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نبذة عن جامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789 وهي إحدى المؤسسات األكاديمية والبحثية الرائدة في العالم التي تقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها، وتسهم في إعداد الجيل 

القادم من المواطنين العالميين القادرين على القيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. 

وعملت جامعة جورجتاون في قطر )GU-Q( منذ انطالقتها عام 2005 من أجل تمكين الطالب ودعم القدرات البشرية التي تحتاجها منطقة الشرق األوسط في القرن 

الواحد وعشرين وتقديم تجربة تعليمية شاملة مبنية على أعلى المعايير األكاديمية. تقدم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية دراسات متعددة التخصصات في سياق 

عالمي، وهي نفس المناهج والبرامج التي توفرها جامعة جورجتاون كلية إدموند أ. وولش للشؤون الدولية في واشنطن. ويتم تقديم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون 

الدولية في أربع تخصصات: اإلقتصاد الدولي والسياسة الدولية والثقافة والسياسة والتاريخ الدولي. كما يمكن للطلبة أن يختاروا بين ثالثة برامج شهادات الستكمال مجال 

تخصصهم، وهي الدراسات العربیة واإلقلیمیة والدراسات األمریكیة واإلعالم والسیاسة.

توفر جامعة جورجتاون في قطر مجاالً متميزاً للتعليم والبحث والتفاعل مع المجتمع المحلي، إذ لديها أحدث القاعات والمرافق والفصول الدراسية، كما تضم الجامعة 

علماء مرموقين على الصعيد الدولي وأعضاء هيئة التدريس من المستوى الرفيع وإداريين متفانين، إضافة إلى أن الجامعة تحتوي على أفضل مكتبة تعنى بمجال العالقات 

الدولية في المنطقة.

كما تستضيف جامعة جورجتاون في قطر مركز الدراسات الدولية واإلقليمية )CIRS(، وهو معهد بحثي رائد يرعى العديد من الدراسات األكاديمية ذات األهمية األساسية 

إقليمياً ودولياً، بما في ذلك المبادرات البحثية ذات الصلة بالعالقات الدولية واإلقتصاد السياسي والسياسات الداخلية لدول الخليج. لمعرفة المزيد عن الفعاليات والبرامج 

 http://qatar.sfs.georgetown.edu/ar :المتميزة التي تقدمها جامعة جورجتاون في قطر ولالستفادة من البحوث التي توفرها، يرجى زيارة موقعها االلكتروني

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات األكاديمية المتعلقة 

بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين على الصعيدين  

المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

•  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز، وعقد المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي والعشرين.

•  المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.

cirs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

نبذة عن مؤسسة قطر — إلطالق قدرات اإلنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة قطر سنة 1٩٩5 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 

مجلس إدارتها. 

يجذب  للتعليم  قطاع  إنشاء  المجتمع من خالل  وتنمية  والعلوم،  والبحوث  للتعليم،  الشاملة  الثالثية  الفروع  ذات  االستراتيجية  مهمتها  بتحقيق  قطر  تلتزم مؤسسة 

ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا 

عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية 

www.qf.org.qa االحتياجات المباشرة للمجتمع. للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 
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في  والجديد  التقليدّي  اإلعالم  دور  في  عميقة  تغيرات  مع  العربية  باالنتفاضات  المتمثلة  الكبرى  التاريخية  األحداث  ترافقت 

نشر  في  حاسمة  أدواراً  واإللكترونية  المطبوعة  اإلعالم  وسائل  لعبت  الثورات،  من  مبكر  وقت  وفي  األوسط.  الشرق  منطقة 

نمو  ومع  وليبيا.  ومصر  تونس  مثل  بلدان  في  الوطنية،  الحدود  وعبر  داخل  الجذابة،  الحماسية  المشاعر  ونقل  المعلومات، 

للمساعدة  الفضائية  القنوات  إلى  ومدونات،  وفيسبوك  تويتر  من  الجديد،  اإلعالم  انضم  ونطاقها،  شّدتها  شمل  نمّواً  االنتفاضات 

أساسيًة  واإلنترنت  الفضائية  القنوات  واليوم، أصبحت  السلطوية.  المؤسسات  إطاحة  إلى  تهدف  التي  الشعبية  التعبئة  تعزيز  في 

في  األخص  وعلى  الشعبية،  انتفاضتها  في  الطائفي  الجانب  ُتظهر  والدولية  الوطنية  الفاعلة  الجهات  بعض  صارت  بلدان  في 

وسورية. البحرين 

أّنها  غير  القصوى،  اإلعالم  عناية  تنال  بحيث  ُرّتبت  العربية  االنتفاضات  إّبان  التي جرت  األحداث  من  العديد  أّن  شّك  ال 

أظهرت أكثر بكثير من مجرد مشهدّية إعالمية. فهي انتهكت حدود األعراف المدنّية والسياسّية التي تثّبتت عبر الزمن، وأتاحت 

الفضاء  أوساط  غيرها من  أو في  اإلعالمي،  أو  األكاديمي  السلك  داخل  سابقاً، سواء  كانت محرومة  أخرى  أوساط  بها  تشعر  أن 

رسوخ  وعلى  العربي،  االستبداد  مرونة  على  تؤّكد  سردّية  جداً  طويلة  لفترة  والعالميون  اإلقليميون  األكاديميون  اقتبس  العام. 

أوضاع العديد من األنظمة العربية، وعلى دوام هذا الحال في المستقبل المنظور. وسّلطت أدبّياتهم الضوء على سكونية األمر 

اإلمالءات  وحتى  الشوارع  في  األفراد  مراقبة  من  بدءاً  المواطنين،  على  بموجبه  الحالية  العربية  األنظمة  تسيطر  الذي  الواقع 

القادمة من أروقة السلطة. لكن العالم العربي، ومنذ 2010، شهد طفرة مكثفة في االهتمام المحلي واإلقليمي والدولي، الذي 

عن  النظر  وبغض  العربية.  للجماهير  اليومي  الوجود  وحاالت  جوانب  كل  تحليل  إلى  والموّجه  وتطّفلي،  فضولي  بطابع  يتسم 

آفاق  فتح  العالمي  االهتمام  هذا  فإّن  العربية،  باالنتفاضات  اإلعجاب  لتعليقات  معياراً  باتت  الزائدة  والرومانسية  المبالغة  أن 

منطقة  في  صمت  ممالك  يوماً  كانت  بلداناً  تتناول  التي  والمثيرة  الحديثة  النقدية  والتحليالت  الدراسات  من  جديدة  أشكال 

