) للمصلحة الّرسمي للتّعریف (وفقا اإلعالم وسائل لمساءلة النّاعم االحتواء

 )2000( برتراند حدّده الذي النّحو على اإلعالم وسائل مساءلة تعریف في تدخل ال الممارسات ھذه أنّ  غیر

 القبائل قادة الحدّ. لھذا صریحا الدّولة تدّخل عادة یكون ال أخرى، حاالت في .حكومیّة" غیر وسیلة ك"أي

Quds-Al ( النّاعم" "االحتواء یمارسون الذین بین من أیضا ھم إلخ. الحزب، وأعضاء االعمال ورجال
222012 ,2009Center,.( یُمثّلوا أن دون السّیاسیة السّاحة في مؤثّرون الفاعلین ؤالءھ بعض أنّ  بما 

 وممّا تحدّیا. یصبح الحكومیّة وغیر الحكومیّة المساءلة آلیّة بین برتراند تمییز فإنّ  األردنیّة، الدّولة صراحة

 ِملكیّة عتق ما غالبا اإلعالم. وسائل ِملكیّة ھیكلة وخاصّة اإلعالمي النّظام طبیعة ھي سوءا، األمر یزید

 
ي  أجراها مركز  القدس للّدراسات الّس�اسّ�ة حول االحتواء الّناعم وأثرە ع� استقالل اإلعالم من خالل  22 �مكن االّطالع ع� كلّخص الّدراسات اليت

 :  الّرابط الّتا�ي
ion/uploads/assets/jmm_1339592473_2435.pdfhttp://www.jmm.jo/applicat 
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 متعاونون أو سیاسیّون الوقت نفس في ھم الصّحفیّون واحدة، ید في السّیاسیّة والسّلطات اإلعالم وسائل

 السّیاق في الصّعب من لذلك والسّیاسي. الصّحفي للمجال الواضحة غیر الحدود یمیّز ما وھو ما، بطریقة

 یصعب وربّما الحكومیّةـ وغیر الحكومیّة ماإلعال وسائل مساءلة ممارسات بین التّمییز توضیح األردني،

 لمساءلة مستقلّة أو حكومیّة غیر فاعلة جھات غیاب یعني ال ھذا عام. بشكل االستبدادیّة السّیاقات في ذلك

 في الفاعلة الجھات تتموقع كیف حیث: من شامل تحلیل إلى ویحتاجون قلیلون ولكنّھم اإلعالم، وسائل

 وأخیرا، نوایا؟ وبأيّ  بالضبط؟ للمساءلة یُخِضعُونھُ الذي ما الدّولة؟ وتجاه لنّظاما داخل اإلعالمیّة المساءلة

  تمتلكھا. التي الموارد نوع توضیح إلى اإلعالمیّة المساءلة ممارسات صدى تقییم یحتاج

 حدیث كحلیف نفسھا تضع أنّھا في السّبب ھو ھذا الدّولیّة. المساعدات على اقتصادیّا األردن یعتمد   

 یلعب الدّولي. العالمي الصّندوق المثال سبیل على الدّولیّة، الشروط تلبیة وتحاول الغربیّة للقوى وُمخلص

 تضع ما دائما األردنیّة السّیاسة فإنّ  وبالتّالي والدّاخلیّة. الخارجیّة السّیاسة في متوازنًا دوًرا األردني النّظام

 األردن شھد كثب. عن فیھا التّحكّم خالل من الدّیمقراطیّة ساتالمؤسّ وتُقلّدُ الدّولیّة صُورتھا عینیھا نصب

 للمنظّمات نسبیّا حیويّ  مشھد ُحضور یُخّول مّما السّالم، من طویلة فترة اإلقلیمیین جیرانھ مع بالمقارنة

  األمیّة. محو من مرتفع ومعدّل 23السّیاسیّة الحّریات وبعض الحكومیّة، غیر

 تھدف السّبب لھذا األردن. في اإلعالمیّة المساءلة ممارسات وضع تحدیث المتناقض السّیاق ھذا یستلزم   

 منذ األردن في اإلعالم وسائل مساءلة مشھد في ھیكلیّة تغییرات أيّ  حصلت إذا ما تحدید إلى الورقة ھذه

 weinEberو Fengler عریفت نفس على نستند السّابق، بحثنا مع للمقارنة قابلة ولجعلھا .2011 عام

 عبر كانت سواء غیررسمیّة، مؤسّسة "أيّ  باعتبارھا اإلعالمیّة للمساءلة )Bork-Leppik )2011و

 إلى تھدف والتي اإلعالم، وسائل ومستخدمي اإلعالمیین من كلّ  یمارسھا بھا، متّصلة أوغیر االنترنت

 الصّحافة: مجال مشاكل ومناقشة طرح إلى وتسعى علیھا والتّعلیق وانتقادھا الصّحافة رصد

 االقتباسات أو منھ، جزء أو صحفي مقال سرقة المثال، سبیل (على الفردي ستوىالم على •
 مقال). في الخاطئة

 الصّحفیین). بین الفساد قبول المثال، سبیل (على الّروتینیّة اإلعالمیة اإلجراءات مستوى على •

 
ي  المنطقة.  ول�ّنه اليوم 23

ف  الّشعب والّنظام ع� عكس الوضع الذي تع�شه البلدان الع��ّ�ة األخرى �ف ي  ع� عقدٍ  من الحلّ  الوّدي للّ�اع بني تار�خّ�ا، ُبيف
ي  تراجع. 

 �ف
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 في ریریّةالتّح القرارات على العامة العالقات تأثیر المثال، سبیل (على التنظیمي المستوى على •
 األخبار) غرفة

 اإلطار نَِصفُ  ).20 (ص للصّحافة)" الدّولة قمع المثال، سبیل (على اإلعالم وسائل خارج ومن •

 "اآللیّات اإلعالمیّة، للمساءلة الحالیّة والممارسات الورقة)، ھذه من  2 التّنظیمي/التّعدیلي(الجزء

 والُموفّقین الصّحافة لسمجا مثل )،p 2011, al., et Fengler. 9( بھا" المعمول

 التي اإلعالمیّة المساءلة ممارسات وكذلك الصّحفیین وجمعیّات الشّكاوي اإلعالمیّین/مسؤولو

 خطوة في الورقة). ھذه من  3 (الجزء اإلعالمیّة والمؤسّسات الحكومیّة غیر الُمنظّمات تُدیرھا

 اإلعالم وسائل مساءلة ارساتمم في الُمشاركة الفاعلة الجھات تصّورات بتحلیل نقوم أخیرة،

 ھو ھُنا الُمقدّم البحث إنّ  الورقة). ھذه من 4 (الجزء اإلعالمیّة للمساءلة الّراھن الوضع حول

 وسائل مساءلة حول الدّولیّة للصّحافة األلماني بروست آیرش معھد بدأه أكبر مشروع من جزء

 دراسة في الُمؤلّفون استكشف لى،أو خطوة في إفریقیا. وشمال األوسط الشرق منطقة في اإلعالم

 المُھتمّة أو اإلعالم وسائل ُمساءلة تُمارس التّي والُمنظّمات اإلعالمیّة المساءلة شروط مكتبیّة،

 ھذه مثل تحدید على األردن، داخل الخبراء من عدد مع اإلضافیة المقابالت ساعدت بھا.

 من الدّراسة ھذه إطار في أُنجز ذيال االستبیان ھَدفَ  ).Pies, & Madanat 2022( المنظّمات

 الّراھن الوضع حول اإلعالمیین تصّورات تحدید إلى ،2020 تموز في بروست آیرش معھد قبل

 مؤسّسات عن وممثلین صحفیین الُمحتملین، الُمستجیبین قائمة تضّمنت اإلعالم. وسائل لمساءلة

 ممارسات في یُشاركون الذین المدّونین من لعدد باإلضافة حكومیّة، غیر ومنظّمات إعالمیة

 االفتراضات برسم تسمح أنّھا إّال  تمثیلیّة غیر العیّنة أنّ  من الّرغم على اإلعالم. وسائل مساءلة

  المستقبل. في للبحث األولى

 التنظیمي: اإلطار .2

 بواجباتھم كیرھمتذ من بدال اإلعالم، وسائل على السّلطة لممارسة وسیلة كبیر حدّ إلى اإلعالمیّة مساءلةال تزال ال

  األردن. في اإلعالم وسائل مساءلة في األھمّ  األداة القانون من یجعل الذي السبب ھو ھذا الجمھور. تجاه

 اإلعالم: بوسائل المتعلّقة التّشریعات 2.1
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وھي التي تتحكّم بشكل مباشر أو غیر مباشر في وسائل اإلعالم في    24في ثالثة عشر قانونا وتعدیالتھا  تتمثّلُ 

 )UNESCO, 2015a; Pies, 2015a(األردن:  

 وتعدیالتھ  )1998(  والنشر  المطبوعات  قانون  .1

 وتعدیالتھ  )1960(  العقوبات  قانون  .2

 )1971(  الدولة  ووثائق   أسرار  حمایة  قانون  .3

 )2007(  المعلومات  إلى  الوصول  قانون  .4

 )1959(  المحاكم  حرمة  انتھاك  قانون  .5

 )1959(  الدولة  أمن   قانون  .6

 وتعدیالتھ  )1998(  األردنیین   الصحفیین   نقابة  قانون  .7

 )2000(  األردني  التلفزیون   مؤسسة  قانون  .8

 وتعدیالتھ  )2002(  المؤقت   والمسموع  المرئي  اإلعالم  قانون  .9

 وتعدیالتھ  )2006(  اإلرھاب منع  قانون .10

 )2009(  األردنیة  األنباء  وكالة  قانون .11

 )2010(  االلكترونیة  الجرائم  قانون .12

 وتعدیالتھ  )1995(  االتصاالت  قانون .13

ــل ــة الدّســتور یكف ــرأي  حّری ــر ال ــحافة، والتعبی ـدات ھــذه أنّ  إال والص ــة التعھـ ــى ال اإلیجابی ــى ترق  إل

ــة الضــمانات مســتوى  رات تُصــنّف  ).,2015a UNESCO( الدولی ــّ ة المؤش ــّ ــع الدّولی ــة لوض  حّری

ا" "حــّرة أنّھــا علــى االنترنــت وحّریــة صــعب"، "أنّھ على األردن   في  ةالصّحاف ــّ  نقطــة 49 مــع جزئی

 ،100  أصل  من 

 ) Repucci, 2020; Borders, without Reporters ; 2020 House, Freedom

n.d.(. 

 
ي محرك البحث   24

ف �ف ف عدة مرات. �مكن العثور ع� جميع القوانني ـــع األّول. تّم تعد�ل العد�د منذ ذلك الحني �ـ السنوات المذكورة هنا، �ش�ي إ� الت�ش
ف األردن�ة  .الرس�ي للقوانني
http://www.lob.jo/?v=1.9&url=en/Jordanian-Legislation.  
 

 

http://www.lob.jo/?v=1.9&url=en/Jordanian-Legislation


 دوریة إعالم الشرق األوسط، العدد 16، 2021  

 129 

أعطت  ثالثة  قوانین   للحكومة  القدرة  على  التحكم  المباشر  في  محتوى   وسائل  اإلعالم  وھي  قانون   المطبوع ات  

والنشر،  وقانون   العقوبات  وقانون   حمایة  أسرار  ووثائق   الدولة.  تّمت  مراجعة  كلّ   ھذه  القوانین،  على  األقلّ   مّرة  

واحدة  منذ  1989،  عندما بدأ  آنذاك  العاھل  األردني  الملك  حسین   عملیّة  مؤقتة  لإلصالح  السّیاسي.  ھناك  تقلید  

المحّرمات  التي  ال  یجب  تغطیتھا حتى  على  وسائل  التواصل  اإلجتماعي  وھي  العائلة  المالكة  والجیش  

واألجھزة  األمنیة  والقضاء.  یشیر  الشّباب  األردني  أیضا  إلى  الحكومة  والبرلمان   باعتبارھما  محصّنین   ضدّ  

 النقد  في  وسائل  اإلعالم  وكذلك  على  وسائل  التّواصل  االجتماعي.    

(UNESCO, 2015b) 

یضمن  قانون   المطبوعات  والنشر  وقانون   حق   الوصول  إلى  المعلومات  الحق   في  الوصول   إلى  المعلومة.  

األّول  ینطبق  على  الصحفیین   والثاني  یھمّ  كلّ   األردنیین.  ال  یمكن  اعتبار  ھذا  الضمان   أمرا  مفروغا  منھ (على  

سبیل  المثال،  ال  تملكھ  دول  أخرى   في  المنطقة)  فإنّ   الصحفیین   یعتبرون  القوانین   التي  تحدد  ھذا  الحق،  عقبة  

 رئیسیة  في  عملھم.

  (UNESCO, 2015a) 

أشارت  األستاذة  األكادیمیّة  عبیر  النّجار  (2021)  مؤّخرا  إلى  أنّ   "غیاب التغطیة  اإلعالمیة  المحلیة  ألكبر  

 شقاق   عام للعائلة  المالكة  منذ  عقود،  یكشف  الحالة  الكارثیّة  للوصول  إلى  المعلومات   في  المملكة".     

         منذ  سنة  2011،  أثار  

تعدیل قانون   المطبوعات  والنشر  وإدخال  قوانین   الجرائم  االلكترونیة  انتقادات  شدیدة  من   المنظمات  المحلیة  

والدولیة  والمنظمات  غیر  الحكومیة  ونشطاء  اإلنترنت.  تمّ  تعدیل  قانون   المطبوعات  والنشر  سنة  2012  للنظر  

في  التعلیقات  المنشورة  كجزء  من   محتوى   غرفة  األخبار،  وبالتالي  تخضع  للمساءلة  القانونیة.  كما  قضت  بأنّ  

جمیع  المطبوعات  ـبما  في  ذلك  المدونات  الخاصةـ  التي  تنشر  مقاالت  حول  القضایا  السیاسیة  واالجتماعیة  في  

األردن،  تخضع  لقانون   المطبوعات  والنشر.  نتیجة  لذلك،  تحتاج  المدونات  إلى  تسمیة  رئیس  التحریر  كعضو  

 في  نقابة  الصحفیین   األردنیین   وتقدیم  االحتیاطات  المالیة.

(Alasmari, 2015, Pies, 2018) 

 یعدّ  قانون  الجرائم  االلكترونیة  لعام  2015  إحدى   األدوات  التي  تزید  من   تقیید حریة  التعبیر.

في  عام 2010،  تمّ   تمریر  القانون   المؤقت  رقم  30  بشأن   جرائم  أنظمة  المعلومات  المؤقّتة  الذي   تمّ   تحویلھ  عام 

2015  إلى  قانون   دائم  باسم  قانون   الجرائم  اإللكترونیة،  قانون   22  رقم  27.  بعد  ذلك  بعامین، اقترحت  الُحكومة  

تعدیالت  على  قانون   الجرائم  االلكترونیة  وفي  أیلول  2018  عرض  البرلمان   التّعدیالت  على  اللّجنة  القانونیّة  

البرلمانیّة  لمناقشتھا.  اقترحت  الحكومة   في  التّعدیالت  تعریفا  واسعا  لخطاب  الكراھیة.  تمّ   رفض  التغییرات  
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الُمقترحة  من   قبل  العدید  من  النقابات  واألحزاب   والمنظّمات  الدّولیّة  مثل  منظّمة  العفو  الدّولیّة  وھیومن   رایتس  

 ووتش،  كما  تمّ   انتقادھا  خالل  المراجعة  الدوریة  الشاملة  لألردن   في  مجلس

   حقوق   اإلنسان   التّابع  لألمم  المتّحدة  في  جنیف  في  تشرین   الثاني  2018.    

2018) (Kaye, 

  عن   أعلنت  لكنّھا  ،2018  األّول  كانون   في  المعدّل  القانون   مشروع  المطاف  نھایة  في  األردنیة  الحكومة  سحبت

  والمجتمع  والصّحفیین   النّواب  مثل  المصلحة   أصحاب  استشارة  دون   ساعة  48  غضون   في ثان   قانون   مشروع

  غیر  الحالي  وضعھ  ویبقى  ،2019  شباط   19  في  الجدید  القانون   ھذا  مشروع   النّواب  مجلس  رفض  المدني.

  الدّولي،  البنك  ؛2019  التعبیر(أریج،  حریة من   الحدّ  زیادة  آلیّات من   آلیّة  أنّھ  المؤكّد  الشّيء  ولكنّ   واضح،

2021.( 

 

 

 ھیئة تنظیم وسائل البث اإلعالمي:  2.2

 

  والمسموع  المرئي  اإلعالم  قانون   بموجب  2002  عام  قطاعال  افتتاح  منذ  مّرات  عدّة  البثّ  تنظیم  ھیكلة  إعادة  تّمت

  وقناة مباشر،  بشكل  الحكومة لسیطرة خاضعا  الحكومي  األردني التّلفزیون  یزال  ال  بینما  شروطھ.  وكّراس

  التي  والتّعلیمات  للّوائح   الخاص البصري   السمعي  القطاع یخضع  ملكي، مرسوم  بموجب  إنشاوھا  تمّ  المملكة

 األردني.  اإلعالم  ھیئة  إلنشاء  األساس  أیضا  أعطت

  (ب)).  3  (المادّة  ھیكلیّا  وال  مالیّا  ال  الحكومة،  عن   مستقلّة  لیست  اإلعالم  ھیئة  فإنّ   والمسموع   المرئي  لقانون   وفقا

 أعمال  سیر  عن   الوزیر   أمام  مسؤوال  و"یكون   (ب))6  الوزراء"(المادّة  مجلس  قرار  بموجب  المدیر  تعیین   یتم

 تّمت الذین   األشخاص أشار ذلك ومع  ).مندل  ؛2015  والمسموع،  المرئي اإلعالم  نون قا ،8(المادّة  اللّجنة"

  وأنّ   25)2019  األّول  كانون   شخصي،  اتّصال  ،قطیشات  ومحمد  شقیر  یحیى(  نادرا  كان   التّدّخل  أنّ   إلى  مقابلتھم

  اإلعالم ووسائل الجمھور  بین   النّزاعات  حلّ   في  رسمي  غیر  "دور  لعب  على  قادرة  كانت  اإلعالم  ھیئة

  اتّصال  ،كتاب  داوود (السّابق"  اإلعالم  ھیئة  لمدیر  األخالقیّة  السّلطة   خالل"  من   أساسي   بشكل  وذلك  المرّخصة"،

 
ي والمسم�ع، ومحّمد قط�شات الّرئ�س الّسابق لهيئة اإلعالم  25

، رئ�س لجنة شكاوي المريئ / كانون األّول 2019 مع �حيي شق�ي ي د�سم�ب
 .مقابالت �ف
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  اإلعالم  ھیئة  فإنّ   ،)2015(  والمسموع المرئي  قانون   من   4 للمادّة وفقا  .26)2019 األّول  كانون   شخصي،

 على:  مسؤولة

 فیھ.  استثماري   مناخ  خلق   على  والعمل  المملكة  في  والمسموع   المرئي  اإلعالم  قطاع وتنظیم  تطویر  أ)

 التّراخیص.  طلبات  دراسة  ب)

 لھم.  المرّخص  أعمال  مراقبة  ج)

  وتداولھا  عرضھا  ألماكن   الّالزمة  التّراخیص   ومنح   المسّجلة   الموادّ  على  الموافقة   ومنح   المسّجلة  المواد  اعتماد  د)

  عنھ.  المنبثقة  لّوائح وال  القانون   ھذا  أحكام  وفق 

 الغرض.  لھذا  صادرة  خاصّة  شروط   كّراس  بموجب  والتّلفزیون   اإلذاعة  محطّات  مراسلي  مكاتب  اعتماد  ه)

 تنظیم ھیئة  مع  بالتنسیق   والتلفزیوني  اإلذاعي  البثّ   أعمال  في  المستخدمة  التقنیّة  والوسائل  األجھزة  ترخیص  و)

 االتصاالت.

  األخبار  تراخیص  تعتبر  البرمجة.  محتوى   بینھا  من   شروط   لعدة  خاص ال  البث  ترخیص  على  الحصول  یخضع

  اإلعالمیة  المؤسسة   سلوك"  "حسن   أساس   على  وتجدیدھا  الّرخصة  على  الحصول  ویعتمد  الثمن   باھظة  السّیاسیّة

 ).,2015b Piesالمعنیّة(

  المالیّة  بالمتطلبات فقط   لكن و  بالمحتوى،  متعلّقة  شروط   كّراس  بأيّ   االلكترونیّة  أو  المكتوبة  الصّحافة تلتزم ال

 والتنظیمیّة.

 اإلعالمیّة: المساءلة   ممارسات .3

 

 2.1  مجلس الصحافة  /  مجلس  اإلعالم 

 

  الصّحفیین   نقابة أعضاء  من  النّاس یشتكي خاللھا  من   التي  الشّكاوي   لجان  األردنیین، الصّحفیین   نقابة  تُدیر

  األردنیین.

  في  (بما  صلة  ذات  خبرة  أو تكوین   لدیھم  الذین   لألردنیین   یحقّ   أنّھ  على  األردنیین   الصّحفیین   نقابة  قانون   ینصّ     

 نقابة إلى  ینضّموا  أن  العام) القطاع  في  الصّلة  ذي  العمل  أو اإلعالم، أو  الصّحافة  في التّدریس خبرة  ذلك

 
/  كانون األّول 2019 مع داوود كتاب مدير  عام شبكة اإلعالم المجتم�ي  26 ي  د�سم�ب

 مقابلة �ف
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  اإلعالم مجال  في  تخصّصین مُ   من   بھا  عاملین ال  معظم  أنّ   من  الّرغم  وعلى  كأعضاء.  األردنیین  الصّحفیین 

  ومدّونة  المعیاري  المرجع أساس  على  یُقّرر  التّعدیل"  ذاتيّ   "شبھ  الھیكل  ھذا  فالیزال القانون، وُممارسي

  بقّوة  اللّجان   قرارات  تتمتّع     النّقابة.  قانون   من  جزء  ھي  والتي  األردنیین  الصّحفیین  لنقابة المھنة  أخالقیّات

 أن   یُمكن   عضویّتھم.  سحب مثل  األردنیین،  الصّحفیین   نقابة أعضاء  على  عقوبات  إنزال  ویمكنھا  ،أیضا  القانون 

  اإلیقاف أو التّأنیب،  أو  التّحذیر،  مثل  مالیّة  غیر تدریجیّة  عقوبات  فرض إلى  الشّكاوي  لجنة  قرارات  تؤدّي 

  للصّحفیین  یُمكن   كذلك  الجسیمة. تاالنتھاكا  حالة في  الدّائم اإلیقاف  أو  الصّحافة، مھنة  ممارسة  عن   المؤقّت

  الحكومیّة  القرارات  إلى االستماع بصالحیّة  تتمتّع التي  اإلداریة،  المحكمة  عن  الصّادرة  األحكام في  الطعن 

 ).,Madanat  &  press in Pies 2015(  وإلغائھا  الصّلة  ذات  والحكومیّة

 قانون   من   4  المادة  بموجب  2015  عام  خرى أ  ى شكاو  لجنة  إنشاء  تمّ   التلفزیون،  سوق   تحریر  على  فعل  وكردّ    

 مع للتّعامل  الخبراء  من  لجنة  اإلعالم،  ھیئة تُشكّل أن   الُمقّرر  من  كان   .)2015(  والمسموع  المرئي اإلعالم

 أعضاء قبل  من   اإلعالم  ھیئة  ى شكاو لجنة رئیس  انتخاب یتمّ   الخاص.  البثّ  بمحتوى   المتعلّقة النّاس  ى شكاو

  ھناك  اإلعالم. ھیئة مدیر  قبل  من   خبراء)  (تسعة  اللّجنة  أعضاء  تعیین  یتمّ  ذلك  ومع  ة.الشّخصیّ  بصفتھ  اللّجنة

  والمسموع  المرئي البث  تراخیص  منح  اتفاقیّة  تُمكّن   كما  للعقوبات.  المتاحة القانونیة الوسائل  من   عدد  أیضا

   البرامج.  حظر  من   اإلعالم،  قانون   في  علیھا  المنصوص

  في  المساعدة  إلى  اإلعالم  ھیئة  شكاوي   ولجنة األردنیین   الصّحفیین  نقابة  ى شكاو  لجنة  مثل  اآللیّات ھذه تھدف

  عقوبات  وال   مستقّال   مھنیّا  قرارا  لیس  اللّجان   ھذه  أعضاء  تعیین   الصحفیین.  ضدّ  القانونیة  اإلجراءات  تفادي   تجنب

  بحكمة، المعیّنین   األشخاص  أنّ   إلى   ءالخبرا  یشیر   ذلك،  ومع  الذّاتي.  للتّعدیل  ھیئات  اعتبارھا  یمكن   ال  لذلك  علیھم.

  في العاملین  وبین   واإلعالمیّین   الجمھور بین   اإلعالمیّین،  الشّكاوي/الموفّقین   مسؤولي بمثابة یَكونوا أن   یُمكن 

   اإلعالم.  قطاع

 

 2.2  مسؤولو  الشّكاوي/المُ وّفقون  اإلعالمیّون

 

  تقدّم  وھي  الجمھور.  بإشراك  ویقوم  واإلنتاج  البرمجة في  یشارك  الذي   "المستمعین  نادي "  البلد  إذاعة  أنشأت

  األجرة  سیارات  سائقي  من   ومجموعة  صفیّة  أبو  محمد  وتقدیم  إنتاج من   إم"  ـ  إف  "سیّارة  إذاعیّا  برنامجا

  كمؤسسة  المستمعین  نادي   یعمل  األخبار.  صناعة  في  شركاء  أنّھم  على  النّاس  إلى  یُنظر  وبذلك  اآلخرین.
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  اإلعالمیة/الموفّق   الشّكاوي   مسؤول  بمھامّ   یقوم  فھو  بذلك  وجمھورھا.  البلد  رادیو  في  األخبار  غرفة بین   توازن 

 اإلعالمي.

press) in Pies, & (Madanat 

ھناك  عدد  كبیر من   وسائل  اإلعالم  التي  تقدّم  لجمھورھا  طریقة  إلرسال  الشّكاوي،  فعلى  سبیل  المثال  یمكن  

ذكر  صندوق   التّصحیح   أو  البرید  اإللكتروني  للشّ كاوي.  في  معظم  الحاالت  یكون   رئیس  التّحریر  ھو  المسؤول  

عن  متابعة  ھذه  الشّكاوي.  ولكن   لم  تقم  أیّة  وسیلة  إعالمیّة  إلى  اآلن   بإدماج خّطة  مسؤول  الشّكاوي/الموفّ ق   

 اإلعالمي.

