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)دور الشبكات اإلخبارية العابرة للحدود يف التحول السياسي(
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القنوات الفضائية العربية

اجلزيرة نت/أمحد حسن علي/ عرض

ديد األمهية يف جمال مل يكن ظهور وانتشار القنوات اإلخبارية الفضائية العربية يف التسعينيات جمرد تطور ش

وإمنا كان قفزة تارخيية يف جمال السياسة العربية كلها؛ نظرا لدورها وتأثريها على خمتلف جوانب احلياة اإلعالم، 

، سواٌء فيما يتعلق مبفهوم سيادة الدولة أو العالقة بني الدول أو توجهات الرأي العام داخلها، السياسية العربية

ملنطقة العربية، وتدور هذه الدراسة حول تلك القضايا وحماولة توسيع نطاق حتليلها والتحوالت السياسية يف ا

ليشمل تكنولوجيا وسائل اإلعالم واالتصال واملعلومات املختلفة كشبكة اإلنترنت، وميدان هذا الصراع احملتدم 

  :هو ثالثة مباحث تضمها هذه الدراسة على النحو التايل

ربيةالقنوات الفضائية الع: أوالً

القدرة على القيام بدور األحزاب يرى عدد من املراقبني أن القنوات الفضائية العربية متلك فيما يبدو 

يف ترسيخ نظم الدميقراطية الفاعلة، وعلى الصعيد الدويل قامت تلك الشبكات بإسهامات هائلة يف  السياسية

ملشاكل الداخلية على كافة املستويات، لكن وا تدفق األخبار ونشر اآلراء اخلاصة بالنزاعات اإلقليميةجمال 

  إىل أي مدى ميكن للقنوات الفضائية العربية أن تلعب دورا داعما ورائدا يف نشر الدميقراطية العربية؟

  
)دور الشبكات اإلخبارية العابرة للحدود يف التحول السياسي(الفضائية العربيةالقنوات : الكتاب-

كاي حافظ، وفيليب سيب: املؤلف-

١٦٣: عدد الصفحات-

القاهرة –املركز الدويل للدراسات املستقبلية واالستراتيجية : الناشر-

  م٢٠١١/ الطبعة األوىل-
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 ا ملحوظًا وفاعالً، ومن يف هذا اإلطار، ميكن حتليل الوسائل اليت حتققا دميقراطيا سياسيا تلك الشبكات دور

:أمهها

) غري الثوري(ترى نظرية التحول الدميقراطي : وسائل اإلعالم كبديل لألحزاب السياسية :الرؤى الفكرية–١

 ير أن اإلصالح السياسي والتحول الدميقراطي مها دائما حق للنخب السياسية وأحزاب املعارضة، بينما مل

، إال أا يف اية املطاف تعترب دائما هلا دور مهم يف الدميقراطيةعلماء اإلعالم واالتصال أن وسائلهم أيضا 

  .تابعة ال قائدة للتغيري الدميقراطي

  :ويف ظل هذا الوضع، هناك بديالن فكريان مطروحان للبحث

على تكوين دميقراطيات جديدة؛  ساعدةاختفت قبل أن تصبح فعالة يف املأن ثورة وسائل اإلعالم قد   -

  .لغياب الصلة بني وسائل اإلعالم واألحزاب السياسية

، مثل دمج اإلرادة بعض املهام اليت ال تقوم ا األحزاب السياسيةمن املمكن أن تتوىل وسائل اإلعالم   -

تصبح أهم .. لك البدائلالسياسية وتوحيدها وصياغتها، وتعبئة الشعب لعمل سياسي غري برملاين، ومن خالل ت

  .حقًا ال جمازا صوت الشعبوظائف وسائل اإلعالم أن ترسخ أجندة التغيري الدميقراطي بأن تصبح 