أفريقيا. األوسط وشمال  الشرق 

في  والسياسة  اإلعالم  بين  العالقة  لدراسة  بحثية  مبادرًة  واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز  أطلق  اإلطار  هذا  وفي   

منطقة  في  والجديد  التقليدي  اإلعالم  حال  استكشاف  في  المشروع  هذا  من  الغرض  ويتلّخص  العربية.  االنتفاضات  أعقاب 

به،  المنوطة  واألدوار  اإلعالم  تغير وظائف  وإلى  العربية،  الثورات  اندالع  إلى  أدت  التي  األحداث  في  األوسط ودوره  الشرق 

عن  البحثية  المبادرة  هذه  أسفرت  وقد  طويلة.  عقوداً  دامت  التي  والدولية،  الوطنية  األوسط،  الشرق  ترتيبات  تغّير  جّراء 

أثناء  العربية  الدول  في  حدثت  التي  العميقة  واإلعالمية  والسياسية  االجتماعية  للتحوالت  نقدية  دراسة  يتضّمن  جماعي  كتاب 

ومن  تمثيلهما،  حيث  من  واإلعالم،  السياسة  عندها  تتقاطع  التي  المعقدة  الطرق  الكتاب  يستكشف  أعقابها.  وفي  االنتفاضات 

المشهد  جوانب  مختلف  الكتاب  يحّلل   متحّول.  عربي  عالم  في  الثقافي،  واإلنتاج  السياسية  المقاومة  شؤون  تداولهما  حيث 

إلى  والتنّبه  الديني،  اإلعالم  وظهور  اإلعالمية،  المدن  وتشييد  العربية،  الصحافة  ثقافة  تحوالت  وتحديداً  العربي،  اإلعالمي 

المتغّيرة  السياسية  الديناميكيات  ضمن  وعميقة  ثاقبة  نظرة  يوفر  بهذا  وهو  العامة.  الدبلوماسية  وإلى  الفرعية  الثقافات 

متعددة  منهجّية  الكتاب  فصول  وتعتمد  والمجتمع.  الدولة  بين  القوة  عالقات  تمفصل  إعادة  مالمح  ويرسم  المنطقة،  في 

المبادرة:  عنوان  الكتاب  يحمل  أعقابها.  وفي  وأثناءها،  الثورات،  قبل  واإلعالم،  السياسة  ديناميات  تغّير  تحليل  في  التخصصات 

Bullets and Bulletins: Media and Politics in the Wake of the Arab Uprisings )Oxford University Press/Hurst, 2016(.
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مقّدمة: حالة اإلعالم العربي في أعقاب االنتفاضات العربية   .1
سوزي ميرغني  

تتسم الدول العربية بخصائص وسمات مشتركة، على الرغم من أن كل دولة نشأت على حدى وفقاً لمسارات خاصة محددة تاريخياً. 

وبشكل عام، فإن قصة منطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا محفوفة دوماً باضطرابات سياسية واقتصادية تهّز بنيان الدولة، تحددها 

التفاوتات المتزايدة، وتمّيزها درجة مقلقة من االستبداد الشامل، ويملؤها جمهور من ماليين المستائين، لكن الهادئين إلى حد كبير. 

في 14 ديسمبر 2010، جاءت هذه التباينات مغّلفة في عمل فردي يتمثل في فعل انتقامي عام، كان له ديمومة التأثير على كّل األمة 

العربية: التضحية بالنفس التي نّفذها محمد البوعزيزي. وأثار هذا الفعل فدائي الطابع ضد سلطات الدولة، إلى جانب مأساوية قّصة 

هذا الشاب التونسي، غضباً غير مسبوق بين أبناء تونس، والعرب عموماً، والعالم أجمع. وحتى قبل انتشار عدوى االنتفاضات العربية، 

فقد كان هذا العمل فعاًل إعالمياً سياسياً بامتياز.

بالحكومات  فأطاحت  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  أنحاء  في  تنتشر   2011 في  بدأت  قد  االحتجاجات  موجة  كانت  وإذا 

االستبدادية في تونس ومصر وليبيا واليمن، فإن هذه الموجة ال يمكن أن ُتعزى إلى عامل واحد أو إلى قطاع واحد من المجتمع، بل 

إّن ما ضّخم بشكل ملحوظ المطالب والمظالم في الفضاء العام، وفي الشوارع والساحات، هو تالحم السكان الساخطين، مع مستويات 

عالية من المهارات اإلعالمية، واالتصال الرقمي، وبراعة التواصل.

وكثيراً ما بادرت السلطات الحكومية والجمهور، على حّد سواء، إلى استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت كأدوات إلسكات 

الجماهيرية، قلبت ميزان  الثورات  القليلة األولى من  المتظاهرين، خالل األشهر  المطلقة ألعداد  القوة  المعارضة أو تضخيمها؛ لكن 

القوى. وهكذا، وبالضرورة، أحاطت مسائل التمثيل—من، كيف، وإلى أي تأثير—كّل مناقشات السياسة واإلعالم في الفترة المعاصرة.

والحال، أن ممارسات اإلعالم ومحتواه وقوانينه إنما هي انعكاس للبنية السياسية السائدة في البالد. وفي العموم، عملت وسائل 

اإلعالم العربية دائماً، وإلى حّد كبير، منذ إنشائها باعتبارها ميداناً مؤّمماً لصالح الدولة وأداًة لفرض االنضباط المدني ولبناء األّمة، في 

خدمة األنظمة االستبدادية الممسكة بالسلطة. ومع ذلك، فإّن مقاومة القيود الشاملة التي فرضتها الدولة على اإلعالم، أو المشاركة 

على األقل في التجارب والخطابات البديلة، كانت تمّثل أيضاً جزءاً من هذه النظم اإلعالمية ذاتها، وكانت تزدهر معها جنباً إلى جنب. 

وعندما واجهت هذه الحدود الضيقة مزيداً من التحديات خالل االنتفاضات، شهدت عّدة مجتمعات عربية حالة إفراج هائل، حتى وإن 

كانت مؤقتًة، مارست خاللها هذه المجتمعات، بشكل غير متوقع وبجرأة، وفي األماكن العامة، أشكال تعبير كانت محظورة وممنوعة، 

علناً وعلى نحو استفزازّي غالباً. وتمّكنت االنتفاضات، في غضون أيام قليلة فحسب، أن تضع تحت االختبار متانة عشرات السنين من 

القواعد الممنهجة والمنّظمة، والتي كانت ُتحكم بعناية فائقة قبضة الدولة والرقابة الذاتية. واندفع انفجار التعبير فكسر حواجز القهر. 

فلدى الجميع ما يقولونه، وبطريقة قول مختلفة.