(Madanat & Pies, 2022; UNESCO, 2015a)   

 

على  الّرغم  من  أنّھ  تمّ  اقتراح ھذا  المفھوم  على  أصحاب  وسائل  اإلعالم  األردنیّة.  ذكر  الخبراء  المّطلعون    

على  دور  مسؤول  الشّكاوي/الموفّق   اإلعالمي،  عدّة  أسباب  لفشل  حضور  ھذه  الخّطة:  من   بینھا أنّ  غالبیّة  

"   وسائل  اإلعالم  ھي  مملوكة  بشكل  مباشر  أو  غیر  مباشر  للحكومة  أو  لرجال  أعمال  مقّربین  من   الحكومة.

 ھذا  یعني  غیاب  االستقاللیّة  الحقیقیّة  والفعلیّة  في  معظم  وسائل  اإلعالم.  كما  یتّخذ  أصحاب  وسائل  اإلعالم  

  القرارات  النّھائیّة  بدال  من  المحّررین،  ونتیجة  لذلك  یبدأ  الصّحفیّون   والمحّررون   في  ممارسة  الّرقابة  الذّاتیة،  

 ألّنھم  یعرفون   بأنّ   السّلطات  العلیا  ستتدّخل  غالبا في  عملھم  التّ حریري ".

  سبب  آخر  تمّ   ذكره  وھو  االفتقار  إلى  الحریة  وبالتّالي  االفتقار  إلى  سیاسة  التّعدیل/التنظیم  الذّاتي،  األمر  الذي   

أعاق   أیضا  إنشاء  نقابة  قویّة  ومستقلّة  أو  مجلس  صحفي  للتّعدیل  الذّاتي.  أخیرا،   یُنظر  إلى  مسؤول  

الشّكاوي/الموفّق   اإلعالمي  "على  أنّھ  سیُسبّب  مَ واقفا  ال  تُحصى  وال  تعدّ" (داوود  كتاب  ویحیى  شقیر،  اتّصال  

 27شخصي،  تموز  2020)  والتي  تحاول  الوسائل  اإلعالمیّة  في  سیاق   سلطوي   أن   تتجنّبھا.

 

 3.2  اتحادات  ونقابات  الصحفیین  المحترفین

 

نقابة  الصّحفیین   األردنیین   ھي  الھیئة  الوحیدة  التي  تمثّل الصّحفیین   األردنیین.  تأسّست  قانونیّا  عام 1953  

لتحسین   المعاییر  المھنیّة  ودعم  الضّمان   االجتماعي  ألعضائھا.  لذلك  فھي  تعمل  كجمعیّة  مھنیّة  ونقابة  في  نفس  

 
، رئ�س لجنة  شكاوي  27 ي  تموز  2020 مع داوود كتاب مدير  عام شبكة اإلعالم المجتم�ي  و �حيي  شق�ي

ف  �ف ي  مع المؤل�فني
ويف �د االل��ت تواصل ع�ب  ال�ب

ي  والمسم�ع. 
 المريئ
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الوقت.  یُمكن   القول  بأنّ  نقابة  الصّحفیین   األردنیین   غیر  سیاسیّة  إلى  حدّ  ما،  بالمقارنة  مع  الجمعیّات  المھنیّة  

األخرى   التي  تولّت  في  وقت  ما أدوار  معارضة  خارج  البرلمان.  في  اآلونة  األخیرة  فقط،  نظّمت  النّقابة  حملة  

باالشتراك  مع  المنظّمات  غیر  الحكومیّة  اإلعالمیّة  وتمكّنت  من  إلحاق   "ھزیمة  جدیدة"  باقتراح  من   مدیر  

مجلس  اإلعالم  (شخصیّة  معارضة  سابقة)  لفرض  مزید  من   التّعدیالت  المالیّة  والتّرخیصیّة  على  وسائل  

 التّواصل  االجتماعي.  

(Badareen, 2021) 

     كان   ھناك  تقلیدیّا  تناقضا في  قواعد  العُ ضویة،  إذ  أنّ   تحدید  الصّحفي  ھو  إحدى   القضایا  التي  كافحت  نقابة  

الصّحفیین   لحلّھا  في  السّنوات  األخیرة.  وھناك  سبب  آخر  یتعلّق   بمحاوالت  تحریر  النّقابة،  نفسھا  من   صُورة  

 كونھا،  الذّراع  الممتدّ  للحكومة  وما  إذا  كانت  ھي  الھیئة  المناسبة  لفرض  أدوات  مساءلة  وسائل  اإلعالم.    

2015b) Pies, 2022; Pies, & (Madanat 

 

 4.2  المنظمات  غیر  الحكومیة   والمنظمات ذات  الصلة   بوسائل  اإلعالم 

 

  خالل  من   فقط   ولیس  اإلعالم،   محاسبة  في  كبیر  دور  على  األردن   في  السیاسیة  السّلطة   مراكز  في  الفاعلون   یحتكم

  لھا  فاعلة  جھات  السیاسیة  السلطة  نظام  داخل  یوجد  قانونا.  الملزمة  أو  الرسمیة  اإلعالمیّة  المساءلة  مؤسسات

  وزعماء اإلقتصادیة  والنّخب  األمنیّة  ةواألجھز  والحكومة  الملكي  الدّیوان   المثال سبیل على  مختلفة،  مصالح 

  الحكومیّة.  اإلعالم  وسائل  لمحاسبة  رسمیّة غیر  طرقا  أیضا  یستخدمون   الذین   المعارضون،  والسّیاسیون   القبائل

  النّواب   بعض  امتلك  إذ  المعنیّة  الحكومات  من   السیاسیین   قبل  من   داخلیّا  للمساءلة   الحكومیّة  اإلعالم  وسائل  تخضع

  أو  النّاعم،  االحتواء  الفردیّون   السیاسیون   یمارس  السیاسیة،   لمصالحھم  واستخدموھا  إعالمیة  اتمؤسس  السّابقون 

  تؤكد  ).2009،2012  القدس  (مركزرحریالتّ  لرئیس  التغطیة  من   یشتكون   ما  غالبا أو  المحكمة إلى  یذھبون 

  ھذا  على  تعرف،  وحقك أكید  مثل  السیاسیة،  القوة  مركز من   ممثلون   بدأھا  التي  اإلعالم  وسائل  رصد  مبادرات

 من   تمویال  ویتلقى  "أكیید" علي  ریم  الملكي  السمو صاحبة  أسستھ  الذي   األردني اإلعالم  معھد  یدیر التقییم.

 ادعاء  من   بدال الّزائفة" "األخبار  تحدید  ھو الھدف الدولي.  والتعاون   التخطیط  ووزارة الھاشمیة المحكمة

  شخصي،  اتّصال  درویش،  طھ  تاریخ؛  بدون   لإلعالم،   األردني  المعھد  ،تاریخ   بدون   (أكید، الصّحیحة".   "األخبار

  اآلن  ویدیره  الشّائعات  لمحاربة السابق   اإلعالم وزیر  قبل من   تعرف"  "حقك  أُسّس  .28)2019  األّول  كانون 

 
 مقابلة  مع طھ  درویش، مدیر تحریر  "أكیید"، كانون األّول 2019 28
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  مباشر  غیر  أو  مباشر  بشكل ستین المؤسّ  كلتا  ترتبط   تاریخ).  بدون   تعرف،  حقّك  ؛ 2018  (الجدید،  الوزراء  رئیس

 (لینا  األخبار.  من  التحقق   وطرق   الّرصد في  االنتقاء  بسبب  للنّقد  تعّرضا  وقد  المھّمین   السّیاسیین   الفاعلین ب

  التي  الخاصّة  المنصّات  إحدى   .29)2019  األّول  كانون   شخصي،  اتّصال  كتاب،  وداوود  شقیر  ویحیى  عجیالت

   30Fatabayyano.net  ھي:  األردني  الشباب بعثھا

  حقائق   ُمدقّق   بدور  اآلن   وتقوم  الفایسبوك،  على  كصفحة  أُطلقت ثُمّ  ِمن   ،2014 عام  األردن   في  تسجیلھا تمّ     

 ھذه  تعتمد  والخرافات.   الُمزیّفة  واألخبار  الشائعات من   االنترنت  على  العربي  المحتوى   تنقیة  إلى یھدف  عربي،

   واالنستغرام.  الفایسبوك  على  اراانتش  المضامین   أكثر  لمراقبة  الفایسبوك  مع  شراكة  على  المنصّة

  اإلعالم  وسائل  مساءلة  تدعي  التي  والمبادرات  المنظمات  استقاللیّة  على  فاحصة نظرة  نلقي أن   المھم من   لذلك

  حكومیة غیر  وسیلة كلّ   "  اأنّھ  على  ،),Bertrand 2000(  عّرفھا  كما  اإلعالم  مساءلة  آلیّات بمعاییر  لالرتقاء

  في  المساھمة  إلى  أساسي بشكل  تھدف التي التالیة،  األمثلة  حدّدنا لقد  .)107  .(صاإلعالم" وسائل  ساءلةلم

 .ھمجمھور عن  "نیابة"  العمل  أو  الصحفي  المھني  التطویر

 

 حبر.كوم 
ھي  مؤسسة  إعالمیة  انطلقت  كمدّونة  إلعالم  المواطن   عام 2007.  وقد  كان   ھدفھا  األّول  ھو  مساءلة  وسائل  

تكریس  مبادئ    "اإلعالم  على  ما  تغطیھ.  تسّجلت  حبر.كوم  عام  2009  كشركة  تدیر  مجلة  إعالمیة  تُرّوج  ل

مجتمع  منفتح،  یدعم  قیم المساءلة  وسیادة  القانون   والتعددیة  وحقوق   اإلنسان ".  یُكّرس  موقع  حبر.كوم،  صحافة  

 متعّمقة  للوسائط   المتعدّدة  والتحلیالت   النقدیة  والحوارات   العاّمة. 

كما  تُ ركّز  المجلّة  على  الممارسات  التّفاعلیة  التي  تحاول  إدماج  المستخدمین   للتّعلیق   والمشاركة  في  المشھد  

  اإلعالمي  في  األردن .

https://www.7iber.com/ 

 

 
 مقابالت  مع لینا  عجیالت  مؤسّسة مشاركة ومحّررة  لموقع: 29

 7iber.com 
 ویحیى  شقیر، رئیس  لجنة شكاوي المرئي  السمعي وداوود  كتاب مدیر عام شبكة  اإلعالم المجتمعي.

 
30:  Fatabayyano   

یتحقق  بالعربي  واخذ  اسم عالمتھ  التجاریة  بذكاء من القران (سورة  الحجرات 6)  "یا أیّھا الذین  آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ   فتبیّنوا  
  أن تصیبوا  قوما بجھالة فتُصبحوا  على ما فعلتم  نادمین".

https://www.7iber.com/
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 الحدود

  تأسّس  اإلعالمیّة".  التربیة من   معیّن   قدر  "خلق   إلى یھدف  لندن،  في  مقّره  عربي  إلكتروني  موقع  ھو  الحدود

 في  أخرى   دول  في  التجربة عّممیً  أن   قبل  األردنیة  األخبار  من   البدایة  في  رخِ سَ   وقد  ،2013  عام  األردن   في

الشرق   األوسط.  یقوم  القیّمون   على  الموقع  بدعوة  جمھوره  إلى  استحقاق   جائزة  الحدود  مقابل  أخبار  تستحق   

السخریة  منھا.  ثمّ   یقدمون   ھذه  األخبار  الساخرة  ویتمنون   لو  كانت  حقا  مزورة  ولكن   األخبار  تكون   بالفعل  

حقیقیّة.  وبالتالي  فإنّھم  یساھمون   في  مشھد  المساءلة  اإلعالمیة في  األردن   من   خالل  انتقاد  وسائل  اإلعالم  

 بطریقة  ساخرة.

 

 (أریج)  عربیّة   استقصائیة  صحافة   أجل  من  إعالمیّون

تأسّست  منظّمة  أریج   عام  2005  ومقّرھا  عّمان.  تھدف  إلى  "دعم  صحافة  استقصائیة  احترافیة  مستقلة  ذات  

جودة  عالیة  من  خالل  تنظیم ورشات  تدریب  نوعیة  متقدمة  وتوفیر  خبرات  إشراف  ومتابعة  للصحفیین   على  ید 

إعالمیین   محترفین،  وتمویل  إنتاج تحقیقات  متنوعة  والتشبیك  مع  منصات  نشر  عربیة  ودولیة".  تنتج  

أریج  ومن   خالل  أنشطتھا  تقاریر  استقصائیة،  بماھو  نادر  في  معظم  الدول  العربیة  بما في  ذلك  األردن.  وبالتالي  

فإنّھا  تساھم  في  مشھد  المساءلة  اإلعالمیة  في  األردن   من   خالل  محاسبة  وسائل  اإلعالم  على  ما  لن   تغطیھ لوال  

 ذلك.

 

 الصّحفیین  حریة   عن  الدّفاع  مركز
 عن   سنویا  تقریرا  المركز ینشر  2015  سنة ومنذ  .1998 عام  في  الصحفیین   حریة عن   الدّفاع  مركز  تأسّس

  خالل  من   الكراھیة  خطاب على  بالتركیز  ركزللم  اإلعالمي  المرصد یقوم األردن، في  اإلعالم حریة وضع

  تقریر  ینتقد  ،2020  لعام  بالنّسبة  العشرة. اإلخباریة اإللكترونیة والمواقع األربعة الیومیة الصحف  متابعة

  "تُمارس  اإلعالمیّة:   المؤسّسات  على  أعاله  المذكورة النّاعم"  "االحتواء  سیاسة  آثار المقیّدة"  اإلعالم  "وسائل

  المحتوى   وُمراجعة القَبلیة  الّرقابة  اآلن  المكتبیین)  والمحّررین   التحریر  ومدیر  التّحریر  ر(رئیسالتّحری  أقسام

   ).2020  الصحفیین،  حریة  عن   الدّفاع  مركز(  والحكومة."  الدّولة  لتوجیھات  مخالفا  تراهُ   ما  تُعدّل  أو  وتحذف

  كما  اإلعالم.  قانون   قضایا  في  القانونیة  المساعدة  وحدة  خالل  من   الصّحفیین   المركز فیدعم  ذلك  جانب  وإلى

 بین   من   المركز  كان   الذّاتي.  والتنظیم/التّعدیل  اإلعالم  وسائل  بإدارة  المتعلّقة  واألنشطة  المشاریع  في  یشارك
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  الحملة  لتغطیة  لإلعالمیین   المھني  السلوك  لقواعد  مدّونة  2007  سنة  وضعت التي األولى  المنظمات

 .االنتخابیة

 

 البلد  رادیو

 

  تُقدّم  كما  .المستمعین   نادي   المجتمعي،   اإلعالم  شبكة  تدیرھا  التي  نت)،  بعمان   سابقا  (المعروفة  البلد  إذاعة  أنشأت

  اآلخرین.  جرةاأل  سیارات   سائقي  من   ومجموعة  صفیّة  أبو  محمد  وتقدیم  إنتاج  من   إم"  ـ  إف  "سیّارة  إذاعیّا  برنامجا

  والتّفكیر النّقدي   الخطاب  في یُساھمون  أنّھم  إذ  األخبار. صناعة في  شركاء أنّھم على  النّاس  إلى  یُنظر  وبذلك

  أساس  وعلى  باحترام  البعض  بعضنا  وننتقد  نختلف  "نحن   حسني:  ولید  التّحریر  رئیس  ذلك  یُبیّن   كما  ھیئة،  داخل

  تحّول  بذلك  ). 2021  (حسني،  واالتفاق"  للخالف  لآلراء،  ّرةحُ   مساحة نت  عّمان   تبقى  لكن   .االختالف  حّریة

  كانت  التي  الموضوعات  طرح  في   یُساھم  وبالتالي  المحلّیة  األخبار  على  الرادیو  تركیز  عبر  ممارسة  إلى  الطّموح

   تاریخ).  بدون   المجتمعي،  اإلعالم  (شبكة جانبا  ستترك

 Sahafi.jo     صحفي

  بالمشھد  المتعلّقة  القضایا عن   لإلبالغ  حصري   بشكل  مكّرسا یكون  دویكا  2009 عام  في صحفي  موقع  تأسّس

  في  واإلعالم  الصحافة قضایا  حول  مصدًرا صحفي  موقع  یوفر  لھا.وتحلی  العربي  والعالم  األردن   في  اإلعالمي

  مجال  في  والتغیرات  التطورات ومتابعة  اإلعالم  مھنة  حول المعرفة  بناء في  الرئیسیة  أھدافھ وتتمثّل  األردن.

   ).,n.d. Sahafi.jo(  جیّدة  أسس  على  قائم  إعالمي  ونقد  لتحلیل  الطریق   یمھد  فإنّھ  وبالتالي،  الصحافة.

 اإلعالمیّة: المساءلة   ممارسات  تصّورات .4

. أرسلنا  2020یُوضُّح الجزء التّالي نتائج االستبیان الذي تمّ إجراؤه نیابة عن معھد آیرش بروست في یولیو    

منھم. تضمنت قائمة المستجوبین    10شخصا، أجاب    21المصّمم ُمسبقا عبر البرید االلكتروني إلى  االستبیان  

صحفیین وممثلین عن المؤسسات اإلعالمیّة والمنظمات غیر الحكومیّة باإلضافة إلى مدّونین یشاركون جمیعا  

ریر المساءلة اإلعالمیّة في  في ممارسات المساءلة اإلعالمیة. العیّنة لیست تمثیلیة. درس مؤلّفو ھذا التق

  سنوات وقد نشروا على نطاق واسع حول ھذا الموضوع.  10األردن ألكثر من  

(Hawatmeh & Pies, 2010; Madanat & Pies, 2022; Pies, 2014, 2015a, 2015b; Pies & Madanat, 
2011 ) 
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  لقد  أجرینا  مقابالت  مع  أھمّ   الجھات  الفاعلة  في  مجال  مساءلة  وسائل  اإلعالم  في  األردن،  من   خالل  مقابالت  

شبھ  منظّمة وجھا  لوجھ  في  كانون   األّول  2019 من  أجل  مشروع  بحثي.  ربّما  یكون   ھذا  ھو  السّبب  في  أنّنا  

شھدنا  "إجھادا  لالستبیان"  بین  المستجوبین   للمشروع   األخیر.   على  الّرغم  من   ذلك،  فإنّ   اإلجابات  التي  تلقیناھا  

 في  الغالب  تؤكّد  التوّجھات  والُمیول  التي  رصدناھا  في  كانون  األّول2019.

 

 عالیة   الذاتیة   الّرقابة   تُعتبر  1.2

  معظم  یعتبرھا  والتي  )،3  (سؤال  الصّحفیین   لدى   الذّاتیة  للّرقابة  الكبیر  الحضور  إلى   الحاسمة النّتائج   إحدى   تُشیر

 واثنان   ما نوعا  مرتفع  إنّھ  2  وقال  للغایة،  مرتفع  الذاتیة  الّرقابة تأثیر  إنّ   10  أصل  من   6  قال  عالیة.  المستجوبین 

  والمالحقات  المضایقات  المستجوبون   ذكر  الذّاتیة،  الّرقابة  لھذه  الّرئیسیة  األسباب  ومن   متوسّطا. یعتبرونھ  فقط 

  لذلك  التّحریر". ھیئات  تفرضھا  التي  "الّرقابة  وكذالك  اإلعالم  مجال  في  والعاملین   الصحفیین   وسجن   القضائیّة

  كلّ   ذكرھا  والتي  للقوانین)،  الغامضة  بالمصطلحات یتعلق   فیما  (خاصة  القانونیة  الثقة  وانعدام  الخوف  ثقافة  فإنّ 

  وسائل  أنّ   فقط   واحد  مستجوب   أكّد  ).2(سؤال  بحریّة  اإلعالم  ئلوسا  اشتغال من   یحدّ  مھمّ   كعامل  المستجوبون 

   جزئیّا.  متاحة  كانت  إنھا  قالوا  5و  رفضوا  4  )،10  (سؤال  تحریریة  باستقاللیة تتمتّع  اإلعالم

  الخاصّة اإلعالم وسائل  بین   اإلعالمیّة  المساءلة في  اختالفا  ھناك  أنّ   ترى   إجابات  1031  من   9 أنّ   حین  في

 ذلك.  كیف  االستبیان   یسأل  مل  والّرسمیة،

  تحاسب  فبینما  تختلف:  اإلعالم  وسائل  بمساءلة  تقوم  التي  الّرئیسیة  الجھات أنّ   نعلم  السّابقة  البحوث  خالل من 

 وسائل  الملكي)  لدیوان ا  الحكومة،   األمنیة،  الجھات  ذلك  على  (مثال  السیاسي   النّظام  داخل  المختلفة  السلطات

  الخاصة.  التّجاریة  اإلعالم  وسائل  في بكثیر  أكثر  االقتصادیّون   الفاعلون   یتدّخل  مباشر،  بشكل  الّرسمیة  اإلعالم

  المساءلة ممارسات  حیث  من   والخاصة  الّرسمیة  اإلعالم  وسائل  بین   واضح   خط  رسم  یمكننا  ال  ذلك  ومع

  لربحیةا  غیر  الخاصة  اإلعالم  وسائل  فقط   والمواطنین.  الجمھور  مصالح  عن   الدّفاع  إلى تھدف  التي  اإلعالمیة

  جمھورھا.  قبل  من   كبیر حدّ  إلى للمساءلة  تخضع

 2.2  تّم  تقییم   فعالیّة   أدوات  المساءلة  اإلعالمیة   على  أنّھا  ضعیفة 

  في  اإلعالمیة  المساءلة بآلیّات  أیضا  بل  اإلعالمیة،  المساءلة باستبیان  فقط  یتعلّق   ال  "اإلجھاد"  أنّ   الواضح  من 

  اإلعالمیّة،  المساءلة  حول  األردن   في  الصّحفیین  من   تمثیلیّة عیّنة  مع استبیان   إجراء  تمّ   ،2010  سنة  ذاتھا.  حدّ

 
�ا وهو   31 ي  االستب�ان األص�ي  إ� "وسائل اإلعالم الّرسمّ�ة" ألّنه المصطلح المستخدم محل�

نا مصطلح "وسائل اإلعالم المملوكة للّدولة" �ف لقد غ�يّ
ي  األردن.  

ي  مل�ّ�ة وسائل  اإلعالم �ف
 الذي �صف �شكل أفضل االختالفات �ف
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  الصّحفیین:  سلوك  على  ما  نوعا  مرتفع  أو  مرتفع  تأثیر  ذات  أنّھا  لىع   اإلعالمیّة   المساءلة  ممارسات  تقییم  تمّ   آنذاك

  باإلضافة  ٪).72(  اإلعالمیة  للمؤسسات  التحریریة   السّیاسة  صلب  ودلیل  ٪)58اإلعالم(   لوسائل  الناظمة  القوانین 

 تویتر على  والنّقد  الصّحفي والتّعلیم النّاظمة القوانین   مثل  اإلعالمیة  المساءلة  من  أخرى  آلیّات نجد ذلك إلى

  اإلجابات  ثلث  من   أكثر  في  مؤثرة  وجدت  وھي   الصّحفیین،  ومدّونات  الصحفیة  األخالقیات  ومدّونات  وفایسبوك،

)4201 Pies,(. 