  :صورة مستقبلية ملتطلبات إصالح للتليفزيونات العربية العابرة للحدود الوطنية –٢

خالل العشر سنوات األخرية أن تضطلع قد يبدو منطقيا االعتقاد يف ظل التغيري اهلائل يف ثقافة وسائل اإلعالم 

، وهو دور كان مقصورا على احلركات لصياغة رغبة الشعوب العربية جتاه الدميقراطيةبدور وسطي حمفز 

  :واألحزاب السياسية حىت اآلن، ومن مث فإن إصالحا الحقًا للقنوات الفضائية يبدو حتميا يف

طية، وتوخي املوضوعية يف شؤون النزاعات اإلقليمية، جيب توضيح األجندة الدميقرا :إصالح املضمون  -

  .وحتسني الصالت بني وسائل اإلعالم والنخب خارج وسائل اإلعالم واملنظمات واحلركات السياسية والشعبية

من الضروري إعادة النظر يف نتائج منوذج السوق الرأمسالية اخلاصة، ال سيما  :اإلصالح التنظيمي واملنظم  -

  .االجتاهات الشعبية يف تقارير األزماتفيما يتعلق ب

  إعادة ربط العامل: ثانيا

"

سهلت وسائل اإلعالم اجلديدة االجتاهات العابرة للحدود الوطنية يف اال السياسي من خالل تقليص عزلة احلركات 
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سلطةاملطالبة بالتغيري السياسي وتسهيل وسائل االلتفاف على العقبات اليت خيلقها الذين يتولون ال

"  

سؤال قد  تغيري السياسة يف الشرق األوسط؟كيف ميكن لتكنولوجيا وسائل اإلعالم اجلديدة أن تساعد يف 

تبدو إجابته بسيطة ومنطقية؛ فقد سهلت وسائل اإلعالم اجلديدة االجتاهات العابرة للحدود الوطنية يف اال 

لسياسي وتسهيل وسائل االلتفاف على العقبات بالتغيري ا تقليص عزلة احلركات املطالبةالسياسي من خالل 

.اليت خيلقها الذين يتولون السلطة حاليا

من خالل ! من فرض سيادة فكرية تضمن استمرار الوضع الراهن، ومتنع تغلغل األفكار واألفعال املخالفة

شبكة  السيطرة على التكنولوجيا الصاعدة عن طريق إصدار تراخيص ألجهزة الفاكس، ومنع مواقع على

  .اإلنترنت، وإجياد مالك طيعني للمحطات التليفزيونية الفضائية

لكن مثل هذه اإلجراءات ميكن االلتفاف عليها، فقد بدأ عدد متزايد من احملطات يف البث وتلقي الرسائل 

، ولكن قد يتم النظر لتجنب قيود احلكوماتالنصية للهواتف اخللوية، وتستنبط عبقرية الرأي وسائل جديدة 

إىل حرية الوصول املفتوحة لوسائل اإلعالم والنشر السهل لوسائط غري مدروسة باعتبارها دميقراطية املعلومات، 

فقد يتم إساءة استخدامها، كأن تستخدم لكن هذه احلرية متوافرة للجميع، بصرف النظر عن نواياهم، 

  .كوسائل دعاية فعلية لإلرهابيني

، حيث تعزز املدونات درجة )التدوين(وله أمهية سياسية كربى هو  ولكن هناك استخداما آخر لإلنترنت،

، وخباصة يف والضغط من أجل اإلصالحالتكافؤ الدميقراطي من ناحية توسيع حرية الوصول إىل اجلمهور، 

إضافة إىل أن الرسائل النصية على اهلواتف ، قمع األنشطة السياسية املعارضةالدول اليت حاولت حكوماا 

، وخباصة حينما تكون تسهل تنظيم املظاهرات، وانتشار املعلومات السياسية، وتعبئة الناشطني سياسيا اخللوية

األحزاب السياسية حمظورة أو مقيدة، غري أنه ينبغي اإلشارة إىل أن هذه الرسائل قد تؤدي إىل نشر الشائعات 