"الصحوة"  مثل  كلمات  في  والمتمثل  واالحتفال،  االرتباك  من  المتزامن  المزيج  بذلك  األولى  العربية  االحتجاجات  ترافقت 

و"الثورة" و"الربيع"، والتي خلقت مجاالً مفعماً بالطاقة وإن كان غير مألوف، مشحوناً بإمكانية تغيير العالقة بين اإلعالم والسياسة، 

وكذلك، في الواقع، بإمكانية إعادة التفاوض بشأن العالقة بين الدولة والمجتمع. أصبح المجال العام في العالم العربي، سواء أكان مجاالً 

مادياً أو مجاالً استحدثته التكنولوجيا، ساحًة تزداد تعقيداً باعتباره انعكاساً لنمط الحكم السياسي، وصدًى يتزامن مع الرد االجتماعي 

المواطنون إلى الشوارع وغيرها من  التواصل فضاًل عن كونه شّكل مساحات للتواصل. خرج  على هذا الحكم، مشّكاًل مساحات من 

محظورة،  كانت  التي  واآلراء  المظالم  من  متنوعة  مجموعة  عن  وللتعبير  صوتهم،  إسماع  بغية  الوسيطة  التقنية  العامة  الفضاءات 

العادية منها والمؤثرة، للمطالبة بمساءلة أولئك الذين يتبّوأون مناصبهم في السلطة، وللسخرية من هؤالء بواسطة الكلمات، أو الصور 

التوضيحية، أو رسوم الغرافيتي على الجدران، أو غيرها من أشكال التواصل الرمزي. ومع نمّو االحتجاجات، واتخاذها مساراً أكثر صخباً 

واتساعاً، تضافرت أشكال اإلعالم الرقمي والتقليدي وتشابكت وتشاركت في عزف سيمفونية قّوة التواصل.
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سوزي ميرغني تشغل حالياً منصب مديرة تحرير مطبوعات مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون في قطر. حصلت على 

درجة الدكتوراه في االتصال والدراسات اإلعالمية من جامعة شرق المتوسط. كما أّنها مخرجة سينمائية مستقلة تعمل على تسليط الضوء على 

قصص من الخليج. وقد تم اختيار فيلمها »حلم هند« ضمن فئة األفالم القصيرة في مهرجان كان السينمائي 2015.  تشمل مؤلفات ميرغني:

Bullets and Bulletins: Media and Politics in the Wake of the Arab Uprisings )Oxford University Press/Hurst, 

2016(; Target Markets: International Terrorism Meets Global Capitalism in the Mall )Transcript Press, 2017(; 

Food Security in the Middle East )Oxford University Press/Hurst, 2014(. 
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في ُمعضلة اإلعالم والسياسة في الشرق األوسط  .2
محمد الزّياني  

المتطّور. فاألنظمة  المشهد اإلعالمي  إلى  أفريقيا من دون اإلشارة  الشرق األوسط وشمال  ال يكتمل أي نقاش جدي حول منطقة 

السياسية المستبّدة، والتقدم التكنولوجي، وسياسات التنمية الوطنية، واالعتبارات الجيوسياسية، والمصالح الحكومية، والمنافسات 

اإلعالم  وسائل  جميعها  جعلت  العولمة،  وآليات  الثقافية،  والحساسيات  التقليدية،  والقيم  الديموغرافية،  واالتجاهات  اإلقليمية، 

مازالت  مهّمة  تحوالت  الماضية،  القليلة  العقود  مدى  على  العربية،  اإلعالمية  الساحة  وشهدت  ومتشابكاً.  معقداً  موضوعاً  العربية 

تتكشف حتى يومنا هذا. إذ تطور المشهد اإلعالمي وأصبح أكثر حيوية، وأكثر تنوعاً، وأكثر انفتاحاً. وتجّلى هذا في تعّدد القنوات 

الدول  مختلف  في  أنشئت  التي  اإلعالمية  المدن  وازدهار  للجمهور،  متاحة  أصبحت  التي  البرامج  وغنى  انبثقت،  التي  الفضائية 

التي  األخيرة  المرحلة  نطاق واسع، سوى  اإلنترنت على  وانتشار  المعلومات واالتصاالت،  تكنولوجيا  االستثمار في  العربية. وليس 

ومنّصات  االجتماعّي  اإلعالم  كبرى. وخلقت شبكات  تغيرات  بحدوث  ُتنذر  مهمة  مرحلة  ولكنها  العربي،  اإلعالم  تطوير  على  تؤثر 

الذي  الشباب  جيل  زّودت  كما  اإلنترنت.   مستخدمي  من  متزايد  عدد  أمام  آفاقاً جديدة  وفتحت  مثيرة،  فرصاً  الجديدة  التواصل 

العربية، بمصادر بديلة للمعلومات، وأشكال  المكونات األخرى للمجتمعات  العديد من  المهيمنة منهم، إلى جانب  الغالبية  يشكل 

سلوك اجتماعي منافسة، ومجاالت أكثر شموالً للمشاركة. لم يحدث من قبل أن كانت الجماهير العربية أكثر ترابطاً، أو أكثر وعياً، 

أو أكثر تمكيناً.

واّتبعت  متنّوعة،  مصالح  بفعل  تحّركت  ما  فغالباً  جوهرّي.  بتبايٍن  بطبعها،  والمنشطة  المحّفزة  التحوالت،  هذه  تمّيزت 

هذه  فإّن  المنطقة.  في  السياسية  الديناميات  مع  منه  مفر  ال  ترابطاً  يترابط  متفاوت،  لمنطق صراع  واستجابت  مختلفة،  توجهات 

والتي  السياسية،  الحياة  تماثلها سوى مآالت ملحوظة من  لم  العربي  األوسط  الشرق  في  اإلعالمي  الفضاء  التي شهدها  التطورات 

كلما  أنه  المفارقة  ومن  البلدان.  من  عدداً  حّولت  التي  الثالثة  الديمقراطية  الموجة  عن  بمنأى  قريب  وقت  حتى  المنطقة  تركت 

انفتحت منظومات اإلعالم في العالم العربي باتت النظم السياسية أكثر انغالقاً. بيد أّن االنتفاضات العربية أضافت مستوى آخر من 

ارتباطاً  ارتبطت  أفريقيا منذ 2010  الشرق األوسط وشمال  التي اجتاحت منطقة  فالثورات  الفريدة.  التكوينات  التعقيد على هذه 

وثيقاً بزخم إعالمي متنامي، ال تزال آثاره الكاملة محّيرًة بعيدة المنال. يتناول هذا الفصل العالقة المعقدة بين السياسة واإلعالم 

المنطقة، ويتعمق في تعقيداته، من خالل رسم خريطة استمراريته، ودراسة مظاهر االختصام  التي تشهدها  التغييرات  في سياق 

والتنافر، واإلشارة إلى التطورات غير المتوازنة، وتحديد االتجاهات الناشئة فيه. كما إّن الخوض في العالقة المعقدة بين اإلعالم 

والسياسة يستتبع بالضرورة النظر في مجموعة من القضايا التي برزت خالل االنتفاضات وعبر الفترة االنتقالية ما بعد الثورة، والتي 

ربطت أيضاً هذه التطورات بالمراحل التاريخية واللحظات المفصلية التي أّثرت على تشكل اإلعالم العربي وطرق عمله، وشّكلت 

تجربته في العمل على الموضوعات العربية.

