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 خالصة:

ترجع في الغالب إلى  1144يناير  41شك في أن الفوضى والصراعات والتوترات التي وصلت إليها تونس بعد ثورة  ما من       

 طاح بهريبًا. وحيث أن النظام المة متعددة األبعاد وأثرت على جميع القوى االجتماعية ومختلف القطاعات المهنية تقيأزمة أخالقية وقيم

 الفكرية وأنماطه السلوكية. بناهمعاييره و هتكلكنه  اله فقط،لم يسرق من المجتمع التونسي أمو

ل اإلعالم مسؤولية كبرى في تعميق األزمة الخانقة بين القوى االجتماعية المختلفة حم  " ي  يإن الوضع االنتقالي أو "ما بعد الثور

 ،  جعلت اإلعالم بمنزلة المتهم حتى نعتسية المتضاربة في غياب أو قصور الضوابط المهنية والمعايير األخالقيةواالتجاهات السيا

بسبب المحاوالت في هذا الصدد،  فتح الباب أمام انتقاد أداء وسائل اإلعالم التونسية والصحفيين التونسيين .. ممااإلعالم المضاد للثورةب

الصحفيون التونسيون  خاضظهور عدد من الهياكل المهنية والمنظمات المدنية المرتبطة بالمهنة الصحفية، و ،الصحفية للمهنة النقدية

 حرية الصحافة. دفاعا عن  إضرابا عاما ألول مرة في تاريخ المهنة الصحفية

في االعتبار سياقات وواقع البيئة من خالل أبعاد حاسمة تأخذ  كنموذج انتقالي لدراسة الوضع اإلعالمي التونسي الجديدنسعى من جانبنا 

 ربية ومتطلبات المعايير الدولية.اإلعالمية الع

   ي.اإلعالم قفالمو ،مجلس الصحافة  ، األنظمة اإلعالمية، التنظيم الذاتيالتنظيم  ، الديمقراطية اإلعالميةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

 

        There is no doubt that the chaos, conflicts and tensions that the Tunisian country reached after the 

January 14th, 2011 revolution were mostly due to a multi-dimensional value and moral crisis that 

affected almost all social forces and various professional sectors. As the ousted regime did not steal 

from Tunisian society only its public funds or manipulate its capabilities and wealth, but he also   

broke its standards, intellectual structures and behavioral patterns. 

The transitional or “post-revolutionary” situation holds the media a major responsibility in deepening 

the stifling crisis between the various social forces   and the conflicting political trends in the absence 

or shortcomings of professional controls and ethical standards.It is referred to as “shame media”,   

“counter-revolution media” Or the revolutionary reaction media "... laying the door open to criticism 

of the performance of the Tunisian media and Tunisian journalists. 

   Due to the self-critical attempts  of the press body  and the emergence of a number of professional 

structures and civil organizations related to the journalistic profession , the tunisian journalists fought 

for the first time in the history of the journalistic profession  for the freedom of  the press and  the 

setting of professional ethics and discipline in that field. 

We seek, on our part, to study the new Tunisian media situation through critical dimensions that take 

into account the contexts and reality of the Arab media environment and the requirements of 

international standards. 

 

Key words:  Media democracy, Auto regulation, Media Systems, The Court of Honor for the Press, 

Media press, press ombudsman  
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 مقدمة

أخالقية يرجع في غالبه إلى أزمة قيمية و  من فوضى وصراعات وتجاذبات 1144جانفي  41أن ما بلغته البالد التونسية بعد ثورة      

ت في مظاهرها شتى القوى االجتماعية ومختلف القطاعات المهنية تقريبا وبال استثناء ذلك أن النظام المطاح به لم متعددة األبعاد طال

يسرق من المجتمع التونسي من األموال العامة أو يتالعب بمقدرات البالد وثرواتها  قدر ضربه للمعايير واستهدافه للنماذج وهتكه 

ثل وهتكه ل لسيما الب نى الفكرية واألنماط السلوكية من خالل تمييعه لقطاع الثقافة وترهيفه لمجال .. ولرموزللمرجعيات وتبذيئه للم 

ما أفرز حالة تحنيط  واستخفافه بالمرجعيات الفكرية..  تدجينه للمنظومة اإلعالميةو خرجات المدرسة التونسية نوعياالتربية وإضعافه لم

ر ثقافي..، سقطت م ةفكري وتنميط سلوكي وتصح  واهترأت معها معايير  البورقيبي عه كل السقوف التي أسس لها مشروع الدولة األم 

ل  الدولة الوطنية الناشئة بعد االستقالل ومكتسباتها في حدودها الرمزية على  األقل. إن الوضع االنتقالي أو " المابعد ثوري" حم 

ف القوى االجتماعية  المتجاذبة  واالتجهات السياسية المتصارعة في اإلعالم مسؤولية كبرى في تعميق أبعاد األزمة الخانقة بين مختل

غياب أو نقائص الضوابط المهنية  والمعايير األخالقية بوصفه بأشنع النعوت من نحو"إعالم العار" واإلعالم البنفسجي" و"إعالم 

داء اإلعالم التونسي والصحفيين التونسيين رغم وضع فتح الباب للنقد بل واالنتقاد أل إعالم الردة الثورية".. الثورة المضادة أو

المحاوالت النقدية الذاتية من داخل الجسم الصحفي في ظل نشأة عدد من الهياكل المهنية والتنظيمات المدنية ذات الصلة بالمهنة 

يسمى " إعالما حكوميا " قبل هكذا إذن شهدت البالد التونسية محاوالت متهافتة لوضع اليد على اإلعالم العمومي الذي كان  الصحفية.

ج له من جهات حكومية، ‘الثورة بعد التشكيك في أدائه ومهنيته ومردوديته مع الترويج لخوصصته تجاوزا لثقله المادي حسب ما ر و 

ن محاولة ال تقل  خطورة عن تدخل جهات مالية لتوظيف اإلعالم رعاية لمصالحها وبحثا عن موقع متقدم مؤثر ومتقدم في المشهدي

وخاض الصحفيون التونسيين وألول مرة في تاريخ المهنة الصحفية خطوة نضالية غير مسبوقة بتنظيم إضرابين  اإلعالمي والسياسي..

وفي المقابل ارتفعت  عامين استجابت إليهما القواعد المهنية بشبه إجماع مطلق دفاعا عن الحريات ذات العالقة بحرية الصحافة.

يمية وحقوقية  تطالب بمراجعات ذاتية لواقع اإلعالم التونسي مع التفلت من كل مظاهر الضبط التي كانت أصوات أخرى مهنية وأكاد

وال  اوال مسموع اكل ذلك في سياق لم يكن دارج سببا في تركيع الصحفيين وتمهين كفاءاتهم وتهوين قدراتهم فيما مضى قبل الثورة..

  هنية واالنضباط إلى مواثيق شرفها..من قبيل تعزيز حضور األخالقيات المي واألوان من نحو التنظيم الذات قبل ذلك امألوف

االعتبار  بعيدا عن هذا االتجاه أو ذاك نسعى من جهتنا إلى دراسة الحالة اإلعالمية التونسية الجديدة من خالل أبعاد نقدية تأخذ في

ة  الحرفية واألخالقيات الصحفية في ضوء المواضعات القانونية إلعالمية العربية ومقتضيات المعايير الدوليسياقات وواقع البيئة ا

المقننين للمهنة الصحفية والممارسة اإلعالمية بعد الثورة ، وفي ظل حالة  441و 441الدولية والتشريعات الوطنية خاصة المرسومين 

 انتظاراتها .ومعاييرها و يمقراطية اإلعالميةوانعكاسات ذلك على مقتضيات الد "إدارة التنظيم وإرادة التنظيم الذاتي"التردد بين 

 

 الديمقراطية اإلعالمية -1

 الديمقراطية اإلعالمية  مفهوم -1.1

وتقوية خدمة البث العامة وتطوير اإلعالم البديل والصحافة العامة   مجموعة من األفكار التي تدعو إلى إصالحهي عبارة عن  

. والغرض المعلن منها هو خلق نظام إعالمي يقوم بإخبار وتمكين جميع المشاركة فيهما)والتي يطلق عليها أيًضا صحافة الشارع( و

أفراد المجتمع وتعزيز القيم الديمقراطية. وهي تعد منهًجا ليبراليًا لدراسات اإلعالم والذي يدعو إلى إصالح اإلعالم مع التركيز على 

 . ةالبديلو موميةئط الصحافة العومشاركة الجمهور من خالل استخدام ووسا النشر العامخدمة 
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باإلضافة إلى أن  4. تاوتركز الديمقراطية اإلعالمية على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتعزيز قدرات األفراد عبر نشر المعلوم

ويشير  يجب أن يتخلص من االرتهان إلى رأس المال والملكية الخاصة النظام اإلعالمي نفسه يجب أن يكون ديمقراطيًا في بنيته

مصطلح  الديمقراطية اإلعالمية أيًضا إلى الحركة االجتماعية الحديثة في العالم والتي تحاول أن تجعل وسائل اإلعالم الرئيسية أكثر 

 1 .مسؤولية في خدماتها االتصالية والبالغية تجاه الجمهور

 في عالقة الديمقراطية باإلعالم -0.1

الفرصة لعديد المواطنين بمواجهة النزاعات السياسية واالجتماعية والتعامل  ظام الديمقراطيفي الن تتيح وسائل اإلعالم الجماهيرية

الخالفية في  المسائل تلكمعالجة  المتنازعة، من أجل معارضةالحكومية والجتماعية واالاألطراف عليها من قبل ضوًء ال عبر إلقاء معها

وسائل اإلعالم  من صحافة مكتوبة وإذاعة وتلفزيون. واألكيد أن غياب عبر منابر وسائل اإلعالم الجماهرية المجتمع الواحد

ومن ثم إذا . ياإلعالم التعبير والصحافة والنشرحرية  الذي تؤمنه العلنيالديمقراطي  ويلغي النقاشالجماهيرية خطر أن يبقى الخالف 

بشكل  بين مختلف القوىالتوفيق  م هو الكفيل بدورفإن اإلعالسلمنا بأن الديمقراطية هي ممارسة الحكم عبر المعارضة في الرأي، 

وسائل اإلعالم في ممارسة أدوار النقد والرقابة، إذ دونما قد يكشف اإلعالم مخالفة قانونية أو دستورية، كما أن مقدرة اإلعالم ف عقالني.

قى وسائل اإلعالم خارج الحدث الذي تقوم ال تبفي العادة و 3والنشاط الفكري في المجتمع.أرأي العام أو تشكيل لل اتحريلضمان ال 

ر المجتمع. إذن فيمكنها كممثل اجتماعي ،بتغطيته مهما كانت وجهات نظرها عالوةً على ذلك، ال يمكن إغفال  1أن تحدد طريقة تطو 

في ظل تعاونها  يق بشأنهاالدور الذي تلعبه الصحافة الفعالة واستخدام المعلومات في إستراتيجيات منع الجرائم والحد من حدوثها والتحق

، فكمية المعلومات التي يحصل عليها ضباط الشرطة أثناء قيامهم بعملهم كبيرة بشكل مع األجهزة األمنية بالمجتمعات الديمقراطية

دير ج 1، وتقدم خدمة للصحافة التي تساهم في إنارة الرأي العام بتجاوزات وخرق القواعد القانونية للمنظومة الديمقراطية.ملحوظ

بالذكر في هذا السياق أن احترام استقالل وسائل اإلعالم المختلفة تم تكريسه ، واالعتراف بالحق األساسي في ممارسة حرية الصحافة 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  وغيرها من االتفاقيات والصكوك األممية على غرار العهدين الدوليين التوأمين  41ضمن  المادة 

 . 4111للعام 

 حدود الديمقراطية والحرية في األنظمة اإلعالمية الخمسة في العالم   -3.1

حرية ضمن تلك النظم الخاضعة أخالقيات المهنة الصحفية بالنظم الصحفية واإلعالمية  في العالم معيار الو ترتبط المهنية اإلعالمية 

 1.تقسيمات تربط بين اإلعالم وطبيعة النظام السياسي في الدولة إلى 

                                                 
، بغداد العراقية، جامعةال، دراسة في العالقة بين الديمقراطية واإلعالم، كلية اإلعالم، تصالالديمقراطية واإلعالم واال(، حسين علي إبراهيم)الفالحي،   -1 

4112. 

2 - Exoo ،Calvin F. (2010). The Pen and the Sword: Press, War, and Terror in the 21st Century. California: Sage Publications. Pp1-4-
 ISBN 978-1-4129-5360-3.  

  /HDIUMEDAIDEMOC/#.VQAZPZRHTTP://GHAZAYEL.COM  -ةموقع مج   -( مصري)جمال   - 3

 .1141اطلع عليه في أكتوبر  ،  http://www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/207.htm- ،واشنطن -إلمام الشيرازي الدولي للدراساتمعهد ا - 1
5 - Louise Cooke, "Police and media relations in an era of freedom of information", "Policing and Society", 

December 2009. Retrieved 10 March 2011. 

، اطلع عليه في  10/14/6411نشر في:   http://a3wadqash.com/?p=425 ، موقع أعواد قش،الرقابة اإلعالمية في العالم العربي(، عمر)داوودي  -6 

 .4112أكتوبر 

http://www.ajrsp.com/
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http://ghazayel.com/medaidemoc/#.VqAZPZrhDIU
http://www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/207.htm
http://ehis.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?hid=116&sid=49871b7e-64e6-49ed-94eb-55fc353a9771@sessionmgr111&vid=6
http://a3wadqash.com/?p=425
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 خمسة نظم رئيسية هي:في العالم إلى  واالتصالية النظم الصحفية واإلعالمية ويمكن تقسيم 

 

وهو يقوم  هذا النظام الصحافة لتضخيم سيطرة الدولة والدفاع عن مصالح الجماعة الحاكمة يستخدمو أوال: النظام الصحفي الشمولي: 

وفرض تبعيتها وانقيادها عبر الدعاية  التشكيك في الجماهير وقدراتها مع  تسلطةللطبقة المعلى توجيهات نخبوية تنتمي بالوالء المطلق 

 اإلعالمية والقصف اإلعالمي. 