  التي  اإلعالم،  في  المختصّة  الحكومیّة غیر  المنظمات  وھي  فقط،  واحدة  آلیّة  وجدنا  األخیر، االستبیان  ھذا  في

  اإلعالمیّة.  بالمساءلة  یتعلّق   ما  في  األردنیة  اإلعالم  وسائل  على  تأثیرھا  لخال  من   التّفاؤل  بعض  األقل  على  تخلق 

  واحدة ومّرة ما"، نوعا "مرتفع  تقییم  مّرات  4  على  اإلعالم  في  المختصّة  الحكومیّة  غیر  المنظمات  تحصّلت

 .32)1  رقم  البیاني  الّرسم  (أنظر  ما  حدّ  إلى  أو  للغایة  "منخفضة  كفاءة  ذات  مّرات  5و  "متوسّط،

 

  األردن   في  اإلعالمیة  المساءلة  آلیّات  فعالیّة  تقییم :1البیاني  الّرسم

 
 

 
 اإلجابات المفقودة ل9 �ي  "ال إجابة" 32
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  "مرتفعة  أنّھا  على  ت التّصحیحا  نشر  اإلعالم  ومرصد  اإلعالم،  في  المختصّین   المحامیین   جمعیّات  كفاءة  تقییم  تمّ 

  المحامیین   لجمعیّات بالنّسبة  "متوسط"  خانة  اختارت  إجابات  3و  إجابات،  10  أصل  من   إجابتین  عبر  فقط   جدّا"

 المنشورات.   لتصحیحات  2و  اإلعالم  لمرصد  "متوسط"  4و  اإلعالم  في  المختصین 

  المستقلّة.  غیر  اإلعالم  ھیئة إلى المستجوبین،  أحد  قبل  من   الصّحافة  مجالس  خانة  في  "اجدّ  "مرتفع  إجابة  تشیر

 الصحافة).  بمجلس  المتعلّق   األّول  المحور  (انظر  الذّاتي  ظیمللتّن ھیئة  اعتبارھا  یمكن   ال  والتي

   ما. نوعا  وضعیفة  جدّا  ضعیفة  بین   تراوحت  األردن   في  اإلعالمیّة  المساءلة  آلیّات  أداء  عالیّةف تقییم  فإنّ   عموما

    قد  یكون  ھذا  مرتبطا  أیضا  بالتقییم المنخفض  لطبیعة  آلیّات  المساءلة  اإلعالمیّة  المعمول  بھا  في  البلد(سؤال  

13):  3  مشاركین   اعتبروا  أنّھا  ضعیفة  جدّا  و4  ضعیفة  نوعا  ما  و2  متوسط.  لكن   ھذا  ال  یعني  أنّ   المبادرات  

المستقبلیّة  لتعزیز  مساءلة  وسائل  اإلعالم  ستذھب  سدى.  على  الّرغم  من   التّقییم  الضّعیف  إلجراءات  التّعدیل  

الذّاتي  المعتمدة  اآلن،  فإنّ  معظم  المستجوبین   یشھدون   على  أنّ   الصّحفیین   األردنیین   لدیھم  عقلیة  وثقافة  مھنیّة،  

 حیث  تلعب  مساءلة  وسائل  اإلعالم  دورا  مھّما  جدّا(6)  أو  دورا  مھّما(2).  یشكّ   اثنان  فقط   من   المشاركین   في

 أنّھا  على  األردن   في  تقلیدیا  المسؤولة  الصّحافة  ثقافة  ذكر تمّ   كما  )).1مھمّ(  غیر  )،1ما(  حدّ  إلى  مھمّ   (غیر  ذلك

  اإلعالمیّة.  المساءلة  لممارسات تمكین   عامل

 

 3.2  شبكات  التّواصل  اإلجتماعي:  عامل  مھّم  في تمكین  المساءلة  اإلعالمیّة 

 كمنتدى   مھّمة  اإلجتماعي  التّواصل "شبكات أنّ   مفادھا  التي العبارة على عشرة أصل  من  مستجوبین   8 أكّد

  اعتبرت  وأخرى   ذلك،  على  توافق   لم  واحدة  إجابة  اإلخباریة".  اإلعالم  وسائل  سلوك  سوء  أو  جودة  حول  للنقاش

 "جزئیا".  مھّمة  أنّھا

 لقد  تَمّ  ذِ كر  شبكات  التّواصل  االجتماعي  بشكل  صریح ،  في  سؤال  مفتوح،  یطرح  العوامل  التّ مكینیة  لثقافة

  للمواطنین   أداة  ھي االجتماعي  التّواصل  "شبكات  المستجوبین:  أحد  كتب  األردن.  في  اإلعالمیة المساءلة

  اإلعالمیة  والسیاسة  اإلعالمي  المحتوى   النتقاد المثال سبیل على فایسبوك ستخدمیً التعبیر".  حریة  لممارسة

 كان  باندورا، لوثائق   المنشورة  غیر  التّحقیقات مثال في .)Madanat  & Pies, 2022(  التحریر  وقرارات

  الُمراقب  قال  ة.اإلعالمیّ  المؤسّسات  النتقاد أیضا  ولمن   الدّولة ضغط   فقط   لیس  النتقاد  المثالي  المكان   الفایسبوك

 ):2021(  حمد  أبو  أحمد  اإلعالمي

  مختلف  صوت  لھا  التي  تلك  ذلك  في  بما  باندورا،  وثائق   تحقیق   حول  شيء  أيّ   أردنیّة  صُحفیّة  مؤسّسة  أي   تنشر  لم

  تحقیقات  ستّة  على  عملت  والتّي  لھا  مقّرا  األردن   من   تتّخذ  التي  أریج   شبكة  حتّى  ).24  جو  نت،  عّمان   (حبر.كوم،
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  مسجون   األردني  الصّحفي  ُمرعب.  الوضع  باألردن.  المتعلّق   الجانب  عن   شيء  أيّ   تنشر  لم  الوثائق،  بھذه  ةمتعلّق

 "معنى  عن   )2021(  الشوابكة  ُمصعب  االستقصائي الصّحفي  تساءل أوحواجز".  جدران   بال  سجن   في

  وسائل  تتداولھ بما  سّرا  ون یتھامس  والناس.  المحلّیة،  اإلعالم  وسائل  ترویع یتمّ   عندما  "اإلصالحیّة"  الُمخرجات

  التعبیروالصّحافة  حّریة  بدون  إصالح یوجد  ال الملك؟  وممتلكات  باندورا  وثائق   بُخصوص األجنبیّة اإلعالم

   ).2021  (حمد  تأجیلھا  یمكن   ال  حاجة   الحّریة  والمساءلة.   والمراقبة  الّرشیدة  والحوكمة  والشفافیّة  والنّشر

  التّواصل  شبكات تُمثّلُ   ستجیبین:الم  تصّور  في  أیضا  ینعكسُ   الفایسبوك  على  المنشوران   یُوضّحھ  ما    

  وال  اإلخباري   اإلعالم  محتوى   في  ینعكسُ   ال  الذي   األردني  المجتمع  تنّوع  یُظھر  مفتوحا،  فضاءا  االجتماعي

  والكتابة  القراءة  معرفة  ُمعدّل  ماعي،االجت  التّواصل  شبكات  لدور  المتفائلة  النّظرة  ھذه  تدعمُ   بالتقدیر.  یحظى

   االنترنت.  إلى  الواسعة   الوصول  وإمكانیّة  الُمرتفعة

  اآلخر  الوجھ  الفایسبوك،  على  اإلعالمیّة  المساءلة   لممارسات   الُمستمرّ   االستكشاف  من   األُولى  النّتائج   تكشف    

  وسائل  وانتقادات  حفیّون الصّ   جلّھا  یكتب  التي  الفایسبوك  تُظھرمنشورات  ).,Madanat 2021(  للقصّة

  یتعلّق   والتّعبیرعندما  الصّحافة   لحریّة  الحكومة  قمع  عن   التعلیقات  تدافع السّخریة.  وھي  مشتركة  صفة  اإلعالم،

 من   بدال  المقال  أو  الخبر  موضوع  معالجة  إلى  المستخدمین   میل  ھي  أخرى   مالحظة  الدّینیة.  بالقضایا  األمر

  إنّھ  ذلك.  إلى  وما  الدقیقة   والمعلومات  المصادر  وشفافیة  الحجج   اختیار  لمث  الصّحفیة  الممارسات  إلى  اإلشارة

  تحاول  الذي   الشيء  االعالم،  وسائل  في  المھنیّة  المعاییر  حول  األساسیّین   والتعلیم  المعرفة  إلى  االفتقار  دلیل

   التدریس.  مناھج   في  اإلعالمیة  التربیة  إدماج  خالل  من   إصالحھ   الحكومة   ـبسخریةـ

 

 4.2  القوانین  المقیّدة  والغامضة   ھي العامل األكثر  تقییدا  لمساءلة  وسائل  اإلعالم   

 

 أنّ   من  الّرغم  على   األردن. في اإلخباري  اإلعالم أداء  على مباشر بشكل  تؤثر  قوانین  10  من  أكثر  ھناك

  مصطلحات ستخدموت  مقیّدة القوانین   الدولیة.  المعاییر  إلى  یرقى ال  أنھ إّال   الصّحافة، حریة  یضمن   الدّستور

  باعتبارھا  القوانین،  ذكروا  المستجوبین   أنّ   في  السبب  ھو  ھذا  الصحفیین. بین   الیقین   وعدم  القلق   تسبب  غامضة،

  ممارسات  ألي   تقییدا  األكثر  العامل  نفسھ،  الوقت  وفي   السّیاسي  للنّظام  اإلعالم  وسائل  لمساءلة   فاعلیة  األكثر  األداة

  قّوات  بلق  من   للصحفیین   القضائیّة  والمالحقة  المضایقة  إنّ   الجمھور.  أو  طنین الموا  أمام  اإلعالم  وسائل  لمساءلة

  أحد  ذلك  على  أطلق   مقیّدة.  تحریریة  ثقافة  تخلق   التي  الخوف،  ثقافة  من  تزید  القبائل،  ورجال  والسیاسیین   األمن 
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  إلى بشدّة  وبون المستج  دعى لذلك  نتیجة   الدّولة".  "رقابة  مقابل في التّحریر" "رقابة  مصطلح  المستجوبین 

 اإلعالم.  وسائل  على  تؤثر  التي  القوانین   إصالح

  النّفاذ  مشكلة  وھي  المھنیّة من   یحدّ  یزال  ال  والذي   مقابلتھم  تّمت  الذین   األشخاص  ذكره  آخر مھمّ  عامل  ھناك    

  فةثقا   تمارس  الدّولة  مؤسسات تزال  ال  المعلومات،  إلى  الوصول حق  قانون  من   الٌرغم  فعلى  المعلومات.  إلى

  عبر  ـخاصّة  الكاذبة  والمعلومات   الشائعات  انتشار  فإنّ   لذلك   للجمھور.  شفافة  جعلھا من   بدال  المعلومات  إخفاء

  محدودة  المعلومات  ھذه مثل  في  التحقیق   في  وسائلھم  ألنّ   للصحفیین   مشكلة یمثّل  ـ  االجتماعي  التواصل  شبكات

 أیضا.

)2014 Qadi, Al.(33 

  اإلعالم  لوسائل  ھیكلي تھمیش  في أیضا تتسبّب  ھي بل  اإلعالم،  وسائل  محتوى  على  فقط   القوانین  تؤثر ال    

  السبب  ھو  ھذا  مفقود.  والمفتوحة  العادلة  المنافسة  ینظم  الذي   القانون  أنّ  مقابلتھم  تمت من   یرى   الّرسمیة. غیر

  في  اإلعالم  سائلو  مساءلة  ممارسات  أمام  أخرى   مھّمة  عقبة  یمثل  الخاصة  اإلعالمیة  المؤسسات  تمویل  أن   في

  بأخذ  اإلعالم  وسائل  إقناع  ھي  الحالي، الوضع  لتحسین   االستبیان   في المذكورة األفكار  بین   ومن  األردن.

 من   تضغط   أن   یمكن   التي  ـ  القویة الصحفیین  جمعیّة  فإنّ   ذلك،  على  عالوة  الجدّ.  محمل  على  الجمھور  مالحظات

  تسویتھا. من   بدال  االختالالت  زیادة  على  الحالیة  األردنیة  الصّحفیین   نقابة  تعمل  مفقودة.  حقیقةـ  إصالحات  أجل

 للصحفیین. ثانیة  "قویة"  منظمة  یقترح  المستجوبین   أحد  جعل  ما  ھذا

  بعض  أنّ   في  السبب  ھو ھذا  المھنیة.  كفاءاتال  إلى  االفتقار  المستجوبین  بعض انتقد  الصّحفیین، ناحیة  من     

  للصحفیین،  الفردي   المستوى   إلى  تشیر  األردن   في  اإلعالم  سائلو  مساءلة  ممارسات  تحسین   كیفیة  حول  األفكار

  مجلس  إنشاء  یكون   أن   یمكن   المھنة.   بأخالقیات  المتعلقة  بالقضایا  الوعي  زیادة  أو  المھنیة  األخالقیات  تعزیز  مثل

  المجلس ھذا  یكون  أن  ینبغي  وال  المستجوبین.  أحد قبل  من   اقتراحھ تمّ   لذلك  مفیدا،  الذاتي  للتعدیل  حقیقي  إعالم

  أخیرا،  واسع.  نطاق   على  ومحترمین   مھنیة  خبرة  ذوي  بأعضاء  مزّودا  یكون  أن   أیضا  یجب  بل  فحسب  مستقّال 

  الذین   األشخاص  نفاق  وانتقد  ككل.  األردني المجتمع داخل  للمساءلة  الثقافي بالوعي المستجوبین  أحد طالب

 أنّ   كمت أقربائھم.  أحد  على القبض  میت  عندما  الحكومة  یھاجمون   لكنھم  النفوذ أصحاب بمحاسبة  یطالبون 

  األھمیةّ   في  یُشكّك الجمھور  جعلت  معیّنة،  سیاسیّة  فئات  لصالح   اإلعالمیّة  للمساءلة الُمختارة الممارسات

 
ي المقام األّول إ� الّرقابة الذات�ة ورفض 33

ي انتها�ات ح��ة اإلعالم منذ عام 2017 وعّزا ذلك �ف
ف عن انخفاض �ف أفاد مركز الّدفاع عن الصحفيني

ف  لإلعتصامات واالحتجاجات خالل العام.  الحكومة تغط�ة الصحفيني    
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  أحد  تعبیر حدّ  فعلى  الخاصّة.  مصالحھم  عن   للدّفاع أداة  اعتبارھا أو ككُل اإلعالم وسائل  لمساءلة المعیاریة

  الحقا ینشر الذي   نفسھ ھو مت  خبر من   للتحقق   عملنا یمتدح  الذي   "الجمھور بلتھم:مقا  تّمت  الذین   األشخاص

  إنّھم  یؤیّدونھ.  سیاسي  موقف  على یحتوي   ألنّھ ذلك  یفعلون  لكنّھم  صحیح. غیر  أنّھ مسبقا  یعلم  وھو  آخر  خبرا

  اتّصال  صوالحة،   (إسالم "!مصّحح   غیر  اتركھ  یقولون   الحكومة. منھا تستفید قصّة  لتصحیح  أیضا یھاجموننا

 34).2019  األول  كانون   شخصي/

 الّرسم  البیان 2: نظرة عاّمة  حول  عوامل  التمكین   وعوامل  الحدّ  من   مساءلة  وسائل  اإلعالم

 ذكرھا والتي المساءلة  من تحدّ التي العوامل عوامل التّمكین التي ذكرھا المستجوبون

 المستجوبون

 على تعتمد التي الصّحفي العمل ثقافة •

 المسؤولیّة
 والكتابة القراءة على القدرة معدّل ارتفاع •
 نطاق  على االنترنت إلى الوصول إمكانیّة •

 واسع
 یفتقر لكنّھ للصّحفیین، األساسي التدریب •

  الحیاة مدى  التّعلم ثقافة إلى
 في ینعكس ال أنّھ رغم المجتمع في التّنوع •

 بالتقدیر یحظى وال اإلعالمي المحتوى 
 لممارسة كأداة االجتماعي لتّواصلا شبكات •

 للمواطنین  الحریة

 وتستخدم اإلعالم حریات القوانین  تحترم ال •

 غامضة مصطلحات

 األمنیة األجھزة قبل من  والمالحقات المضایقات •

 العشائر ورجال والسیاسیین 

 السجن  •

 ")التحري  على الرقابة(" المقیدة التحریر ثقافة •

 الرسمیة غیر اإلعالم وسائل تھمیش •

 معین بھامش یسمح  الذي  المستمر التمویل نقص •

 التحریریة االستقاللیة من 

 للصحفیین  المھنیة الكفاءات نقص •
 الرغم على للمعلومات الدولة مؤسسات احتكار •

 المعلومات إلى الوصول حق  قانون  من 

 الصحفیین  نقابة( الذاتي التنظیم ضعف •

 )األردنیین 

 دن األر في المساءلة ثقافة وجود عدم  •

 
ك.  34 ي  صّحح خ�ب

ي  كانون األّول 2019 مع إسالم صوالحة، محّرر  �ف
 مقابلة �ف
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 واألفكار:  الخالصات .5

 للتّحّول أداة االجتماعي التّواصل وسائل أصبحت ،2011 عام لألردن العربیّة االنتفاضات وصلت عندما

 تلت التي السّنوات في الثقة. استعادة في التّقلیدیّة اإلعالم وسائل تواجھھ الذي التّحدّي عن وكشفت السّیاسي

 الذاتي والتّعدیل للتنظیم جدیدة مستقلّة آلیّات ظھرت حینئذ اإلعالم. ائلوس بین العالقة على التّفاوض تمّ  ذلك،

 االنتفاضات بعد السّیاسي التّحّرر من القلیلة السّنوات ھذه فإنّ  ذلك، ومع  ).Pies, 2014( اإلعالم لوسائل

 في ھیكلي شيء أيّ  یّریتغ لم كما اإلعالمیّة المساءلة في ملحوظ تقدّم أيّ  عن تُسفر لم ،2011 عام العربیّة

 وسائل في طنینالموا ثقة عدم وراء الكامنة العوامل تزال ال .2011 منذ األردن في اإلعالم وسائل شرعیّة

 سیطرة تحت أنھا على اإلعالم وسائل تصور وبالتحدید ھي، كما العربي الربیع بدایة منذ التقلیدیة اإلعالم

 األخبار. إنتاج في المستخدمین إشراك عدم وھو آخر، سبب أیضا ھنا النظام.

  مساءلة  آلیّات  حضور  إلى  ھدفت  التي  اإلعالمیة  المساءلة   لممارسات ما  حدّ  إلى معادیة  بیئة بحثنا  یُصّور      

  باإلضافة  مفرطةال  قاضاتوالمُ   والمضایقات  الضیقة  التشریعات  تدفع  ولكن   الحكومیة.  غیر  الوسائل  یتجاوز  بما

  اإلعالم.  وسائل  بحریة  األّول  المقام  في  المطالبة  إلى  اإلعالمیة  المساءلة  خبراء  األخرى،  المقیّدة  العوامل  إلى

  مساءلة  آللیّات  األساسي  الھیكل  یزال  ال  عام،  بشكل  للحریة.  مصاحبة  عملیة  أنّھا  میةاإلعال  المساءلة  إلى نظریُ

  للمساءلة  العام  والتقییم  الُمختارة  الممارسات  لكنّ   الزمن،  من   عقد قبل علیھ كان  الذي   نفسھ  ھو  اإلعالم  وسائل

   تغیّر.  قد  اإلعالمیّة

  یدعمون   الذین   الصحفیین   على  اإلعالمیة  المساءلة  ممارسات  لتعزیز  المستقبلیة  األنشطة  تستند  قد  ذلك،  ومع      

  ألكثر  بالفعل  بعضھا  ـ  اإلعالم  وسائل  مساءلة  في  نشطت  التي  والمنظمات  الخبراء  من   متنوعة  ومجموعة  الفكرة

  الحكومیةّ   غیر  اإلعالم  وسائل  مساءلة  مبادرات  تعتمد الورقة).  ھذه  من   الثالث  القسم  (انظر  سنوات  عشرة من 

  التنظیمي المستوى  على التركیزب  نُوصي  لذلك  الدّولیّة.  الفاعلة  الجھات  تمویال  على  أساسي  لكبش  والمستقلّة

  من   (إما  اإلجتماعي   التواصل  شبكات  مبادرات  على  أو  للربح)،  وغیرالھادفة  (التجاریة  الخاصة  اإلعالم  لوسائل

  المساءلة  قضایا  تنسیق   أو  لتعزیز  الحكومیة  غیر  اإلعالمیة  المنظمات  على  أو  المواطنین)  أو  اإلعالم  خبراء  قبل

 اتخاذھا:  یمكن   التي  اإلجراءات  بعض  ھناك  األردن.  في  اإلعالمیة

  الثابتة"  "الحقائق   حول  البحوث  توفیر  خالل  من   الخاصة   اإلعالمیة  للمؤسسات   المالیة  االستدامة  تعزیز .1

 التالیة:  األسئلة  على  إلجابةا  المثال،  سبیل  على  اإلعالم،  وسائل  ألصحاب  وإتاحتھا
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 مثل  سلطوي   سیاق   في  اإلعالمیة  للمؤسسات  ثمارھا  اإلعالمیة  المساءلة  ممارسة تؤتي  لماذا •

  وموظفون   أقل،  ومضایقات  القضائیة،  المالحقات من  أقل  عدد المثال، سبیل (على األردن؟

 من   تمویل  على  للحصول  أفضل  وفرص  أكبر،  متابعة  ونسبة  للجمھور،  أكبر  وثقة  رضا،  أكثر

 دولیین...)  مانحین 

  والثقة والمیوالت  األفعال  وردود  العادات  مثال كیفا؟  وكذلك  كّما  جمھورك  على  تتعرف كیف  •

  البیانات  ھذه  تحویل  یمكنك  وكیف  اإلعالمیة.   المساءلة   بممارسات  یتعلّق   فیما  كلّھا ذلك،  إلى  وما

 االقتصادیّة؟  واالستدامة  التّفاعل  من   تزید  استراتیجیة  إلى

 قبل  من   االجتماعي  التواصل  شبكات  على  تنسیقھا  یتم  التي  اإلعالمیة  المساءلة  أنشطة  وتطویر  استدامة .2

  والدراسات واإلحصاءات  المحتوى   تحلیل  ذلك  ویشمل  الخبراء.  مجموعات  أو  المؤثرین   األفراد

 االجتماعي.  التواصل  شبكات على  الرأي   واستطالعات  واالستبیانات

  أو  المعلومات  من   الیقین  عدم  ظروف  ظل  في  مسؤولة  بطریقة  اإلبالغ  كیفیة  حول  استراتیجیات  وضع  .3

  التالیة:  األمثلة  بواسطة  المزیفة،  األخبار

 ألن   التحریر ھیئات على منفتحة تكون   المعلومات  من   للتحقق   وإقلیمیة  محلیة وحدات إنشاء •

 الخاصة.  وحدتھا  تكالیف  لدفع  المال  تملك  ال  الخاصة   اإلعالمیة  المؤسسات  من   العدید

  ولیس  المعلومات  من   للتحقق   اإلعالم كلیات  في  األولى  السنة طالب  إلعداد  الجامعات  دعم  •

 المھنة.  أساسیات  أو  ین نقوا  لتدریس  فقط 

  التدریب  تقدم  أو  اإلعالمیة  الوسائل بنفسھا  ترصد  التي  الحكومیة غیر  المنظمات  دور تعزیز •

 اإلعالم  سائلو  مراقبة  حول  للمواطنین 

  وكیفیة  المحلیة  المعلومات  عن   البحث حول  الخاصة اإلعالم  لوسائل  تدریبیة  دورات توفیر •

 النفوذ.  أصحاب  مع التعامل

 غیر أو (أعضاء  اإلعالمیة  المؤسسات  أنواع  مختلف في والعاملین   الصحفیین   بین   التواصل تحسین  .4

 المختلفة.  اإلعالم  وسائل  وأصحاب  عمدةاأل  كتاب بین   وكذلك  األردنیین)  الصحفیین   نقابة  في  أعضاء

  وسائل  لمساءلة  الغربي  للتّعریف  مغایر  تعریف  استخدام  إلى  المؤلّفین   بعضُ   یدعو  التّعریفات،  ناحیة  من 

 تُمثّل  أین   المنطقة سیاق ل  ومراعي حكیم تعریفب  ،اإلعالم) وسائل  ساءلةلم  حكومیة غیر  وسیلة  (أي   اإلعالم
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  األعمال،  قطاع  درجیُ  قد  اآلخر  البعض اإلعالم.  وسائل  مساءلة ممارساتل  الُمعیقین   الفاعلین   أحد الدولة

 35.األخرى   الحیاة  مناحي  في  المساءلة مبادئ   إلى  ثقافتھم  تفتقر  الذین   الناس  عامة  وحتى  الباھت،  والبرلمان 

 والتواصل األخبار باستھالك الصلة وثیق متزاید، بشكل أصبح االجتماعیة الوسائط استخدام ألن نظًرا ،أخیًرا

 االجتماعي التواصل وسائل على الفردیة المواطنین أنشطة على المستقبلیة األبحاث تُركز أن یجب عام، بشكل

 الحاالت تحلل أن وعلیھا اإلعالم. لوسائ لمساءلة المؤسسیة الممارسات من بدالً  المجتمعیة اإلعالم ووسائل

 األردن. في اإلعالمیّة المساءلة إلى الدعوات فیھا تنجح التي والظروف
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 السعي للمساءلة في  غیاب االستدامة:  حالة قطاع اإلعالم في  لبنان
  

 مھنّا جورج أیمن
، سم�ي  مؤسسة وت، قص�ي  لبنان ب�ي

   الدین صفيّ  كریم
، سم�ي  مؤسسة وت، قص�ي  لبنان ب�ي

 ُملّخص

 حول األسئلة من العدید إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة سیاق في االعالم وسائل مساءلة قضیة تثیر
 فقط لیس البحث ھذا .النّظامي فنوالع الدولة بقمع متأثرة منطقة في ھادرسن انأنّ  سیّما ال وتعریفھا، جوھرھا

 التي واتاألد خرائط ورسم تحدید إلى باإلضافة ،لبنان في االعالم وسائل مساءلة وتطبیق مفھوم دراسة یحاول
 من والتي االعالم" وسائل مساءلة " عبارة تخصّ  التي التّصورات تفحص أیضا ولكن الدّور، ھذا تخصّ 

 ھیئات مع التّعامل عند سیما ال والصحفیین اإلعالمیین وحریة یةاستقالل تجاه سلبیّا دورا تلعب أن المحتمل
 الثانوي البحث إلى استنادا الرقابة.و القمع من أشكال لتبریر المصطلح ھذا تستخدم التي التنظیمیّة الدّولة

 في األدوات ھذه طبیعة حول النّتائج من العدید نحدّد القطاع ھذا في المعنیین مع المقابالت من والمعطیات،
 والرقابة التعبیر حریة مثل الرئیسیة بمسائل وعالقتھا المختلفة وأنواعھا تأثیرھا حیث من سواء اللبناني، السیاق
 المالیة. واالستدامة الذاتیة

 الرقابة التعبیر، حریة فیین،الصح اإلعالمیة المساءلة أدوات اإلعالمیة، المساءلة الّرئیسیة: المصطلحات
  المالیة االستدامة الذاتیة،

 

 

 جوھرھا حول سئلةاأل من العدید إفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة سیاق في اإلعالمیّة المساءلة قضیة تثیر

 البدء المناسب من لذلك، .الشدید ستقطاباالو الدولة بقمع متأثرة منطقة في تُدرس أنھا سیّما ال وتعریفھا،

 والتّعدیل التنظیم آلیة االعتبار في یأخذ حكومي، غیر منظور من خاصّة المحدّدة، الّزوایا من عدد بتوضیح

 بل فحسب، اإلعالم وسائل لمساءلة التعریف ھذا الورقة ھذه تتناول ال ذلك ومع نفسھا. المھنة داخل الذاتي

 على تُفھم أن یمكن والتي اللبناني السّیاق في اإلعالمیّة" "المساءلة ارةبعب الخاصة التصّورات في أیضًا تبحث

 یھاجمون عندما خاصة والصحفیین، اإلعالم مجال في العاملین وحریة یةاالستقالل مفھومي مع متناقضة أنھا

 الرقابة. أو القمع أشكال لتبریر كشعار الحكومیة التنظیمیة الھیئات قبل من "المساءلة" تستخدم

ي  فاطمة قامت ∗
ي  اإلعالم مرصد من اللوايت

ق اف��ق�ا شمال �ف جمة األوسط وال�ش ّ  وك��م مهّنا جورج أ�من نّص  ب�ت ي
ّ�ة إ� الع��ّ�ة الدين ص�ف ف  من االنكل�ي
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 ماخاللھ من الذي واإلطار الممارسة بأنھا لبنان في اإلعالم" وسائل "مساءلة تُعرَّف أخرى، بعبارة

 على بناءً  وسلوكھم وخطابھم ممارساتھم تقییم اإلعالم وسائل ومدیرو اإلعالمیة والوكاالت الصحفیون یعید

 مثل یقدم الذي الجانب طبیعة إلى نظًرا خالف محل التعریف ھذا فإن ذلك، ومع یتلقونھا. التي المحددة التعلیقات

 في الرسمیة للھیئات خاللھا من یمكن نماذج ھناك أن حین في العام؟ الجمھور أم الدولة التعلیقات: ھذه