لم  ثورة  أشعلت  غاضبة،  فعل  ردود  موجة  التونسية  بوزيد  سيدي  بلدة  في  مأساوي  حادث  أثار   ،2010 ديسمبر   17 في 

التي  المضايقات  احتجاجاً على  المحلية  الوالية  أمام مقر  بنفسه  النار  الخضار والفواكه  يبيع  بائع متجول  يتوّقعها أحد. فقد أضرم 

الناس محتويات كتبها  الحادثة، نشر  إثر هذه  المؤلمة. في  إلى أحواله  لالنتباه  البلدية، ولفتاً  يد دورّيات موظفي  لها على  تعرض 

المستخدمون بأنفسهم، وأفالم فيديو تصّور االحتجاجات، التقطوها بواسطة هواتفهم النقالة. ساعد ذلك على كسر الحصار اإلعالمي 

الذي فرضته السلطات على األحداث، وزيادة الوعي بما كان يحدث في المدن الداخلية. وتحّولت منصات اإلعالم االجتماعي، مثل 

للمعلومات المقّدمة لجمهور أوسع. جرى تداول صور  فيسبوك، لتصبح أداة تعبوية تشحذ المتظاهرين وتحشدهم، ومصدراً قيماً 

الحالة، وموّثقًة معاناة الشعب، ومسّلطًة الضوء  العنيفة على نطاق واسع عبر شبكة اإلنترنت، الفتًة االنتباه إلى شدة  االشتباكات 

بّثت  البالد،  أنحاء  جميع  في  مختلفة  مدن  إلى  االحتجاجات  ووصول  الشعبية  االضطرابات  رقعة  اتساع  ومع  النظام.  قمعّية  على 

بعض القنوات اإلخبارية، مثل فرنسا 24 والجزيرة، صوراً من المواجهات ولقطات من االحتجاجات المتصاعدة، مساعدًة بذبك على 

تسليط الضوء على هذا الحراك الشعبي الغير مسبوق.
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السياسية  المنافسة  العاّمة، ومّهدت الحتماالت  بالمظالم  المشترك  الوعي  تعزيز  الرقمية على  اإلعالم  وقد ساعدت وسائل 

والعمل في الشوارع. كما ساعدت على ربط الناس ببعضهم، والتقاط الكثافة السياسية لالحتجاجات، ونشر المعلومات إلى جمهور 

أوسع، وربط الناشطين المحليين مع نشطاء الشتات، وتوثيق العالقة بين صحافة المواطن والمؤسسات اإلعالمية التقليدية، والتي 

التقليدي على  إّن اعتماد وسائل اإلعالم  التقليدية كمصدر لمعلوماتها.  أصبحت على نحو متزايد تعتمد على المواد اإلخبارية غير 

روايات شهود العيان وعلى مقاطع فيسبوك التي تتضمن مشاهد المظاهرات التي نشرها النشطاء والمتظاهرون، قام بما هو أكثر 

من مجّرد إنشاء سردية مقابلة تنافس الرواية الرسمية المنّمقة عن األحداث، ولقد ساعد في منح زخم إضافي لتحركات الشعب. 

لم يحدث من قبل أن ارتبط بمثل هذا اإلحكام النشاط الرقمي والنشاط الميداني على األرض.

النقدية في جامعة جورجتاون في قطر، وهو أيضاً عضو منتسب في برنامج  النظريات  محمد زياني يشغل حالياً منصب أستاذ في 

جورجتاون للدراسات العليا في االتصال والثقافة والتكنولوجيا. حصل على درجة الدكتوراة من جامعة إنديانا. وتشمل أعماله:

Bullets and Bulletins: Media and Politics in the Wake of the Arab Uprisings )Oxford University Press/Hurst, 

2016(; Networked Publics and Digital Contention )Oxford University Press, 2015(; The Culture of AlJazeera: 

Inside an Arab Media Giant )McFarland, 2007, with Sofiane Sahraoui( and The Al Jazeera Phenomenon: 

Critical Perspectives on New Arab Media )Pluto, 2005(.
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تحليل مقارن للمراحل االنتقالية في صناعة اإلعالم التقليدي في تونس وليبيا ومصر  .3
فاطمة العيساوي  

العالم العربي. وكان تأثير اإلعالم االجتماعي  العالم تغيرات اجتماعية وسياسية غير عادية في  انتفاضات 2011، شهد  مع اندالع 

في تمكين هذه التغييرات موضوع بحث مستفيض بالفعل، لكن لم يجر حتى اآلن إال القليل جداً من العمل التجريبي الذي يتناول 

إلى بحوث  أثناء وبعد االنتفاضات على حد سواء. واستناداً  العربية  السياسية  التحوالت  التقليدية في تشكيل  دور وسائل اإلعالم 

مستفيضة أجريت في تونس ومصر وليبيا، ُيجري هذا الفصل استقصاًء مقارناً للتغييرات الجارية واالتجاهات الجديدة في صناعة 

اإلعالم التقليدي في هذه البلدان الثالثة. يستخدم الفصل البيانات الميدانية المجموعة من أكثر من 200 مقابلة شبه منظمة مع 

األنظمة  أدخلتها  والتي  التنظيمية  األطر  على  طرأت  التي  التغييرات  مختلف  في  ويتأّمل  باإلعالم،  ومعنيين  وإعالميين  صحافيين 

الفصل  فإن  بهذا  السياسي.  بالفضاء  عالقتهم  عن  فضاًل  المهنية،  أدوارهم  إزاء  الخاصة  الصحافيين  تصورات  ويستكشف  الجديدة، 

تصنع  التي  المهّمة  التاريخية  االختالفات  باالعتبار  األخذ  مع  الثورة،  بعد  ما  الصحافيين  لممارسات  مقارن  إطار  تحديد  يحاول 

السياقات الوطنية التي تعّد صناعة اإلعالم جزءاً ال يتجزأ منها.