الطبقة العاملة في هذا النظام على وسائل اإلعالم ويعمل اإلعالميون  نظريا وقانونيا تسيطر ثانيا: النظام الصحفي الشيوعي:

الص وتفان، كما تحظر المكلية الفردية لوسائل اإلعالم، ويفرض المجتمع رقابة قبلية والصحفيون على خدمة مصالح هذه الطبقة بإخ

ويتعرض الصحفيين اللبراليين وأنصار الرأسمالية إلى التتبعات وقيود قانونية لمنع نشر أية معلومات أو أفكار ضد الشيوعية، 

 . بسبب تهم العمالة ومعادة الشيوعيةعقوبات وال والتضييقات

والرقابة القبلية أو الالحقة على وسائل  قيودال ورفعالسوق  منطقيجسد  نظام تحرري : وهوالنظام الصحفي اللبرالي الرأسماليثالثا: 

وسائل اإلعالم األشخاص ل يتيح ملكيةواإلعالم، كما أن سوق الصحافة  الشأن الصحافيوعدم تدخل الدولة في  اإلعالم والنشر والبث

 في بحثهاطموحات الرأسمالية قطيعته مع طموح الجماهير بل استجابته ل بيد رأس المال الميديا تركز مخاطرب عالمجتمهذا النظام  ويهدد

 على حساب المجتمعات التي تعيش فيها. والتحكم في الوضع السياسيالنفوذ واالحتكار على

غير مكتوب بين كل مهنة  اجتماعي عقد لى تصورع التعاقدي هذا النظام يقوم: ولية المجتمعية لوسائل اإلعالمرابعا: نظام المِسؤ 

هذه المهنة وممارسيها في مقابل خدمتهم للمجتمع وعدم التسبب في الضرر له، وأن حرية الصحافة لالمجتمع  قصد حمايةوالمجتمع، 

 هي حقا طبيعيا لألفراد وامتياز مجتمعي منح على أساس أن تشكل فائدة للمجتمع. 

: يعتبر هذا النظام هو أحدث النظم اإلعالمية النامية حاليا في العالم، وهو تطور لنظام المسؤولية يموقراطيةخامسا: نظام المشاركة الد

في بداية األلفية  ي واإلعالم البديل والتشاركيالمجتمعية، وقد ظهر نتيجة انتشار ثقافة حقوق اإلنسان وتطور وسائل التواصل االجتماع

 7.علومات وامتالك األفراد لوسائل اتصالية تحولت إلى وسائل إعالمية محدودة الجمهورالثالثة، وتنامي ظاهرة تدفق الم

 

 حدود الديمقراطية والحرية في األنظمة اإلعالمية العربية -4.1

 من أسوأ األرصدة المنظمة العربية لحرية الصحافةحسب مسح أجرته  لحريات الصحفية في العالم العربييبقى السجل العربي ل  

قبل اندالع ما يعرف بالربيع  خاصة  اوت كبير مساحة الحرية المتاحة للصحفيين واإلعالم وحرية التعبير والرأي بشكل عاموبتف

حة نسبيا، مثل: مصر والمغرب ولبنان واألردن وفلسطين، بينما هناك دول نفتفهناك الدول التي توجد فيها أنظمة إعالمية م  .العربي

. وبين هاتين المجموعتين توجد دول عربية ذات ..سبيا، مثل: ليبيا وسورية والسودان وتونس وسلطنة عمانذات أنظمة إعالمية مغلقة ن

غلقة مثل معظم دول الخليج واليمن وموريتانيا والجزائر. وهناك دول ذات أنظمة إعالمية ممزقة نحة والمنفتأنظمة إعالمية بين الم

ل في العراق وفي الصومال، حيث وقعت الصحافة ووسائل اإلعالم أسيرة لقوى طائفية تعكس الحال السياسي في بلدها، مثلما هو الحا

عموما  تعاني الصحافة العربية في هذه البلدان بشكل عام من التدخل السياسي 8 وقبلية تفرض سيطرتها بالقوة في هذا المضمار.

                                                 
 4114- أغسطس -كراسات صحفية وإعالمية، العدد الرابع، السنة األولى يوليو -: أساليب التنظيم الذاتي لإلعالميين وتأثيره على أخالقيات اإلعالم (د. محمد إبراهيم)بسيوني  -7

http://ahrij.ahram.org.eg/NewsContent/ 4112اطلع عليه في نوفمبر ، معهد األهرام اإلقليمي للصحافة. 

 .416ص، 1228، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، واإلعالم التنميةاالتصال بالجماهير بين التطويع و، (أحمد)بدر - 8

http://www.ajrsp.com/
http://ahrij.ahram.org.eg/NewsContent/
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فاإلساءة إلى دولة صديقة مثال:  1ت دول عربية أخرى.لألحزاب المحلية والجماعات الدينية ومن حكومات دولها، وكذلك من حكوما

تعتبر جريمة في قوانين الصحافة في معظم الدول العربية. هذا المسح اعتبر آنذاك زين العابدين بن علي بن علي واحدا من بين عشرة 

الحكومة، أما المطبوعات  وط تحريرها سياسةأعداء الصحافة لمراسلي بال حدود. كما أن جميع الصحف الرئيسية تتبع خط أأسو

. أما فيما يخص االنترنت لمن يبيعها أو يشتريها ، غالبا ما تكون محظورة أو مراقبةوغيرها ''اروغفيوول ''لوموند'' تي األجنبية كصحيف

الرقابة في ، وحتى الصحفيون لن يكون هروبهم من ، وتضييقا على المدونيننترنت في العالممراقبة لالفتعد تونس من أكثر البلدان 

 حينوسائل اإلعالم التقليدية إلى االنترنت سوى وقوعهم في مشاكل أخرى، ومضايقات ال مفر منها من قبل رجال الشرطة. و

غير  تونسالكثير من المراقبين اختيار  اعتبر حول مجتمع المعلومات 1111استضافت تونس القمة العالمية لمجتمع المعلومات عام 

فقد  أكد التقرير الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان تقريرها  41لحرية التعبير. ظام التونسيالن قمعل، نظرا مناسب

، استمرار صدارة تونس للدول العربية المعادية لحرية استخدام االنترنت كاشفا 1111الثاني عن حرية اإلنترنت في العالم العربي سنة 

لحجب التي تستعملها السلطات التونسية في حربها ضد حرية التعبير على الشبكة وذلك على الرغم النقاب عن أساليب القمع والتعتيم وا

 44من خدعة السطح البراق الذي تختفي وراءه تونس كتطبيقها لمبادئ الليبرالية واالقتصاد الحر والمكانة التي تعطيها تشريعاتها للمرأة.

تونسية التي أسهمت في مراجعة مشكلة الحرية في الصحافة التونسية وحريات التعبير هذه التضيقات كانت بين أسباب اندالع الثورة ال

واإلنترنيت وتوسع شبكة المجتمع المدني المدافع عن  المطبوعاتوالفكر والرأي بعد تخلي الدولة على أساليب الرقابة والتضييق على 

الدول العربية في مجال الحريات الصحفية في ظل نظام إعالمي  بين أفضل 1144جانفي  41هذه الحريات وبالتالي باتت تونس ما بعد 

 يسير في طريق اإلصالح يمكن تصنيفه بنظام إعالمي إنتقالي.

 نظرية  الديمقراطية اإلعالمية إرهاصات -5.1

تؤكد و .اإلعالم جاءت نشأة مفهوم الديمقراطية اإلعالمية استجابة إللغاء الضوابط التنظيمية بأسواق البث وتكثيف ملكية وسائل 

الديمقراطية اإلعالمية إلى أن ملكية الشركات والضغوط التجارية تؤثر على المحتوى اإلعالمي، مما يحد بشدة من نطاق األخبار 

قافية واآلراء والبرامج الترفيهية التي يتلقها المواطنون. وبالتالي، فهم ينادون بتوزيع أكثر عدالً للقاعدة االقتصادية واالجتماعية والث

 .والمعلوماتية واألمر الذي سيؤدي إلى مواطنين أكثر اطالًعا، وأيًضا إلى حوار سياسي مستنير ونموذجي بصورة أكبر

 أسس نظرية الديمقراطية اإلعالمية -5.1

 41تقوم نظرية  الديمقراطية اإلعالمية على المقومات العملية التالية: 

 .حالي بآخر يعمل ديمقراطيًا بدالً من أهدافه الربحيةضرورة استبدال نموذج اإلعالم التحرري ال  -

                                                 
 .124، ص 4110اإلشهار، الجزائر، المؤسسة الوطنية لالتصال النشر و ،رؤى في سوسيولوجيا االتصال التنموي، قضايا و(لبنى ) لطيف - 1

 .4112اطلع عليه في ديسمبر  ،05/12/2007نشر في  http://www.apfw.org  ،حال الحريات الصحفية في العالم العربي، المنظمة العربية لحرية الصحافة  إبراهيم نوار، - 41

11 -  Source: http://www Arab presse free dome Watch.htm (05-03-2008 نشر في    )   4112اطلع عليه في ديسمبر  

نشر في   - yassine222.wordpress.com ،المموقع تعليمي حول التنظيم الذاتي في اإلع، LE MEDIATEUR ،عالم ونظرية المشاركةديمقراطية اإل - 14

  . 4112، اطلع عليه في ديسمبر  4112/14/47/

http://www.ajrsp.com/
http://www.apfw.org/
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 .للمواطن الفرد ولجماعات األقليات حق الوصول إلى وسائل اإلعالم واستخدامها، طبقا لالحتياجات التي يحددونها بأنفسهم -

 .إن تنظيم وسائل اإلعالم ومحتواها ال ينبغي أن يكون خاضعا لسيطرة بيروقراطية حكومية مركزية -

 .توجد وسائل اإلعالم لخدمة جمهورها ال لخدمة المنظمات والمؤسسات التي تصدر عنها أو مهنييها أو متعامليها  -

 .دمج استخدام اإلعالم البديل في الخطاب اإلعالمي بتحويل الجمهور السلبي إلى مشاركين فاعلين -

 .تقوية خدمة البث العامة، وزيادة دور الصحافة العامة -

 .قليات والجماعات والمنظمات والتجمعات المحلية أن يكون لها وسائلها اإلعالمية خاصةمن حق األ -

شاركية أفضل من وسائل اإلعالم المهنية الضخمة التي ينساب مضمونها في اتجاه إن وسائل اإلعالم صغيرة الحجم التفاعلية والت   -

 .واحد

 .المهنيين إن االتصال واإلعالم أهم وأرقى  من أن يترك أداة بيد -

 إن استخدام وسائل اإلعالم العامة ينخرط وجوبا في تعزيز المثل الديمقراطية. -

 

 -des média   Condensation –ملكية وسائل اإلعالم  تركيزالديمقراطية اإلعالمية و -1.4

كية الخواص وملكية المؤسسات وملكية رغم تعدد أنماط ملكية وسائل اإلعالم في األنظمة الديمقراطية في العالم بين ملكية الدولة ومل

أو الملكية التعاونية، فإن كل هذه األنماط أدت على صعيد الممارسات وحسب التجارب العالمية إلى  ضد الصحفييناالجمعيات وملكية تع

تجاه  اإلسبانية، أواعلى غرار التجربتين الروسية و في اتجاه التحرر من سيطرة الدولة محاوالت السيطرة على ملكية وسائل اإلعالم،

في العالم الديمقراطي  العموميةهيكلية وسائل اإلعالم على غرار التجربة الفرنسية، فإن التحرر من سيطرة االحتكار الرأسمالي 

تقوم سياسات  إذ غالبا ما 43الصحافة الحرة.وللمثل الديمقراطية  امعاكس اتخذ اتجاها اكمؤسسات ربحية طريق الموصوف بالعالم الحر

تركيز ملكية الوسائل اإلعالمية في سياقات تشجيعها إلغاء الضوابط  condensationالحكومات الديمقراطية على تشجيع تكثيف 

إلى إزالة غالبية قوانين  4111في الواليات المتحدة مثال أدى قانون االتصاالت لعام ووالقيود وسياسات التجارة الليبرالية الجديدة. 