 یرتكبھا التي االنتھاكات أو المسؤول غیر السلوك على ردًا العقوبة و/أو التوجیھ تقدم أن اللیبرالیة الدیمقراطیات

 غالبًا طریقًا اتخذ قد مفترضة) انتھاكات ھذه على (ردًا لبنان في الدولة تدخل فإن اإلعالم، مجال في الفاعلون

 البالد. في التعبیر وحریة للدیمقراطیة الُمؤیدة الفاعلة الجھات تنتقده ما

 اإلعالم مجالس أي اإلعالمیّة المساءلة مشھد في الُمحتملة الفاعلة الجھات بتحدید أوالً  تحلیلنا یبدأ

 قانونيال اإلطار في النّظر ثمّ  منو اإلعالم، وسائل تطویر ومنظمات الصحفیین وجمعیات التنظیمیة والھیئات

 وتصّور الباحثان أجراھا تمقابال لمحتوى نوعیًا تحلیًال  نقدم ذلك، بعد الدولة. في اإلعالم بوسائل المتعلق السائد

 تقدیم التقریر نھایة في یتم لذلك، وفقًا البلد. في والحریة اإلعالمیّة المساءلة لحالة المقابالت في المشاركین

 والحكومات. المدني المجتمع ومنظمات اإلعالم مجال في نللعاملی والتوصیات النتائج من مجموعة

 اإلعالمیّة المساءلة مشھد في الُمحتملة الفاعلة الجھات خارطة األّول: الجزء

  والجمعیات  والنقابات  للمنظمات  كامل)  بشكل  بالضرورة  لیس  (ولكن   انسبیً  شامل  مسح   تقدیم  إلى  القسم  ھذا  یھدف

  غیرو   الرسمیة  لألدوات  المؤسسي   واإلطار  ،الصحافة   وحریة  اإلعالم  وسائل  ةبمساءل  المعنیة  الرسمیة  والھیئات

  والمجموعات  الفاعلة  الجھات  تحدید  إلى  األول  القسم  ھذا یھدف كما لبنان.  في  اإلعالم  وسائل مینظ لت  الرسمیة

  جمعھا  تم  التي  األولیة  والبیانات  المقابالت  على  بناءً   وذلك  التالیة،  األقسام  في  ومواقفھا  أعمالھا  تحلیل  سیتم  التي

  مھاقدّ التي  المعلومات  من  األول المقام في المسح   ھذا  تطویر عملیة  استفادت  .الدراسة  بھذه القیام أجل  من 

  مألوفةال  و/أو  مماثلةال  واآللیّات  منظماتال  لتحدید  ھیكلیًا  المستخدم  الثانوي   البحث  إلى  باإلضافة  ،مستجوبون ال

 .اإلعالمیّة  للمساءلة

 

 اإلعالم   و/أو  الصحافة  (مجالس)  مجلس  .1

  وأخالقیات  لسلوك   محددة  لقواعد  للترویج   أساسًا  إنشاؤھا  یتم  رسمیة  مؤسسة  أنھ  على عموما  الصحافة  مجلس  یُفھم

  اإلعالم.  مجال في  العاملین   من  والعدید المحتوى  منتجيو والصحفیین   اإلعالمیة  المؤسسات  لدى   الصحافة

 یمكن  والتي  المصداقیة  وذات  المسؤولة  الصحافة أشكال  من   شكل  حول  عامة  بصفة  القواعد  ھذه تمحوروت
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  على  المجالس ھذه صالحیات  وتعتمد وتعددیة.  وشاملة صادقة  بیئة في  مھنتھم  ممارسة مجالھا في للعاملین 

  الصالحیات  ھذه  تشمل  للیبرالیة، ا  الدیمقراطیات  ففي  بھ.  ترتبط   الذي   الحكم  وطبیعة  فیھ  انشاؤھا یتم  الذي   السیاق 

  دانةاإل  ذلك  في  بما  ،والمساءلة   والبصري   السمعي  اإلعالم  وسائل عمل  نظیموت  المالیة  الغرامات  إصدار عادةً 

  ).2013  الصحافة،"  مجلس  ("دور  العلنیة

  على  ملموس  تطبیق   إلى  عامةً   تؤدي   الرسمیة  المھام كانت  إذا عما  النظر  وبغض  اللبناني،  السیاق   في

  الوطني  المجلس   إلى   رسمیًا  تنسب  عموًما  الصحافة   مجالس   إلیھا  تسعى  التي  األساسیة   األھداف  فإن  الواقع،   أرض

  التراخیص، توزیع  حول  عام  بشكل  االستشاریة  أدواره  وتتمحور  ،1994  سنة  المجلس  ھذا إنشاء تم لإلعالم.

  لكن، جدیدة.  وتلفزیونیة  إذاعیة  مؤسسات اءإلنش معاییر  ووضع  المضامین، لناحیة  اإلعالمیة  التغطیة  نظیموت

  إضافة  والسیاسیة،   الطائفیة  التوجھات  أساس  على  تعیینھم یتم  أعضاء  عشرة  من   یتكون   المجلس  أن   إلى  وبالنظر

 إن  تاریخ).  دون   (أیوب،  الفعلیة فائدتھ  مدى   في  یشككون   الكثیر  صار  فقد  فعالة،  صالحیات  إلى یفتقر  أنھ  إلى

  أو  الصحافة  مجلس  دور  أداء  على  قادر  غیر  المجلس   یجعل  المستمرة  والمتابعة  الدیمقراطي  اءللبن  العام  االفتقار

 الفعال.  اإلعالم  مجلس

 

 اإلعالمي  الموفق  .2

  وجمع  بتلقي  یقوم  الذي   الھیكل  أو  الجھة  أنّھ على  "األخبار  غرفة  في  اإلعالمي  الموفق "دور  تعریف یتمّ  

  الصحفي  المحتوى  تقییم  إعادة  أجل  من   ،الدولة  أو  المعنیة  المؤسسة  إلى  وإحالتھا  والمشاھدین   القراء  شكاوى 

 بیانات  أي  تقریبًا  توجد  ال  أنھ  إال  .معینة  منصات  على  عرضھ یتم  عما  اإلعالم  مجال  في  العاملین   ومساءلة

  للشفافیة  التام  شبھ  الغیاب  ظل  في  سیما  ال  اللبناني،  السیاق   في  إعالمي  موفق   وجود  إلى  تشیر  ثانویة  أو  أولیة

 .)2014  (ھیلیغوس،  والدولة  المواطنین   بین   التشاركي  والتواصل
 

  الصحفیین  ونقابات  المھنیة   الجمعیات  .3

  التفاوض اإلعالم  مجال  في للعاملین  خاللھا  من   یمكن   ھیئات  أنھا  على والنقابات الصحفیین   جمعیات  تُفھم

  یتعلق   فیما  والمستثمرین   األعمال   ورجال  اإلعالم  وسائل  أصحاب  أو  الرسمیة،  وھیئاتھا  الدولة   مع  إما  والمساومة

 للصحافة.  العامة  واألخالقیات   التحریري   واالستقالل  والتمویل  باألجور  المتعلقة  بالقضایا
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 اللبنانیة  الصحافة   نقابة         

  ھيو   التنفیذي،  ومجلسھا  أعضائھا  ضمن   المطبوعة  المنشورات   أصحاب  احصریً  وتمثل  1941  سنة  تأسست  

  وتوزیع  الصحفیین   على  المساءلة  آلیات  تطبیق   رصد  إلى  باإلضافة الحزبي. و  السیاسي   التوزع  الواقع  في  تعكس

  أو  معینة  بحاالت  یتعلق   فیما  فوالصح  الدولة  بین   تفاوضیة  تسویات  إیجاد  إلى  النقابة  تسعى  الصحفیة،  البطاقات

 نتائج   یعزز  وھذا ). ,Hamdan, 2019; Chehayeb, n.d.; Renino, & Pinto, Trombetta 2020(  مالیة  التزامات

  حیث  المختلطة  الملكیة بـ"ھیاكل  یتأثر بأنھ لبنان   في  اإلعالم  لوسائل  السیاسي   االقتصاد  وصفت  سابقة  دراسة

   . ),p. 2021, Høigilt, & Seltvik Voltmer 855(  "واإلعالمّي   االقتصاديّ و  السیاسيّ   النفوذ  من  كلّ   تالقىی

 اللبنانیة  الصحافة   محرري  نقابة       

 الذین   المالكین   غیر من   وخاصة  المطبوعة،  الصحافة  محرري   من   أساسي  بشكل وتتكون   1962  سنة  تأسست  

  مع  باستمرار  تنسق   الصحافة  محرري   نقابة  أن   غیر  حقوقھم.  أجل  من   للتفاوض  مجال  على  یحصلوا  أن   یُفترض

  قبول  وحتى  للنّزاع.  مثیر  و/أو  شرمبا  إجراء  أي   متابعة  على  احالیً  قادرة  غیر  فھي  وبذلك  اللبنانیة  الصحافة  نقابة

   ). al., et Trombetta 2018(  اللبنانیة  الصحافة  نقابة  من   بموافقة  إال  یتم  ال الصحافة  محرري   نقابة  في  العضویة

 الصحافة   نادي      

  الحاصل  الضعف  تعویض  إلى  األول  المقام  في  تھدف  حكومیة غیر كمنظمة  تسجیلھ  وتم  ،1993 سنة  تأسس  

  على  قدرتھا  یھدد  أصبح   مما  الوقت،  بمرور   تراجعت  المنظمة  ھذه  فعالیة  أن   إال  الصحافة.  محرري   نقابة  أداء  في

 وفتح  أثریاء مانحین   من   التمویل  جلب  في  نجحت  المنظمة  ھذه  ولكن   اإلعالم.  قطاع في  جذري  تغییر  إحداث

  بحقوق   التوعیة أجل  من  مستمر  بشكل  اإلعالم مجال  في  تدریبیة  ودورات صحفیة مؤتمرات  لعقد المجال

    .),Trombetta 2018(  والمھنیة  األخالقیة  وانشغاالتھم  الصحفیین 

 البدیلة: الصحافة   نقابة   تجّمع     

  ال  البدیلة  النقابة  أن   ورغم  المجاالت.   مختلف من   القادمین   للصحفیین   بدیلة  جمعیة  بصفتھا  2019  سنة  تأسست

  ونقابة  الصحافة  لنقابة  الراھن   الوضع یتحدى   مواز ھیكل  إنشاء  إلى  تھدف أنھا  إال  الموارد،  وقلیلة  حدیثة  تزال

  الجماعات  من   التحرر  على  قادر  وغیر  فعال غیر  یعتبر  فكالھما  أعاله،  المذكورتین   اللبنانیة  الصحافة  محرري 

  ).2020  شھیب،  ؛2020  (أزھري،  الصحافة  مجال  في  والعاملین   الصحفیین   حقوق   وحمایة  الطائفیة

  

 والتلفزیوني  اإلذاعي  لبثل ناظمة   ھیئة   .4
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ً   أمرا   والتلفزیوني  اإلذاعي  لبثل تنظیم  ھیئات  وجود  أصبح   البث،  موجات  محدودیة  ظل  في   من   وذلك  ،ضروریا

 فیما  خاصة  األھمیة  بالغ  اأمرً  یعتبر ما  وھو  تبثھ، ما  ورصد  والتلفزیونیة  اإلذاعیة  المحطات  توزیع تحدید  أجل

 تنظیم  ویعد  البث. مجال على تسیطر قد  واسع  نطاق   ذات  إرسال  أجھزة  كتمتل  محطات  وجود  بتفادي   یتعلق 

 نظیموت  لتحریر  2002  سنة  انشاؤھا تم  والتي  لالتصاالت،  ناظمةال  للھیئة  الرئیسیة  الوظائف  إحدى   البث  مجال

    ).,n.d.a TRA, n.d.; ACE(  االتصال  شبكات  من  ھائل  كم

  تشجیع  للھیئة  والرسمیة  الرئیسیة   المھام  تشمل  ،2002  نةس  في  الصادر  431  القانون   علیھ  ینص  لما  اوفقً 

 بتوزیع المتعلقة  النزاعات  لتسویة  كوسیط   العمل األسواق،  شفافیة  ضمان  االتصاالت،  قطاع  في المنافسة

  الواقع  في  ولكن  ).,n.d.b TRA(  طبیعي  بشكل  التنظیم  متابعة  قصد  الشكاوى   في  للنظر  إجراءات  وضع  الرخص،

  والتي  االتصاالت،   ووزارة الھیئة بین   خالفات ثرإ  2011  سنة منذ  لالتصاالت  الناظمة الھیئة نشاط  تجمید تم

n.d.; Borders, Without Reporters and Foundation Kassir Samir (  .األخیرة  ھذه  بسیطرة  انتھت

2011 CommsUpdate,.( 

 

 اإلعالم   بوسائل  الصلة   ذات  والمنظمات الحكومیة   غیر  المنظمات  .5

 

  التوجھ  ذات  المدني  المجتمع  منظمات من   للعدید  موطنٌ   ھو  لبنان   األخرى،  والقطاعات  المجاالت  من   العدید  ِمثلُ 

 وواجباتھم.  الصحفیین   حقوق   تحدد  التي  الوثائق  من   العدید  أنتجت  والتي  اإلعالمي

  واالجتماعیة  السیاسیة  الظروف  وتحسین   للصحفیین   موحدة  قوانین   إقرار  إلى  أیضًا  المجموعات  ھذه دعت  كما

  الحكومیة غیر  المنظمات  قطاع  ازدھر  وقد  البرامج. ھذه مثل  تنفیذ ظلھا  في یمكن   التي  واألمنیة  واالقتصادیة

   ).80  ص  ،2016 (غیھا،  2005  سنة لبنان   من   السوریة  القوات  انسحاب عقب ملحوظ   بشكل

 مھارات  مؤسسة       

  المجاالت في "مھارات"  وتعمل  ،2006 سنة حكومیة  غیر كمنظمة  بھا االعتراف  وتم 2004 سنة  تأسست

  الشباب  الصحفیین   مھارات  تطویر  أجل  من   تدریبیة  برامج   توفر  ناحیة  من   فھي  والقانونیة.   والسیاسیة  االجتماعیة

  ومن   األكادیمیة.  لمؤسساتا في علیھا  االطالع  یتم  ما نادًرا  التي اإلعالمیة  القواعد اكتساب في یأملون  الذین 

  التعبیر،  وحریة  اإلعالم  وسائل  شفافیة  من   تحد  التي  والسیاسیة  القانونیة  القیود  باستمرار  تتحدى   أخرى،  ناحیة

 غیر  و/أو  الحكومیة االنتھاكات ورصد  البرلمانیة  اللجان  في القوانین  مشاریع  في  المساھمة خالل  من   وذلك

 ).n.d. ni,Mada Daleel(  الصحافة  تجاه  الحكومیة
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 "سكایز"  والثقافیة   اإلعالمیة   الحریات  عن  للدفاع  قصیر  سمیر  عیون  مركز     

  االنتھاكات  رصد  على  أساسي بشكل  ویركز  قصیر،  سمیر  مؤسسة داخل كمبادرة  2007 نوفمبر  في تأسس  

  على اتاالنتھاك  ھذه  عن   تقاریر  بنشر یقوم  كما  مرتكبیھا، فضح و والثقافة اإلعالم مجال في  العاملین   ضد

  "سكایز" مركز  یھتم ذلك، إلى  إضافة  اإللكتروني. موقعھ وعلى  االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتھ

  الفني  الدعم یوفر  كما  بھا، یعملون  التي  بالمؤسسات  یتعلق   فیما اإلعالم مجال في للعاملین  المھنیة بالحقوق 

  الحّریات  عن   للدّفاع   قصیر  سمیر  عیون   مركز(  للخطر  المعرضین   والصحفیین   المستقلة  اإلعالم   لوسائل  والمالي

   تاریخ).  دون   اإلعالمیّة،

 الّرقمیّة   للحقوق  )سمكس( منظمة      

  لبنان،  في  المعلوماتیة  لشركات  ذاتي نظیمت  بإنشاء  اأساسً   وتھتم  ،2008  سنة  تأسست  حكومیة  غیر  منظمة  وھي  

  إلى  الوصول  حق   ضمان   في  مھامھا ثلوتتم االجتماعي.  التواصل لوسائل المتزاید  التأثیر  ظل  في خاصة

  النقدي   والتقییم  الرصد  وكذلك  المتعددة،  التواصل  منصات  على  التعبیر  حریة  وضمان   ، اإلنترنت  على  المعلومات

 عن  للدّفاع  قصیر  سمیر  عیون   مركز(  الرقابة)  (مثل الرقمیة  والحقوق   اإلنترنت على الحریات  النتھاكات

 تاریخ).  دون   اإلعالمیّة،  الحّریات

 

 للسالم   إعالم  منظمة     

  في  السالم  بناء  استراتیجیات  وضع  إلى  بالدعوة  أولى  بدرجة  تھتم 2011  سنة  تأسست  حكومیة  غیر  منظمة  ھي  

 من  جملة  أنھا على  تعریفھا  یتم التي  السالم" "صحافة مفھوم على  أساسي بشكل وتركز  الصحفي،  المجال

,MAP (  اللیبرالیة  اإلنسان   حقوق  ودعم  السالم  بناء  على  المساعدة  واألخالقیة  والخطابیة  اإلخباریة المعاییر

n.d.a.(  

 اإلعالم  معھد  -  شدیاق  مي  مؤسسة      

  والوزیرة "LBCI" لقناة  السابقة  التلفزیون  ومذیعة  الصحفیة اسم على  تسمیتھا وتمت ،2009 سنة  تأسست

 تطویر على  أساسي  بشكل  المؤسسة تركز  .2005  سنة  اغتیال  محاولة  من  نجت  والتي  شدیاق، مي  السابقة

  على  خاص  بشكل  الحرص   مع  العالمي،  المستوى   على  الحاصل  التقدم  لمواكبة  اللبناني  اإلعالم  مھارات  عزیزوت

  ).n.d.b Madani, Daleel(  والحرة  الدیمقراطیة  التعبیر  قنوات  على  الحفاظ 

 الفرنكوفونیین  الصحفیین جمعیة     
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 اللبنانیین   الصحفیین   مئات  وتمثل  واألھداف،  األنشطة من  متنوعة  مجموعة  على  وتعمل  ،2012  سنة  تأسست

  دورھا  أداء  على  ناحیة  من   تعمل فھي بالفرنسیة.  الناطقین   اللبنانیة،  الجامعة  في اإلعالم  كلیة  خزیجي  من 

 دعم  إلى  أخرى   ناحیة من   تدعو كما  محترفین،  كموظفین   الصحفیین   وواجبات  بحقوق  تھتم  أنھا  أي   ،المجتمعي

  جمعیّة(  تدریبیة  عمل  ورشات وتنظیم  دقیقة  نقدیة  تقییمات  إجراء  خالل  من   المھنة  وأخالقیات  التعبیر  حریة  قیم

 ).2013  الفرنكوفونیّین،  الصّحفیین 

 

 :اإلعالم   بوسائل  المتعلّقة   التّشریعات .6

  وحبر  باألساس  ھذا ویتعلق   البالد،  في  المساءلة  أھمیة  مدى  تقییم  في  أساسیة  تركیز نقطة  اإلعالم  قوانین   تشكل

 سبیل  على  باإلعالم،  الصلة  ذات  القوانین  من  اعددً  یشمل محددة.  سیاقات  في تطبیقھ ومدى  وصیاغتھ  القانون 

 (قانون  1994  لسنة  والمسموع  المرئي اإلعالم  وقانون   ،1962 لسنة المطبوعات  قانون   الحصر،  ال المثال

  ص  ،2015  ،شیكیتانو  (  1947  لسنة  السینما  وقانون   )،531  (قانون   1994  لسنة  الفضائي  البث  وقانون   )،382

  وقانون   والمسموع،  المرئي  اإلعالم  قانون   ھي  الفرعي  القسم  ھذا  في  فیھا  النظر  سیتم  التي  الثالثة  القوانین  ).16

 .اتالمطبوع   وقانون   ،البث

 والمسموع  المرئي  اإلعالم   قانون     

  الرخص  وإسناد  بالملكیة المتعلقة المسائل  تعدیل  في أھدافھ  وتتمثل  ،1994  سنة 382/94 قانون  إقرار  تم

 یحق   ال  أنھ  على  رسمیًا  القانون  ینص  الملكیة،  مستوى   فعلى المتنوعة.  والتلفزیونیة  اإلذاعیة  القنوات وتصنیف

  أما  اإلعالمیة.  المؤسسة   ھمأس  مجموع  من  بالمائة 10  من   أكثر  امتالك  الواحد المعنوي   أو  الطبیعي  للشخص

  غیر  وآخر  سیاسي  محتوى   إلى  أساسي  بشكل  القانون   في  الرخص  فئات  فتنقسم  الرخص،  إسناد مستوى   على

  ص  ،2015 (شیكیتانو،  الثاني) للتصنیف بالنسبة 2 رقم  والفئة  األول للتصنیف بالنسبة 1  رقم  (الفئة  سیاسي

16.(  

 الفضائي  البث  قانون     

  یھتم  حین   ففي  االھتمام،  محور  حیث  من   382  القانون   عن   یختلف  وھو  ،1994  سنة  في  531  عدد  القانون   صدر

  ذلك  في  بما  الفضائي،  للبث  المطلوبة  الفنیة  الشروط   على  األول  یركز  المحلي،  للبث  والترخیص  بالملكیة  األخیر

  القانون   ینیط   كما  األخرى.  بالدول  الدھمب تربط   التي  الجیدة"  "العالقات  على  اإلعالمیة  القنوات  حفاظ   ضرورة

  األسالیب ذكر عدم  مع معینة، شبكات  على  مسبقة  رقابة  لفرض  الكاملة  السلطة  الوزراء  مجلسی أیضًا 531

 ).56  ص  ،2007  سینسینغ،  -(دبوس  التفویض  ھذا  لمواجھة  القضائیة
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 المطبوعات  قانون           

 بتاریخ   104  عدد  التشریعیة  المراسیم  ذلك  في  (بما  المرات عدید تعدیلھ  وتم  ،1962  سنة  في مرة  ألول  صدر

  القانون   ھذا  أن   رغمال  علىو  ).4/11/1994  بتاریخ   382  وعدد  18/5/1994 بتاریخ   330  وعدد  30/6/1977

  المحتوى   نشر  وعلى   النشر  لمؤسسات   الترخیص  منح   على  اقیودً  یفرض  أنھ  إال  التعبیر،  حریة  حمایة  على  ینص

  بـ"الوحدة  المخلّة واألفكار العامة  دابواآل  باألخالق   المتعلقة  القضایا یخص  فیما  مناسب  غیر  یعتبره  الذي 

 یتساءل  البعض  صار  معینة،  أحداث  خالل  جنائیة  أحكام  إصدار  إلى  تدفع قد  القیود ھذه  أن  وباعتبار الوطنیة".

  إلى  باإلضافة  تاریخ).  دون   وآخرون،  (المعوشي   الصحفیة  المساءلة دعم  حیث من   القانون   ھذا  جدوى   مدى  عن 

  نقابةو  التأدیب  ومجلس   للصحافة  األعلى  المجلس مثل ھیئات إنشاء على  القانون   ھذا  نص  والقیود،  التنقیحات

  اومعظمھ   ) ,Trombetta 2018(  ةاللبنانی  صحافة ال  اتحادو  ،اللبنانیة  الصحافة  محرري   ونقابة  اللبنانیة  الصحافة

 ورق.  على  حبر  سوى   لیس

 

 القضائیة   الھیئات  .7

 بدعم  األحكام  إصدار  صالحیة  تمتلك  ألنھا  خاصة  أھمیة  ذات  القضائیة  الھیئات  تعتبر  المشروع،   ھذا  ألغراض

  المجالس  تؤدیھ  الذي   االستشاري   بالدور  صلة  لھا  لیست  الصالحیات  وھذه  التنفیذیة.  أدواتھا  من و  الدولة  قوة  من 

 أعاله.  المذكورة

 المطبوعات محكمة     

  والقدح  والتشھیر  الذم  قضایا  في  النظر  في  الرسمي  دورھا  ویتمثل  الجزائیة،   االستئناف  محكمة  داخل  غرفة  ھي  

  والبصري   السمعي   اإلعالم  لیشمل  المحكمة  اختصاص توسیع  تم  البدایة،   في  المطبوعة.  بالمنشورات  المتعلقة

  منشورات   لیشمل  اختصاصھا  نطاق   األحكام  بعض  وسعت  وبینما  الحق،  وقت   وفي   االلكترونیة.  األخبار  ومواقع

  بطریقة تقضي  التمییز  محكمة كانت اإلنترنت،  عبر التعبیر  من   أخرى   وأشكاًال   االجتماعي  التواصل وسائل

  واإلجراءات  المالیة الغرامات على ذلك  من   بدالً   وركزت بالسجن، أحكاًما أصدرت  ما  نادًرا فھي  مختلفة،

  ذلك،  ومع  ).p. 2010, Geagea, & Saghieh, Saghieh, 2019; Watch, Rights Human 73(  األخرى   التأدیبیة

 الذین   الصحفیین   على  المحكمة  تفرضھا  التي  الباھظة  المالیة  الغرامات  إلى  عام  بشكل  األخیرة  التقاریر تشیر

  بعض باستخدام الدولة في المستوى   رفیعي مسؤولین   یصفون   الذین  أو الفساد ملفات  في التحقیق  یحاولون 

  ). ,p.11 2019, SMEX(  المھینة  العبارات
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 الجزائي  المنفرد  القاضي     

  األھمیة  متزاید  أصبح   الذي   األمر  االجتماعي،  التواصل  ائلوس  مستوى   على  عام  بشكل  تدخلھ  مجال  ویكون      

  وعلى  اإلعالم.  وسائل  قبل  من   االجتماعي   التواصل  لمجال  المكثف  التوظیف  ظل  في  خاصة  األخیرة،  اآلونة  في

  بالسجن   أحكاًما  أیضًا  أصدر  بل  فحسب،  الغرامات   الجزائي  المنفرد  القاضي   یصدر  لم  المطبوعات،  محكمة  عكس

  القضایا  ھذه في المتھمین   من   كبیرة نسبة  الصحفیون   مثل  الماضیة،  القلیلة  السنوات  وفي  تشھیر.ال  لمواجھة

)p.13 2019, SMEX, .( 

 العاجلة   قضاة     

  للحفاظ   احترازیة  أو  مؤقتة  "تدابیر  التخاذ  السعي  إطار  في  رسمیًا  تشكیلھا تم  التي  القضاة،  من   الفئة ھذه  ُعرفت

  إال  اإلنترنت.  على  المنشورة  "العدائیة  "المضامین   على  الرقابة  وفرض  برصد  ،"األضرار  ومنع  الحقوق   على

 ).,p.13 2019, SMEX(  السیاق   ھذا  في  "العدائیة" عبارة  عنھ  تترتب ما  صریح   بشكل  یحدد  لم  أنھ

 

 االستبیان  نتائج الثاني:  الجزء

  بشكل  2020  تموز/یولیو  شھر   خالل  البیانات  جمع  عملیة  وفي   الرئیسیة  المقابالت  في  بیان االست  على  االعتماد  تم

  الشخصیة  االنطباعات تمثلت  حیث  المقابالت، فیھ  أجریت الذي  السیاق  على التأكید  جدا المھم  ومن   أساسي.