تحدي  إلى  العربية،  االنتفاضات  بداية  منذ  العرب،  بالصحافيين  يؤّد  لم  اإلعالم  سوق  انفتاح  أن  الفصل  هذا  في  أزعم 

الصورة النمطية الشائعة عن دورهم كرسل لألنظمة. فالصراع السياسي الشديد، فضاًل عن تدهور المهارات المهنية لعقود طويلة 

وتفاقمت  قوية.  كأداة  واستخدامها  للسياسة،  رهينة  اإلعالمية  المنابر  وجعل  مستقلة،  صحافة  تطوير  أعاق  النظام،  تالعب  جّراء 

النتائج  النقابات. وتبّين  هشاشة أحوال الصحافيين بسبب عدم وجود مرجعية قانونية تحميهم، وضعف الدعم الذي يتلقونه من 

والخبرات  االنتقالية،  المرحلة  األخيرة من  الفترة  العربية في  اإلعالم  بين تطوير نظم  التشابه  أوجه  الفصل  أقّدمها في هذا  التي 

لإلعالم  المزدوج  الدور  وتراجع  السياسي  الضغط  لممارسة  اإلعالمية  المنابر  استخدام  يشمل  بما  السابقة،  االنتقالية  اإلعالمية 

رسائل  كصانعي  نشط  بدور  االنتقالي،  العربي  اإلعالم  سياق  في  الصحافيون،  واضطلع  لها.  وراصداً  للمعلومات  مزوداً  باعتباره 

سياسية، مانحين اإلعالم حصًة مؤثرة من الصراعات السياسية. إن االصطفاف السياسي لمنابر اإلعالم التقليدي في العالم العربي 

اصطفاٌف واضح وصارخ، ويؤّثر جدياً على عملية التحول الديمقراطي فيه.

المناظرات، وقطعت  العربية، بدور كبير في إدخال ثقافة  العربية، قبل االنتفاضات  الفضائية اإلقليمية  القنوات  اضطلعت 

صلتها بالخطاب اإلعالمي الرسمي المرضّي عليه حكومياً الذي كان مهيمناً حتى ذلك الحين. استطاع توّسع اإلعالم العابر للدول، 

الذي قادته قناة الجزيرة القطرية، باإلضافة إلى التغييرات التي شهدتها تقنية المعلومات واالتصاالت، أن يشّكل نافذة للصحافيين 

والرأي العام على حد سواء، تتيح لهم التهرب من الرقابة الحكومية، وتعاطي محتوى إعالمّي أكثر اّطالعاً مع برامج أكثر ابتكاراً. 

فعلى سبيل المثال، وقبل سقوط القذافي، ُسمح لليبيين بالوصول إلى إنتاج القنوات التلفزيونية الفضائية العربية، على الرغم من 

لإلزعاج والمتاعب. التشويش عليها حين تعتبر مصدراً  النظام استثمر أيضاً في تقنيات  أن 

في فترة ما بعد الثورة، أو بعبارة أدق، بعد مرور الحلقات األولى من هذه االنتفاضات، تبّدى اإلعالم التقليدّي عن لهجة 

انتباهاً  أكثر  منها  العديد  أصبح  االنتفاضات،  بداية  مع  الشوارع  من  أصوات  بث  في  اإلعالمية  القنوات  فشلت  وإذ  تعددية.  أكثر 

لآلراء االنتقادية والتعددية. في السياق المصري، دعم اإلعالم "الرسمي" النظام من خالل تشويه الحقائق عن نطاق ومدى حركة 

الشارع، وأشار في كثير من األحيان إلى المتظاهرين كبلطجية أو عمالء لجهات أجنبية.

اإلعالم  منصات  المواطنون  والصحافيون  النشطاء  استخدم  حين  في  الموقف،  هذا  المستقلة  اإلعالم  وسائل  بعض  تحّدت 

الشرقية من  االنتفاضة مستعرة في األجزاء  ليبيا، فيما كانت  الدعم للحركة ضد مبارك. وبالمثل، في  للتوعية ولجلب  االجتماعي 

البالد، قّدمت وسائل اإلعالم الرسمية المظاهرات في الشوارع على أنها موالية للنظام.
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المنابر  من  العديد  إطالق  في  انعكس  هائاًل،  توسعاً  التقليدي  اإلعالم  نظم  شهدت  االنتفاضات،  تلت  التي  األشهر  وفي 

اإلعالمية الجديدة. ومع ذلك، تمّيز هذا التوسع بدرجٍة من الفوضى. تعكس هذه الشهية المفتوحة لالستثمار في اإلعالم التقليدي 

بين  أساساً  وذلك  العربي"،  "الربيع  دول  يسمى  ما  في  المحتدمة  السياسية  الصراعات  في  اإلعالمية  للمنصات  المتزايدة  األهمية 

قوياً  ارتباطاً  مرتبط  التلفزيونية،  القنوات  وخاصة  تقليدي،  إعالم  منابر  امتالك  إن  واإلسالمّي.  العلمانّي  السياسيين  المعسكرين 

السياسّي. المشهد  بامتالك حضور في 

فاطمة العيساوي تشغل حالياً منصب محاضرة أولى في الصحافة في جامعة إسيكس، وزميلة مساعدة في األبحاث األستاذّية في 

كلية لندن لالقتصاد. تشمل خبرتها في ميدان اإلعالم، والتي ترّكز خصوصاً على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، الصحافة 

"الثورات  مشروع  و2014   2012 عامي  بين  العيساوي  فاطمة  أدارت  األكاديمية.  والشؤون  والسياسات  الجماهيري  واالتصال 

والسياسة:  العربي  الوطني  "اإلعالم  مشروع  حالياً  وتدير  المفتوح،  المجتمع  مؤسسة  قبل  من  الممول  إعالمية"  ثورات  العربية: 

والجزائر، وهو  المغرب  في  التقليدية  اإلعالم  في وسائل  اإلعالمية  الممارسات  تغييرات  في  يبحث  الذي  الديمقراطية"،  مراجعة 

الخبرة  من  عاماً   15 من  أكثر  العيساوي  فاطمة  تمتلك  لالقتصاد.  لندن  كلية  في  األوسط  الشرق  مركز  ويمّوله  يستضيفه  مشروع 

في تغطية منطقة الشرق األوسط لوسائل إعالم دولية، مثل وكالة فرانس برس، والقسم العربي من هيئة اإلذاعة البريطانية.
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ثقافة الصحافة العربية  .4
نائلة حمدي  

ومصر  العراق  في  والمطابع  الصحف  تأسيس  مع  عشر،  التاسع  القرن  إلى  العربية  المنطقة  في  كمهنة  الصحافة  ظهور  يعود 