 .محطة إذاعية 1111وتم شراء ما يزيد عن  41انت سارية ما أدى إلى عمليات دمج هائلة في صناعة االتصاالت.ملكية اإلعالم التي ك

كيانات خاصة كبيرة. وتعرف هذه المنظمات في الواليات المتحدة ل لقد شهدت العقود العديدة الماضية تركيًزا متزايًدا لملكية اإلعالم

وتايم وارنر /وفياكوم/ وسي بي  /ونيوز كوربوريشن /وشركة والت ديزني/ جنرال إلكتريك :وتتضمن  (Big 6)باسم العظماء الست

إلى انخفاض عدد األصوات  يؤدي حتما غالبية وسائل اإلعالم لتكتالت شركات وطنية الذي يركزمنهٌج ال هذاو 41 كوربوريشن.. إس

واآلراء التي تصل إلى الجمهور وزيادة في إضفاء سمة تجارية على األخبار والمعلومات وانخفاض نسبة التحقيقات الصحفية والتأكيد 

إن تركيز ملكية وسائل اإلعالم في أيدي  .الشحيح الترفيهية وتحقيق األرباح في مقابل الخطاب اإلخباريعلى البرامج المعلوماتية و

أدى إلى تضييق نطاق األصوات واآلراء التي يتم   -الديمقراطية اإلعالمية  أسسهو من و -والتكتالت القليل من المؤسسات التجارية

                                                 
برلين، ،المركز الديمقراطى العربى، التسيير االقتصادي والتدبير اإلداري والموارد البشرية للمؤسسات اإلعالمية ،صناعة اإلعالمالهواري)شيماء(،  - 12 

 .4141، اطلع عليه في جانفي 4117سبتمبر 7نشر في   https://democraticac.de/?p=48913 ألمانيا، 

 .4116يتراك للطباعة والنشر، القاهرة،إأمين سعيد عبد الغني: إدارة المؤسسات اإلعالمية في عصر اقتصاد المعرفة،  - 41 

المجلة العلمية لبحوث الصحافة، مجلة علمية ، مالمح وسبل المواجهة ، ربي بين التبعية واالختراق الثقافي،أزمة اإلعالم الع (عواطف) عبد الرحمن -10 

 .4111مارس  –/ يناير  4112محكمة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، المجلد األول، أكتوبر 

http://www.ajrsp.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2_%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2_%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84_(%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84_(%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9)
https://democraticac.de/?p=48913
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، حيث تعطي األولوية للبرامج المعلوماتية والترفيهية تجارية على األخبار والمعلوماتال غلبة الصبغة طرحها في وسائل اإلعالم

إجراء  عن كفاءةوسائل اإلعالم اإلخبارية  وتجريد .)المعلوإمتاعية( وأخبار مشاهير الفنانين عن الخطاب اإلعالمي اإلخباري

ولعل هذه الوضعية هي التي سقط فيها اإلعالم التونسي ولسيما اإلعالم  التحقيقات الصحفية والقيام بدورها كمراقب على مصالح العامة

وهو االسم  ة الحوار التونسيالمتركزة بيد مؤسسات إنتاج خاصة مثل شركات كاكتوس وأيت برود المنتجتان لبرامج القناالخاص 

المميز لقناة مناضلة وذات ترخيص جمعياتي بعد الثورة، قبل أن يفرط فيها مالكها األصلي الطاهر بن حسين إلى سامي الفهري بشروط 

والتسلوية إلى  الترويجية وريثة قناة التونسية وبرامجها لم يتم احترامها، القناة التي كانت مطاردة وممنوعة قبل الثورة أصبحت اليوم

  .البالغعلى قاعدة اإلثارة بدل اإلنارة والترفيه بدل  ضعيفة المضامين الثقافية غاية اإلسفاف تبقى

 

 الديمقراطية اإلعالمية والميديا الجديدة  -7.1

ادية والثقافية يرتبط مفهوم ديمقراطية اإلعالم مباشرة بحرية وسائل اإلعالم في التعبير عن قضايا المجتمع السياسية واالقتص

واالجتماعية باعتبارها األداة األساسية التي تضمن تحقيق تنفيذ حق الجمهور في المعرفة بمجريات األحداث، كما يرتبط هذا المفهوم 

لرأي بإتاحة الفرصة لكافة القوي الحية للتعبير عن أرائها في الشأن العام عبر الميديا، مع تفعيل المشاركة الجماهيرية والتواصل مع ا

حق االنتفاع مما  العام بشتى الوسائط والوسائل بحيث يتاح لألفراد والمؤسسات حق الرد والتصحيح في المعالجة اإلعالمية المقدمة،

استجاب حتما االتصالية  ومضامينها واالتصال الجديد ن تطور وسائل اإلعالمينتجه ويعرضه اإلعالم من رسائل متنوعة، على أ

تسهيل نمو ديمقراطية اإلعالم حيث إنها توفر محوريا فعاال في دورا  للمعلومات لشبكة العالميةل ذ كانإ حتياجات الجمهور.ل

لكل شخص مشاركة المعلومات على WEB يتيح الواب و لمستخدميها صوتًا ومنبًرا وإمكانية الوصول إلى وسيلة اإلنتاج اإلعالمي،

 .41قوة المحتملة لديمقراطية اإلعالمالفور دون حواجز لعمل إدخال عبر بنية تحتية مشتركة، وعادةً ما ينظر إليه كمثال لل

لقد سمح استخدام تقنيات شبكات التواصل االجتماعي الرقمية لترويج المعارضة واإلصالح السياسي يضفي مصداقية على نموذج 

حيث سمحت مواقع الميديا  الربيع العربي تعرف باسم في ما الديمقراطية اإلعالمية. ويتضح هذا في االحتجاجات واسعة النطاق 

ادل المعلومات وتنظيم للمواطنين بالتواصل سريًعا مع بعضهم البعض وتب /.. ويوتيوب / وتويتر / بوك فيس االجتماعية مثل

هكذا  نجاح هذه التظاهرات،إفي  الدور األهم فقط لها ةاالجتماعي الميديااالحتجاجات المناهضة لحكوماتهم. وبينما ال يمكن القول بأن 

 ومصر وليبيا واليمن.  في تونس ات سياسية ومجتمعية جذريةتغييردوًرا هاًما في إحالل  التموارد التكنواتصاليةلعبت 

 في نقد نظرية الديمقراطية اإلعالمية  -1.1

النظام، وحتى يعمل بشكل صحيح،  ها إال أن هذانقاد رغم أهمية نظرية الديمقراطية اإلعالمية في منوالها التشاركي والتفاعلي، يذهب 

فكار والمعلومات دل األاإلعالم وتبا صناعةيجب أن يفترض أن كل فرد في المجتمع يمكن تعليمه وقد يصبح عضًوا مشارًكا فعاالً في

المشاركة بصورة  فيهاعلى المواطنين  يصعبالتي تعاني من ارتفاع معدل األمية، بيد أن المجتمعات . وصناعة المضامين اإلعالمية

 فبدالً من تعزيز المثل الديمقراطية،بحيث تكون النتائج عكسية، . التعديل والتغيير االجتماعيفي اإلعالم و فاعلة

                                                 
ديسمبر  0، برلين، ألمانيا، نشر فيالمركز الديمقراطى العربى ، التشاركية اإلعالم الجواري والميديا الجديدة في مقاربة الديمقراطيةالفياللي )ليلى(،  - 16

4112. 

http://www.ajrsp.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
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تكتفي دنيا رك بفعالية في خلق اإلعالم، وطبقاتعليا تشا اتطبق يعزز الطبقية اإلعالمية بظهوريمزق المجتمع و لك فيقد يتسبب ذ 

نانسي ''. وقد يسلك ذلك ضمن ما صدر عن لتالعب بالمعلومات أو التحيز اإلعالميينجم عنه المغالطات اإلعالمية وا، مما باالستهالك

  بتوضيح التباينات الفردية. يتصلالهابرماسي فيما للمجال العام  '' من نقدفرايزر

فبالرغم من أن المنافذ  ،دمج دور الصحفيين والصحافة التقليدية في نطاق الديمقراطية اإلعالمية شكالية أخرى تطرأ عند محاوالتإ

ب مكثف وكذلك ميثاق أخالقي ألفراد، فإن الصحفيين الذين يقومون بتوظيفهم يخضعون لتدريل مجاالت خاصةهي  االتصالية الجديدة

صارم عند تقديم األخبار والمعلومات للجمهور. وألن الديمقراطية اإلعالمية تعتمد بصورة كبيرة على الصحافة العامة والصحافة 

ساوية. ولن ومشاركة المواطنين، فهناك احتمال أن ينظر الجمهور لجميع المعلومات المتبادلة على أنها مت )الميديا االجتماعية( البديلة

 يؤثر ذلك بالسلب على وكالة الفرد في مجتمع ديمقراطي فقط بل سيتعارض مع فكرة الصحافة الحرة التي تهدف إلى توعية الجمهور. 

 ديمقراطية اإلعالم في التنظيم الذاتي  -1.1

رطة اإلعالم بدعم آليات التنظيم شروط دمق الدكتور الصادق الحمامي يضبط الباحث األكاديمي التونسي في علوم اإلعالم واالتصال

 أهمها في نظره. والذاتي 

 

 مجلس الصحافة -1.9.1

يمث ل مجلس الصحافة اآللية التنظيمية التي تضمن للجمهور الحق  في جودة األخبار ألنها تشير إلى مسؤولية الصحفيين أمام المجتمع 

عام  في العالم قد رأت النور المجالس الصحفية أول تجربة وقد كانتمن خالل قبولهم الطوعي بالمساءلة عبر اليات مستقلة ومحايدة. 

ثم انتشرت مجالس  ''، ومن Court of Honour for the Press The'' في السويد التي شهدت ظهور أول مجلس للصحافة 4141

هيئة جماعية مستقل ة '' :فة على أنهاليونسكو مجلس الصحالم الديمقراطي باستثناء فرنسا. وتعرف منظمة الصحافة في أوروبا وفي العا

المؤس سات اإلعالمية أو المتصلة بتجاوزات  خاصة بمعالجة شكاوى المواطنين ضدعن السلطة السياسية، مهمتها اتخاذ القرارات ال

ومن مهامه بين الصحفيين والمؤس سات اإلعالمية من جهة والمواطنين من جهة أخرى.  توفيقي مهم . ويقوم المجلس بدور''الصحفيين

واقتراح تعديالت  ،أيضا رصد اتجاهات الرأي العام حول الصحافة والصحفيين في المجتمع ووضع معايير السلوك األخالقي للصحفيين

لتطوير مواثيق أخالقية. تتمثل إذن مهمة مجلس الصحافة األساسية في قبول شكاوى المواطنين والتأكد من أنها تندرج ضمن إطار 

، كما يرصد مجلس حفي. ويقوم المجلس بدور الوسيط بين الشاكي من جهة أولى والمؤس سة اإلعالمية من جهة ثانيةميثاق الشرف الص

التنظيمية والقانونية  المرجعياتإلى  استنادالصحافة كل االنتهاكات التي تقوم بها المؤس سات اإلعالمية والصحفيون للمبادئ األخالقية ا

  . ، والدفاع عن حرية التعبير والصحافةاإلنصافو ، المساءلة،مبدأى أساس عل للمهنة الصحفية واألخالقية

 

     (press ombudsman / médiateur ) الوسيط أو الموفق اإلعالمي  -1.9.1

 أو اإلعالمي هو الموفق الصحفي ، ذلك أنالقرن العشرين اتبداي فياستحدثت في المؤس سات اإلعالمية  الموفق اإلعالمي هي خطة 

 ردود الصحفيين عليها يعرضعلى الصحفيين وبعد عرضها  همومالحظات الجمهور وسيط بين الجمهور وهيئة التحرير يتلق ى شكاوى

 .وموقف المؤسسة اإلعالمية إزاء تلك الشكاوى

http://www.ajrsp.com/
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مية في مجال الوساطة أنضج التجارب العالمن وتعتبر تجربة صحيفة لوموند الفرنسية والغارديان البريطانية وبوليتكان الدنماركي ة  

تظم موفقين من العالم الديمقراطي الذي تتوفر  جمعية عالمية عبر عالموينتظم الموفقون الصحفيون في ال .اإلعالمية والتوفيق الصحفي

 ،العربية والتنظيم الذاتي والشفافية بالمؤسسات اإلعالمية  تأكيدا لضعف آليات المساءلة فيه مثل هذه الخطة باستثناء العالم العربي

اتخذت بعض المؤسسات  ما بعد الثورة . وفي تونسOno / ombudsmen news organizationsــب اختصارا المنظمة تعرفو

خطة الموفق والوسيط اإلعالمي في ظل غياب هذه الخطة حاليا صلب المؤسسات اإلعالمية  االتصالية واإلعالمية والصحفية الخاصة

 47العمومية.

 " اإلعالميةديمقراطية نظرية "المشاركة اللحرية "و"المسؤولية االجتماعية" إلى من نظريتي"ا -12.1

جاه سبقتها زمنيا أربع نظريات كات -هي األحدث بين النظريات اإلعالم الخمسة في العالم وأصعبها تحديدا، فقد برزت هذه النظرية     

إيجابي نحو ضرورة وجود أشكال جديدة في تنظيم وسائل اإلعالم، فالنظرية قامت كرد فعل مضاد للطابع التجاري واالحتكاري 

التحرر من وهم األحزاب والنظام البرلماني الديمقراطي في المجتمعات الغربية  عنإلعالم المملوكة ملكية خاصة، تعبيرا لوسائل ا

األقليات والقوى الضعيفة في هذه المجتمعات، وتنطوي هذه النظرية على أفكار معادية  لساحة ومتجاهالوالذي أصبح مسيطرا على ا

والذي فشل في توفير فرص عاجلة لألفراد واألقليات في  ،الذي يتسم بالتنظيم المعقد والمركزية الشديدة ،لنظرية المجتمع الجماهيري

فاشلة بسبب خضوعها العتبارات السوق التي  نظريةكالصحافة الحرة  فإن النظريةوحسب هذه  .التعبير عن اهتماماتها ومشكالتها

مة بسبب ارتباطها بمركزية الدولة، وحسب أيضا أن نظرية المسؤولية االجتماعية غير مالئ تعتبرتجردها أو تفرغها من محتواها، كما 

ت إعالمية تمارس سيطرتها من مراكز قوى في المجتمع، وفشلت فإن التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم لم يمنع ظهور مؤسسا هذه النظرية

يمكن التأكيد على أنه إذا كان القهر  في هذا المستوىو .في مهمتها وهي تلبية االحتياجات اليومية للمواطنين أو المتلقين لوسائل اإلعالم

ر لثورات الشعوب،  ل  يئفإن اإلعالم الحر والمستقل هو الذي يهالسياسي واالجتماعي ألنظمة االستبداد واالستغالل هو المفج  ويعج 

 .48بإنجازها

 التحوالت الديمقراطية اإلعالم و -11.1

من شك أن لوسائل اإلعالم دور فاعل في تشكيل سياق اإلصالح  ما إذ 41تعطي لإلعالم أدواًرا محددة في مرحلة التحول الديمقراطي،  

 األدوار واألشكال المميزة ل اإلعالم في عملية اإلصالح السياسي والديمقراطي على السياسي في المجتمعات ويتوقف إسهام ودور وسائ

تعزيز قيم المشاركة من جهة تعدد اآلراء واالتجاهات داخل هذه المؤسسات، ومن جهة ، بها تلك الوسائل في المجتمع وحجم الحرياتل

الذي تعمل في ظله، ودرجة الحرية التي تتمتع بها داخل البناء  رتبط بفلسفة النظام السياسيالمصنع القرار السياسي، في السياسية 

لعبت ثورات ما يعرف بالربيع العربي دوًرا مهًما وحاسًما في زعزعة أركان النظام اإلعالمي العربي خالل العقد لقد   .11االجتماعي

واالحتقان االجتماعي منذ مطلع ذلك العقد، األخير، وتجلى ذلك بوضوح أكبر في البلدان التي تفجرت فيها عوامل الحراك السياسي 

                                                 

 . 6142جانفي  41الصحافة التونسية، ، أفكار حول التنظيم الديمقراطي للصحافة التونسية، (صادق)الحمامي    - 47 
 .1141اطلع عليه في  ديسمبر  ،  http://studies.aljazeera.net/issues/2013/03/20  ، نشر في  كلية اإلعالم بجامعة القاهرة - (صفوت) ،العالم - 48

41 - Goran , Hyden, and Charles Okigbo , “ The media and the Two waves of Democracy ; in media and democracy in Africa ” , G. Hyden 
,M. Leslie and F.F Ogudimu , (e.ds ) ( New Brunswick , N, J: Transaction Publishers, 2002) pp29-50.  