  مسبوقة  غیر  اقتصادیة أزمة  وسط   واالقتصادي   االجتماعي األمن  بانعدام كبیر  إحساس  في السیاق  ھذا بشأن 

  .علیھا   المتعارف  والمعاییر  اإلعالم  حریات  ةبممارس یسمح  ال وضع  وھو  لبنان،  في  الشرائیة  للقدرة وانھیار

  الذاتیة  والسیاسیة  األخالقیة  لألولویات  أیضًا  یّةاإلعالم  مساءلة لل  المحددة  الخصائص  تخضع  ذلك،  على  عالوة

  وسط   رفاھیة  أنھا  الغالبیة  تعتقد  "،للمساءلة  ستجیبةالمُ   حافةلـ"الصّ  كبیرة  أھمیة  البعض  وليیُ بینما  للمستجیبین.

  اإلنترنت،  شبكة  عبر  كانت  من   منھا  مقابالت  10  إجراء  تم  .البالد  في  الحالیة  واألمنیة  التعلیمیة  البیئة

  من   وأعضائھا  النقابات  ورؤساء  والتلفزیون   الصحف  تحریر  لرؤساء  وآراء  شھادات المقابالت ھذه وتضمنت

  قد المختلفة.   الحكومیة غیر  والمنظمات  الجمعیات من  العدید وأعضاء  قادة  إلى  باإلضافة  ،المستویات  مختلف

  اإلشارة  تجدر  ولكن   للتعمیم،  وقابلة  تمثیلیة  كعینة  المستجوبین   من   المجموعة  ھذه  اعتبار  المعقول  غیر  من   یكون 

 .للدراسة  المطروحة   المسألة  وأبعاد  خصائص  لتحدید  یكفي  بما  امتماسكً   كان   البحث  أن   إلى

 متعددة  وتصنیفات  مفتوحة  إجابات  ستجوبین الم  مالحظات  تضمنت  فقد االستطالع،  بمحتوى   یتعلق   فیما

  مجموعة  خالل  من   المثال،  سبیل  على  الخیارات،  متعددة  التصنیفات  تحدید یمكن  ال.  أو  بنعم  وإجابات  الخیارات

 . اجدً  عالیة  ما،  انوًع  عالیة  متوسطة،  ما،  انوًع  ضعیفة  ا،جدً  ضعیفة  منھا:  الخیارات،  من 
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  للمستجوبین  اوفقً  المعرقلة   العوامل مقابل  المساعدة العوامل  العام:  التقییم 

 العوامل   أحد  كرروا  الذین   المشاركین   من   عدد  یلیھا  للمستجوبین   وفقًا  والمعرقلة   المساعدة  العوامل  :1  عدد  شّكلال

 

 اإلعالمیة  للمساءلة  المانعة   الظروف اإلعالمیة  للمساءلة   الداعمة   الظروف

  بالمقارنة  التعبیر  حریة  من   كبیر  ھامش .1

 )7(  المجاورة  بالدول

 من   اإلعالم  لوسائل واإلداري   المالي االستقطاب  .1

 (مثال:  البالد  في  الكبرى   السیاسیة  القوى   طرف

 )7(  السیاسي)   والتمویل  الرشاوى 

 عن  ناتج   المساءلة  من   كبیر  قدر .2

  النخب  بین   الحاصل  التضارب

 )2(  اللبنانیة  السیاسیة

  آلخر  حین   من  "المساءلة"  خطاب  واستغالل  قمع  .2

  )2(  القمعیة  اإلجراءات  من   المزید  لفرض

  المساءلة  "ثقافة من   انسبیً  عالیة  درجة .3

  مستوى   على  (خاصة  االجتماعیة"

 )4(  النشطاء)

 مكتب  (مثل  الحیویة  التعدیلیة  الھیئات  إرساء تعطیل  .3

 )OFCOM"  )4"  البریطاني  االتصاالت

  "التضامن   من   انسبیً  عالیة  درجة .4

 )1(  الصحفي"

 )1(  منعدمة  شبھ  المعلومة  من   التثبت  ثقافة  .4

  التفاعل على  یحفز اإلعالم وسائل تنافس .5

 )2(  المشاھدین   صفوف  في  النقدي 

 )3(  لألعمال  مستدامة  نماذج  إلى  االفتقار  .5

  على  الذاتیة  الرقابة  من   محترمة  درجة .6

 )1(  الثقافي  المستوى 

 )2(  اإلعالمیة  التربیة  مستوى   ضعف  .6

 معاییره وتحدید  اإلعالم لتعدیل موحد قانون  غیاب .7 

)3( 

 )1( المبتدئین   للصحفیین   منعدم  شبھ  رتأثی  .8         
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 متباین  بشكل للمساءلة   تستجیب  المختلفة   اإلعالم   وسائل

 

  األخالقیة  المعاییر  في  كبیرة  اختالفات  وجود  إلى  خاص بشكل  بالمائة)  80(  مستجوبین  10  أصل من   8  أشار

 تابعة إعالمیة وسیلة لإلعالم  الوطنیة  الوكالة  تعد المثال،  سبیل فعلى  .والعامة  الخاصة  اإلعالم وسائل  بین 

  المستجوبین   أحد  أشار  كما  .الدولة  ھزةأج  تتبناه  الذي   والخطاب  الروایة لدعم عام  بشكل  موجھة  وھي  للحكومة

  حین   في  ومبدعة،  مستدامة  صحافة بإنتاج  لھا  یسمح   ال  للدولة  التابعة  اإلعالم  وسائل  على  الطاغي  الحیاد  أن   إلى

 بتطویر لھا یسمح   البالد  داخل  الخاصة  اإلعالمیة  القنوات  بین   السائد  التنافسي  الجانب أن   آخر  مستجوب أكد

 .قدراتھا

  واالستقصائیة  التنافسیة الطبیعة أن   المستجوبین   أحد  یفترض  والصحفیة،  األخالقیة المعاییر حیث من  ولكن،

"النصوص المرجعیة"    على،  تجعلھا  الخاصة اإلعالم لوسائل  المفرطة اعتماد وتطبیق  ما یبدو، تسھى عن 

  الحصریة  والمعلومات  والفضائح   األخبار نحو التسابق  فإن   أخرى، بعبارة.  العامةالسائدة في وسائل اإلعالم  

  في  شكك  آخر  امستجوبً  أن   إال.  منعدم  شبھ  الخاص  اإلعالم  مجال  داخل  الصحفیة  للمعاییر  الفعلي  التطبیق   یجعل

  تفرضھا  التي  المتعمدة  بالرقابة  المتعلقة  الشخصیة  تجاربھ  إلى   امشیرً "  المرجعیة"النصوص   ھذه  تطبیق  مدى 

 .للدولة  التابعة  اإلعالم  وسائل

 

 النقابات  ضعف  تعوض الحكومیة   غیر  المنظمات  اإلعالمیة: المساءلة   آلیّات

 

  ومنظمي والمھنیین  اإلعالم  خبراء  بین  كبیر خالف  یوجد ال  أنھ  الدراسة  لھذه  والملحوظة  المھمة  النتائج   من 

  على  فعلي  توافق   أیضًا  ھناك البالد.   في   اإلعالمیة  للمساءلة   الرسمیة  للھیئات  الضعیف  باألداء  یتعلق   فیما  النقابات

 5  منح  أخرى،  ناحیة  ومن  الحاضر. الوقت في الصحفیین   لدى   صدى  تلقى  بالكاد  الرسمیة  الھیئات  ھذه  أن 

 اعتبرھا  بینما  إعالمیة،  مساءلة  كأدوات  الحكومیة  غیر  للمنظمات "ما  انوًع  عالیة"  درجة  األقل  على  مستجوبین 

  درجة  على  اإلعالم  وسائل  عن   المدفاعین   المحامین   جمعیات  لت حص  ذلك،  على  عالوة  ".متوسطة"  آخران   اثنان 

  البالد،  في  موجودة  غیر  الجمعیات  ھذه  مثل  أن   إلى  اإلشارة  تجدر  ولكن،  مستجوبین.  8  قبل  من " ما  انوًع  عالیة"

  التوجھ  ذي   الفكر  مراكز  إلى  أشاروا  حیث  الجمعیات، ھذه  تستلزمھ  قد  لما  خاص  فھم  المشاركین   لدى   یكون   فقد

 . المدني  المجتمع  منظمات  ضمن   ،"القانونیة  المفكرة"  غرار  على  المتزایدة،  الشعبیة  وذي   اشط الن
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  على  عموًما  الفئات ھذه  تفھم  ،"اإلعالم  وسائل  محامي  جمعیة"  تعنیھ  ما  وضوح  عدم  االعتبار بعین   األخذ مع

  االھتمام  من   الئق  قدر إیالء  یتم أنھ  أیضًا ویبدو  للبالد.  یةالرسم الھیئات أداء رداءة  عن  تعوض ھیئات  أنھا

  لىع   القراء"، من   الواردة للرسائل" "ما انوًع  عالیة"  درجة مستجوبین   5  منح   حیث  المستخدمین،  لمشاركة

  تحدید  خالل  من   ولكن   "اإلعالمیین   الموفقین لـ"  التقلیدي   المفھوم  خالل من   ھلعب یتم  ال  الدور  ھذا أن  من   الرغم

  العاملة  الدولیة  المنظمات  تقییم  أما  والمقاالت.  المنشورات  مختلف  في  التعلیقات   قسم  في  واالقتراحات  النقد  موقع

 كما ".ضعیفة"  و" عالیة"  درجات بین   بالتساوي   توزعت  حیث  وتعقیدًا،  دقة أكثر  كانت  فقد  اإلعالم  مجال  في

  مستجوبین   6  قیم  حیث  اختالف،  محل  بقیت  والمنظمات  للصحفیین   الموحدة  األخالقیات  مدونة  مثل  العناصر  أن 

  االتحادات   التوالي  على  مستجوبین   9و  8  منح   اآلخر،  الجانب ومن  |".ما انوًع ضعیف"  أنھ  على تأثیرھا مدى 

  مجالس"  أداء  المستجوبین   جمیع  قیم  ذلك،  إلى  وإضافة   أقصى.  كحد" ما  انوًع  ضعیفة"  درجة   الصحفیة  والنقابات

 ".ما  نوعًا  ضعیف"  أو" جدًا ضعیف"  أنھ  على  إما" الصحافة

 

 لبنان   في  االعالمیة  المساءلة  ألدوات  المشاركین  تقییم  :2  عدد  شّكلال
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 غیر بالمنظمات المقابالت، في مذكور ھو وكما ،البیاني الشكل في المحامین، جمعیات األول المقام في تتعلق مالحظة:

 قانونیة؛ جمعیة الحكومیة غیر المنظمة ھذه اعتبار یمكن كان إذا ما الغموض فمن ذلك ومع - القانونیة المفكرة مثل الحكومیة

 البیانات في "اإلعالمیین الموفقین" تضمین تم وبالمثل، .للمستجوبین الشخصي التصور االعتبار بعین أخذ تم النظر، بغض

 .المصطلح وراء الملحوظ الغموض لتوضیح

 ومستقطب مجمد  :لإلعالم  الوطني  مجلسال  دور

"، ویُفترض أن یتمحور  المرئي والمسموع  یُطلق على مجلس الصحافة في لبنان اسم "المجلس الوطني لإلعالم

رى؛ لمزید من المعلومات،  دوره حول رصد انتھاكات وسائل اإلعالم للمعاییر الصحفیة واألطر الرسمیة األخ

یرجى الرجوع إلى المسح المعروض في القسم السابق. باإلضافة إلى أن تقییم المجلس الوطني لإلعالم الذي  

حیث أشار الكثیرون إلى   ا إلى حد كبیر، ھناك إجماع بین المشاركین على أن ھذه الھیئة غیر مستقلة،كان سلبیً

ا  السیاسي العام على المجلس، ال سیما أنھ نشأ في وقت كان فیھ النظام السوري مسیطرً التأثیر الھائل للسیاق  

 على معظم جوانب الحیاة السیاسیة اللبنانیة.

  سلوك مدونة  بتطبیق  االھتمام  عدم إلى  أدى   لالستقاللیة  المجلس  افتقار  أن   إلى مشاركین   8  خلص  وبالتالي،

  كما  النقابات.  وأعضاء  اإلعالم  مجال  في  والعاملین   والصحفیین   اإلعالم  وسائل  على  وواضحة  موحدة  أخالقیة

  على  الحفاظ   باسم معینة  سیاسیة  مصالح   لخدمة  المجلس توظیف  خاللھا من  تم  التي  الطرق   إلى  الكثیرون   أشار

  المتھمة  األصوات   على  رقابة  فرض   خالل  من   خاصة  لبنان،  في  الوطنیة  الوحدة  ومراعاة  الوطني  الوفاق   خطاب

 "التحریضي".  بالخطاب

 

  خالفیة  كقوة  االجتماعي  التواصل  وسائل  الرقمیة: المساءلة   انعدام)(

خالل السنوات القلیلة الماضیة الدور المتنامي لوسائل التواصل االجتماعي من خالل قدرتھا على اعتماد   برز

عدد من الحیل واألدوات للتّعبئة لصالح الظواھر السیاسیة واالجتماعیة المتفجرة في البالد. وكان لدى المشاركین  

تعزز مسألة المساءلة اإلعالمیة، خاصة  مشاعر مختلطة حیال كیف یمكن لمنصات التواصل االجتماعي أن 

مشاركین اعتبروا وسائل التواصل االجتماعي ذات أھمیة "جزئیة" فیما یتعلق بالنقاشات حول األداء   6وأن 

المھني عكس   الصحفي غیر  لوسائل التواصل    3(على  البالغة  على األھمیة  أكدوا  المستجوبین الذین  من 

  ت).االجتماعي فیما یتعلق بھذه المناقشا

  وسائل  على  الحریة"  القضایا؛  ھذه  حول  النقاش  تنسیق   على  قادر  مشرف  وجود  عدم  إلى  المشاركین   أحد  وأشار

  المتحرشین   انتشار  إلى  اأساسً   ھذا  ویعود  للسیطرة،  یخضع  أن  یمكن   ال  أمر عام  بشكل  ھي  االجتماعي التواصل

  االجتماعي  التواصل  وسائل  دور  من   الموقف  كان   التصریحات،  ھذه  جانب  إلى و  ". اإلھانات  من   الھائل  الكم  وإلى
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  أو  المحدودة  والقدرة  والتنمر،  العشوائي،  النقد  انتشار  بسبب  وذلك  ما،  حد  إلى  سلبیًا  اإلعالم  وسائل  مساءلة  تجاه

  القوى   قدرة  ن م  رغمال  على  أنھ  آخر  مشارك  قال  الوقت،   نفس  وفي  ملموس.   شيء  إلى  النقد  تحویل  على  المعدومة

 تغطیةً   اعتبر  لما  الالذع  النقد  من   ھائل  كم  توجیھ  تم  فقد  الخاصة،  ألغراضھا  المنصات  ھذه  توظیف  على  الطائفیة

  الخاصة  صفحاتھا  عبر  وذلك   التقلیدیة،   المحلیة  اإلعالم  وسائل  على  2019  لسنة   الشعبیة  لالحتجاجات  مھنیة  غیر

 .االجتماعي  التواصل  وسائل  على  والعامة

  ،القلیلة   المنصات  من   واحدة  ھي  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن   یفترض  أن   للمرء  یمكن   أنّھُ  لالھتمام  المثیر  ومن 

 انتقاد  المثال  سبیل  على  المباشر،  اإلعالمي"  "النقد  في  تشارك  التي  المستقلة،  اإلعالم  وسائل بعض  جانب  إلى

 .التلفزیونیة  المحطات  وخاصة  اإلعالم،  وسائل  من  "تقلیدیة"  أكثر  أنواع  أداء

 

  األخرى  الرئیسیة   النتائج

  الذاتیة   الرقابة 

  اعتبرھا  حین   ففي  مختلف.   بشكل  الذاتیة  الرقابة  فسروا  المشاركین   أن   إلى  اإلشارة  المھم  من   شيء،  كل  وقبل  أوالً 

  إیجابي  بشكل  اآلخرون   فھمھا  فقد  واالعتداء)،  القمع  من   الصحفي   خوف  بفكرة  (بربطھا  سلبیة  داللة  ذات  معظمھم

  الخطاب  من  وخالیة  موضوعیة  بطریقة األخبار  ونقل الرأي   واتزان  النفس  بضبط   ربطھا  خالل  (من   اجدً

 "ا جدً  مرتفعة"  عالمة  األقل  على  مستجوبین   6  منح   فقد  االختالفات،  ھذه  االعتبار  بعین   األخذ  ومع ).التحریضي

 ة".الذاتی  الرقابة"  لتقییم

  الرقابة  إلى  تعود  األساس  في  "القضیة  أن   امؤكدً  الذاتیة  للرقابة  اإلیجابي  ییمالتق  ھذا  المشاركین   أحد  واستنكر    

  والمجتمعیة".   السیاسیة  القوى   تفرضھا  التي

 من  بھا تعمل  التي  الطریقة  "شخصنة"  و  السیاسي  السیاق  عن   الذاتیة  الرقابة  آخر  مشارك  فصل  ذلك،  ومع    

  موضوعي)  (غیر  الذاتي  التصنیف  أن   الواضح  من   التناقضات،  ھذه  من   الرغم  على  .ى أخر  إلى  إعالمیة  وسیلة

 التالي.  شّكلال  في  واردةال  اإلحصائیات  إلى  بالنظر  نسبیًا،  مرتفع  المشاركین  قبل  من   الذاتیة  للرقابة
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 لبنان   في  الذاتیة  للرقابة  الصحفیین  لتطبیق   المشاركین  تقییم  :3  عدد  الشّكل

 

 
 

 

  التحرري الخط  استقاللیة           

  التنازالت  االعتبار  بعین   أخذنا  ما  إذا  وخاصةً   اإلعالمیة،  بالمساءلة  كبیر  بشكل  التحرري   الخط   استقاللیة ترتبط   

 معظم  شككو  واالستدامة.  األموال  تدفق   مقابل المھنة  أخالقیات  مستوى   على اإلعالم وسائل  بھا  تقوم التي

  تتمتع  اإلعالم  وسائل  أغلب  أن   إلى  مستجوبین   6  أشار  حیث  لبنان،  في   التحریریة  قاللیةاالست  في  بقوة  المشاركین 

  اإلطالق.  على  باالستقاللیة تتمتع  ال  أنھا  آخران  اثنان   أكد بینما  "جزئیة"،  باستقاللیة

 اإلعالم   تجاه  السّلطة   انفتاح        

  الصحافة  اعتبار  یمكن   مدى   أي   إلى   لتحدید  ضروري   اإلعالم  وسائل  على  والمحاكم   والبرلمان   الحكومة  انفتاح  إن 

  مفتوحة  لیست  للسلطة  األركان   ھذه أن   مشاركین   9  أكد  جدا،  واضحة  إجابة  وفي استقصائیة.  صحافة لبنان   في

  الكیل  مسائل  عن   بالتفصیل المستجوبون  تحدث  الحقیقة،  لھذه  شرحھم وفي عادلة.  بطریقة  اإلعالم لوسائل

  وشبھ  األسئلة)  عن   واإلجابة  الصحفیة  المؤتمرات  عقد عند  أخرى   على  إعالمیة  وسیلة تفضیل  (مثال: بمكیالین 

  العامة.  الملفات  إلى  النفاذ  انعدام
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  المالیة   االستدامة   انعدام   اإلعالمیة: المساءلة  أمام   األكبر  التحدي        

 مخطط  إلى اإلعالم لوسائل عظمىال األغلبیة  افتقار  أن  مستجوبین   7  بیّن   التحدیات،  أكبر  على  تعلیقھم في

  على  العاجلة النقدیة  للتدفقات  األولویة  إلعطاء والصحفیین  التحریر  لرؤساء  الطریق   مھّد  المالیة،  ستدامةلال

  إظھار  أیضا  یشترط   قد  اإلعالم  وسائل  تمویل  أن   إلى  اأساسً   ھذا  ویعود األخالقیة.  معاییرھم  على  الحفاظ   حساب

 8  الحظ   ذلك،  إلى  إضافة العام. الرأي   إلنارة  تصلح   التي الضروریة حقائق ال  إخفاء  أو الحقائق،  أنصاف

  الوسیلة  أو  الصحفي   مساءلة  خاللھا  من   یمكن   التي  بھا  المعمول  المعاییر  وقلة  المساءلة"  "ثقافة  ضعف  مشاركین 

  األخبار  لغرفة  اإلعالمي  الموفق  دور أن   مشاركین  6  یعتبر  مكتوبة،  معاییر  وجود  حالة  في  وحتى اإلعالمیة.

 منح   مع  ھذا  األنظمة.  ھذه  مثل  بوجود  علم  على  اآلخرون   األربعة  المشاركون   یكن   لم بینما  منعدم،  أو  محدود  إما

 المؤسسة".   ألخالقیات  الداخلیة  "للمدونة  أقصى  كحد ما"  انوًع  "ضعیفة  درجة  مشاركین   7

  وأن  خاصة ایة،للحم  الدولة  توفیر  عدم  على  خاص  بشكل المستجوبین  أحد شدد  الوقت،  نفس وفي

  الحمایة،  توفیر  عدم  ھي  األساسیة   "القضیة  فإن   قولھ  حسبو التوتر. مناطق   في بحیاتھم  یخاطرون   الصحفیین 

 الصحفیین".  سالمة ضمان   عن   عاجزة  الدولة  أخرى،  بعبارة

  والنقد  التنمر یضیف  ال  حیث  النقدیة"،  "الدیماغوجیة  انتشار  المشاركین   أحد  أدان   منفصلة  مالحظة  في

  من   جًوا  ذلك من   بدالً   یفرضان   بل  الصحفیة،   المساءلة   حول   النقاش  إلى   االجتماعي  التواصل  وسائل  على  مرالمد

 الفوضوي.  النقاش

 

 

 موحدة  معاییر  وتحدید الحمایة   وضمان مستدامة   اقتصادیة   نماذج  وضع التالیة:  الخطوة

  اقتصادیة  نماذج  العتماد  الحاجة  إلى مشاركین   3  أشار  أعاله،  المذكور  الواقع لتغییر فعلھ یمكن   لما بالنسبة  

  اإلعالمیة  مؤسساتھم  تبقى  حتى  أخرى   ووسائل  واالستشارات  واالشتراكات  اإلعالنات  تشمل  مستدامة

  السیاسي  الواقع  من  المؤسسات  رتحری  بفكرة  المالیة االستقاللیة  فكرة  ترتبط   اللبناني،  السیاق   وفي قائمة.

  تكون   السلوك لقواعد مدونة وضع  ضرورة على مشاركین   8 أكد  آخر،  صعید وعلى  البالد. في  المستقطب

  وسائل  على  اإلجراءات  ھذه  فرض  أن   یعتقدون   كانوا  إذا  ما  یوضحوا  لم  أنھم  غیر  صارم.  بشكل وتطبق   موحدة

  السوق.  أو  الدولة  قبل من   یكون   اإلعالم

  والتربیة  الصحفي  التعلیم مجال في االستثمار إعادة إلى ماسة  حاجة  ھناك  المشاركین، ألحد وبالنسبة        

  وحث  بالمسؤولیة،   الشعور  على  الصحفیین   لتدریب  كوسیلة  والجامعي   المدرسي  النظام  استخدام  أي   االعالمیة،
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  على  المستجوب شدد كما إلعالمي.ا  للمحتوى  النقدیة  القراءة أي  النقدي   االستھالك على  العادیین  المواطنین 

 عن   بأنفسھم  ینأوا  أن  الصحفیون   یستطیع  فقط   عندھا  المواطنة، بمفھوم  التعلیمیة العملیة  ھذه  ربط  ضرورة

  اإلصالح  حول تتمحور السابقة  النقاط   فإن  اآلخرین، للمشاركین   بالنسبة  أما الطائفیة. ةیالسیاس  المرجعیات

  جدید قانون   إقرار  الضروري  "من   الدولة:  من   بدعم یبدأ  أن   یجب  والذي   للنظام،  الشاملة  والمراجعة  المبتكر

  لألدوات  وتوفیرھا  والصحفیین   اإلعالمیة  للقنوات  الالزمة  لإلعانات  تقدیمھا  جانب  إلى  اإلعالم،  لوزارة

  إعالمیة  مؤسسات  إنشاء  على  التحفیز   بھدف  الضرائب  في   التخفیف  خالل  من   اأیضً  ذلك  تحقیق   ویمكن   المعدات.و

 جدیدة".

  أحد قول  وحسب البالد. في  الصحافة  لحریة مساحة على الحفاظ   ضرورة  على  اثنان  مستجوبان  وأكد      

  الحریات،  من  صغیر  ھامش على  الحفاظ  في  اعمومً  فتتمثل أمامنا، التي  للحلول "بالنسبة  فإنھ  المستجوبین،

  یجب  حریاتنا.  على  حفاظنا  حسن  من   للتأكد  الصحفیین   جمیع  بین   مشترك بنضال  امصحوبً  ذلك  یكون   أن   ویجب

  للعبة".  األساسیة  القواعد  على  اإلبقاء

 

  الخالصة و  النّتائج  الثّالث:  الجزء
  على التأكید  إعادة  شيء كل وقبل أوالً   المھم من   االستطالع، یقدمھا  التي للنتائج   والحذر  الدقیق   الفحص  عند

  إال  .فقط   مستجوبین  10 من  تتكون   عینة تناول  عند  والتحیز التمثیلیة  ومدى   العینات،  ختیاراب  المتعلقة  المسائل

  في  اإلعالمیة  المساءلة  أدوات مصیر بشأن  توجیھات تقدیم  على  المعمقة  المقابالت ھذه قدرة ینفي ال ھذا أن 

  ،قابلة الم  في  التمكّن  من  انوًع  نسبی�ا  أظھرواو  اإلعالمیة  الخبرة من   بسنوات  المستجوبین  من   العدید  یتمتع  لبنان.