وسورية تحت الحكم العثماني. وعلى اعتبار أّن السلطات االستعمارية ال تشجع على حرية التعبير، فإّن الصحافة العربية طّورت 

البيئة  هذه  أّثرت  والتسّلط.  الرقابة  قبول  أو  التحايل  طريق  عن  دورهم  على  يتفاوضون  صحافيين  مع  فريدة،  خصائص  لذاتها 

المشهد،  العثمانية على  السلطات  البداية، هيمنت  إلى مهنتهم. فمنذ  الصحافيون  التي ينظر فيها  بالطريقة  إلى حد كبير  القمعية 

احترام  مبادئ  تحكمه  والذي  والشعب،  الحاكمة  السياسية  الطبقة  بين  للعالقات  القائم  النظام  العربية  الصحافة  اّتبعت  وبهذا 

وقد صيغت  محّددة.  وأيديولوجيات  سياسية  قضايا  لصالح  للكتابة  الصحافيين  بعض  أيضاً  القمعية شّجعت  البيئة  أّن  بيد  الُحّكام. 

الوقت.  ذلك  الفكرية  المنتديات  دور  مّثلت  التي  الصحف،  في  العربية،  والنهضة  العربية  القومية  مثل  الكبرى،  المفاهيم  بعض 

العثماني. الحكم  ومواقفهم ضد  القوميين  الصحف طموحات  في  ازدهرت  حين  العربية  الصحافة  رحلة  وانطلقت 

ذاتها.  الظروف  ظّل  في  يعملون  جميعاً  هم  وال  األخبار،  ميدان  في  العرب  العاملين  كل  يجمع  واحد  منظور  يوجد  ال 

الصحافيين  تربط  والتي  للحدود،  العابرة  الصناعية  األقمار  عصر  انبالج  مع  ترسخ  أنه  يبدو  مشتركاً،  قاسماً  هناك  فإّن  ذلك  مع 

إقليمية  رابطة  وجود  يدعمون  العرب  الصحافيين  من  العديد  أن  إلى  الدراسات  وتشير  جديد.  مشترك  بوعي  وجماهيرهم 

الصحافيين  من  العديد  ويعّد  أعمالهم.  في  بوضوح  تتجّلى  قيمة  تمّثل  والتي  "العربية–اإلسالمية"،  الهوية  مفاهيم  بشأن  مشتركة 

العرب دعاة لإلصالح االجتماعي والسياسي، معتبرين أن الحكومات العربية مسؤولة عن العديد من حاالت فشل الدول العربية.

القيم  من  العديَد  العالم  أنحاء  جميع  في  اآلخرين  الصحافيين  مع  العربي  اإلعالم  في  العاملون  الصحافيون  يتشاطر 

الغربيين  أقرانهم  يختلفون عن  المناسب. وهم  الوقت  التقارير وصدورها في  دّقة  إلى  الحاجة  بالمهنة، مثل  المتعلقة  والمبادئ 

التماسك  رسائل  ينشرون  العرب  الصحافيين  من  العديد  أّن  إذ  المجتمع.  في  الصحافة  دور  عن  العامة  التصورات  حيث  من 

يضطلع  الذي  التعبوي  الدور  في  إيجابي، ومشاركة  تغيير  وسيلة إلحداث  لهم  بالنسبة  والصحافة  الوطنية،  والرفاهية  االجتماعي 

من  كبير  جزء  فيها  يشترك  سمة  وهذه  بلدانهم.  في  لألحداث  وموضوعية  منحازة  غير  تغطية  في  انخراطاً  وليست  اإلعالم،  به 

المنابر الصحافية في عصر ما قبل الثورات، على الرغم من أن القدرة الفعلية على إحداث تغيير تختلف من بلد إلى آخر. لكّن 

السنوات  عن  النظر  بغّض  حكوماتهم،  يدعمون  أنهم  بالضرورة  يعني  ال  مجتمعاتهم  رفاهية  حيال  بالمسؤولية  الصحافيين  شعور 

العقلية. بهذه  اجتماعياً  فيها  زّجهم  تم  التي 

التي تسببت  الثيمات  وعلى الرغم من صعوبة تحديد مفهوم الصحافة المهنية في السياق العربي، فإّن هناك العديد من 

في تحسين األداء الصحافي على مدى العقد الماضي. وقد تجلت تطلعات العديد من الصحافيين العرب، وخصوصاً أولئك الذين 

بالنسبة  أما  للمهنة.  الغربية  النماذج  على  طموحاتهم  فاستندت  العربية،  المنطقة  تغطي  إعالم  وسائل  في  العمل  فرصة  واتتهم 

كل شيء،  وبعد  المهنية.  أهدافهم  لتحقيق  وسيلة  اإلعالمي  التدريب  برامج  وّفرت  فقد  الساحة،  خارج هذه  بقوا  الذين  ألولئك 

السلطة. تأثيٍر محتمل على وضعها في  الناقدة، خوفاً من  الصحافة  نمو  إعاقة  أنظمة عديدة على  فقد واظبت 

نائلة حمدي تشغل حالياً منصب أستاذة مشاركة، ورئيسة قسم الصحافة واإلعالم في الجامعة األمريكية في القاهرة. انضمت نائلة حمدي 

إلى الجامعة األمريكية بالقاهرة في 1٩٩7 لتدريس مواد في برنامج الدراسات العليا في مركز أدهم للصحافة التلفزيونية. ووّسعت منذ 

ذلك الحين اهتماماتها التعليمية لتشمل جوانب أخرى من الصحافة واإلعالم والتواصل الجماهيري. تركز نائلة حمدي اهتماماتها البحثية 

على مختلف شؤون مهنة الصحافة في مصر، وتأثير تكنولوجيا االتصاالت وتطّور اإلعالم على المنطقة العربية. وهي عضوة هيئة تحرير 

The Journal of Arab & Muslim Media Research and Global Media Journal.
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سردّية االنتفاضة السورية: دور القصص في النشاط السياسي والنضال من أجل الهوية  .5
دينا مطر  

ثّمة سمة رئيسية للتحوالت المعقدة األخيرة التي شهدها العالم العربي المعاصر، أال وهي التحول الحاصل في التصورات الشعبية 

عن العمل السياسّي والمشاركة السياسية. ويّتضح هذا، في أشكاله األكثر دراماتيكية، في أعمال التخريب السياسي الجماعية العامة، 

رواية ومعاينة  بشكّل خاّلق في  التي شاركت  والجماعية  الفردية  األصوات  كبير من  التعبيرية، في عدد  أشكاله  أكثر  وكذلك، في 