20 Shelton Gunaratne. “ Democracy , Journalism and Systems Perspectives From East and West “ , inx , Hao and S.K , Data Ray (eds  ), issues and 
challenges in Asian Journalism , (Singapora: Marshall Cauendish , 20006 ) pp 1-24 

http://www.ajrsp.com/
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وربما تكون مصر وتونس واليمن من أبرز تلك البلدان، فقد سمحت ظروف الهامش الديمقراطي والحريات النسبية المتاحة لديها بتحفيز 

ابت اإلعالم في التمرد على ثو (New Media) الصحافة والفضائيات الخاصة، وتوظيف أدوات ما صار ي عرف باإلعالم الجديد

وهو األمر الذي يفسر المكانة البارزة التي تحتلها شعارات حرية الصحافة  الرسمي، وتحرير قطاعات واسعة من الجمهور من سطوته.

واإلعالم ضمن مطالب الحراك الثوري واإلصالحي في عموم الوطن العربي، وحرص القوى والحركات السياسية على استثمار 

وتؤكد  أدبيات العلوم السياسية أنه ال توجد نظرية علمية شاملة  14وتكنولوجيا االتصال على المستوى الكوني. معطيات ثورة المعلومات

إلعالم المنخرط في ودقيقة توضح وتشرح طبيعة الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في عملية التحول الديمقراطي، بل إنها تعطي ل

حماية مكاسب التغيير الديمقراطي وتطويرها"، لرية العمل السياسي اإلصالحي والتوعوي، "عملية التغيير، دوًرا أساسيًا في استمرا

البلدان العربية والسيما بلدان ما يعرف بالربيع العربي، لذلك يقتضي والصعوبات التي تحول دون نجاحها، بوكشف جميع المعوقات 

، عمالً إعالميًا محترفًا يعيد صياغة وإعداد وتقديم مواقف المواطنين، بناء الرسالة اإلعالمية المرافقة لعملية االنتقال الديمقراطي

  11للرأي العام.واالتجاهات العامة 

 بدائل الديمقراطية اإلعالمية في  -10.1

إلعالم أثمرت الديمقراطية اإلعالمية نماذج من اإلعالم الجديد أو الميديا الجديدة على غرار اإلعالم المجتمعي  أو اإلعالم الحر أو ا

المستقل أو اإلعالم البديل  أو ما اصطلح عليه بصحافة المواطنة أو الميديا اإلجتماعية  .. وغالبها استفاد اليوم من اإلحداثات 

 .المتجددةواالبتكارات التكنواتصالية 

 اإلعالم البديل  -1.10.1

مكونات العديد من الأحد   صحافة الرأي، وتعتبر حكومةوسائل اإلعالم التي تمثل بدائل لإلعالم التجاري أو المملوك لل ويقصد بها

  ."لتفضل بعض وسائل اإلعالم اآلن استخدام مصطلح "مستقل" عن مصطلح "بديو ،الوسائل البديلة

  الحر أو اإلعالم الشعبي وسائل اإلعالم المجتمعية -0.10.1

وسائل اإلعالم  الممثلة لما يعرف بــ ''النائشة في إطار نشاطات قوى المجتمع المدني العضوي والوظيفي  وسائل اإلعالم المجتمعية

التي ينشئها المجتمع  تصاليةوالوسائط االية لوسائل اإلعالما، ونعني بها 13 "نظريا "اتصاالت المجتمعويطلق عليها  الحرة''

، سواء كان مجتمًعا جغرافيًا أو ويتحكم فيها من تلقاء ذاته دونما وصايات أو توجيهات من مؤسسات الحكم ودوائر القرار الديمقراطي

                                                 

االئتالف الوطني لحرية اإلعالم نموذًجا، ورقة عمل مقدمة لبرنامج "بناء القدرات والنهوض بالمعرفة" لشباب –رجائي ، دور اإلعالم في التحول الديمقراطي المجتمع المدني داعًما( الميرغني ) -14  
 .6144يوليو/تموز 41/64الليبيين: القاهرة من  الصحفيين

جامعة فيالدلفيا، ثقافة التغيير: األبعاد الفكرية والعوامل والتمثالت ) المملكة  41قوي بوحنية، عصام بن الشيخ، الرسالة اإلعالمية العربية "التغييرية": المضامين والرؤى، المؤتمر الدولي الـ   -8 
 .(6146ين الثاني نوفمبر/تشر 8 –2األردنية: 

 " AKBF"إذاعة باسيفيكا المملوكة لـ "لويس هيل".  ، وأشهرها 1216إذاعة مجتمع إلى مؤسسات إذاعات الهواة التي تشكلت عام أول  نشأةيعود تاريخ  -42 

 .الخيريةالمؤسسات دعم ن ويالمستمع ، وكان مصدر تمويلها األساسي مساعدات1222عام  هابثت كاليفورنيا، بدأ من ركليابب
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التجارية أو  التابعة لجهات مجتمًعا ذا شخصية اعتبارية أو مصالح. وتعد وسائل اإلعالم المجتمعية شكالً مختلفًا عن وسائل اإلعالم

في إنتاج  ون ضمني لمشاركة المجتمع المدني، بوصفها مك  مؤسسات الدولة أو اإلذاعات المرفق العام وسائل اإلعالم التي تديرها

من   يبقى جهاز الراديو أوسع جهاز اتصالي انتشاًرا في العالم فعالية النخفاض التكاليف ولبلوغ السواد األعظم .مضامين الميديا

المجتمعات الفقيرة والفئات المفقرة في العالم والتواصل معها، وأفضل نموذج تونسي قائم بالصدد هو إذاعة ''كلمة التونسية'' لصاحبته 

الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين، الذي كان يبث عبر اإلنترنيت ويخصص الحيز األوسع في اهتماماته لصراع المعارضة التونسية 

هجر مع النظام القائم، وقد تعرض هذا الوعاء اإلذاعي البديل إلى صعوبات جمة لما انتقل للبث عبر موجات التضمين بالداخل والم

 األمريكية الواليات المتحدةوسيلة إعالمية مجتمعية تلفزية عامة نشأت ب ''تعتبر أول ، لتضطر من ثمة إلى بيعه. تلفزياFMالترددي 

وظلت على مدى إدارة الغرفة التجارية  بمبادرة من بمدينة ديل من والية فيرجينيا األمريكية 4118محطة تليفزيون عام أطلق عام 

 .ضعف اإلمكاناتالمعدات ونقص التمويل و صعوباتنتيجة  لذلك اضطرت إلى إيقاف بثها تجارية إعالنات ماتقدم برامجها دونعامين 

أما  .االحتكاريةب الموصومة العامة التلفزية ا على مرجعية انتقاد نظام الخدمةأما في أوروبا فقد نشأ تلفزيون وإذاعة المجتمع في أوروب

ي'' في أمريك الالتينية فتعتبر إذاعة "عمال مناجم بوليفيا" المنبعثة في أربعينيات القرن العشرين، من تأسيس ''اتحاد عمال المناجم المحل

عربيا وتحديدا بالمشهد التونسي، نشأت بتونس ما بعد  .التحررية عليم والثقافةلمقاومة والتوصوتا ل إعالمية شعبية وسيلةل نموذجا مميزا

قبل الثورة على نحو  خارج البالد حتى أو ،لنائشةاإلذاعات الجمعياتية ا هاعلى غرار الثورة فضاءات إعالمية شعبية وجمعياتية بديلة

تحت نفس المعاناة ليضطر لبيع البقدونس  دني الطاهر بن حسين''قناة الحوار التونسي'' لصاحبها الناشط اإلعالمي والسياسي والم

هي قناة مناضلة أسهمت إلى حدود كبيرة إلى تعرية جرائم النظام وممارساته وللعلم ، رمزيا دعما لتمويل القناة قبل غلقها وبيعها

.. على أنه ال عالقة ا سرا في بيوتهم فضائياقبل الثورة كانت تبث لمدة ساعتين من إيطاليا ويضطر الجمهور التونسي لمتابعته بالداخل

، والتي اشتراها سامي الفهري من الطاهر بن حسين في أعقاب الثورة موالتي تحمل ذات االسم الي مضامين وأهدافا بتلك لتلك القناة

، ة وتبذئة مضامينهالتتحول إلى منصة أقرب إلى تلفزيون الواقع وتلفزيونات المهمالت وذلك ضربا لرمزيتها التارخية المناضل

وهي الهيئة التعديلية المستقلة  تقع على الهايكا اليوم القانونية المسؤوليةعلى أن  المفضوحة. التأثيرات التجاريةو وتعامالتها السوقية،

ئة لحاجيات المجتمعجمعياتية لتستحيل إلى قناة تجارية ذات مضامين رخصتها ببيع قناة  قانونا  كيف تسمحو رسميا،  مبذ 

على أنه في ظل االنفجار االتصالي العولمي تبقى تقنية اإلنترنت أهم قوة للديمقراطية والمشاركة اإلعالمية تفترض ما .وإشباعاته

. على أن المسؤولية اليوم 11 ةالمحلي اتالعالقة المباشرة بين التقنية ونمو المجتمعاألقدر تأثيرا على يعرف بـ"الديمقراطية اإللكترونية" 

قانونا ببيع قناة رخصتها جمعياتية لتستحيل إلى قناة   ية تقع على الهايكا وهي الهيئة التعديلية المستقلة رسميا، وكيف تسمحالقانون

ئة لحاجيات المجتمع وإشباعاته. على أنه في ظل االنفجار االتصالي العولمي تبقى تقنية اإلنترنت أهم قوة  تجارية ذات مضامين مبذ 

كة اإلعالمية تفترض ما يعرف بـ"الديمقراطية اإللكترونية" األقدر تأثيرا على العالقة المباشرة بين التقنية ونمو للديمقراطية والمشار

المجتمعات المحلية، تلك العتبة االتصالية المعولمة فتحت الباب للميديا والوسائط لتشتمل جملة وسائل اإلعالم الجماهيري  على غرار 

 والتدوينات رويج المقاالت اإلخبارية واالفتتاحيات والصور والفيديوهات والتسجيالت الصوتية والبياناتالصحف والتلفاز والراديو لت

 ،المبثوثة على منصات الشبكة العنكبوتية

                                                 

24  - Riismandel, Paul “About Grassroots and Community Media” September 1996. Retrieved 2013-04-30. 

 

http://www.ajrsp.com/
http://web.archive.org/web/20081006211953/http:/www.mediageek.org/rfc/media.html
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تجلياتها ومنصاتها بمختلف و (new media) المشكلة للميديا الجديدة وفي ظل هذا الوسيط الشبكي نشأت الظاهرة االتصالية الشهيرة  

(، و''اإلعالم participatory journalismالمعروفة بـمصطلحات متنوعة من قبيل ''الصحافة التشاركية'' ) شتقاقاتهاوا

 street(، و''صحافة الشارع'' )grassroots journalism'' )أو المدنية (، و''الصحافة الشعبيةdimocratic mediaالديمقراطي'')

journalism(''و''اإلعالم البديل ،)alternative media( ''و''اإلعالم مفتوح المصادر ،)open-source media،)  إلى غير ذلك

وبخاصة تلك  والمنظرين لها والسوسيواتصالية ن في هذه الظاهرة اإلعالميةاستخدمها الباحثو من التسميات والمصطلحات التي

ات والمواقع الحرة على تعرية الواقع وتنعتق من اإلعالم ،  حيث تشتغل هذه المنص(social media)الناشطة عبر الميديا االجتماعية 

والحكومي للنقاش العام في موضوعات مسكوت عنها أو معتمة كالفقر والبطالة ومشاكل التعليم والسياسات والساسة الرسمي والعمومي 

بالربيع العربي، في النشر  وهذا الصنف من االإعالم البديل هو الذي يقف قطعا وراء ما يعرفوغيرها وبروح وعمق مجتمعي، 

التي انطلقت  والتعميم إلرهاصات ما قبل الثورات العربية وأوضاع الشعوب والعربية ومنتهيات تلك المتغيرات السياسية والميدانية

 11 .1144جانفي  41ديسمبر و 47موجتها األولى من تونس ما بين 

 Régulationنظيم  ات التّ تزاملمهن الّصحافة وا -2

سؤال الرئيسي المتعلق بتنظيم اإلعالم في مجتمع ديمقراطي يتصل باألهداف والغايات، أي ما هو الهدف من تنظيم اإلعالم أو يبقى ال

  التنظيم الذاتي؟ الجهات واآلليات: ما هو اإلطار المؤسسي واألساس القانوني لتنظيم اإلعالم أو التنظيم الذاتي لإلعالم؟

 :و التعديلتعريف التنظيم أو الضبط أ -1.0

على أنها كافة األنشطة التي تقوم بها الدولة بهدف التأثير في السلوك االجتماعي أو االقتصادي  ''تنظيم اإلعالم'' نعرف يمكننا أن 

األشكال المتعددة للتنظيم يتصل بغير ذلك من فإن مصطلح "التنظيم الذاتي لوسائل اإلعالم" هو مصطلح ، وعلى ذلك لوسائل اإلعالم

تنظيمية تحيلها إلى جهات غير حكومية تتولى تتخلى الدولة عن دورها في القيام بأنشطة  ، بحيثتضطلع بها جهات غير حكومية التي