  أدناه.  وضحةالمُ  صیاتالتو  أساس  ،المالي  الدعم جانب إلى تشكل، التي  االقتراحات  من  مجموعة اموقدّ  إذ

 التالیة:  النقاط   حول  جیھاتالتو  ھذه  وتتمحور

ً   ضعیفة  البالد  في   الرسمیة  اإلعالمیة  المساءلة   أدوات  تكون   أن   المرجح   من   .1   االستجابة  على  قادرة  وغیر  بنیویا

  إلى  اأساسً   ذلك  ویعود اإلعالمي.   والمجتمع  الصحفیین   من   صغیر  جزء یتبناھا  التي  األساسیة المھنیة  للمعاییر

   المؤسسات.   ھذه  وضع  على  المباشرة  وتداعیاتھا  والفساد  المحسوبیة  مظاھر

  والنقابیة  الجمعیاتیة  الحمالت  دعم  خالل  من   السلبیة  النقابیة  الھیئات  لتجاوز  الھادفة  المبادرات  تعزیز  :التوصیة 

 األوسع.   والطائفیة  السیاسیة  االعتبارات  عن   والمنفصلة   المستقلة

  الحریة  من  كبیر ھامش بإیجاد لبنان   في  التوافقي   السیاسي النظام  طبیعة عن   الناجمة  التناقضات  سمحت  - 2

  استقطاب  و/أو  لمساءلة  المناسبة  التدابیر  اتخاذ  على  الدولة قدرة  عدم  حول  نقدي   حوار  في  للمشاركة  نشطاءلل
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  االجتماعي)،  التواصل  شبكات (مثل  اإلنترنت  منصات  على  المسألة ھذه طرح یتم ما  اوكثیرً   اإلعالم.  وسائل

  ھذه  على  الوضع  ھذا  لمعالجة البناء  نقدال  انعدام  شبھ  ظل  في  خاصة  خالف،  محل  وفائدتھا  دورھا  یزال  ال  والتي

  المنصات.

 غیر  والمنظمات  المدني  المجتمع  منظمات  تشجع االجتماعي،  التواصل  وسائل  تنظیم  من   بدالً   التوصیة:

  القضایا  حول  وخارجھا  اإلنترنت  شبكة  على  منسقة  منتدیات  إطالق   على  اإلعالم  بوسائل  الصلة  ذات  الحكومیة

  األخالقیة  والمعاییر  والقواعد  اإلعالم مجال  في  العاملین   وحقوق   الصحفیة  والمساءلة  اإلعالم  بحریة  المتعلقة

  للصحافة.

  الحكومیة/  غیر  المنظمات  قطاع  عن   والمنبثقة الناشئة الرسمیة  غیر اإلعالمیة المساءلة أدوات  حاولت .3

  الرقابیة  والمؤسسات   قاباتالن  ضعف  أو  غیاب  عن   التعویض   األخرى   البدیلة  والنقابات  المدني  المجتمع  منظمات

 الموحدة.  الصحفیة  والقواعد  اإلعالم  وسائل  دور بتقییم  یتعلق   فیما  الدولة  من   المعتمدة  القضائیة والھیئات

  وتشجیعھا  للدولة  التابعة  الرسمیة  المساءلة  أدوات  تعزیز  إلى  الرامیة  المبادرات دعم  یعد  ناحیة،  من   التوصیة: 

  ناحیة  ومن   األدوات،   ھذه  على  للحفاظ   مستدام  نھج   لطرح  األھمیة  بالغ  أمًرا  بحثيوال  الفني  الدعم  توفیر  خالل  من 

  تتمكن   حتى  المحلیة   الحكومیة  غیر  المنظمات  مع  الروابط   لتقویة  ملحة   حاجة   ھناك  القصیر،  المدى   وعلى  أخرى،

 .36الوعي  نشر  وأنشطة  والمناصرة،  التقییمیة،  اأبحاثھ  في  الشروع  من 

  رؤساء  أجبر مما  اإلعالم،  وسائل  على  السیاسي   لالستحواذ  الطریق   المالیة  االستدامة  انعدام  أو ضعف  مھّد  .4

  المحدودة.  الدعم  وقاعدة  الممولین   إرضاء  لصالح   األساسیة   الصحفیة  المعاییر عن   التنازل  على  الحقًا  التحریر

  البرامج  األخرى   ةالبدیل الحلول  تشمل  اإلعالم، لوسائل الحكومي  الدعم المشاركون  شجع  بینما  التوصیة:

  أفضل  من   مستوحاة  وتكون   اإلعالم،  لوسائل  المالیة  االستدامة لتحقیق   المبتكرة النماذج تكییف  حول التدریبیة

 اإلعالمیة.   المؤسسات  مدیري و  ألصحاب  أقوى   وریادیة  مالیة  قدرات  بناء  حول  اوأیضً  الدولیة،  الممارسات

  سلبي  بشكل  السلطة  انفتاح  وغیاب  التحریریة  االستقاللیة  إلى  رواالفتقا  الذاتیة  والرقابة  القمع مسائل  أثرت  .5

  المستقبل.  في  إرساؤھا  المحتمل  األدوات  دور  أعاقت  فقد  وبذلك  اإلعالمیة،  المساءلة  فعالیة مدى   على

  االستبدادیة  و/أو  القمعیة األسالیب  على  ومحلیًا  دولیًا  اللبنانیة السلطات  لةءمسا الضروري   من   التوصیة:

  قانون   خالل  من   یتجلى  والذي  واالجتماعي،   السیاسي   الوضع  توتر  تزاید  ظل  في  اإلعالم   وسائل  على  المفروضة

  لجیشا  القانون   ھذا  منح  وقد .2020 آب/أوت  13  في  اللبناني النواب مجلس أقره  الذي  األخیر الطوارئ 

 
ي  أن مالحظة المهم نم 36

ا  مرتبطون الفر�ي  القسم هذا  مؤل�ف  مبا�ش  �شكل  و�عملون المحل�ة  اإلعالم وسائل تط��ر  منظمات من متنوعة بمجموعة  ج�د�
 .قص�ي  سم�ي  مؤسسة مع
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  تفجیرات   إثر  لھا  المجاورة  والمناطق   بیروت  أنحاء  جمیع  في   المرخصة  اإلعالم  وسائل  تجاه  استثنائیة  صالحیات

  ).2020  األوسط،  الشرق (  بیروت میناء  في  2020 أوتآب/  4

  توفر  الدراسة ھذه  فإن   ذلك،  ورغم  وحاسمة. نھائیة  والتوصیات النتائج  ھذه اعتبار  المبالغة قبیل من  یكون  قد

  التي  البلدان   في  السلطة  تضعھ  الذي   الرسمي  اإلطار  خارج  وتدارسھا  اإلعالمیة  المساءلة  لفھم للباحثین   فرصة

  على  العامة  القدرة فیھا  تُستنفذ  والتي  النظر،  قصیرة  سیاسات  ذات  أو  ضعیفة  شرعیة  ذات  السلطات  فیھا تكون 

  اإلعالم.  وسائل  مساءلة
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 الممارسات استكشاف العنیف؟ الصراع فترات في اإلعالم وسائل مساءلة فرص ضعف

 سوریا في والتصورات
 بیس جودیت

 ألمانیا شتوتچارت، في إنترناشونال كومبتنز میدین مؤسسة ورئیسة باحثة
 فیلیب مدانات

 باحث مستقل، مدانات لالستشارات في عمان، أألردن 
 

 خالصة ال

  الحرب  تركت  لقد  ر.كبی  بشكل  ةالسوری  ةاإلعالمی  المنظومة  تتغیر 2011 عام  في  األھلیة  الحرب دایةب منذ
 من   اإلعالمي  مشھدھا  وكذلك  مجزأة  أراضیھاف  ،سوریا في  واالقتصادیة  االجتماعیة  الحیاة على  مدمرة آثاًرا
  اإلعالمیة  المساءلة  كانت  إذا  ما  حول  الضوء  الورقة   ھذه  تلقي  ،لذلك  واإلنتاج.  الناظمة  قوانین وال  الجماھیر  حیث

  عوامل  في  بالتفكیر  ظھر.تمت  شكل وبأي  فأین   كذلك،  األمر كان   ن وإ  ،سوریا  في  للتطور  فرصة بأي   حظیت  قد
  إمكانات  الورقة  بین ت  واالقتصادیة،  السیاسیة  المساءلة  آلیات سیما  ال  اإلعالم،  وسائل  بمساءلة  الخاصة  السیاق 

  المسح   یسمح   الحرب.  مزقتھا  دولة  وخارج  داخل  اإلعالم  لوسائل  والمھنیة  العامة  المساءلة  ممارسات
  بین  الممارسات  ھذه  حول  والتصورات  سوریا  في المساءلة  لممارسات  الراھن  الوضع  بتقییم  االستكشافي
 یكون  أن  عن  بعیدًا یبدو الوضع یزال ال  السوري   الداخل  في  بینما والمناطق.  األدوار  مختلف  في اإلعالمیین 

  في  تكون  وقد  ،اإلعالمیة  المساءلة ممارسة في سوریا  خارج المنظمات  من  العدید بدأت فقد  ،ستقًراوم  آمنًا
 الداخلیة.  تلك  إلى  اإلعالم  وسائل  مساءلة  وممارسة  التفكیر  في  اخبرتھ  لنقل  تأھلت قد  المستقبل

 
  حوكمة  ،عالماإل  وسائل  مساءلة  ،اإلعالمي  المشھد  ،المنفى  في  اإلعالم  وسائل  سوریا،  الّرئیسیة:  المصطلحات

 مسح   ،الخبراء  مقابالت  التعبیر،  حریة  ، الصراع  الحرب،  ،اإلعالم  وسائل  تنظیم  ،اإلعالم  وسائل
 

 المقدمة .1

 أوقات في مستویاتھا أعلى إلى أبدًا تصل ال المجتمع أمام مسؤولة اإلعالم وسائل تكون أن إلى الحاجة إنّ      

 أو حیاة مسألة الكاذبة األخبار أو الشائعات نشر یصبح أن یمكن قصد، غیر عن أو قصد عن العنیفة. النزاعات

 إلى جنبًا ویسیر مالحظتھ یتم ما غالبًا نمط ھو النزاع أطراف قبل من اإلعالمیة المؤسسات استغالل إن موت.

 لتذكیر آلیات إلى بحاجة فھي وبالتالي، الكراھیة. خطاب أو التنمیط أو التحریف أو المفقودة المعلومات مع جنب

 اآللیات بھذه اإلعالمیّة المساءلة مفھوم یُعنى االجتماعیة. مسؤولیتھا تحّمل من لتمكینھا أو اإلعالمیة المؤسسات

 غیر أو مباشر بشكل اإلعالم وسائل خاللھا من تستجیب طوعیة غیر أو طوعیة "عملیات أنھا على فُ تُعرَّ  التي

  ھذا أنَّ  من الّرغم على ).,p. ,2005 McQuail 207النشر"( نتائج و/أو جودة أجل من لمجتمعھا مباشر

 

ي  فاطمة قامت ∗ 
ي  اإلعالم مرصد من اللوايت

ق اف��ق�ا شمال �ف جمة األوسط وال�ش ّ�ة إ� الع��ّ�ة مدانات وف�ل�ب ب�س جود�ت نّص  ب�ت ف  من االنكل�ي
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  ومن المجتمع ماھیة یُحدّدُ ال أنّھ إّال  معیاري، كمبدأ اإلعالمیة للمنظمات االجتماعیة المسؤولیة یُوضّح التّعریف

 حول النظر وجھات ألنّ  خاص بشكل واضح غیر ھذا یكون النزاع، أوقات في ءلة.للمسا یخضع أن یجب

  النزاع. أطراف بین كبیر بشكل تختلف المجتمع مستقبل

 لیس اإلعالم وسائل مساءلة أن إلى النزاع في اإلعالم لوسائل المعادیة البیئة تشیر قد ذلك، على عالوة

 الصراع أسس حول االنقسام یؤثر المستمر؛ للتّھدید الصحفیین سالمة تتعرض التعزیز. أو للتطور فرصة لھا

 تحتكم حیث المثال، سبیل على لبنان حالة في كما الذاتي، التنظیم/التّعدیل مؤسسات عمل على المھنة داخل

 مجلس على تتفق لم الیوم وحتى األھلیة الحرب خالل ،بھا الخاصة البث محطات على المتنازعة الفصائل جمیع

,Madanat, & Elsässer Pies, ; 2015a ,2009 Nötzold, 2020; Brownlee ( إلعالمل وطني

2016 Richani ;2011(. إلى باإلضافة أخرى عقبة المستقلة اإلعالمیة للمؤسسات المالیة الموارد نقص یعد 

,Wollenberg العراق( حالة في كما الطاقة إمدادات المثال، سبیل على األساسیة، التحتیة البنیة مشاكل

 الفاعلة للجھات یمكن یعني: -ال أم عنیفا كان سواء -الصّراع فإنّ  اإلعالمیّة، مساءلةلل بالنسبة ).2019, 2021

 التي والمجموعات األعراف تتغیر أن یمكن كما جذري بشكل تتغیر أن للمساءلة االعالم وسائل تُخضع التي

 أمامھا. مسؤولون بأنھم الصحفیون یشعر

  المساءلة آللیات "مواقع" أربعة بین یمیز نموذًجا )2004b ,2004aودھاینینز( باردویل تخدمیس

 السیاسیة المساءلة أن حین في المھنیة. والمساءلة العامة والمساءلة السوق ومساءلة السیاسیة المساءلة اإلعالمیة:

 اقتصادي منظور ھي السوق مساءلة فإن م،اإلعال وسائل لمساءلة كوسیلة اإلعالمیّة والقوانین باللّوائح تتعلق

 النظر بصرف  ).p.9 a,2004 d’Haenens, & Bardoel( "والطلب العرض "نظام إلى یشیر للمساءلة

 مثل المھني، الذاتي التنظیم آلیات خالل من اإلعالمیة المساءلة متابعة تتم النظامیة، والسّوق الدّولة سلطات عن

 ویتم الجمھور مع العالقة إلى العامة المساءلة تشیر ذلك، ومع التحریریة. وجیھیةالت المبادئ أو األخالق قواعد

 ذا ودھایننز باردویل نموذج یُعد ).p. d’Haenens, & Bardoel 18( والحوار شاقالن خالل من ممارستھا

 یوفر وبالتالي المختلفة، السیاسیة األنظمة في اإلعالم وسائل مساءلة ممارسات حول بالمناقشة یسمح ألنھ قیمة

  واالنتقال. الصراع أوقات في اإلعالمیّة المساءلة في للبحث مفیدًا إطاًرا لنا

 إعادة عملیة عناصر من "عنصر أنھا على اإلعالمیّة المساءلة ممارسات )2014( بیس حدّدت

 الراھن" للوضع "مؤشر أنھا على اإلعالم وسائل لمساءلة الصحفیین راتوتصوّ  ،للصحافة االنتقالیة" التعریف
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 للمساءلة محفّز أنّھ على العنیف الصّراع إلى النّظر یمكن الصدد، ھذا في ).199-198 (ص العملیة لھذه

 من مزید نحو طوعي غیر أو طوعي تحول عملیة على ینطوي ذلك كان إذا فیما البحث یجب اإلعالمیّة.

  التّجاریة. أو السیاسیة المساءلة من بدالً  العامة أو المھنیة المساءلة

 عام قبل نادرة. خاص بشكل اإلعالم وسائل مساءلة وعن عام بشكل السوري اإلعالم حول األبحاث إن

 بشكل اإلشارة تمت حیث مقارن، منظور من أساسي بشكل للبحث موضوعا السوري اإلعالم كان ،2011

,Najjar, & Dajani 1993; Boyd ;2003 ( اإلعالمي للنظام والتعبوي ییديالتق الطابع إلى متكرر

2004 Rugh, 2005; OPIC, ; 2011 Vaughn, & Gold, Khamis,(. 

 من اإلعالم وسائل مساءلة إلى تھدف التي الصحافة مجالس مثل الذاتي التنظیم/التّعدیل أدوات توجد ال

 الحاكمة، النخب بانتقاد أشبھ كان اإلعالم وسائل انتقاد ألن المأل، ىعل اإلعالمي النّقد ینتشر لم مھنتھم. خالل

 تزاید مالحظة یمكن ،2011 عام سوریا في بدأت التي العربیة االنتفاضات منذ السجن. إلى بك یؤدي قد مما

 عياالجتما التواصل وسائل دور على خاص بشكل التركیز تم السوري. باإلعالم (األكادیمي) الدولي االھتمام

 األولى االحتجاجات جّرمت أو تجاھلت التي "الرسمیة" اإلعالم وسائل مقابل بدیلة جماھیر خلق على وقدرتھا

)2011 al., et Khamis 2020; Brownlee, 2018; &Smets, Badran.( أجرى ،2010 عام في 

 على االحتجاج ارساتمم والحظوا سوریا في اإلعالم وسائل مساءلة حول تجریبیًا بحثًا مرة ألول المؤلفون

 بصرف .بتغطیتھا تقوم ال التي االخبار عن مسؤولة اإلعالم وسائل جعلت التي االجتماعي التواصل وسائل

 إلى الدعوة إلى باإلنترنت المتصلة وغیر الرسمیة اإلعالم وسائل في المحدودة الحریات أدت ھذا، عن النظر

Madanat, & Pies ( اإلعالم وسائل مساءلة أھداف من آخر كھدف البالد في الصحافة حریة نطاق توسیع

 الحیاة على مدمرة آثاًرا الحرب خلفت كبیر. بشكل السوري اإلعالم نظام تغیر الحین، ذلك منذ ).2011

 والقوانین الجماھیر حیث من اإلعالمي مشھدھا وكذلك أراضیھا تجّزأت سوریا. في واالقتصادیة االجتماعیة

  ).,Badran 2021( واإلنتاج

 من لمزید فرصة أي لھا أتیحت قد اإلعالمیّة المساءلة كانت إذا ما على الضوء نلقي أن نرید لذلك،

 للمساءلة السیاقیّة العوامل في التفكیر خالل من بذلك نقوم تظھر. شكل أي في كذلك، األمر كان وإذا التطور،

 الراھن الوضع نستكشف ثم من ).3 (القسم واالقتصادیة السیاسیة المساءلة آلیات على أساسي وبشكل اإلعالمیّة،

 اإلعالم وسائل مساءلة حول تصورات نطلب أن قبل )4 (القسم سوریا في والعامة المھنیة المساءلة لممارسات

  ).5 (القسم المختلفة والمناطق األدوار في اإلعالمیین المھنیین بین
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 المنھجیّة 2

 مساءلة حول الدّولیّة للصّحافة األلماني بروست آیرش معھد أهبد أكبر مشروع من جزء ھو ھُنا الُمقدّم البحث إنّ 

 دراسة في الُمؤلّفون استكشف أولى، خطوة في 37إفریقیا. وشمال األوسط الشرق منطقة في اإلعالم وسائل

 ساعدت بھا. الُمھتّمة أو اإلعالم وسائل ُمساءلة تُمارس التّي والُمنظّمات اإلعالمیّة المساءلة شروط مكتبیّة،

 الھدف إلى التحلیل استند المنظّمات. ھذه مثل تحدید على سوریا، من الخبراء من عدد مع اإلضافیة المقابالت

 ومستخدمي اإلعالمیین من كل بھا یقوم اإلنترنت، وعبر اإلنترنت "خارج ممارسات على العثور في المتمثل

 مشاكل ومناقشة فضح إلى وتسعى وانتقادھا علیھا والتعلیق الصحافة مراقبة إلى تھدف والتي اإلعالم، وسائل

 وزمالئھا فنغلر تصنیف بعد ).,p. ,2011 Bork,-Leppik & Eberwein Fengler 20(" الصحافة

 من والمنخفضة العالیة الدّرجات ذات المساءلة ممارسات عن بحثنا )،2011( اإلعالم وسائل مساءلة آللیّات

 باستكشاف نقم لم اإلعالمیة. المؤسسات خارج تحدث التي الممارسات على بحثنا قصرنا لكننا ،المأسسة

 للمشھد كاملة صورة على الحصول المھم من سیكون أنھ من الرغم على اإلعالمیة، المنظّمات داخل الممارسات

 ما أبعد والوضع اإلقلیمیة التجزئة بسبب االختالف شدیدة ظروف ظل في تعمل اإلعالمیة المنظّمات لكن العام.

 المستقبل في للبحث اإلعالمیة المساءلة مشھد من الجزء ھذا تركنا أننا في السبب ھو ھذا االستقرار. عن یكون

 إطار في أُنجز الذي ستبیاناال ھذا ھدفی استبیان. عبر اإلعالم وسائل مساءلة ممارسات بدء إمكانات واستكشفنا

 الوضع حول اإلعالمیین تصّورات تحدید إلى ،2020 تموز في بروست رشآی معھد قبل من الدّراسة ھذه

 اإللكتروني البرید عبر مسبقًا إعداده تمّ  الذي االستبیان التقریر ھذا مؤلفو أرسل اإلعالم. وسائل لمساءلة الّراھن

 وممثلین یینصحف الُمحتملین، الُمستجیبین قائمة تضّمنت  منھم. 17 أجاب مختلفة، شبكات من شخصًا 25 إلى

 ممارسات في یُشاركون الذین المدّونین من لعدد باإلضافة حكومیّة، غیر ومنظّمات إعالمیة مؤسّسات عن

 مع تتناسب ال المنفیین السوریین ومجموعة سوریا، خارج یعیشون منھم العدید أن وبما اإلعالم. وسائل مساءلة

 للوصول العربیة اللغة إلى االستبیان بترجمة قمنا .ضاأی اإلعالمیین عددو عام بشكل السوریین المواطنین عدد

 في للبحث األولى االفتراضات برسم تسمح أنّھا إّال  تمثیلیّة غیر العیّنة أنّ  من الّرغم على أوسع. عینة إلى

  المستقبل.

 عن: المستجیبین تسأل ومغلقة مفتوحة أسئلة االستبیان تضّمن     

 
وع حول المعلومات من م��دل 37  : انظر  الم�ش

 (2021) Kurkowski and Lengauer, Fengler, and (2011), Borg-Leppik and Eberwein, Fengler, 
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 واالستقالل الملكیة أنماط مثل اإلعالمیة المساءلة ممارسات وتقید تمكّن التي السیاقیّة العوامل تقییم •

 اإلعالم، وسائل لمساءلة القانونیة أو السیاسیة والتدابیر المھني

 الصحافة مجالس مثل الحالیة اإلعالمیة المساءلة أدوات لفعالیّة جدًا) مرتفع إلى جدًا منخفض (من تقییم •

 المحترفین الصحفیین أخالقیات ومدونة الجمھور ونوادي الشّكاوي إلعالمیین/مسؤولوا والموفقین

 ذلك، إلى وما الحكومیة غیر اإلعالمیة والمنظمات

 األخرى، التنظیمیة واألدوات اإلعالم وسائل مجالس تصور •

 اإلعالمیة. المساءلة مؤسسات إلنشاء والفرص یاتالتحد تصور •

 

 اإلعالمیّة للمساءلة السّیاقیّة العوامل 3

 المھنیّة االستقاللیّة 1.1

 نظام  یسیطر  حیث  سائدا،  العنف  یزال  وال  1202  آب  شھر  بحلول  عشر  حادي ال  عامھا  سوریا  في  الحرب  دخلت

  السیطرة تحت  مازالت قلیلة  أجزاء  ولكن   أخرى،  مرة  السوریة  األراضي ثلثي  من  أكثر  على  وحلفاؤه  األسد

  الداخلیة  المیلیشیات  من   العدید  إلى   وباإلضافة  إدلب).   (منطقة  الجھادیة  النصرة  وسیطرة  الشرق)،  (شمال  الكردیة

 وتركیا  وروسیا وإسرائیل  إیران  وھي:  سوریا في  عسكریًا  ودولیة إقلیمیة  قوى  خمس  تتواجد  والخارجیة، 

  ).,Asseburg 2020(  المتحدة  والوالیات

  الحرب،  ظروف  ظل  في  مستمر  بشكل  علیھا  المتنازع  المناطق   في  الموجودة  اإلعالم  وسائل  تعمل بینما

  وھي  واستبدادیة،  قاسیة عنف  وعملیات  تمضایقا  األسد  علیھا یسیطر  التي المناطق   في  اإلعالم  وسائل  تواجھ

  اإلعالمیة  المؤسسات  في  العاملون   الصحفیون   وحتى    .2010  عام  الحرب  قبل  ما  حقبة  منذ  جیدًا  معروفة  أسالیب

  في  الفساد  قضایا  إلى  تطرقھم  عند  خاصة  األخیرة،   اآلونة  في  متكرر  بشكل  للمضایقة   تعرضوا  للحكومة   الموالیة

  الفایسبوك  صفحات  بحجب  النظام  ویقوم  الوقود.   أسعار   ارتفاع   موضوع  إلى  أو  األسد  اعلیھ  یسیطر  التي  المناطق 

 قبل نشرت  قد  تكون  والتي القضایا  بھذه  المتعلقة  المنشورات  حذف على ویجبرھم  بل  الصحفیین،  واعتقال

  نشرھا  بعد  فقط   المقاالت  حذف  في  بدأوا  ولكنھم  الفایسبوك  على  انتقادًا  أكثر  مواقف  الصحفیون   یبدي   لحظات.

 ).2019  حدود  بال  (مراسلون   وجیزة  بمدة
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  سوریا  شرق   شمال  الذاتیة  لإلدارة  الخاضعة   الكردیة  المنطقة  في  سنوات،  لبضع  نسبیًا  مستقرة  الظروف  كانت    

  العسكري   التدخل  بعد  ذلك  سیستمر  كیف  اآلن  حد  إلى  الواضح  غیر  ومن   الداخلي.   الكردي   الصراع  باستثناء

  من   الفرار  إلى  السوریین   اإلعالمیین   والنشطاء  الصحفیین   من   العدید  اضطرار  ومع  .0192  عام  أواخر  التركي

 تركیا خاصة  الجوار  دول في المنفى  في سوري  إعالمي  مشھد  برز الماضیة،  العشر  السنوات  في سوریا

  لیشك   التعبیر،  وحریة لإلعالم  السوري  المركز  عن  صادر  اإلعالمي للمشھد حدیث لمسح  ووفقًا  وأوروبا.