وبناء طرق بديلة من الوجود. وقد تناول األدب السياسي المتنامي عن االنتفاضات العربية مختلف جوانب ومعاني هذه األصوات، 

وكذلك األيديولوجيات أو المصالح التي تمثلها. ومع ذلك، لم يوَل اهتمام يذكر للسرديات التي ترويها هذه األصوات، أو إلى الطرق 

وسبل  معاشة،  حقيقية  اجتماعية–سياسية  أوضاع  مع  ومجّربة  وجدانية  تشاركّية  هوّية  استجالب  في  السرديات  هذه  تتبعها  التي 

للمعرفة، وكذلك مع ذاكرة جمعية بديلة. في حين ال تغّير هذه الروايات، بالضرورة، الوضع الراهن؛ فإن من الوارد، ومن الممكن، 

لها أن تدفع النشاط، وأن تساعد بالتالي في شرح كيف ولماذا انتقل الناس الذين، في األساس، ال ينتمون رسمياً إلى أحزاب سياسية 

وليسوا منّظمين في حركات اجتماعية، من "ثقافة النأي عن السياسة" إلى ثقافة العمل السياسّي والمعارضة العلنية. إّن االلتفات 

إلى دور السرد في التعبئة وغير ذلك من أشكال النشاط، يزداد أهمّيته عند تناول األصوات الناشئة، بالرغم من تنّوعها وتعّددها، 

بها  وتالعبت  فرضتها  والتي   ،Ambiguities of Domination عملها  في  ويدين  ليزا  وّضحت  كما  الطاعة،  ثقافة  سوريا حيث  في 

ممارسات النظام السوري وخطاباته الساعية إلى ضمان قبول العامة باأليديولوجية الرسمية على النحو المعطى لهم. الحظت ليزا 

ويدين أّن االنتهاكات والتجاوزات الخاصة أو الفردية عّبرت، في مثل هذا السيناريو، عن رفضها لأليديولوجية الرسمية، ولكنها لم 

تغّير من “طبيعة األشياء”، تاركتاً حّيزاً للعمل السياسي الفردي أو الجماعي، ناهيك عن المشاركة السياسية.

يعتمد هذا الفصل على بعض المناقشات في نظرية الحركة االجتماعية والنشاط، فضاًل عن تحليل عدد مختار من الممارسات 

عاديون  وأشخاص  مناضلون  نشطاء  أنشأها  والتي  السورية،  الرقمية  المعارضة”  “مواقع  على  وتداولها  نشرها  التي جرى  السردية 

باعتبارها  الذي تعتمده منهجية فوكو  بالمعنى  المفهومة  الممارسات،  القمعي. أزعم أن هذه  السلطة والحكم  للسجال مع هياكل 

وقراءة  التاريخية، هي ممارسات تجعل االضطراب واضحاً، وتقّدم فهماً  المعينة ومن صيغها  تواريخها  تنتج من  ممارسة "معرفة" 

بديلة لألمة وللهويات الوطنية.

ومن المواقع المعارضة التي يستكشفها هذا الفصل موقع “أبو نّضارة”، وهو دار إنتاج فّني إبداعي وموقع تفاعلي يستخدم 

 ،Creative Memory of the Syrian Revolutionو وخارجها  سوريا  في  سوريين  فنانين  إنتاج  من  قصيرة  وثائقية  أفالم  لعرض 

والفن،  والغرافيتي،  األغاني،  ذلك  في  بما  الثقافية،  اإلبداعية  اإلنتاجات  من  متنوعة  ألشكال  رقمياً  أرشيفاً  عن  عبارة  هو  والذي 

واألفالم الوثائقية، والرسوم المتحركة المعنية بالثورة السورية. ومن المواقع األخرى التي استندت إليها هذه الورقة تشمل موقع 

Syria Untold، الذي يهدف إلى رواية قصص ما تسميه الحراك المدني السوري، حين يمنح منبراً لألصوات المهمشة، كما يزعم 

يعني  وهذا  االنتفاضة،  في  “محايدين”  كمشاركين  أنفسهم  يصفون  أشخاص  أنشأها  التي  الفيسبوكية  “صوتّية”  وصفحة  الموقع. 

ليست شاملة وال  اختياراتي  النظام.  عنيفة مع  التي شاركت في معركة  المسلحة  االسالمية  الجماعات  النظام وال  يؤيدون  أنهم ال 

التي صدرت  المتنوعة والمتعددة،  الناشئة،  واسعة، إذ ليس من الممكن ضمن نطاق هذا الفصل رصد جميع األصوات والروايات 

إلى حد  استبعدتها  والتي  اليومية،  الحياة  الرقمية عن  القصص  إلى  المدروسة  السردية  الممارسات  تنحاز  السورية.  االنتفاضة  عن 

كبير الخطابات الشمولية السائدة، بما في ذلك خطابات وسرديات نشرتها وطّبعتها األطراف الرئيسية في الصراع القائم—النظام 

السوري وفريق مختلط من مختلف المجموعات الجهادية المتمّردة—يهدف الى عرض الطابع الحصري واإلقصائي لسردية النزاع 

السوري المستمر. في الواقع، فإن النظام ومعارضيه استخدموا المنابر اإلعالمية الجديدة، مثل يوتيوب وفيسبوك، باعتبارها “ساحة 

ال  الرقمية  اإلعالمية  المنابر  في  الواردة  السرديات  على  تركيزي  فإن  أخيراً،  المتنافسة.  الروايات  فيها  تعرض  افتراضية”  معركة 

يرمي إلى منح امتياز لإلعالم االجتماعي أو لإلعالم الجديد على حساب غيرها من مجاالت يجري فيها رواية الروايات، وتناقلها عبر 

النشطاء  أن  التأكيد على حقيقة  إلى  تركيزي هذا يهدف  فإن  بدالً من ذلك،  التقنية، وتشريعها، ونشرها وتداولها.  اإلعالم  وسائط 



اإلعالم والسياسة في أعقاب االنتفاضات العربية | تقرير موجز   ٩

والمواطنين العاديين السوريين، عبر هذه المنابر اإلعالمية الجديدة، وال سيما يوتيوب وفيسبوك، يقّدمون للعاّمة ما جرى استبعاده 

من جوانب جمالية وسردية، يصفها جورج ماركوس باسم “صورة الناشط المجازية”. وبعبارة أخرى، فإن هذه المنصات، وجميع 

والخطاب  الصور  تكتسب  ولكي  لآلخرين.  مرئية  وجعلها  العام  المجال  إلى  الصورة  هذه  لجلب  مهمة  األخرى،  التواصل  مجاالت 

أجل  من  ثقافية  منصات  إلى  والمواطنون،  النشطاء  ذلك  في  بما  فئاته،  بمختلف  الجمهور  يحتاج  مثلما  تناقلها،  من  بد  فال  معنى 

الوجود كجمهور ورأي عام.