  .وإعاقة عملية التحول الدميقراطي ذاا

من ناحية أخرى ال ميكن للمدافعني عن الدميقراطية يف الشرق األوسط جتاهل حقيقة وجود عقبات عديدة 

 هوة سحيقة رقمية تتعلق حبرية الوصوليتعين عليهم التغلب عليها، ففي جمال تكنولوجيا وسائل اإلعالم هناك 

هذا املسح امليداين يتضح أنه ال ميكن أن تولد  إىل اإلنترنت يف املنطقة مقارنة مبعظم مناطق العامل، وعلى ضوء

الدميقراطية من وسائل اإلعالم فقط، فالنظم واملؤسسات نفسها يتعني أن تتغري وتتطور وتتكيف، وجيب أال نقع 

  .يف وهم أن القنوات الفضائية ميكن أن تغري اتمع بشكل دراماتيكي أو حتدث ثورة يف مؤسساته
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  والتحول الدميقراطياإلعالم العريب : ثالثًا

، ولكن استخدامها ال يزال ترفيهياوعلى الرغم من انتشار استخدام الفضائيات العربية بني مجوع العرب، فإن 

، واليت فتحت باب احلوار اتمعي املوسع يف العديد من القضايا غري السياسيةتوجد إضافات إجيابية يف أا 

مام العقل العريب آفاقًا أوسع للتفكري، ولكن مثل هذا اإلجناز ال كانت من قبل تعد من احملرمات، وكشفت أ

جيتذب الباحثني الغربيني، على الرغم من ارتباطه الشديد مبهام التحول الدميقراطي، فعند احلديث عن دور 

املؤسسات اإلعالمية يف إجناز مهام التحول الدميقراطي ال بد أن نضع نصب أعيننا العديد من احلقائق، من 

  :أمهها

  .ال ميكن استبعاد هياكل امللكية وخصائص اجلمهور والثقافة االجتماعية والسياسية  -

وسائل اإلعالم وحدها ال ميكنها حتمل عبء التحول الدميقراطي يف ظل غياب املؤسسات األخرى يف   -

  .اتمع أو ضعفها

"

واألحزاب السياسية لعدم استقالليتها بعيدا عن قبضة ال ميكن أن تكون الفضائيات العربية جامعة لوظيفيت وسائل اإلعالم 

األنظمة العربية احلاكمة

"  

اجلذور التارخيية للفضائيات العربية قريبة العهد، عالوة على التطورات األخرية يف تكنولوجيا االتصال   -

.عامالن كان هلما تأثريمها يف صناعة اإلعالم يف العامل بوجه عام

  .يد يف أداء التليفزيونات احلكومية يف جمال مجع األخبار وتوزيعها أو نشرها وتداوهلاالقصور املهين الشد  -

االقتصاد السياسي للفضائيات العربية الذي يغلب عليه اخلضوع للحكومات، إما بالتوجيه أو التمويل أو   -

  .املواالة

ب السياسية لعدم استقالليتها بعيدا ال ميكن أن تكون الفضائيات العربية جامعة لوظيفيت وسائل اإلعالم واألحزا

عن قبضة األنظمة العربية احلاكمة، وباستقراء تلك احلقائق جمتمعة يتضح أنه ال ميكن أن تكون وسائل اإلعالم 

  .بديالً للنخب واألحزاب واحلركات املعارضة
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    تدفق املعلومات يف العامل العريب

ني كان هلما تأثري قوي يف صناعة اإلعالم ودراسته على لقد شهدت سنوات الستينيات من القرن املاضي ظاهرت

، تنبأ بأن تؤدي تكنولوجيا االتصال إىل إجياد قرية عامليةالذي  للكندي مارشال ماكلوهانالسواء؛ األوىل 

واليوم بعد أربعة عقود أصبحت عملية التدفق احلر ، إن املعرفة قوة: حني قال لكارل دويتشوالثانية 