  .تنظيمية من تلقاء نفسها خاصة بها وبمنتسبيها قواعدوضع 

 أهداف التنظيم أو الضبط  أو التعديل: -0.0

التأثير على  ضمان التنظيم هوفغاية  ة الحديثةالديمقراطي مقومات الدولة هدف تعزيزب الغربي ار الديمقراطيطتنظيم اإلعالم في اإل نشأ

حالة  لبلوغلتقوم بتوفير بيئة تواصلية  بوصفها تمارس أدوارا مدنية وتعليمية تصنع قرار المواطن، وتصنع الرأي العام، وسائل اإلعالم

مع أن نظام  .في المجتمع الديمقراطي المصالح بشكل سلميارب تضالجماعات المتنازعة وو مختلف القوى المتضادة توازن بين

 اإلعالم الغربي ال تتمتع فيه سلطة بمفردها بالسيطرة على اإلعالم ووسائل نشره، فإن ذلك النظام الليبرالي الديمقراطي ال تكون الحرية

 ،بال حدودومطلقة  فيه

                                                 

25 -  "Earned media". Word Spy. Paul McFedries and Logophilia Limited. "earned media n. Free media coverage, such as a 

news story or opinion piece. 

http://www.ajrsp.com/
http://www.wordspy.com/words/earnedmedia.asp
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خالالت إعالمية على غرار النشر الكاذب إقانونية تحمي المجتمع من  ومن ثم يقوم تنظيم اإلعالم في الديمقراطيات على ضوابط  

ر واإلضراروالتحريض والعنف  بغاية تحصينهم من المحتويات  بالفئات ذات االحتياجات الخصوصية والفئات الهشة على غرار القص 

 11 .عالميجودة المحتوى اإل مع ضماناتوسائل اإلعالم بالتنوع أشكال  مختلف هدف حمايةوب الضارة،

 إشكاليات الضبط أوالتنظيم أوالتعديل  في البيئة العربية: -3.0

على أن مسألة يتعلق بالوسائل السمعية البصرية، تشهد عمليات ضبط وتعديل وتكييف عمل وسائل اإلعالم تطورات كبيرة خاصة فيما 

يم الحريات العمومية وممارسة الحقوق اإلعالمية، تنظيم الفضاء العمومي، وضمان تنظ مسارالضبط اإلعالمي تعتبر مرحلة مهمة في

مساءلة وضبط وفي هذا السياق، فإن  .المساءلة القانونية واألخالقية المهنيةلية االجتماعية لوسائل اإلعالم وفي نطاق فلسفة المسؤو

ر هيئات الضبط وظه تزامنا معا، ، تزامنت مع بروز مؤشرات االحتكار واالستغالل التجاري والسياسي والدعائي لهالصحافة المكتوبة

مع انتشار هذا . وبالتوازي ته للوسائل الجماهريةانتشار التلفزيون ريادمع البصري، في النصف الثاني من القرن العشرين  السمعي

في تنظيم  مجتمعية تسهمومؤسساته، تحول الضبط اإلعالمي اليوم إلى ضرورة   إلعالمي، بمختلف آلياته، وأدواتهالشكل التنظيمي ا

غير أن إشكالية الضبط اإلعالمي في السياق العربي والتونسي بالذات بوصفها تمر  .المجتمع الديمقراطي حماية الفضاء العمومي و

اقتصادي وبعضها سياسي، وآخر بمرحلة انتقال ديمقراطي  ينتابها غموٌض وتوجسات على مختلف المستويات ألسباب متعددة بعضها 

حدود بين أشكال الضبط اإلعالمي يلف لبس كبير مفهوم الضبط اإلعالمي في التصور والممارسة، لتداخل الفكثيرا ما  مهني..

ما هو سياسي والتخوف من فكرة الضبط في حد ذاتها دم الفصل بوضوح بين ما هو مهني ومستويات الرقابة على وسائل اإلعالم، وعو

 17 .جتماعية وتحمل تبعات ممارستهالغياب ثقافة ممارسة المهنة في إطار المسؤولية اال

 الضبط والتنظيم في أنظمة التوجيه اإلعالمي محاذير -4.0

واحتكارها لملكية  الدولةسيطرة   تتسبب سياسات الضبط والتوجيه اإلعالمي في مخاطر وانزالقات التبعية والوالء للسلطة في ظل

 .أو إعالم السلطة ما يعرف  باإلعالم الحكوميفي ظل  اأجهزتهووسائل اإلعالم 

 18مفهوم اإلعالم الحكومي*** -1.4.0

وأدارت دواليب   ه الدولةتعليه في النهاية و/أو تمول تتسيطر في حالما إذا اإلعالم المملوك للدولة ذلك اإلعالم الحكومييقصد ب

 آخر منافسة مع إعالمتكون في  ربما وأ في تراب الدولة اإلخبارية الوسيلة اإلعالمية الوحيدة الوسائلوقد تكون هذه اإلشراف عليه، 

 .اصويسيطر عليه الخ

 

                                                 
   /http://www.fnst-egypt.org ،مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية ، تنظيم اإلعالم في أوروبا: النموذج األلماني، ( مايناردوس)  رونالد  - 06

رب عالم، مسارات ، تجا" سلطات ضبط وسائل اإل :الثاني حولالملتقى الدولي  ، شبكة ضياء الجزائرية للمؤتمرات والدراسات  -17

 http://diae.net/21166  "، آفاق

العام أي  ومي أو المرفق اإلعالميالحكومي واستبداله باإلعالم العم التخلي عن استخدام مصطلح اإلعالم 1144جنفي  41*** أمكن في تونس ما بعد ثورة  18

 بمعنى الخدمة اإلعالمية العامة.

http://www.ajrsp.com/
http://www.fnst-egypt.org/Media-Regulation-in-Europe-The-Case-of-Germany-Arabic.html#RM
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 خصائص منظومة اإلعالم الحكومي -0.0.4

للجمهور من ، ويكون محتواه عادة أكثر توجيهًا أو اإلعالم الخاص اإلعالم المستقل في مقابليستخدم مصطلح اإلعالم الحكومي        

 البيئة وفي غير قانوني أو غير أخالقي أو في غير مصلحة الحكومة، تعتبرهعلى المحتوى الذي  فرض رقابة يجوز لها التيالدولة قبل 

كما هو  الصريحة أو الضمنية لهلحزب الحاكم أو المواالة اب االنخراطالصحفيين  تفرض الدولة على قطاع كبير من الحكومية اإلعالمية

للدولة المركزية وحزبها األوحد، لمبررات  الدعايةفي  الشيوعية التي تستغل فيها أجهزة اإلنتاج اإلعالمي ةاألنظم الحال في

"الوحدة  ، ولمبرراتالنظام إيديولوجيا عن ادافعمعارضي الحكومة، والتعتيم عليهم تشويه لح الدولة، وتعزيز النظام لصاوممارسات، 

 .الوطنية"

 نظريات ملكية الدولة  -3.0.4

الحكومات بشكل كبير لوجود مصلحة لها في توجد ملكية الدولة لإلعالم في الدول الفقيرة االستبدادية غير الديمقراطية التي تتدخل فيها 

المعروفة بـ  ، األولى وهينظريتان متناقضتان لسيطرة الدولة على اإلعالم وفي هذا الصدد نعرض.السيطرة على تدفق المعلومات

الخيار العام  بنظريةالثانية وهي المسماة  نظريةأما المفيدة /  لإلعالم تقترح أن تكون ملكية الدولةولمصلحة العامة ل نظرية "بيجو"

 .والسياسية االقتصادية الحريات على تحدد سيطرة الدولة وهي

أن تكون ملكية الحكومة   تقترح نظرية المصلحة العامة، والتي يشار إليها أيًضا بنظرية "بيجو"، :نظرية المصلحة العامة -أ

ف عنها سيكون مكلفًا ثانيًا:إن تكلفة ن نشر المعلومات هو صالح عام، وعدم الكشإ وهي: أوالثالثة أسباب ل لإلعالم مرغوبة

ومع ذلك، فإن وثالثا: يمكن أن تكون ملكية الدولة لإلعالم أقل انحياًزا وأكثر اكتماالً ودقة  توفير ونشر المعلومات عالية،

 إلعالم الحر والخاص.يدعمون أيضا ا، والتأميم ن من أتباع "بيجو"، الذين يدافعون عن التنظيماالقتصاديي

وتؤكد على أن اإلعالم المملوك للدولة يتالعب بالمعلومات ويحرفها لصالح الحزب الحاكم ويرسخ  : نظرية الخيار العام  -ب

لمؤسسات الديمقراطية. وهذا من شأنه منع حكمها في حين يمنع الجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة، وبالتالي يقوض ا

اإلعالم الخاص والمستقل، والذي يقدم األصوات البديلة التي تسمح لألفراد اختيار السياسيين والسلع والخدمات وما إلى ذلك، 

اطية فإن هذا من شأنه منع المنافسة بين مؤسسات اإلعالم تضمن حقوق المستهلكين عبر المنافسة الديمقر إضافة إلى ذلك

 .المعروفة باسم السلطة الرابعة المضادة لسلطات الدولة الثالث أي القضائية والتنفيذية والتشريعية

 

 على حرية الصحافة  انعكاسات احتكار الدولة لإلعالم -4.0.4

ويات سيطرة مستحرية الصحافة وحرية التعبير ب مستويات ممارسة ترتبط RSFحسب التقارير السنوية لمنظمة مراسلون بال حدود 

خاصة على اإلعالم وأجهزته والتنظيمات المهنية للصحفيين، وترتفع نسب المضايقات والمالحقات والتعتيم والحجب والرقابة  الدولة

الدول ذات المستويات األعلى لملكية الدولة لإلعالم  ب على اإلنترنت التي تمارسها األنظمة االحتكارية الرقابة مستوياتبقياس 

الدول التي فيها اإلعالم وال يمنع ذلك ب. وأوزبكستان تركمانستانو وسوريا وإيران والصين وإثيوبيا وبورما البيضاء روسيا مثل

 ، بل وحتى السجنيتعرضون لمضايقات وتهديدات ذ ال يزال الصحفيونمثال إ وكينيا ونيجيريا تركيا متحرًرا من سيطرة الدولة مثل

  بي بي سي - المملكة المتحدة وال ينطبق هذا على منوال اإلذاعة العامة في ،وكوريا الجنوبية روسيا مثل ببعض الديمقراطيات 

BBC-   أو بألمانيا على غرارDW حكومية جبائية رسوم عن طريق ممول كليهما بالرغم من الدوتشي فيله، 
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ة، غلى حد الشكوك أن اإلذاعتين تقعان تحت سيطرة أجهزة االستخبارات لتك الدول، ولقد مستقلة عن سيطرة الدول فهي زمع ذلك  

  . France 24، وفرنسا RTقناتي روسيا اليوم  نموذج  زادت الشكوك في هذه التمشيات الحكومية مع بروز

 الحقوق المدنية والسياسية انعكاسات احتكار الدولة لإلعالم على  -5.0.4

وفقًا  ، بيدأنهاالحقوق المدنية والسياسية تعزز بتعلة  ملكية الدولة للصحافةالتي تبرر  ''نظرية المصلحة العامةهو وضع تتسبب فيه ''

 لحكومةل المجتمع المدني مراقبةمنع وتضييق حد من تلك الحقوق من خالل تساهم على نطاق واسع في ال لنظرية الخيار العام

على الدولة بة ارقوالخاص والجمعياتي في تشديد ال اإلعالم المستقل حيث يسهم .الفساد السياسي والمجتمع السياسي ومكافحة

 بدول عاشت انتقاالت ديمقراطية مثل تونسالفساد  شبه عن ات المواطنينإبالغت ادتز المثالعلى سبيل ف ةالحكومي وموظفيها وأجهزتها

للخروج من مأزق الوصاية على اإلعالم الحكومي والعمومي إلى لزوم الصمت.  اإلعالمفي وقت يلجأ فيه  غالوالمغرب والبرت

التعاقد  ه لحزمة الشروط واآلليات الضامنة الستقاللية اإلعالم العمومي وتبعيته الحكومية يقترح الدكتور الصادق الحمامي في مقاربت

على أن ترتبط بالدولة في نظره  بواسطة عقد يبين بكل وضوح ودقة وظائفها  بين الدولة ومؤسسات ما يسميه باإلعالم العمومي

 11.والتزاماتها التي تتجسد في كراس شروط

 الصحافة في العالم ''تنظيم''الثة من لنماذج ث مقارنةب تطبيقية تقييميّة مقاربة -4.3

والتعديل اإلعالمي مراعين في مقاربة تطبيقية لثالثة نماذج عالمية من ممارسة الضبط والتنظيم  ةول الالحقانستعرض من خالل الجد

لصحفيين ذلك خصائص عامة للممارسات قانونية تنظيمية لممارسة الصحافة في هذه النماذج الثالث وانعكاساتها على نشاط ا

ومؤسساتهم اإلعالمية واإلطار القانوني العام الراعي لممارسة الصحافة ومهنها بكل من ألمانيا كنموذج مستقر للديمقراطية اإلعالمية، 

والدول العربية عموما كنموذج لتدخل الدولة الواسع في النشاط الصحفي واحتكار مؤسساته أو تأميمه أو مراقبة الخاص منه وجعله 

تابعا للجهاز اإلعالمي الرسمي، وصوال إلى النموذج التعديلي التونسي بوصفه نموذج انتقالي سائر نحو تأسيس نموذج إعالمي منواال 

على أساس المأسسة الدستورية لتلك الهيئات التعديلية والقوانين المحدثة  1144جانفي  41اطية بعد ديمقراطي وبناء مؤسساته الديمقر

  لها.