  وحریة  لإلعالم  السوري   (المركز  السوریة  اإلعالمیة  المؤسسات  مجموع  من  بالمائة 34 المنفى  في اإلعالم

 .38)2020  التعبیر،

  أجرتھا أبحاث  وكشفت  اإلعالم. وسائل  استخدام  على  بصماتھ أیضًا  واإلقلیمي الجوي   الفصل  ترك

  الھیكلیة  والظروف   المكان   حسب  اإلعالم  سائلو  الستخدام  مختلفة  أنماط   یوجد  أنھ  الجمھور   حول  دولیة  منظمات

 MICT التحول  وفي  التعاون   عبر  اإلعالم  األلمانیة  المنظمة  قسمت  المثال،  سبیل  فعلى  الناس.  فیھا  یعیش  التي

 اإلعالم  وسائل  استخدام  حیث من   فرقا  النقاط   بعض  في  تحدث  والتي  وخارجھا،  سوریا  داخل مناطق   سبع  إلى

(MICT,2014,2016).  علیھا،  المتنازع  والمناطق   الحكومة، علیھا  تسیطر  التي  المناطق   ھي:  لمناطق ا  ھذه  

  تركیا،  في  الالجئین   ومخیمات  واألردن،  لبنان   في  الالجئین   ومخیمات  المتمردون، علیھا  یسیطر  التي  والمناطق 

  الذین   السوریین   إضافة  یمكن   ).MICT, 2016(  تركیا  في  الالجئین   مخیمات  خارج  یعیشون   الذین   واألشخاص 

 .المجاورة  الدول  خارج  یعیشون 

  أحیانًا  تكون   والتي  السوریة  اإلعالم  وسائل  ظلھا  في  تعمل  التي  المختلفة  الظروف  االعتبار  بعین   األخذ  یجب    

  في  اإلعالمیة  المساءلة  لممارسات  الراھن   الوضع  تحلیل  عند  المنقسمة  الجماھیر  وكذلك  ،التغیر  سریعة

  الحرب  قبل  سوریا  في  اإلعالمیة  المساءلة  موضوع  في قبل من   البحث  تمّ  قد  أنھ  وبما. المختلفة  ت"سوریا"ال

  من   سنوات  عشر تغیّر كیف  لنرى   انطالق   كنقطة  السابقة  النتائج   ھذه سنعتبر  فإننا  )،2011  ومدانات، (بیس

 .ةیاإلعالم  بالمساءلة  المتعلق   الوضع  الحرب

عاقت العدید من العوامل السیاقیة التطور السلیم لممارسات المساءلة اإلعالمیة عبر شبكة اإلنترنت  أ

وخارجھا في سوریا قبل الحرب، فقد كانت أنظمة وقوانین الدولة قویة لدرجة أن ممارسات المساءلة اإلعالمیة  

بأن تكون من دعاة النظام، في تحقیق مستحیلة. ولم تسمح الوظیفة اإلجتماعیة التي تُلزم الصحافة   المستقلة

مفھوم یكون فیھ اإلعالم خاضعا للمساءلة من قبل جھات أخرى غیر أولئك الذین یمثّلون مركز السلطة السیاسیّة؛  

 
ي  اإلعال�ي  المشهد حول التفاص�ل من لم��د 38

ي  المناطق �ف ي  األ�راد عليها �س�طر  اليت
 : انظر  سور�ا �ف

De Angelis & Badran (2019a; 2019b; 2019c; 2019d). 
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وقد منعت أنظمة الِملكیة وكذلك االفتقار إلى سوق تنافسیة غیر متصلة    الجمھور أو المتابعون.  على سبیل المثال

 ,Pies & Madanatوسائل اإلعالم من إنشاء أدوات المساءلة اإلعالمیة ألسباب اقتصادیة (باإلنترنت، ُمعظم  

2011.(  

أن جیًال شابًا من السوریین كان مستعدًا   2010أشارت بعض األنشطة عبر اإلنترنت في أواخر عام  

ادیة والممنھجة في وسائل  لمعارضة المفھوم االشتراكي البعثي القدیم للصحافة. وبالنظر إلى أجندة األخبار األح

اإلعالم السوریة، بدأت بعض الجھات في تحمیل وسائل اإلعالم الرسمیة التابعة للدولة مسؤولیة ما ال یتمّ نشره.  

وأنشأت ھذه الجھات أجندة بدیلة وقدمت أدوات للتفاعل مثل تعلیقات القراء أو المحتویات المنتجة من قبل 

ي التعریف الساري للصحافة. كما أثارت جھات فاعلة فردیة من خارج  المستخدم، وساھمت بالتالي في تحد

وسائل اإلعالم إلى حاالت أجبر فیھا النشطاء وسائل اإلعالم الرسمیة عبر الفیسبوك على متابعة الموضوعات  

  ). ,2011Pies & Madanat(التي كانت قد تجاھلتھا سابقًا  

صات اإلعالمیة التي ترّوج "لموقف القطع مع ، حدثت طفرة حقیقیة في عدد المن2011وبعد عام  

).  Pinto,  Trombetta &2018الماضي"، وھو موقف غالبًا ما یكون مقترنا بانتماء لحزب سیاسي معین (

التركیز على تعزیز الطابع المھني   كما أن اضطرابات الحرب منعت النشطاء اإلعالمیین والصحفیین من 

الیوم. وأظھرت دراسة أجراھا المركز السوري لإلعالم وحریة التعبیر أن معظم والمؤسسي وذلك إلى حد ھذا  

قد قامت بإعداد "التصورات المؤسسیة ومھام وأھداف    2019وسائل اإلعالم التي كانت موجودة حتى نھایة عام  

ز السوري  عملھا" على المستوى اإلداري والتنظیمي، ولكنھا كانت تعاني من نقص في الموارد المالیة (المرك

). ویعتبر ھذا شرطا أساسیا آخر البد من أخذه بعین االعتبار عند 61، ص 2020لإلعالم وحریة التعبیر،  

 تحلیل ممارسات المساءلة اإلعالمیة في سوریا الیوم.

 

 1.2  التشریعات  الخاصة   بوسائل  اإلعالم 

عات تقییدًا في العالم، حیث تصنف تعتبر التشریعات السوریة الخاصة بوسائل اإلعالم من أكثر التشری        

سوریا، حسب التقاریر الدولیة لحریة الصحافة مثل تقاریر فریدوم ھاوس، على أنھا "غیر حرة"، كما تصنفھا 

دولة    180من بین   174منظمة مراسلون بال حدود على أنھا في "وضع خطیر للغایة" وتضعھا في المرتبة  

)2021 rders,Bo Without Reporters n.d.; Repucci,  صنف تقریر فریدوم ھاوس "الحریة في .(

  17/100، ودرجة حریة اإلنترنت الخاصة بھا عند  1/100" درجة الحریة العالمیة لسوریا عند  2020العالم  

)2021 House, Freedom( 
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 بعد  سنھ  تم  والذي   جدید،  دستور  بوضع  قام  ،1963  عام  سوریا  في  السلطة  البعث  حزب  تولى عندما

  البعث  حزب  لصالح  ودعایة تعبئة  أدوات  أنھا  على  اإلعالم  وسائل  فُ عرَّ تً   وفیھ  ،1973 عام  في  سنوات  عشر

  مسموحًا  كان   ،2001  عام  حدود  وإلى   البعث.  ولحزب  للدولة  التام  الوالء  بإظھار  ملزمون   فالصحفیون   الحاكم.

  .),b2015 Nötzold(بالعمل  الحكومیة  اإلعالم  لوسائل  فقط 

  تعسّفیة،  أقلّ   إصالحات  بسن   قام  ،2000  عام  األسد  حافظ   لوالده  خلفا  الرئاسة  األسد  ربشا  تولى  وعندما

  لوسائل  الخاصة  بالملكیة  وسمح   1949  لعام  35 عدد  القانون   نقح   الذي   ،50 عدد  المطبوعات  قانون   بینھا  ومن 

  إال  مضى،  وقت  أي   من   أكثر  اإلنترنت)  (عبر  اإلعالم  وسائل من   لمزید  الترخیص  في نجح   أنھ  ورغم  اإلعالم.

  من   والجدیدة،  القدیمة  القیود من  بالكثیر العمل  تواصل كما. حرة  أو  مستقلة  إعالم  وسائل  بوجود یسمح  لم أنھ

  الصحفیین   على  وتفرض  اإلعالمي،  المحتوى   مباشر  بشكل تقید  والتي  1949  لسنة  الجنائي  القانون   أحكام بینھا

  استبدادي  حكم سیاق  ظل في  الصحفیین   إلى  یتحدث  من  كل على  خطرا یمثل  ما  وھو  المصادر، عن   الكشف

  األعمال  رجال  حصل  خاصة،  تجاریة  وإذاعیة  تلفزیونیة  قنوات أول  بإحداث  سُمح  وعندما سوریا.  في كالذي 

  محتوى   دون   لكن   واإلعالنات،  الترفیھیة  المضامین   ببث  إال  یُسمح   ولم  التراخیص  على  فقط   النظام  من   المقربون 

  اإللكترونیة  اإلعالم  وسائل  على  المطبوعات  قانون   تطبیق   النظام  قرر  سنوات،  ثالث  وبعد إخباري.  أو  سیاسي

 مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل  حجب  تم  ذلك، إلى  باإلضافة  اإلنترنت.  مضامین  على  الرقابة لتشدید أیضًا

Taki, d.; n. Atlas, Legislation Internet ;2012 (االنتفاضة قبل  قلیلة  أشھر  حتى  یوتیوب  و  فیسبوك

2018 Pinto, & Trombetta .(  

           

 حین   وفي  لإلعالم.  جدیدا  وقانونا  جدیدا  دستورا  األسد  بشار  أصدر  ،2011  عام  للضغوط   تعرضھ  وإثر        

  الوطني  المجلس  أیضًا  أنشأ  فقد  للجمیع،   اإلعالمیة  المؤسسات  إنشاء  حق   35  المادة  خالل  من   اإلعالم  قانون   كفل

  2016  عام  في  سنوات  خمس بعد  إلغاؤه  تم  وقد  الرقابة.  وتشدید  الرخص من   للحد كنظام  عمل  لذي ا  لإلعالم

 ).4-  األول  القسم  (انظر  اإلعالم  وزارة  إلى  الناظمة  السلطة  بذلك  وأُعیدت

  یكتسي  والذي   اإللكترونیة  الجرائم قانون  بینھا  من   مختلفة، قوانین   تسعة  على  نترنتاال  تشریعات  تشتمل        

  القانون   ھذا  صدر  وقد  ). 2020  لإلعالم،  السوري   المركز  ،2015  نترنت،اال  لتشریعات  (أطلس  خاصة  أھمیة

  المتعلقة القضایا في  متخصصة  ابتدائیة محاكم إنشاء خالل  من  2018  عام في تنقیحھ وتم 2016  عام في

 ظلما  یجرم  الطریقة بھذه  القانون "أنّ   اإلنسان،  لحقوق   الخلیج   مركز مثل  مراقبون   ویؤكد  اإللكترونیة.  بالجرائم

  في  نترنتاال  على  الحریات  وضع  یھدد  متخصصة  محاكم إنشاء  أن   كما  اإلنترنت،  على  والرأي   التعبیر  حریة
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  باإلضافة  وحجبھا  الویب  مواقع  لتصفیة  قانونیًا  أساسًا  ویوفر    ).2018  اإلنسان،  لحقوق   الخلیج   (مركز  "سوریا

 ). d. n. Atlas, Legislation Internet(  لإلنترنت  الخاص  باالستخدام  المتعلقة  البیانات  تجمیع  إلى

  سنة  خاص بث  أول  بدأ  حیث  الخاصة،  اإلعالم  لوسائل  الرخص  المطبوعات قانون  منح   ،2001  سنة  في        

 ویتمثّل  إخباریة. مواد أي  دون  فقط، الترفیھیة المضامین  ببث القانون  ھذا ویسمح  فضائیة. قناة على 2006

  المقام  في  بینھم  من   السیاسیة،  السلطة  مركز  من   مقربین   أعمال  رجال  في   الخاصة  اإلعالمیة  المؤسسات  بأصحا

 ).السابقین   أنصاره  قبل من   اآلن   (المنبوذ  األسد  بشار  الرئیس  أقرباء  أحد  وھو  مخلوف،  رامي  األول

  الوطني  المجلس  بمقتضاه  أنشأ  الذي   الجدید،  اإلعالم  قانون   على  األسد  بشار  الرئیس  صادق   ،2011  سنة  وفي

  تشمل كما  التمویل،  قواعد  وتحدید  وإصدارھا،  الخاص،  اإلعالم  تراخیص  شروط   تحدید  یتولى الذي   لإلعالم

 بمثابة كان  بل  مستقالً   المجلس  ھذا یكن   ولم. القواعد  بھذه  اإلعالمیة  المؤسسات  التزام مدى   رصد أیضا  مھامھ

  إلغاؤه  تم  وقد  ).,Pinto, & Trombetta 2020; CM,S 2015b; Nötzold 2018(  ةللحكوم  دعایة بوق 

 . اإلعالم  وزارة  إلى  النّاظمة  السلطة  أعیدت  وبذلك  2016 عام  في  سنوات  خمس  بعد

  األغلبیة  ذات  للمنطقة  الحاكمة  (المؤسسة  العلیا  الكردیة  الھیئة  كلفت   الكردي،  للحكم  الخاضعة  المنطقة  وفي      

  المؤسسات  على  الوحیدة  المشرفة  الجھة  وھو   اإلعالمیة،  العملیات  لتسھیل  الحر   اإلعالم  اتحاد  سوریا)  في  الكردیة

 عبارة  ھو  الحر  اإلعالم  اتحاد  أن   إلى  التقاریر  بعض  وتشیر  المنطقة.  ھذه  في  العمل  في  ترغب  التي  اإلعالمیة

  بالرغم  )،Pinto, & Trombetta 2016; Frontières, Sans Reporters 0182(  "إعالم  وزارة " عن 

 .39استقاللیتھ  على وتأكیده  التصنیف  ھذا  لمثل  الشدید  رفضھ  من 

 

 ممارسات المساءلة اإلعالمیّة  4

 1.4  مجلس الصحافة  /  مجلس  اإلعالم 

  المجلس إنشاء بمقتضاه تم  والذي   لإلعالم،  جدید قانون   على  ،2011 عام  في  األسد  بشار  الرئیس  صادق       

  التمویل  ضوابط   وتحدید  وإصدارھا  الخاصة   اإلعالم  وسائل  رخص  شروط   وضع  مھامھ  وتشمل  لإلعالم.  الوطني

,Trombetta  &   Pinto(  للحكومة  دعایة  بوق   بمثابة  وكان   مستقال  یكن   لم  ولكنھ  قواعدھا.  تطبیق   رصد  وكذلك

  مستقل  إعالم  مجلس یوجد  ال  ولذلك ).6-  األول  الفصل (انظر 2016  عام  في  أخرى  مرة  حلھ وتم  )،2018

 اآلن.  حد  إلى التنظیم  ذاتيّ و

 
 :للحصول على رد الھیئة الكردیة العلیا على إتھام مراسلون بال حدود لھا بأنھا "وزارة إعالم"، أنظر 39

Azad, Yekîtiya R. (2014) 
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مؤسسة إعالمیة سوریة تلتزم    32، وھو شبكة سوریة تضم حالیًا  "المیثاق "ولكن ھناك میثاق الشرف أو        

بالمیثاق األخالقي لإلعالم السوري. ویدعم میثاق الشرف المنظمات األعضاء في المسائل المتعلقة بأخالقیات  

اء إلى االنضمام إلى الشبكة. وتطمح ھیئة المیثاق إلى ترسیخ مبادئ المھنة كما یدعو المنظمات غیر األعض

تلقي ودراسة ومعالجة شكاوى الجمھور  "المیثاق األخالقي في المشھد اإلعالمي السوري. ومن بین مھامھا 

م  أّما امكانیة اعتبار ھذه الھیئة مجلس إعال (موقع المیثاق).  "المتعلقة بالمحتوى اإلعالمي للمؤسسات األعضاء

 ذاتي التنظیم فھو أمر یستحق المزید من المتابعة في المستقبل.

 

 )اإلعالمیون  (الموفقون  اإلعالمیة   ىالشكاو  مسؤولو  2.4

 

للمساءلة على المستوى التنظیمي، إجراءات متقدمة         مفھوم مسؤولي الشكاوى اإلعالمیة كأداة  یتطلب 

اإلعالمیة. وفي سوریا، ال تزال ھذه اإلجراءات في مراحلھا األولى،  إلضفاء الطابع المؤسسي على المؤسسات  

عام  بعد  المؤسسات اإلعالمیة  حول  لإلعالم  السوري  المركز  أجراه  خالل بحث  من  یتضح  ما  وھو 

). ویعتبر الیقین القانوني واالستدامة المالیة من بین العقبات الرئیسیة  2020(المركز السوري لإلعالم،  2011

خ ممارسات المساءلة اإلعالمیة، على المستوى التّنظیمي لوسائل اإلعالم. فعلى األقل، تملك نسبة  أمام ترسی

"رؤى ومھام وأھداف واضحة" متاحة لموظفیھا وكذلك    2011بالمائة من الوسائل اإلعالمیة المنشأة بعد   90

مع الجمھور (المركز    ). كما یوفر معظمھم قناة اتصال59، ص  2020(المركز السوري لإلعالم،    للجمھور

). ولكن ال توجد أي وسیلة إعالمیة توظف مسؤوال للشكاوى اإلعالمیة أو  61، ص  2020السوري لإلعالم،  

 تعمل مع مجلس المستمعین أو الجمھور، كما ھو الحال مثال في األردن.

 

 للصحفیین  المھنیة   واالتحادات  النقابات  3.4

كجزء من االتحاد العام لنقابات العمال، وجمیعھا نقابات  1974سنة تأسس اتحاد الصحفیین في سوریا     

مستقلة اسمیا فقط وتخضع لسیطرة حزب البعث العربي االشتراكي. وینص میثاق اتحاد الصحفیین في سوریا  

أداة   ھدفًا من بینھا القضایا النقابیة التقلیدیة ولكن أیضًا تسویة النزاعات المھنیة. وبدالً من أن یكون  16على  

للمساءلة اإلعالمیة، فإن االتحاد یوفر للحكومة وسیلة أخرى للرقابة التي تمارسھا الدولة. فمثال، یتطلب العمل  

  ).Trombetta    &Pinto, 2018كصحفي في سوریا عضویة اتحاد الصحفیین السوریین (
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  الصحفیین  رابطة  األسد  لنظام معارضون  سوریون   صحفیون  أسس  ،2011  عام  االنتفاضة  انطالق  إثر    

األسد.    لنظام  التابع  سوریا  في  الصحفیین   التحاد  للتصدي   وتھدف  فرنسا  في  مسجلة  وھي  ،2012  عام  السوریین 

وتنص المبادئ التأسیسیة للرابطة على الترویج للسبل القائمة على التعدد اإلثني لممارسة الصحافة، أي أن 

   ). aTrombett    &Pinto, 2018ون العضویة مفتوحة لجمیع األقلیات (كُ تَ

  السوري   اإلعالم  لقطاع  مستقلة  بیئة  خلق   من   واألخالقیة   المھنیة  الصحافة تمكین " في مھمتھا وتتمثل  

 بھدف  السوریین   الصحفیین  أداء  على  وتؤثر  الصحافة  تقید  التي  القوانین   وإلغاء  المستمر،  التدریب  خالل  من 

 دون  التنمیة  تحقیق  عن   مسؤولة   رابعة  كسلطة  الصحافة  بأھمیة  والتوعیة  وتعزیزه  االجتماعي  الحوار تطویر

 "عوائق 

)n.d.b SJA, .(  في  صحفیون   الغالب في یدیرھا  والتي حدیثًا، المنشأة  السوریین   الصحفیین  رابطة أن   كما  

  إعالمیة  وسیلة   32  انضمت  ،2020  ولاأل  تشرین   وبحلول  السوري.  لإلعالم  األخالقي   المیثاق   أطلقت  قد  المنفى،

  وفقًا  وذلك  تبنتھ،و  المیثاق  ھذا إلى  )2020  ،لإلعالم  السوري   المركز  أجراھا  لدراسة وفقًا 162 أصل  (من 

 .40المیثاق)  (موقع  ةمشترك  مدونة  إلى  التوصل  لمسألة  یروج  الذي   اإللكتروني  لموقعھا

  للسیطرة  الخاضعة المنطقة في  فرعًا أربیل، ومقرھا كردستان،  صحفیي  نقابة تأنشأ  ،2013  سنة  في      

  غیر  ومن  والسوریة.   العراقیة  الكردیة  األراضي   في  المستقرین   الصحفیین   تمثیل  بھدف  سوریا  شمال  في  الكردیة

  لمستقبلھا  بالنسبة  الشأن   ھو  وكذلك   السوریین،  الصحفیین   أوساط   في  قبوال  تالقي  النقابة  ھذه كانت  إن   الواضح 

  الصحفیین   بنقابة  الخاصة الفایسبوك  صفحة  تزال  وال  .2019  سنة  التركي العسكري   التدخل  بعد  خاصة

 ).تاریخ   بدون   كوردستان   صحفیي   نقابة(اإللكتروني  موقعھا  عكس  على  نشطة،  الكردستانیة

 

 اإلعالم   بوسائل  الصلة   ذات والمنظمات  الحكومیة   غیر  المنظمات  4.4

 بالمعاییر اإلعالم وسائل  التزام  مدى   متابعة  بقصد  اإلعالم لرصد مبادرات  عدة ظھرت ،2011  عام  منذ    

 أیضا  یتم كما  إلخ.  األجانب،  وكراھیة  المرأة،  قضایا یلوتمث  النزاع،  ظروف  ومراعاة  الشفافیة،  مثل المھنیة

 تجمیع لبنان  في  قصیر  سمیر  ؤسّسةم  وتحاول  التعبیر.  وحریة  اإلعالم  حریة ضد  المرتكبة  االنتھاكات رصد

Media for Center SKeyes (للصحفیین   المستھدفة  االنتھاكات  نشر  إعادة  خالل من   ھذه  الرصد  عملیات

n.d. Freedom, Cultural and.( 

 
ي  المنظمات أسماء الميثاق ين�ش  40 ا هناك نفسه.  الميثاق وكذلك الميثاق ع� وقعت اليت �ة باللغة �سخة أ�ض� ف نت ع� متاحة لموقعا  من اإلنجل�ي  اإلن�ت

ــخ).  بدون  الميثاق (انظر  ـ  تار�ـ
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 معھد مصداقیة   الصحافة  بسوریا

  السالم  تنمیة  إعاقة  أو  دعم  في  یلعبھ  الذي   والدور   السوري   اإلعالمي   المشھد  الصحافة  مصداقیة  معھد  یرصد    

  في  الخبرة  وي ذ  وغیر  الخبرة ذوي   من   السوریین   للصحفیین   تدریب  دورات  یوفر  كما  الدیمقراطي،  والمجتمع

  مصداقیّة  (معھدالسوریین   للصحفیین   وطنیة  جائزة  إنشائھ  إلى  إضافة  التدریبیة،  المواد   ویوفر  وخارجھا،  سوریا

 ).تاریخ   بدون   الصّحافة،

 

 )السوریین  اإلعالمیین  شرف  (میثاق  الشرف  میثاق

  والمجالت  الصحف  ذلك في بما  سوریة  إعالمیة  مؤسسة 32 حالیًا تضم  سوریة شبكة  ھي  الشرف  میثاق     

  البعد تعزیز"  إلى  المیثاق   ویھدف  أخبار.  ووكاالت  إخباریة  ومواقع  تلفزیونیة وقناة  إذاعیة  وقنوات  المطبوعة

 بقیم  غني  الكراھیة؛  خطاب  من  یخلو إعالمي  محتوى   إنتاج  بھدف  األعضاء  لممارسات  والمھني  األخالقي

  مرخصة المیثاق  ھیئة تاریخ).  بدون   (المیثاق،  ف"إلنصاا  لنزاھة،ا  لمصداقیة،ا  لدقة،ا  الجنسین، بین   المساواة

 غیر المنظمات  تدعو  كما المھنة بأخالقیات  المتعلقة المسائل في األعضاء  المنظمات وتدعم  تركیا في حالیًا

 .الشبكة  إلى  االنضمام  إلى  األعضاء

 

 سوریا  الحر/  اإلعالم   دعم  ة جمعی

 دعم  أھدافھا  بین   ومن   سوریا.  في  المستقل  واإلعالم  الصحافة تطویر  تدعم  سوریة  فرنسیة منظمة  وھي      

 بدون   الحّر،  اإلعالم دعم  (جمعیّة"التقدمي  السوري   المدني  للمجتمع  األساسیة الركیزة"  لیصبحوا الصحفیین 

  والدوائر  الجماھیر  حول  بحوث   وإجراء  اإلعالمیة  المنظمات  قدرات  بناء  مشاریع  إعداد  أنشطتھم  وتشمل  تاریخ).

 ة.الصحاف  مجال  في  النساء  تقودھا  التي  البرامج   ودعم  اإلعالمیة

 

 اإلنسان  حقوق  أجل  من  صحفیون

  ،2017  عام  منذ األوسط   الشرق  في  السوریة  اإلعالمیة  المؤسسات  مع وتعمل  كندا  مقرھا  منظمة  وھي    

  لتغطیة  المستقلة  السوریة  اإلعالم  ووسائل  السوریین   الصحفیین   وقدرات  مھارات تعزیز" في مھمتھا  وتتمثل

 من   صحفیون   منظمة  وتوفر  تاریخ).  بدون   ،اإلنسان   حقوق   أجل  من   صحفیون   منظمة(  "اإلنسان   حقوق  قضایا



 دوریة إعالم الشرق األوسط، العدد 16، 2021  

 183 

  اإلنسان   حقوق   قضیة  إدراج  أجل  من   شبكات   اءوإنش  والتدریب  الصحفیین   قدرات  لبناء  أنشطة   اإلنسان   حقوق   أجل

 م.اإلعال  وسائل  أجندة  في

  

 والمساءلة  للعدالة   السوري  المركز

  المتعلقة  االنتھاكات  وتوثیق   ورصد  اإلنسان   حقوق   بمراقبة  تعنى  منظمة  ھو  والمساءلة  للعدالة  السّوري   المركز    

  ر(المركزالتعبی  وحریة  اإلعالم  حریة  ذلك  في  بما  اإلنسان   حقوق   على  وتدربھم  للصحفیین   البیانات  توفر  كما  بھا،

 .والمساءلة)  للعدالة  السّوري 

 

 التعبیر  وحریة   لإلعالم   السوري  المركز

  ممارسات  في  نشطت  قد  التي  القلیلة  المنظمات  احدى   من   التعبیر  وحریة  اإلعالم  لحریة  السوري   المركز  یعد

  مسجلة  وھي  2004  سنة  المنظمة  ھذه  تأسست  ).2011  ومدانات،  (بیس  2011 عام  قبل  اإلعالمیة  المساءلة

  حقوق   وترویج   آرائھم،  أو  معتقداتھم  بسبب  المضطھدین   األفراد عن   الدفاع"  في  مھمتھا وتتمثل  فرنسا،  في

  بدون   ،التعبیر  وحریة  اإلعالم  لحریة  السوري   المركز"(ومھني  ونقدي   مستقل  إعالم  وتنمیة  ودعم  اإلنسان 

  خطاب  مكافحة  على  والعمل  اإلعالم  حریة  برصد  التعبیر  وحریة  لإلعالم  السوري   المركز  یقوم  كما تاریخ).