، غري أن الواقع اجلديد وإن كان حقق نبوءيت ماكلوهان ومسة من مسات النظام العاملي اجلديد للمعلومات حقيقة

وكارل ديتش،فقد جاء أيضا خميبا آلماهلما معا؛ إذ إن هناك مشكالت كثرية جتعل تدفق املعلومات أقرب إىل 

رز هذه املشكالت كيفية الوصول إىل ولعل أباحلقيقة التكنولوجية منه إىل احلقيقة الثقافية يف العامل العريب، 

  .املعلومات وكيفية استخدام املعلومات املتاحة

فالوصول إىل قنوات املعلومات اجلديدة مكلف اقتصاديا، ومستوى التعليم واملناخ السياسي والثقايف أقل من أن 

  !يوفر إطارا الستثمار هذه املعلومات إن مت احلصول عليها

فحني تنتشر األمية التعليمية ا استخدام املتاح من املعلومات، فهي مشكلة أكثر حدة، أما الكيفية اليت ميكن 

والتوجه ا حنو ) تسفيه املعلومات(فإن هذا املناخ يدعم االجتاه السائد من داخل صناعة اإلعالم حنو والنفسية،

السكون العام يف اتمع، ومن هنا  الترفيه، وختدير اإلحساس بالواقع بدالً من حماولة فهمه؛ مما يوفر حالة من

بأوسع ) حقيقة اجتماعية وثقافية(أكثر منها ) حقيقة تكنولوجية(يتضح أن تدفق املعلومات يف العامل العريب 

  !معىن هلذه الكلمة

فليس هناك ضمان بأن تكنولوجيا االتصال اجلديدة سوف تؤدي إىل عصر جديد خمتلف ) حرية التعبري(أما 

زيد من حرية التعبري، فهناك املزيد من املؤشرات اليت تشري إىل الطريق العكسي، خاصة يف ظل ينطوي على امل

، فلكل عصر أدواته يف الرقابة، خاصة يف ظل تنامي القوى احملافظة اليت تتربص الرقابة على املعلوماتعصر 

  .حبرية التعبري ثقافيا واجتماعيا

"

هوم السياسي للدولة، ولكنهم ال يزالون يعيشون جمتمعات ختضع لنمط من العرب يعيشون يف كنف دولة حديثة باملف

العالقات االجتماعية والسياسية التقليدية

"  

ومع هذه الصورة اليت تبدو حمبطة إىل حد ما، فإن هناك بعض اإلجيابيات الناجتة عن التدفق احلر للمعلومات يف 

:قائمة بالفعل، ومن هذه اإلجيابياتالعامل العريب، وهي وإن كانت بطيئة اخلطى، فإا 
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  .بني وسائل اإلعالم أصبحت حقيقة واقعة يف العامل العريب حرية التلقي واالنتفاء  -

، خاصة مع توافر القنوات البديلة للمعلومات منذ التسعينيات املاضية، انتهاء عصر االحتكار احلكومي  -

  .عربية، يف ظل اجتاهات اقتصاد السوق يف املستقبلوتقلص الدور االقتصادي للحكومات يف معظم البلدان ال

  .امللحوظ عرب احلدود العربية يف تنامي قوة الرأي العام العريب تأثري تدفق املعلومات  -

  .لوسائل اإلعالم العربية بسبب املنافسات اإلعالمية القائمة حمليا وإقليميا وعامليا تغري مستوى األداء املهين  -

العرب يعيشون يف كنف دولة حديثة باملفهوم السياسي للدولةا ال ميكن إخفاؤه، وهو أن إال أن هناك واقع ،

، ولذلك يظل ختضع لنمط من العالقات االجتماعية والسياسية التقليديةولكنهم ال يزالون يعيشون جمتمعات 

  .حول السياسي املنشودالتناقض قائما بني شكل الدولة وطبيعة اتمع يف حتليل دور وسائل اإلعالم يف الت

  