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .1141فيفري  47الصحافة بتاريخ   مقال صادر بجريدة يات.. ستقاللية اإلعالم : الشروط واآللا ،الحمامي )صادق( -11 
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 قارنة مصادر تشريع  قوانين تنظيم اإلعالم  للنموذج الديمقراطي والسلطوي واالنتقاليم( 1جدول )

 

 النموذج اإلعالمي

 الديمقراطي المستقر

 )مثال ألمانيا(

 النموذج اإلعالمي

 السلطوي االحتكاري

)مثال الدول العربية التي 

لم تشهد انتقاال 

 ديمقراطيا(

 

 يالنموذج اإلعالمي االنتقالي الديمقراط

 )مثال تونس بعد الثورة(

المادة الخامسة من الدستور  -4

 األماني االتحادي:

الضامنة لحق كل  إنسان في التعبير 

عن رأيه ونشره بالكلمة والكتابة 

والصورة، والحق في الحصول على 

المعلومات من المصادر المتاحة 

للعموم دونما إعاقة. أو خضوع ألي 

 رقابة.

ي ممثال في فقه القضاء األلمان  -1

المحكمة الدستورية األلمانية أكد أن 

تلك المادة من شأنها حماية 

المواطنين ووسائل اإلعالم من 

الرقابة وهي ملزمة للدولة بإيجاد 

نظام إعالمي يضمن تحقيق 

 الديمقراطية والتكامل االجتماعي.

قوانين الواليات األلمانية  -3

الم بوصف ألمانيا الخاصة باإلع

 ية.دولة  فدرال

دساتير مختلف  -4

 األقطار العربية.

قوانين الدول العربية  -

الخاصة بالنشر والصحافة 

 والمطبوعات.

القوانين الجنائية  -1

 العربية.

قوانين الطوارئ  -3

 العربية.

قوانين مكافحة  -1

 اإلرهاب العربية.

 .1141جانفي  17دستور الجمهورية الثانية المؤرخ في  4-

بإفراده الباب  4111نظيره لسنة  عن 1141يتميز دستور

الثاني بمجموع فصوله لحريات والحقوق األساسية كباب 

 34خاص بها تأكيدا عليها وعلى ضمانتها. وضمن الفصلين 

بمنطوقهما حرية الصحافة والتعبير والحريات المجاورة  31و

مع منع  ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. والحق في 

من  417ة وشبكات االتصال. أما الفصل النفاذ إلى المعلوم

باب الهيئات الدستورية فقد خصص لهيئة االتصال السمعي 

البصري، وضبط مهامها في تعديل قطاع االتصال السمعي 

البصري، وتطويره، وضمان حرية التعبير واإلعالم، وضمان 

 إعالم تعددي نزيه.

ان االتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنس -1

والحريات األساسية التي صادقت عليها تونس وهي من حيث 

التطبيق تبقى أعلى من القوانين في الهرم الدستوري التونسي 

 31أي مباشرة بعد الدستور.

خ في  1144لسنة  441المرسوم عدد  -3 نوفمبر  1مؤر 

 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. 1144

 1144نوفمبر  1ي مؤرخ ف 1144لسنة  441مرسوم عدد  -1

يتعلق بحرية االتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا 

 مستقلة لالتصال السمعي والبصري. 

                                                 
، DAC المركز الديمقراطي العربي، قراءة في المستجدات الدستورية حول حرية التعبير واإلعالم: تونس والمغرب ومصر نموذجا(، شيماء) الهواري -21 

 .4117يونيو   44ألمانيا،  -برلين
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 مقارنة مكانة الدولة في النظام اإلعالمي الديمقراطي والسلطوي واالنتقالي( 0جدول )

 

 النموذج

الديمقراطي 

 المستقر

)مثال 

 ألمانيا(

 النموذج

 السلطوي االحتكاري

 الدول العربية التي لم تشهد انتقاال ديمقراطيا()مثال 

 النموذج االنتقالي الديمقراطي

 )مثال تونس بعد الثورة(

تمنع الفقرة   -

األولى من 

الفصل 

الخامس من 

الدستور 

األلماني 

تدخل الدولة 

في اإلعالم، 

أما الفقرة 

الثانية فتضع 

ضوابط 

التشريعات 

اإلعالمية 

لتنظيم وسائل 

 اإلعالم.

 

نصيص القوانين المنظمة لإلعالم  على سيطرة الدولة ت-

على كل قطاعات اإلعالم بغالب بلدان العالم العربي حيث 

تخضع ملكية وسائل اإلعالم في  قطاع اإلرسال اإلذاعي 

والتلفزيوني الحتكار الدولة. كما أن خدمات اإلنترنت 

تخضع لسيطرة الدولة أو المقربين منها والعائالت 

كذلك فيما يخص خدمات اإلرسال الفضائي. المالكة، و

ومن بين أسوأ أشكال الرقابة،  باستثناء حاالت قليلة، 

ألن ذلك يحد من حرية التعبير   امتالك الدولة الصحف، 

والعمل الصحفي، ويجعل السلطة السياسية واألجهزة 

األمنية تتحكم في عملية تدفق المعلومات وحرية نشر 

مقتضيات     راحة مع ويتعارض هذا ص 34المعرفة.

حرية االتصال واإلعالم بمعاييرها الدوليةالتي تشمل: 

حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها، وحرية إصدار 

الصحف والمطبوعات، وحرية البث اإلذاعي والتلفزيوني 

واإلنتاج المسرحي والسينمائي، وحرية التنظيم المهني 

عالم، والنقابي للعاملين في مجاالت االتصال واإل

وضرورة وجود ضمانات دستورية الحكومات وأصحاب 

األعمال.وقانونية لحماية حرية التعبير عن الرأي من 

 تجاوزات.

 

تخلت الدولة بعد الثورة عن أي  -

وصاية على اإلعالم والصحافة 

والنشر والتعبير، فلم تعد هناك وزارة 

تشرف على قطاع اإلعالم بل تمت 

لمرفق إحالة مهام اإلشراف على ا

العمومي السمعي البصري لهيئة 

مستقلة تعرف بهيئة االتصال السمعي 

 417البصري تتولى حسب الفصل 

تعديل قطاع  1141من دستور 

االتصال السمعي البصري، وتطويره، 

وتسهر على ضمان حرية التعبير 

واإلعالم، وعلى ضمان إعالم تعددي 

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في  .نزيه

اصها وتستشار وجوبا في مجال اختص

 .مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال

تتكون الهيئة من تسعة أعضاء 

مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة 

والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة 

د  واحدة، مدتها ست سنوات، ويجد 

   .ثلث أعضائها كل سنتين

 

                                                 

 …الجزيرة قناة  في الوطن العربي،أحمد ، حرية الصحافة ( الشولي) -34 
Source: http://www. Jordonianarabic. Com/ Arabic lass/ media/ pressfree.mp3 (accessed le10/08/2008 

http://www.ajrsp.com/
http://www.aljazeera.net/
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 والسلطوي، واالنتقاليمقارنة أهداف األنظمة اإلعالمية الديمقراطي، ( 3جدول )

 

 النموذج

الديمقراطي 

 المستقر

)مثال 

 ألمانيا(

 النموذج اإلعالمي

 السلطوي االحتكاري

)مثال الدول العربية 

التي لم تشهد انتقاال 

 ديمقراطيا(

 النموذج اإلعالمي االنتقالي الديمقراطي

 )مثال تونس بعد الثورة(

تهدف 

القوانين 

الخاصة 

بالصحافة 

األلمانية 

 :إلى

حماية   -4

التعددية 

الصحفية. 

يوجد تشريع 

خاص 

بمراقبة 

عمليات 

الدمج منعا 

ألشكال 

التركيز 

وحماية 

للتعددية 

الصحفية 

ومنع هيمنة 

 السوق.

رغم  أن 

أكبر خمس 

يهدف النظام اإلعالمي 

في مختلف العربي 

األقطار واألنظمة 

 السياسية القائمة إلى:

فرض رقابة مشددة -4

على النظام اإلعالمي 

ككل في سياق ما يعرف 

بالسياسات اإلعالمية 

للدولة المركزية، بتعالت 

الحفاظ على أمن 

واستقرار المجتمع 

 وأهمها:

فرض الرقابة من  -1

األجهزة األمنية 

والرقابية على مضمون 

المية الرسائل اإلع

واتهامها بالزيف 

والبطالن وتهديد 

 المجتمع. 

تسخير الجهاز -3

اإلعالمي واالتصالي 

خدمة للنظام القائم 

 واستقراره واستمراره.

ضمانات لحرية 441قدم النظام اإلعالمي التونسي الجديد عبر المرسوم 

 التعبير، وحق النفاذ إلى المعلومة، حاميا الصحفي ومصادر خبره.. 

الحق في  441رسوم ضمانات حرية التعبير: يضمن الفصل األول من الم-4

ية التعبير مضمون الذي يمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية  حر 

والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العالقة المصادق عليها من قبل 

الجمهورية التونسية، ويشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر 

ويمنع ذات الفصل التقييد  .نوعهاوتلقي األخبار واآلراء واألفكار مهما كان 

ية التعبير إال بمقتضى نص تشريعي.  من حر 

يعد    441من المرسوم  7تعريف  الصحفي المحترف: حسب الفصل -1

صحفيا محترفا كل شخص حامل على األقل لإلجازة أو ما يعادلها من 

الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات واألخبار واآلراء 

األفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤس سة أو عدة و

مؤس سات للصحافة يومية أو دورية أو في وكاالت األنباء أو في مؤس سة أو 

عدة مؤس سات لإلعالم السمعي البصري أو لإلعالم اإللكتروني بشرط أن 

دون لهم ويلحق بالصحفيين المحترفين المساع .يستمد منها موارده األساسية

رين والموثقين والمخبرين  رين والمترجمين والمحر  مباشرة، كالمحر 

 بالتصوير اليدوي أو الشمسي أو التلفزي.

 حقوق الصحفيين والمواطنين في حرية التعبير والمعلومة-3

فرض أي قيود تعوق   1تحجير تقييد تداول المعلومة: إذ يمنع الفصل  -1

ية تداول المعلومات أو تحول د ون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤس سات حر 

 .اإلعالم تعطيل حق المواطن في إعالم حر  وتعد دي وشفاف

للصحفي ولكل مواطن حق  41حق النفاذ إلى المعلومة: يعطي الفصل  -1

النفاذ للمعلومات واألخبار والبيانات واإلحصائيات والحصول عليها من 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني عشرالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 
 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                           20  

ISSN: 2706-6495 

 

دور نشر 

تسيطر على 

 11حوالي 

من  %

إجمالي حجم 

  السوق.

 

حماية  -1

جودة 

المحتوى 

 الصحفي.

 

الرقابة على األفكار  -1

المتهمة بالتعدي على 

حرمة اآلداب  واألخالق 

العامة والتعدي على 

 الحياء وخدشه.

الرقابة على األخبار  -1

نات والصور والبيا

والمنشورات بتعالت 

تهديدها لألمن القومي 

والصالح العام والنظام 

 االجتماعي والتعايش.

ية بحكم الق  .انونمصادرها ما لم تكن هذه المواد سر 

أن  تكون مصادر الصحفي  44حماية المصادر وسريتها: يضمن الفصل -1

عند قيامه بمهامه ومصادر كل األشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة 

رات ملحة من دوافع أمن الدولة والدفاع الوطني  اإلعالمية محمية، إال لمبر 

غط على مع تجريم التحري على المصادر والض .وخاضعا لرقابة القضاء

الصحفي أوجميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على 

المراسالت أو على االتصاالت التي تسلط  على الصحفي للكشف عن 

 مصادره أواألشخاص التي تربطهم به عالقة خاصة. 

الذي  41حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر للصحفي: حسب الفصل -7

در عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها يمنع  أن يكون الرأي الذي يص

  .سببا للمساس بكرامته أو لالعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية

 

 مقارنة ضوابط النشر الصحفي باألنظمة اإلعالمية الديمقراطي، والسلطوي، واالنتقالي (4جدول )

 

 النموذج اإلعالمي

 الديمقراطي المستقر

 )مثال ألمانيا(

 ميالنموذج اإلعال

 السلطوي االحتكاري

)مثال الدول العربية التي لم تشهد 

 انتقاال ديمقراطيا(

 النموذج اإلعالمي االنتقالي الديمقراطي

 )مثال تونس بعد الثورة(

توجد العديد من التشريعات -4

التي تستهدف النشر الصحفي 

 بتحقيق معايير محددة.

سريان القوانين الجنائية على -1

هم من نشر الصحفيين مما يمنع

األسرار الخاصة بالدولة أو 

إثارة الفتن الطائفية أو العرقية 

أو الدينية أو الدعاية إلى 

حروب عدائية. كما يحظر 

إنكار"الهولوكوست" وجرائم  

 النازي. 

 الرقابة الحكومية:  تعدد أشكال

 الرقابة المباشرة لإلعالم: -4

الرقابة السابقة للنشر، من خالل   -

رقيب أمني أو عسكري أو مدني مقيم 

دة بالمؤسسة اإلعالمية يراقب الما

الصحفية قبل نشرها،ويتدخل بالحذف 

 والحجب أو التعديل.

رقابة ما بعد النشر أو ما قبل  -

التوزيع، بمنع إداري أو قضائي 

لتوزيع عدد يحتوي على مادة صحفية 

 تمنع على القراء، ومنع تداولها.

مختلف التجازوات وجرائم  441حدد  المرسوم 

 فة:الصحا

الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأي -4

وسيلة من وسائل النشر مثل جريمة التحريض 

 على ارتكاب الجنح

يعاقب   441للمرسوم  11حسب الفصل 

كمشاركين في ارتكاب ما يمكن أن يوصف 

وما بعده من  14بجنحة على معنى الفصل 

على أن المحاولة موجبة للعقاب   441المرسوم 

 .من المجلة الجزائية 11يات الفصل وفقا لمقتض

 التحريض المتبوع بفعل.-1
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حماية حديثي السن من  -3

 المواد اإلباحية والعنف.

حماية الحقوق الشخصية  -1 

لألفراد الذين يحق لهم مقاضاة 

ل اإلعالم عند انتهاكها وسائ

 لحقوقهم الشخصية .

وضع الضوابط الخاصة  -1

بعمل محرري الصحف 

والصحفيين وبمساءلة 

الصحفيين والتقصي النافي 

للجهالة وضرورات الفصل 

الواضح والصريح بين 

المحتوى التحريري والمحتوى 

 اإلعالني. 