  واستخالص  سوریا  في  اإلعالم  واقع عن   بحوث  متقدی  إلى  باإلضافة  العنف،  على  والتحریض  الكراھیة

 تاریخ).  بدون   ،التعبیر  وحریة   اإلعالم  لحریة  السوري   المركز(  العملي   اإلعالمي  والعمل  للتشریعات  توصیات

 

  السوریات  الصحفیات  شبكة 

اإلعالم  ، وتسعى إلى "بناء جسور بین  2013شبكة الصّحفیّات السّوریّات ھي مسجلة في ھولندا منذ عام    

  بالعدالة  یتعلق   فیما  والسلوك   التفكیر صعید  على  إیجابي  اجتماعي  تغییر  و"تحقیق  والحراك النسوي السوري"

تاریخ (الجنسین"  بین  والمساواة   قدرات  تعزیز  إلى  أنشطتھا  وتھدف  .)شبكة الصّحفیّات السّوریّات، بدون 

شبكة  (  اإلعالم  في  الجنسین   بین   والمساواة  ءالنسا  بقضایا  الوعي  ورفع  خاص  بشكل  اإلعالم  مجال  في  العامالت

 .)الصّحفیّات السّوریّات، بدون تاریخ 
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  السوریین  الصحفیین  رابطة 

  مسجلة  وھي  ،2012  سنة  السوریین   الصحفیین   رابطة  األسد  لنظام  المعارضون   السوریون   الصحفیون   أسس

  بیئة  وخلق   واألخالقیة  المھنیة  افةالصح تمكین "  في  ھدفھا  ویتمثل  واسطنبول.  باریس  في  ومقرھا  فرنسا  في

  مقاالت  نشر  انشطتھا: بین   ومن   تاریخ).  بدون   ،السوریین   الصحفیین   رابطة("السوري   اإلعالم  لقطاع  مستقلة

  الدعم  وتوفیر  السنویة،  الرصد  تقاریر  تقدیم  السوري،  لإلعالم  األخالقي  المیثاق   مبادرة  إطالق   األعضاء،

 تاریخ).  بدون   ،السوریین   الصحفیین   رابطة(لألعضاء

 

 تصّورات المھنّیین في مجال اإلعالم حول المساءلة اإلعالمیّة  .5

وفقا لالختالفات الظرفیة المحددة، كان ھدفنا ھو الوصول إلى مستجوبین محتملین من جمیع المجاالت ذات        

الصحفیون والنشط  بالسالمة، كان  داخل األراضي  الصلة بالمشھد اإلعالمي السوري. وألسباب تتعلق  اء 

السوریة أكثر ترددًا في اإلجابة من أولئك الموجودین خارج سوریا، حیث رد أحد المستجوبین قائالً: "أنا في  

] ستكلفني زیارة المخابرات". وبسبب ھذه  بیان سوریا وبالنسبة لي فإن المشاركة في مثل ھذا النشاط [االست

 دون الكشف عن ھویتھم. اإلشارة إلى جمیع المستجوبین المخاطر المتعلقة بالسالمة، قررنا  

  فقط   قمنا فقد االعتبار، في  الظروف جمیع ألخذ یكفي  بما  واسعة  لیست المستجوبین   عینة  أن   إلى ونظًرا    

 :المستجوبین  بین  بالتمییز

 مشاركین)  4(  األسد نظام  علیھا  یسیطر  التي  السوریة  األراضي  داخل  أ)

  لسیطرة  الخاضع  الشرقي  الشمال  ذلك في  بما  األسد،  نظام علیھا یسیطر  التي  السوریة  األراضي  خارج ب)

 مشاركین)  2(  إدلب  ومنطقة  األكراد

  الالجئین   مخیمات   في  الموجودة  المنفى  إعالم  وسائل  ذلك  في  بما  المنفى  إعالم  أي   السوریة،   األراضي  خارج  ج)

 مشاركًا)  11(  أخرى   أوروبیة  ودول تركیا  في السّوریین 

 

 .تحلیلنا  في  االعتبار بعین   ذلك  نأخذ  فإننا  الثالث،  المجموعات  إجابات تتباین  عندما
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  اإلعالمیة  المساءلة   حول  مختلفة   تصورات  -  مختلفة   إعالمیة   أوضاع

  والمحاكم  والبرلمان   الحكومة" أن   یعتقدون   ال  فھم  )،17  من   16(  تقریبًا  الجمیع  علیھ  یتفق   واحد  سؤال  ھناك    

  یتوافق   ما  وھو  )،8  رقم  السؤال" )الحالي  الوضع ظل  في  ومتساویة  نزیھة  بطریقة  اإلعالم  وسائل  على  منفتحة

  ممارسات  من   ھي  والتھدیدات  والمضایقات   القضائیة  والمالحقة  فالعنف  باستمرار.  اإلعالم  مراصد  تنقلھ  ما  مع

 .الورقة)  ھذه  مقدمة  (انظر  للنظام  المؤیدین   حتى  تشمل  وھي-  اإلعالم  وسائل  على  للسیطرة  األسد نظام

 ال  أنھ  مشاركًا  17 بین  من   10  یعتقد  حیث  ما،  حد  إلى  متشابھة  كانت  التحریریة  االستقاللیة  تقییمات  أن   كما      

  شيء  یوجد  أنھ  فقط   واحد  مشارك  ویعتقد  فقط،  جزئیًا  موجودة  أنھا  منھم  6  ویعتبر  التحریریة،  لالستقاللیة  وجود

 . التحریریة  االستقاللیة قبیل  من 

  أحیانا  یصعب  اإلعالمیة.   المساءلة  حول  مختلفة  تصورات  تثیر  المختلفة  اإلعالمیة األوضاع  أن   الواضح  من     

  إلیھ.  المشار  الوضع تحدید  الصّعب  ومن   مختلفة  أوضاع  إلى یشیرون   وبین المستج ألنّ  البیانات بعض  تفسیر

  التي  المناطق  في )7 رقم  (السؤال والبصریة  السمعیة اإلعالم  لوسائل  تنظیمي إطار وجود  من  الّرغم على

 ال"  آخرون   3  واختار  موجود،  غیر  إنھ  مشاركین  4  قال  مشاركین، 10  أكده  ما  وھو  األسد نظام علیھا  یسیطر

  في  أو  الخارج في  یعیشون   ألنھم  ذلك  یجھلون   المستجوبین  أن  إما  األمر:  ھذا  لتفسیر طریقتان   وھناك." ابةإج

 .إدلب  منطقة  في  مثال،  عملھم،  ظروف  إلى" ال"  بـ  یشیرون   أنھم  أو  األسد،  نظام  سیطرة  خارج مناطق 

 4  یقول  لماذا فمثال، المختلفة." سوریا  مناطق "  مستوى   على  لیس  ولكن   أخرى  مختلفة  إجابات  وتوجد    

  واحد  مستجوب  واختار  كذلك،  لیس  أنھ  منھم  12  یرى  بینما  التنظیم،  ذاتیة  ھیئة  ھو  اإلعالم  مجلس  أن   مستجوبین 

  الصحفیین   ذھنیة  في  مھمة  اإلعالمیة  المساءلة كانت  إذا ما  حول تقییمھم  في المستجوبون   ویختلف  ؟"إجابة  ال"

  مھمة  آخرون  6 اعتبرھا  فیما  كذلك،  لیست أنھا منھم 5  وقال  ،مھمة  ھي بنعم منھم  4  أجاب  حیث  سوریا،  في

  التابعة  اإلعالم  ووسائل  الخاصة   اإلعالم  وسائل  بین   اختالفات  وجود  حول  أیضا  المستجوبون   یتفق   ال  كما  جزئیًا.

  إذا ما  حول یتفقون   ال أنھم  حتى  بال.  آخرون  7  أجاب بینما  اختالفات،  ھناك  بنعم  منھم 10  أجاب  حیث  للدولة،

 دون   تحول  أنھا  أو  مسؤولة  بطریقة  العمل  على  اإلخباریة  اإلعالم  وسائل  تساعد  باإلعالم  المتعلقة  القوانین   كانت

  مستجوبان   قال  حین   في  اإلعالمیة،   المساءلة  ما  حد  إلى  أو  كامل  بشكل  تدعم  القوانین   أن   مستجوبین   8  أكد  فقد  ذلك.

 . مانعة  وال  داعمة  لیست  القوانین   فھذه  ین،آخر  مشاركین   لسبعة  وبالنسبة  تدعمھا،  ال  أنھا اثنان 
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  واعدة  تجارب ھي  اإلعالمیة  للمساءلة   األولى  التجارب 

  المستجوبین   أغلب  أن   یعني  وھذا  ضعیفة،  أنھا  على  سوریا  في  اإلعالمیة  المساءلة  أدوات  فعالیة  تقیم  عام،  بشكل

  الجدول  (انظر ما  حد  إلى  ضعیفة  أو  جدًا  ضعیفة  إما  اإلعالم  وسائل  بمساءلة  المعنیة  األداة  فعالیة أن  یعتبرون 

  أو  ما  نوعا  ضعیفة  فقط   مشاركین   7  یعتبرھا  حیث  میة، اإلعال  المؤسسة قواعد فھو  الوحید  االستثناء  أما ).1  رقم

  إلى  باإلضافة  ما.  حد  إلى عالیة إنھا  أحدھم ویرى   الفاعلیة  متوسطة أنھا  مشاركین  8 یعتقد  بینما  جدًا،  ضعیفة

  جدًا،  عالیة  أو  ما  نوعا عالیة فعالیة  ذات أكثر أو  مستجوبان   یعتبرھا  التي  األدوات  من  قلیل عدد  ھناك  ذلك،

  والمراصد  المحامین   وجمعیات  اإلعالم  مجال  في  العاملة  الحكومیة  غیر  والمنظمات  المھنة اعدقو: وھي

  في  خاصة  األخیرة،  السنوات  في  جزئي  بشكل  األدوات  ھذه بكل  العمل  تم الدولیة.  المانحة  والجھات  اإلعالمیة

 ھذه  مثل مع  تجربة لھم  انتك  الذین  المستجوبین   أن   نفترض  ولذلك،  األسد. نظام علیھا  یسیطر  ال  التي  المناطق 

 ."عالیة"  فاعلیة  ذات  أنھا  على  االستطالع  في اإلعالمیة  المساءلة  أدوات  قیموا  قد  المبادرات

 

 سوریا  في  اإلعالمیة  المساءلة  آلیّات  فعّالیة تقییم  :1البیاني  ّرسمال  

 

 
 

 ؟مساءلةلل  تستجیب  اإلعالم  وسائل  جعل  في  التالیة  یّةاإلعالم  مساءلةال  أدوات  فعالیّة  تقیم  كیف  :4  ؤالس
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  اإلعالمیة  المساءلة  تحقیق   تدعم  التي  العوامل   ھي  "ما  وھو  1  رقم  السؤال  عن   اإلجابات  إلى  التأویل  ھذا  یستند    

  الدولیة  اتالمنظم  مع  الشراكات   أن   أخرى،  أمور  بین   من   المستجوبون، ذكر )1  رقم  الجدول  (أنظر  سوریا؟"  في

  وسائل  أداء  جعلت  قد  االجتماعي،  النوع قضایا  احترام  أو  الكراھیة  خطاب  كتجنب  للتمویل،  المانحین   وشروط 

  سلوك  مدونة  وضع  عملیة  في  الشروع  أن   إلى  اإلشارة تمت  ذلك،  على  عالوة للمساءلة.  خضوعا  أكثر  اإلعالم

  اإلعالمیة.  المساءلة  تحقیق  من   مزید  نحو  مثمرة  طریقة  سیكون   الماضیة  العشر  السنوات  خالل  مھنیة

 

 الجمھور مع  والعالقة   االجتماعي  التواصل  وسائل 

الوسائل اإلعالمیة التي تم  90)، فإن 2020وفقًا لدراسة اجراھا المركز السوري لإلعالم(       بالمائة من 

)،  59وكذلك للجمھور (ص  لدیھا "رؤى ومھام وأھداف واضحة" متاحة لموظفیھا  2011إنشاؤھا بعد عام 

 اإلعالمیة تشعر بأنھا مضطرة لشرح مھامھا للجمھور. وھذا دلیل واضح على أن أغلب الوسائل

مشاركین أن وسائلھم اإلعالمیة توفر خیارات لتعلیقات الجمھور، وقال    5ففي االستطالع الذي أجریناه، أكد      

واحد/مشاركة واحدة فقط، فإن المؤسسة اإلعالمیة التي    وبالنسبة لمشارك عشرة منھم أنھم یقومون بذلك جزئیًا.

ونجد نفس النمط   ب).  12یعمل/تعمل لدیھا ال توفر قناة للتعلیقات، ورد مشارك آخر ب "ال إجابة" (السؤال رقم  

مشاركین بنعم عن السؤال: "ھل تعتقد    5من اإلجابات فیما یتعلق بمفھوم وسائل التواصل االجتماعي. فقد أجاب  

سائل التواصل االجتماعي مھمة في بلدك كفضاء للنقاش حول جودة / سوء أداء وسائل اإلعالم؟" وقد  أن و

دون     مشاركین أن وسائل التواصل االجتماعي ذات أھمیة جزئیة، في حین اعتبرھا مشارك واحد فقط   10اعتبر  

واجد حقیقي لدرجة من الوعي  ). وتسمح لنا ھذه النتائج بأن نخلص إلى ت14أھمیة على اإلطالق (السؤال رقم  

  بممارسات التفاعل رغم كل الصعاب.

   

  العوامل المقیدة مرتفعة للغایة رغم وجود عوامل التمكین

  أنھ  على  السیاسي   االستقرار  بانعدام  المقترن   والعنف  الحرب   تواصل  المستجوبون   یصنف  أن   الغریب  من   لیس  

  والوضع  آمن   غیر  الیومي  فالعمل سوریا.  في  اإلعالم  وسائل  مساءلة  من   یحد  الذي   أھمیة  األكثر  العامل

  یحد البقاء  أجل من   فالكفاح  لسواء.  حد  على  اإلعالمیة  والمؤسسات  للصحفیین   بالنسبة  وذلك  شحیح   االقتصادي 

 . اإلعالمیة  المساءلة  ممارسات  أولویة  من 
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  في  أما  مشكلة،  یمثل  اإلعالم  لوسائل  المقیّد  التشریع  یزال  ال  األسد،  نظام  علیھا  یسیطر  التي  المناطق   تلك  وفي    

  یحد  فھو  وبذلك  اإلعالم،  وسائل  مأسسة  من   ویحد  األمن   انعدام  في  التشریعات  غیاب  فیتسبب  األخرى،  المناطق 

  جمیع  على  الحریات غیاب  أن   إلى المستجوبون   یشیر  كما  اإلعالمیة.  بالمساءلة  الخاصة  اإلجراءات  وضع من 

 .يمھن  بشكل  العمل عن   یعیقھم  التنقل،  وحریة  المعلومات  وحریة  عبیرالت  حریة  مثل  المستویات،

  أكد  اإلعالمیة،  الوسائل  من   العدید إلحداث  الطریق   مھدت  عقبتھا  التي والفوضى  االنتفاضة  أن   ورغم  

  الموضوعي.   الصحفي  العمل  تعزیز من   بدالً   الحزبیة  اإلعالم  وسائل  دعمت  قد  أنھا  االستطالع  في  المشاركون 

  االستقاللیة  قبول   وعدم  والجماھیر  والصحفیین   اإلعالم  وسائل  لدى   السیاسي  االنحیاز  إن : "المشاركین   أحد  ویقول

  المالیة  الموارد نقص  یمثل كما." سوریا أنحاء جمیع  في  اإلعالمیة  المساءلة  إرساء  من  یحد  األخبار نقل في

 .الصحفي  العمل  على  آخر  ثقیًال  عبئًا  التقنیة  المعدات  ونقص

  وتطویر  أخرى   (دولیة)  منظمات  مع  الشراكة   إلى   االستطالع  في  المشاركون   أشار  التمكین،  عواملل  النسبةوب    

  الثقة  استعادة  یمكنھم  أنھ  أیضًا  وأدركوا  النظام.   سیطرة  تراجع  فترات   خالل  الحریات   وتجربة  المنفى   في  القدرات

  زیادة  الحظوا  نفسھ،   الوقت  في  الجمھور.  الحتیاجات  حساسیتھم  وزیادة  الموضوعیة  التقاریر  احترام  خالل من 

 والكاذبة.  الصحیحة   بالمعلومات  الجمھور  وعي

 

نة   العوامل حول  عامة   نظرة  :1  الجدول  لھا  والمقیّدة  اإلعالمیة   للمساءلة  الُمَمّكِ

 

 المستجوبون ذكرھا التي المقیّدة العوامل

 

المستجوبون ذكرھا التي التمكینیة  العوامل  

 

 

 والثورة الحرب ظل في الفوضى• 

 اإلعالم على واألیدیولوجیة  السیاسیة السیطرة• 

 األفراد مستوى  على المالي  االستقرار عدم• 

 والمؤسسات 

 والسلم السیاسي االستقرار انعدام• 

 

 األخرى ) الدولیة( المنظمات مع الشراكة• 

 )المنفى في( المھنیة القدرات تنمیة• 

 ثورة بعد ظھرت التي اإلعالم لوسائل الھائل العدد• 

2011 
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 القانوني والیقین  والتشریعات القوانین  غیاب• 

 )القانون  سیادة(

 الیومي العمل خالل األمان  انعدام• 

 التقنیة المعدات نقص• 

 التنقل،( المستویات جمیع على الحریة إلى االفتقار• 

 )المعلومة  إلى والنفاذ والنشر، والتعبیر،

 السائدة الخوف ثقافة• 

 الوطني االقتصاد وضعف الفقر• 

 والشروط  والمال الخارجیة العالقات على االعتماد• 

 المفروضة

 القدرات لتنمیة" متابعة" مبادرات وجود عدم• 

 المھنیة

 

 نظام حكم غیاب فترات خالل الحریات تجربة• 

 األسد

 خالل مھنیة سلوك مدونة إعداد في الشروع• 

 الماضیة العشر السنوات

 الصحفي  للعمل واحترامھم الناس ثقة استعادة• 

 تنظمھ الذي  اإلعالم من  عقود بعد الموضوعي

 الدولة

 على الحصول في الناس برغبة الصحفیین  وعي• 

 المعلومات

 الصحیحة بالمعلومات الجمھور وعي زیادة• 

 والكاذبة

 

   

  بطریقة  التصرف من   بلدك  في  اإلخباریة  اإلعالم  وسائل  تمكّن   /  تدعم  التي  یّةالسیاق  عواملال  ھي  ما  :1  ؤالس

  عوامل  إلى  باإلضافة  اقتصادیة،  أو  ثقافیة  أو  اجتماعیة  أو  سیاسیة  عوامل  تكون   أن   (یمكن   للمساءلة؟  خاضعة

 نفسھ)  اإلعالم  نظام  داخل  موجودة

 

 المستقبل:  ألبحاث  وأفكار  الخالصات .6

  وسائل  مساءلة  ممارسات  في  بمفردھا  الحكومیة  غیر  المنظمات  من   أي   تتخصص  لم  شرف، میثاق  باستثناء      

  أوھم  سوریا  خارج  مسجلون   معظمھم  الممارسات. بھذه  صلة  ذات  وأنشطة مھام  منھا  العدید لدى   لكن   اإلعالم،

  مساءلةال  لممارسات   سیةالرئی  األھداف  اقتصرت   اإلنسان.  حقوق   أجل  من   صحفیون   مثل  دولیة  لمنظمات  فروع

  إال  الصحافة،  حریة  انتھاكات  ومراقبة تغطیھ  ال  ما  على  اإلعالم  وسائل  ساءلةم  على  2010  عام  في  یّةاإلعالم
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 ذاتیة ھیئة  أجل من  جاھدین   یسعون   إنھم  االجتماعیة.   المسؤولیة قضایا من  متنوعة  مجموعة  في  ساھمت أنھا

  المركز  حالة  في كما  العنف  على  والتحریض  الكراھیة  خطاب  ویكافحون   شرف،  میثاق   حالة  في كما  التنظیم

  موضوع  وضع  یتمو .اإلعالم  وأخالقیات المھنیة األعراف على الصحفیین   تدریب  أو  لإلعالمیین   السوري 

 سوریا.  أنحاء  جمیع  في  اإلعالمیین   أجندة  على  اإلعالم  وسائل  مساءلة

  مستوطن  إنھ یقال  الذي   كورونا وباء  ضوء  في (أیضًا التمثیل  حیث  من   محدودة  االستبیانات  نتائج  أن   رغم    

  المستھدفة  الفئة  ضمن   اإلعالمیّة  للمساءلة تقییم عن و  للجدل مثیرة  تصورات عن  تكشف أنھا  إال  سوریا)،  في

  للتغییر  كمؤشر  اإلعالم  وسائل  مساءلة  حول  المتباینة  التّصورات  ھذه  )2014(  بیس  تُفسّر  اإلعالم.  وسائل من 

 عن   بحثا عندما  )2011وبیس(  مدانات  إلیھ توصّل الذي   االستنتاج یدعمُ   مّما  للصحافة.  عیاري الم  األساس  في

  دور  تعریف  إعادة  حول  سوریا  في  اإلعالم  وسائل  مساءلة  تتمحور  "  .2010  في  سوریا  في  اإلعالمیّة  المساءلة

  سیطرة  إلى  ذلك  عودوی  تي.الذا  التنظیم  إرساء  أو  الشفافیة  ممارسات  على  العمل من   أكثر  المجتمع  في  اإلعالم

  توخي یجب ذلك،  ومع  .)2(صعقود"  منذ سوریا في اإلعالم  وسائل  لعبتھ الذي   التعبئة  ودور  القویة  الدولة

  الیزال  ا.إحصائیً  الحجة ھذه مثل  لتبریر  الحالي بالسیاق  یتعلق   فیما  یكفي بما  دقیقا یكن  لم  االستبیان   ألن   الحذر

  خارج  اإلعالمیة  المساءلة  ممارسة في بدأت والتي  العملیة  ھذه  مثل  في الناشطة المنظمات  من  العدید یوجد

  داخل  الذین   إلى  اإلعالمیة  المساءلة  وممارسة  التفكیر  في  تجربتھا  لنقل  الالزمة  الكفاءة لدیھا  تكون   وقد  سوریا،

 .سوریا

عكس وضعھم االنتقالي بعد عقد من الصراع، وتعكس بشكل  یبدو أن نظرة المستجوبین للعوامل التمكینیة ت      

فسیاق    –ویمكن فھم ھذه العوامل بشكل أفضل بمقارنتھا بالعوامل المقیدة  أعم نظرتھم الكونیة الناتجة عنھ.

حالة   تولده  على ما  دلیال  العوامل التمكینیة  واحد. وتمثل  وفرصة في آن  تحدیًا  سوریا یمثل  الحرب في 

،  خالقة" [لتفادي عبارة "الفوضى الخالقة" المشحونة بالمعاني السیاسیة] عندما یھتز القارب "اإلضطرابات ال

وذلك لیس لمجرد كون الصحفیین في حالة بینیة، ولكن أیضا لوعیھم برغبة الناس في الحصول على معلومات  

ولیة كدعامة لنشر مزید وكما یبدو، فإن العوامل تدل على الحاجة إلى "طرف ثالث" مثل المنظمات الد واقعیة.

  .من الوعي والتمكین من أجل تحقیق ثقافة أكثر استجابة للمساءلة اإلعالمیة

  أُجبرت   وإذا  مستقر،  غیر  الوضع  یزال  ال  أوالً،   .تعمقا  أكثر  دراسة   بإجراء  نوصي  ملموسة،  تدابیر  اتخاذ  قبل    

  ومھاراتھا  وخبراتھا  معرفتھا  نشر  على  قدرتھا  تكون   أن   المحتمل  فمن   المنفى،  في  البقاء  على  المنفى  مبادرات

  بین   والتبادالت  الخطابات  على  اإلضافي  البحث  یركز  أن   یجب  وبالتالي،  محدودة.  سوریا  داخل  اإلعالم  لوسائل

 السوریة.   اإلعالمیة  المجاالت  مختلف  في  اإلعالم  ائلوس  مساءلة  مؤیدي 
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 كیف .اإلعالم مؤسسات داخل  یّةاإلعالم مساءلةال ممارسات  على ،آخر  يّ بحث  مجال  یركز  أن  یجب      

  ستجابةاال   آلیّات  وفّرون ی  وكیف  ذلك؟  إلى  وما  ھم ومصادر  تھمملكی  وھیكل  ھمعمل  إجراءات  في  الشفافیة  یضمنون 

  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  المكثف  والتواصل  التفاعل  ممارسات  فیھ  صبحتأ  الذي   الوقت  في  للجمھور.

  وقد  المؤسسي. الطابع من   مزید  إلضفاء  جاھدة  تسعى  ُربّما  التي  اإلعالم  وسائل  أعمال  جداول  على  مطروحة

  یتعرض  التي   والمضایقة   العنف  وضد  اإلعالم  وسائل  حریة  أجل  من   حالیًا  تناضل  التي   اإلعالمیة،   المراصد  تلعب

  كما  المستقبل. في  مھنیة معاییر وضع على  التفاوض عملیة في أقوى   دوًرا  اإلعالم، مجال في  العاملون  لھا

  وأیضا  األخبار  غرف  داخل  من   التفاعلیة  الممارسات  أي   الجانبین،  لكال  أعمق   تحلیل  بإجراء  أخرى   مرة  نوصي

 سوریا.  في  اإلعالمیة  المساءلة  مشھد عن   دقة  أكثر  بصورة  لتزویدنا  ،الخارج  من   اإلعالمیة  المساءلة  أنشطة
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