حماية غرف تحرير األخبار -1

من أعمال التفتيش والمصادرة 

. 

حق  الصحفيين في إخفاء -1

 مصادر معلوماتهم.

إلزام الصحف بنشر تكذيب -7 

أو رد في حالة نشرها ألخبار 

 مغلوطة.

رقابة ما بعد التوزيع، بمصادرة  -

 أعداد الصحيفة من السوق.

 المرقابة غير مباشرة لإلع-1

إصدار تراتيب خاصة بالنشر تحت   -

 دواعي وطنية.

التدخل في أسلوب المعالجة  -

 اإلعالمية الوقائع معينة.

الضغط المادي علىى اإلعالميين  -

 كالسجن، الطرد والتعذيب والتخوين.

الضغط المعنوي كاالستمالة -

واإلغراء والترهيب والتضييق والنقل 

 التعسفية.

دقيقة كالصالح الرقابة بمبررات غير -

العام والمصلحة الوطنية، والحفاظ 

على الوحدة الوطنية واألمن القومي 

 والنظام العام.

رقابة رئيس التحرير أو مسؤول -

 التحرير لمنظوريه.

التضييق على حرية استقاء األخبار -

 من مصادرها أو النفاذ إلى المعلومة.

 

 

التنويه بالجرائم وبجرائم الحرب أو جرائم  -3

 .ضد اإلنسانية أو التعاون مع العدو

الدعاية للكراهية والتمييز بين األجناس أو -1

األديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز 

أو نشر واستعمال الوسائل العدائية أو العنف 

  11الفصل -أفكار قائمة على التمييز العنصري 

تجريم الدعاية الحزبية والنيل بيوت العبادة من -1

المقدسات أومن إحدى الشعائر الدينية المرخص 

 فيها 

جريمة النشر الكاذب ألخبار زائفة تنال من -1

  .11صفو النظام العام الفصل 

  11الفصل -تجريم الثلب والنيل من الشرف -7

  17الفصل -جرائم الشتم واالحتقار والشتم -8

النشر الممنوع مثل نقل معلومات عن جرائم -1

ر   11الفصل -جنسية ضد القص 

كشف وثائق التحقيق قبل تالوتها في جلسة -41

  14علنية الفصل 

 نقل وقائع المحاكمات -44

أثناء المرافعات وداخل قاعات جلسات المحاكم   

صة من السلطة إال إذا صدرت في ذلك رخ

  11الفصل  -القضائية ذات النظر

 

 

 مقارنة تنظيم الصحافة المكتوبة باألنظمة اإلعالمية الديمقراطي، والسلطوي، واالنتقالي( 5جدول )

  

 النموذج اإلعالمي

 الديمقراطي المستقر

 )مثال ألمانيا(

 النموذج اإلعالمي

 السلطوي االحتكاري

)مثال الدول العربية 

د انتقاال التي لم تشه

 النموذج اإلعالمي االنتقالي الديمقراطي

 )مثال تونس بعد الثورة(
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 ديمقراطيا(

كأعلى  4111أنشئ المجلس األلماني للصحافة عام -4

 هيئة مسؤولة عن التنظيم الذاتي للصحفيين.

يتدخل المجلس في حالة وجود طرفين متنازعين -1

 ية حول إحدى اإلخالالت المهنية  واألخالقية الصحف

يمثل المجلس األلماني للصحافة كل من جمعيات -3

 الناشرين والصحفيين.

ويكون التكافؤ في التمثيل بين الطرفين الصحفي -1

 والمؤسسي  مضمونا في كافة األجهزة التابعة له.

لكل شخص الحق في التقدم بشكوى إلى المجلس -1

األلماني للصحافة بخصوص كل مايتم نشره 

 ت تخص الصحافة األلمانية.أوبخصوص أية إجراءا

ألي شخص أن يتقدم بشكوى إذا ما رآى  في نشر  -1

المعلومات الشخصية انتهاكـًا من حيث الحق في حماية 

 بيانته ومعطياته الشخصية.

اتخاذ قرارات مجلس األلماني للصحافة تستند إلى  -7

مدونة الصحافة األلمانية للمعايير المهنية واألخالقية 

 . 4173الصادرة منذ 

 

تنص المدونة على واجب إلمام الناشرين -8

والمحررين والصحفيين بمسؤولياتهم تجاه 

الحفاظ على هيبة -الجمهورومعرفتهم بواجبهم في 

 -الصحافة

في حال نشر مواد غير أخالقية تصدر لجنة -1

الشكاوى دوريا  أحكاما أقصاها "توجيه اللوم 

مؤسسة العلني''ما يعد دعاية سلبية للجريدة وال

 اإلعالمية.

ال وجود باألقطار  -

العربية لمجالس 

صحافة مستقلة 

أومنتخبة بحرية 

وشفافية من قبل 

المهنيين في سياقات 

التنظيم الذاتي لمهن 

الصحافة. عدى وجود 

بعض الهياكل المهنية 

المعينة أو التي تخضع 

لوصايات السلطة 

ورقابتها المشددة. مع 

وجود تجربتين يتيمتين 

فتيتين حاليا  لمجلسين

بكل من  بالمغرب 

وتونس وال يمكن تقييم 

 أدائهما لحداثتهما. 

انطلقت فكرة إحداث مجلس الصحافة -4

بدعم من المنظمة  1141بتونس في عام 

''  وبمبادرة 41الدولي ة البريطانية ''المادة 

من النقابة الوطني ة للصحفيين التونسيين 

 والجامعة التونسية لمديري الصحف. 

يتألف المجلس من ممثلين عن ثالثة -1

أطراف: الصحفيون والناشرون 

 والجمهور.

المجلس التونسي للصحافة ليس هيئة -1

ل  عمومي ة بل جمعية مستقلة  تتحم 

مسؤولية التنظيم الذاتي ومراقبة أخالقيات 

المضامين اإلعالمي ة المكتوبة واإلذاعي ة 

 والتلفزي ة.

نموذج التجربة التونسية مستلهمة من -3

مجلس الصحافة البلجيكي وتضمن التمويل 

من  ٪11العمومي  للمجلس ال يتجاوز 

 ميزاني ة ضمانا الستقالليته. 

يتولى المجلس مراقبة التقيد بالقواعد  -1

األخالقية للممارسة الصحفية ومساعدة 

المؤسسات اإلعالمية والصحفيين على 

ممارسة صحافة مهنية وذات جودة وحماية 

قاللية الصحافة من أي تدخل حماية است

وإبداء الرأي في مشاريع القوانين 

 31واألنظمة المتعلقة بالمهنة أو ممارستها.

 

 

 

 

                                                 
 .4116ماي  AJO ،42، المرصد العربي للصحافة مجلسان للصحافة بتونس والمغرب،  عبد الكريم حيزاوي -24 
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 مقارنة تعديل القطاع السمعي البصري باألنظمة اإلعالمية الديمقراطي، والسلطوي، واالنتقالي( 6جدول )

 

 النموذج

 الديمقراطي المستقر

 )مثال ألمانيا(

 النموذج

 السلطوي

 االحتكاري

)مثال الدول 

العربية التي 

لم تشهد 

انتقاال 

 ديمقراطيا(

 النموذج االنتقالي الديمقراطي

 )مثال تونس بعد الثورة(

توجد في ألمانيا مجموعة من الضوابط -4

والقوانين التنظيمية حماية للتعددية في 

 أنظمة البث التلفزي واإلذاعي

يوجد في ألمانيا نظام مزدوج للبث -1

رسال اإلذاعي والتليفزيوني العام واإل

)الحكومي(وآخر لبث وسائل اإلعالم 

المرئي والمسموع الخاصة وذلك منذ 

 منتصف الثمانينات(.

 في ألمانيا اإلرسال الهوائي العام -3

يتمتع دستوريا بضمانات حرية البث 

 والتحررمن رقابة الدولة. 

تضمن قوانين المحافظات األلمانية -1

عامة ومستقلة عن  إنشاء محطات بث

 المحافظات.

تم إنشاء محطات بث تتم إدارتها بشكل -1

ذاتي من قبل مجالس البث وتكون  األغلبية 

فيها لممثلي جهات مجتمعية مستقلة تمثل 

قطاعات مثل االتحادات التجارية 

توجد ببعض 

البلدان 

العربية 

هيئات ناظمة 

للقطاع 

السمعي 

البصري 

غير مستقلة 

وغالبها 

معينة من 

قبل الطرف 

الحكومي 

وتخضع في 

تسييرها 

وتمويلها 

لقوانين 

صارمة 

تعزيزا 

احدثت في تونس الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي -4

 417. وتسمى حسب الفصل 441المرسوم  -البصري )هايكا(

من باب الهيئات الدستورية بهيئة االتصال السمعي البصري 

 . 1141ستور ''هاكا'' حسب د

تهدف الهيئة إلى تنظيم هذا القطاع السمعي البصري، وفصل -1

ما هو حزبي عن العمل اإلعالمي، مع تقنين وضع الصحفي 

 .33داخل المؤسسة اإلعالمية 

دور "الهايكا" التعديلي للقطاع الس معي البصري حسب -3

الموقع الرسمي للهيئة يهدف تعديل اإلعالم الس معي والبصري 

دي ة وسائلها في كنف احترام إلى ضم ان حري ة الصحافة وتعد 

دي ة اإلعالمية  قواعد وأخالقي ات المهنة، وتأصيل قيم التعد 

ة إعالمي ة عالية الجودة.  واستقاللي ة الصحافيين وضمان ماد 

االختصاصات الرقابية والتقريرية للهايكا التونسية، تتمثل في -3

ري وفقا للمبادئ دعم تنظيم وتعديل االتصال السمعي والبص

الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون، ودعم حرية التعبير 

وحمايتها، ودعم قطاع االتصال السمعي والبصري الوطني 

العمومي والخاص والجمعياتي وجودته وتنوعه وإرساء منافسة 

نزيهة في القطاع، وإرساء مشهد إعالمي سمعي وبصري 

                                                 
 observatory/2014/10/6-http://www.aljazeera.net/programs/theخالف حول اإلعالم بتونس.. بين الحرية والتنظيم    -33 
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وجمعيات أصحاب األعمال والجمعيات 

الثقافية والرياضية والهيئات الدينية 

 والمنظمات المدنية.. واألحزاب السياسية

تعمل مجالس البث بأسلوب عمل -1

البرلمانات، حيث تتولى انتخاب رئيس 

لمحطة البث واإلشراف باعتباره قائم على 

 تقديم خدمة عامة.

تلتزم المحطات بمعايير صحافية  -7

متميزة وتتولى تدريب العاملين بها على 

االتزام بمدونات السلوك الداخلية الخاصة 

 بها.

صل محطات البث العام على مقابل تح-8

مادي لقاء الخدمات المقدمة من قبل هيئة 

عامة متخصصة ليتم توزيعه على عدد من 

تدفع كل أسرة ألمانية -1محطات البث. 

يورو شهريـا وهو ما يكفل  11حوالي 

لمحطات البث تحصيل مبلغ يضمن إنتاجا 

 برامجيا عالي الجودة. 

معدله  تنتج محطات البث العامة ما-41

برنامجا تليفزيونيا  وأكثر من  11أكثر من 

  برنامج إذاعيا بكل إقليم. 11

 البث الخاص في ألمانيا -44

يخضع للسلطات اإلعالمية العامة  

المشرفة أيضا على محطات البث الخاصة 

ومراقبتها بذات أسلوب مراقبة محطات 

 البث العامة.

تتمثل المسؤوليات الرئيسية  للهيئات -41

منح التراخيص أو االمتناع عن في 

إصدارها في حالة وجود خطر التركيز أو 

 غياب التنوع. 

إلحكام 

الدولة 

القطرية 

العربية 

وضع يدها 

على البث 

اإلذاعي 

واإلرسال 

لتلفزي ا

بوصف 

الذبذبات 

وموجاتها 

مجال سيادي 

يرتبط باألمن 

القومي 

للدولة 

واألنظمة 

 القائمة.

جيع برمجة تربوية ذات جودة تعددي ومتنوع ومتوازن، وتش

عالية، ودعم توزيع الخدمات االتصالية السمعية والبصرية على 

أوسع مجال جغرافي ممكن وطنيا وجهويا ومحليا ودوليا، ودعم 

 41تكوين موارد بشرية ذات كفاءة عالية. الفصل 

الصالحيات التنفيذية لهيئة )هيكا(، يتمثل في فرض احترام -1

سسات واألطراف المتدخلة للقواعد جميع السلطات والمؤ

واألنظمة المنطبقة على قطاع االتصال السمعي       والبصري، 

والبت في مطالب منح اإلجازات المتعلقة بإحداث واستغالل 

والبت في مطالب   منشآت االتصال السمعي       والبصري،

منح اإلجازات المتعلقة بإحداث واستغالل قنوات إذاعية أو 

عياتية لغاية غير ربحية لفائدة الجمعيات التونسية. تلفزية جم

  41الفصل 

للهيئة إبداء جميع  المالحظات ورفع التوصيات االحترام -1

النصوص التشريعية والترتيبية التي تحدد القواعد والشروط 

الخاصة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحمالت 

ل منشآت االتصال السمعي االنتخابية التي يتعين التقيد بها من قب

 والبصري بالقطاعين العمومي والخاص.

وضع القواعد السلوكية المتعلقة باإلشهار ومراقبة تقيد أجهزة -1

 االتصال السمعي والبصري بها.

العمل على سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس  -7

عدد المتابعين لبرامج منشآت االتصال السمعي والبصري 

 ومراقبة التقيد بها.

البت في النزاعات المتعلقة بتشغيل القنوات االتصالية السمعية -8

 والبصرية واستغاللها.

معاقبة المخالفات المرتكبة من قبل منشآت اإلعالم السمعي  -1

والبصري، وفقا للتشريع ولكراسات الشروط واتفاقيات اإلجازة 

. 

لعليا المستقلة تتمثل االختصاصات االستشارية للهيئة ا-41

لالتصال السمعي والبصري)هيكا( في إبداء الرأي وجوبا 

للسلطة التشريعية وللحكومة حول مشاريع القوانين المتعلقة 

http://www.ajrsp.com/
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تلتزم  محطات البث الخاصة -43

-بمجموعة من الضوابط الخاصة بعنوان 

لضبط  -تليفزيون المراقبة الذاتية الطوعية

وتنظيم المحتويات اإلباحية والعنيفة بغاية 

حماية النشء، مع ضوابط أخرى لتقييم 

  ألفالم البرامج األخرى وأوقات عرضها.ا

 

 -41بقطاع االتصال السمعي والبصري. الفصل 

تعد الهيئة تقريرا سنويا يتضمن حسابات الهيئة، فضال عن -44

الميزانية التقديرية للسنة و  بيان النتائج والوضعية المالية للهيئة،

المالية الموالية، وعرضا لمختلف النشاطات التي تولتها خالل 

 31السنة المنقضية.

 

 

 

 االنتقالي التونسي: اإلعالمي مالحظات حول النظام

   سمي عن إحداثها كهيئة تعديلية  يوم ، لم حري ة الصحافةالموافق لليوم العالمي ل 1143ماي  3يالحظ أن الهايكا ومنذ اإلعالن الر 

 .، إال بعد ثالث سنوات من تأسيسهاوفق مهامهابطه المرسوم المحدث لها وتقاريرها السنوية حسبما ضتصدر 

 هيئات المهنية بسبب عدم التوافق بين الجهات الحكومية وال بعد الثورة يالحظ أن عملية إسناد بطاقات الصحفي المحترف تعطلت

ي ما تسبب في أزمة بين الصحفيين والطرف الحكومي بسبب الصعوبات والتعطيالت الت ،ومدراء الصحف للصحفيين والنقابية الممثلة

أثناء مهماتهم المهنية وتغطياتهم جراء عدم االستظهار بهذه البطاقات خالل أعمالهم مما اضطرهم إلى إطالق حملة "أعطيني  لحقتهم

 ."بطاقتي

  ين الحريات والحقوق الصحفية من جهة والمسؤوليات والواجبات المناطة بالطرف ب 441يالحظ انعدام التوازن في المرسوم

اإلعالمي والصحفيين، على أن الطابع الزجري للمرسوم يحيل بداهة الذاكرة إلى الصبغة التجريمية للعمل الصحفي خالل الحقبة 

تي شرعت لها األحكام الزجرية لمجلة الصحافة وقانون الديكتاتورية وممارسات التضييق والتعتيم والمصادرة والمالحقات للصحفيين ال

االتصال سيء الذكر آنذاك، وهذا يلقي أكثر من سؤال حول  المصالح المتحققة للدولة جراء هذا التجريم الذي ال يضر بحقوق 

ن األحكام التجريمية ألشخاص أو الدولة إذا ما لم يتعلق الجرم باألمن والصحة العامة. وعلينا في هذا الصدد أن ال نتغاضى ع

االستثنائية المثيرة للجدل لقوانين اإلرهاب والطوارئ التي درج استعمالها خالل الوضع االنتقالي والظروف االستثنائية الذي تمر بها 

تحجير والمنع البالد بين فينة وأخرى، وهو ما يهز الثقة في احترام المعايير الدولية للتنظيم القائم على أصالة الحرية كمبدإ وليس ال

وربما حتى العودة إلى مربع القمع كممارسة في ظل تكرر األخطاء المهنية القاتلة واألخالقية الفادحة  للصحفيين التونسيين ومؤسساتهم 

آلياته اإلعالمية تحت مسوغات غياب التقاليد االحترافية ونقص المهنية العالية.. وفي غياب المسؤولية الصحفية وهيئات التنظيم الذاتي و

 وإمكانيات المحاسبة المقبولة.

 هما مرسومين صادرين قبل صياغة  441و 441مازال النظام اإلعالمي التونسي خاضعا لألحكام االنتقالية باعتبار أن المرسومين

 ،  1141للعام دستور الجمهورية الثانية 

                                                 
 .1141ر تمباطلع عليه في سب،  http://haica.tn  -يكاها –الموقع الرسمي للهيئة العليا لالتصال السمعي البصري  31 
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الحالة االنتقالية للنظام اإلعالمي التونسي بإصدار قانون جديد  ولم تصدر أي مبادرة تشريعية إلى حد  اليوم لتقديم مشروع قانون ينهي   

عالم التونسي التي تعود إلى الفترة السابقة للثورة والمبثوثة بين مجلة ينحي األحكام االنتقالية وحالة التشتت القانونية المتصلة باإل

تقاليين المذكورين. ولعل المأزق القانوني الذي اكتنف عمل الصحافة ومجلة االتصال وحتى المجلة الجزائية، إضافة إلى المرسومين اإلن

بما أن آجال شرعية وجودها قد انقضت، وحيث يذهب  من الناحية القانونية الصرف االنتقالية السمعي البصري ''هايكا'' العليا هيئةال

تحمل اسم هيئة السمعي  ة تعديليةئن هيته الدستورية عآقد نصص ضمن هي 1141البعض إلى أنها هيئة غير دستورية بما أن الدستور 

ومن ثم فإن تصرفات الهيأة الحالية مثار جدل قانوني. كما أن الهيأت المهنية للصحافة نعني بها نقابة الصحفيين وجمعية  البصر "هاكا"

نة الصحفية وأن جملة من مدراء الصحف بمعية الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان قد أحدثت مجلس صحافة في إطار التنظيم الذاتي للمه

مهام المجلس الجديد تتقاطع مع صالهيات هيئة السمعي البصري مما يوحي بمنتهيات تضارب  وبتدخل فقه القضاء لمثل هذه الحاالت 

 المتضادة قانونا.

 

 لمهنة الصحافة في تونسالتنظيم الذاتي  مبادرات في الحاجة إلى  -4

المرسوم  عبر نسي بفضل التطوير التحرري لمنظومة التنظيم لمهنة الصحافة في تونسرغم التطور الحاصل بالمشهد اإلعالمي التو

، فإن النظام اإلعالمي التونسي مازال محكوما بأحكام انتقالية 441منظومة التعديل للقطاع السمعي البصري عبر المرسوم و، 441

الكلي بتحويل المرسومين آنفي الذكر إلى قواعد قانونية  لتقنينمازالت لم تؤسس بعد لديمقراطية إعالمية تشاركية ديمقراطية متكاملة ا

، بوصف صدورهما جاء عن سلطة انتقالية غير منتخبة في سياق التنظيم المؤقت للسلطات مستقرة عبر السلطة التشريعية المنتخبة

، واالنفراج 1141بعد صدور دستور ائهلم يعد مبرر لبق. لكن هذا الوضع  1144 إبان ثورة 4111العمومية بعد تعليق العمل بدستور 

الدستوري والتشريعي والمؤسساتي النسبي  بعد صدور عديد القوانين التحررية الجدية وفي ظل نشأة عدد من الهيئات الدستورية على 

ية والتعديلية في غياب عديد الهياكل التنظيملكن غرار هيآت النفاذ للمعلومة وحماية المعطيات الشخصية وهيأة السمعي البصري.. 

أفقده  ممنهج تعرض على مدى أكثر من أربعة عقود إلى هتك وإضعاف وحصار اإلعالم الذي المحورية في مسار التحرر لقطاع

، يستدعي اليوم الصحفيين إلى أخذ زمام المبادرة لتشكيل هياكلهم تقلباتهامزاجها ومصداقيته بين الجمهور وجعل منه رهينة للسلطة و

، وفي مقدمتها مجلس الصحافة كأولوية من القطاعيين مباشرة المستقلة والمنتخبة التحريرية والتنظيمية تهم الداخليةالمهنية وهيئا

م إلى المربع واستماالتها التي قد تعود باإلعالعن تدخل سلطات السياسة والمال وضغوطاتها ووصاياتها  ابعيد تنظيمية ذاتية آكدة،

  قبل الثورة.   نحطاطه مبنى ومعنىوا من االنهيار اإلعالمياألول 

 في تاريخ تونس صحافةمجلس  أول -1.4

وهي: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة لإلعالم والرابطة التونسية للدفاع عن  شاركت مجموعة من المنظمات المدنية

في إنشاء أول مجلس  لفزات الخاصة والغرفة النقابية لالذاعات،حقوق اإلنسان وجامعة مديري الصحف باإلضافة إلى الغرفة النقابية للت

قت ، كما توف  وعموم المنظقة العربية صحافة في تونس والمنطقة العربية كمبادرة تنظيمية ذاتية غير مسبوقة في تاريخ المهنة والبالد

والقانون المنظم له  ''ميثاق شرف مجلس الصحافة''ذات المنظمات المتشاركة في هذه الخطوة التنظيمية التشاركية التحررية في صياغة 

التعديل الذاتي في خصائص وتجارب الدولية في معرفة واسعة بممن لديهم اطالعا و المكونين لهذا المجلس واقترحت أعضاءه السبعة

مبدأ التناصف بين النساء  ، مراعية في هذه التركيبة احترامتتوفر فيهم أساسيات المصداقية والكفاءة والمهنيةممن مجال الصحافة و

 والرجال.

http://www.ajrsp.com/
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د دت مهامه األساسية  1141خالل شهر أكتوبر وقد تم اإلعالن عن بعث هذا المجلس    الوساطة بين المواطنين من في التوفيق ووح 

مه عن مهافضال .رأيه فيها مع إبداءشكاوى المواطنين المرفوعة ضد الصحفيين  في ضوءجهة والصحفيين والمؤسسات الصحفية 

  مواثيق العمل الصحفي والدفاع عن الحريات الصحفية والصحفيين ورصد انتهاكات األخالقيات الصحفية.ل ية والتتنظيميةتطويرال

من مساهمات الهياكل النقابية و التمويل العمومي كالذي يأتي من مصادر تمويل على هذا المجلس أنه غير مستقل في  مستوى الويعاب 

، بوصفه يخضع المؤس سات الصحفية ومن أنشطة المجلس ومن المساعدات والهبات أو من شركاء من الخارج المؤس سة للمجلس ومن

. وعلى هذا النحو فإن هذه المقاربة توكل للمجلس مهاما محدودة جدا متصلة أغلبها بمجاالت األخالقيات لقانون الجمعيات المدنية

كما يخشى أن لى الصحفيين والمؤس سات لدفعهم إلى احترام أخالقيات المهنة. والحريات الصحفية، على أن يكون المجلس قوة ضغط ع

في ظل  التصال السمعي والبصريوهيئة ا من جهةمجلس الصحافة بين صالحيات في ال تداخل ويحصل تضارب في المصالح 

 صدد في غياب التجارب والتكرار. تقاطعات اإلشراف التنظيمي والتعديلي بين الهيكلين المستجدين قد ينشأ عنه فقه قضاء في ال

 أول مقاربة تقييمية للنقد والتنظيم الذاتي -0.4

صحفيا من مختلف االختصاصات والمؤسسات  14–في خطوة علمية ومهنية غير مسبوقة بادر فريق من الصحفيين التونسيين 

از أول تقرير ميداني  حول األداء المهني واألخالقي بإنج -المكتوبة واإللكترونية والمرئية واإلذاعية العمومية والجمعياتية والخاصة

– 1141مارس  13و  48حادثة باردو مثاال خالل الفترة ما بين  –للصحفيين والصحافة التونسية خالل تغطية األحداث اإلرهابية 

تنظيما مركز تونس تحت عنوان : "الميديا التونسية واإلرهاب" تحت إشراف علمي للدكتور صادق الحمامي موله وأشرف عليه  

صفحة إخضاع الصحفيين المستجوبين في العينة للنقد الطوعي والمساءلة الذاتية عبر  74لحرية الصحافة. تم خالل التقرير ورد في 

آلية "التفكيرية " التي حولوا فيها ممارستهم إلى موضوع يفكرون فيه في ظل رصدهم للتغطيات اإلخبارية لألحداث اإلرهابية من قبل 

مؤسسات إعالمية تونسية اهتمت بمحاور : المعالجة اإلخبارية اإلخبارية المحضة أو التحليلية التفسيرية / والسبق الصحفي والخبر  1

المثير/ وإشكاالت التعبير المرئي التحريرية واألخالق / وتداخل الخبر مع الرأي / والمصادر وتوصيف الواقع/والمعايير التحريرية 

الذاتي واالنفتاح على الجمهور/ وبينت نتائج التقرير مرة أخرى أن التغطية الصحفية اإلخبارية ألحداث اإلرهاب في والمساءلة والنقد 

تونس تستمد خصائصها من الممارسة الصحفية السائدة وبتقاليدها الموروثة عما قبل الثورة. وكمراجعة ذاتية من الفريق الصحفي 

شروع ميثاق تحريري لتغطية األحداث اإلرهابية " يمكن أن يكون مدوة للصحفيين التونسيين المنجز للعمل التقييمي صاغ جميعهم "م

 للتقيد به في ممارساتهم  وتغطياتهم ألحداث مشابهة.

 

 خاتمة 

ل األخطاء أن الحالة اإلعالمية التونسية المعبر عنها بالحالة االنتقالية ما فتئت تؤسس لبيداغوجيا المحاسبة والتقييم  واإلصالح من خال

أخالقية على غرار الموفق الصحفي إذاعة  تنظيمية ذاتية داخلية طرالمهنية واألخالقية، لذلك شرعت بعض المؤسسات في استحداث أ  

ومواثيق التحرير بمؤسسة اإلذاعة التونسية وهي لعمري خطوات  ثل قسم األخبار بالتلفزة الوطنيةومجالس التحرير م FMموزاييك 

اءلة الذاتية والمسؤولية المهنية والتنظيم الذاتي البد من النسج على منوالها وتعميمها في كافة المؤسسات بحيث تصبح في اتجاه المس

 تقاليد ديمقراطية وثوابت ال حالة مزاجية عابرة.
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 بيبليوغرافيا
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 .1141الجامعة العراقية، بغداد، 
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 .1141ديسمبر  1ا، نشر فيألماني
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 41/14ج "بناء القدرات والنهوض بالمعرفة" لشباب الصحفيين الليبيين: القاهرة من ورقة عمل مقدمة لبرنام
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