دينا مطر تشغل حالياً منصب محاضرة أولى في اإلعالم العربي واالتصاالت السياسية الدولية في مركز الدراسات اإلعالمية والسينمائية، في 

كلية الدراسات الشرقية واألفريقية، جامعة لندن. تشمل اهتماماتها البحثية العالقة بين السياسة والثقافة واإلعالم في العالم العربي، وخاصة 

خطابات السلطة والمقاومة. وهي أيضاً مهتمة بآليات التمكين والديمقراطية وخاصة في مجتمعات وقوى العالم العربي الناشئة، وبالسياسة 

اإلسالمية، وبالدراسات الثقافية العربية، وبالذاكرة والتاريخ الشفوي، وبالشتات والمنافي، وبالحركات االجتماعية. تشارك دينا في تحرير

Middle East Journal of Culture and Communication.
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المجال العام، وفن الشارع، والتواصل في االنتفاضات العربية  .6
مروان م. كريدي  

رّكزت معظم التحليالت التي تناولت عمليات التواصل خالل االنتفاضات العربية على اإلعالم االجتماعّي كمنصات تكنولوجية، على 

حساب أساليب تواصل أخرى أقدم، أو أقل لفتاً لالنتباه، مثل المجال العام. لكن، وكما الحظ دي سوزا وليبيتس في منتدى بحثي 

أجرته مجّلة حول ‘“الربيع العربي” والمدينة’، فإّن االنتفاضات العربية تذكرنا بأن التنبؤات حول نهاية المجال كعامل مهم في ظل 

ظروف العولمة هي تنبؤات مبالغ فيها. وعلى الرغم من أننا لسنا مضطرين ألن نستعيض عن داء الحتمية–التكنولوجية المؤسف، 

الدالئل  فإّن  الذي ال يقل عنه ضالالً،  العربية، بمرض حتمية–المجاالت  االنتفاضات  تناولت  التي  التحليالت  والمستشري في بعض 

تدعم الرأي القائل بأن المجال العام لعب دوراً سياسياً وتواصلياً كبيراً في الثورات الشعبية التي بدأت في تونس في ديسمبر 2010.

أن  حيث  العربية.  االنتفاضات  في  والتواصل  العاّم  المجال  بين  بالصلة  المتعلقة  األولية  االعتبارات  الفصل  هذا  يستعرض 

المجال العاّم ُيفهم باعتباره المجال المادي الذي يمكن لإلنسان شغله، واستخدامه، والتنازع عليه، والتحّكم به ، وبالتالي فهو نطاق 

أضيق من “الفضاء العام”. كانت المسارح القديمة وحلبات ما قبل الحداثة تؤدي وظيفة الساحات المركزية، وبحلول أواخر القرن 

التاسع عشر انضّمت إليها مجاالت عامة جديدة مفتوحة، الميادين. وفي القرن العشرين، ومع مّد الحركات الوطنية ضد االستعمار، 

رمزياً  بعداً  كسبت  الوطنيين،  طالت  قمع  عمليات  الميادين  هذه  شهدت  وحين  جديدة،  سياسية  معاني  المجاالت  هذه  اكتسبت 

عميقاً، ودخلت الذاكرة الجمعية الوطنية. وعلى نحٍو ذي داللة، عرفت هذه المجاالت في عدن، والجزائر، وبيروت، ودمشق، باسم 

الشهداء. ميادين 

لعبت المجاالت العاّمة دوراً مهّماً، لم تحَظ بما تستحق من دراسة حتى اآلن، في الثورات العربية. وقد شهدت االنتفاضات 

عماًل مشتركاً بين المساجد والميادين، حتى لو بدا أّن األنظمة الجديدة في مصر وليبيا وتونس- التي هيمن عليها ولفترة قصيرة 

اإلسالميون- وكأنها تمنح أسبقية للمساجد على الميادين. لكْن أبعد من هذا االعتبار، فإّن المجال العام مهّم لفهم اإلعالم واالتصاالت 

في هذا الزمن الثوري، بسبب تعقيدات الطرق التي يرتبط بها المجال العام باالتصاالت: باعتباره مجال لالتصال الجماعي، ولوحًة 

للتجمهر الفّعال. للتعبير السياسي، وحقاًل للعمل المجسد، ورمزاً 

على المستوى األول، عمل المجال العام منذ بداية الحضارة المدنية بوصفه مجال تعبير عن الرأي السياسي واالجتماعي، 

العام  المجال  الثاني، عمل  المستوى  العام. وعلى  للمجال  متمرد  احتالل  القصوى  الحاالت  تضّمن مظاهرات شعبية، وفي  ما  غالباً 

من  السياسي  الغرافيتي  انفجار  العربية  االنتفاضات  وشهدت  وجداريات.  وغرافيتي  الفتات  شكل  على  سياسي،  اتصال  كمساحة 

العام هو حقل عمل هيئات  المجال  فإّن  الثالث،  المستوى  الشعبية وتطلعاتها. على  المظاهرات  البحرين، ممثاًل آمال  إلى  بنغازي 

التواصل  أدوات  من  وأداًة  ومطيافاً،  رئيسياً،  مجازاً  الفرنسية،  الثورة  منذ  األقل  على  البشري،  الجسم  صار  وقد  اإلنسان.  حقوق 

التي  البلدان  بعض  في  المكان.  على  تطغى  رمزية  بقوة  غنياً  نفسه  العام  المجال  أصبح  الرابع،  المستوى  وعلى  الثوري.  السياسي 

للنضال من أجل التخلص من الطغاة. وال يمكن الستيعابنا وظائف التواصل في  استحوذ عليها الثوار، غدت المجاالت العامة رمزاً 

المجال العام أن يكتمل من دون االهتمام الكافي بالبعد المهّم الخامس: ثّمة مجال افتراضي يتقاطع مع نطاقات التواصل األربعة 

فيسبوك،  وصفحات  ومدّونات  إلكترونية  مواقع  من  يتأّلف  اإلنترنت،  شبكة  تتيحه  افتراضّي  مجال  وهو  العام.  المجال  في  هذه 

بين  المسافات  الرسائل عبر  البعض، وتنقل  ببعضها  المادية  المجاالت  تربط  والتي  تويتر، وأرشيفات صور فوتوغرافية،  وتغريدات 

المدن، لتعود إلى الظهور في المجاالت العامة المادية.

يقوم التحليل أيضاً بمناقشة كيف تقاطَع المجال االفتراضي مع المجال العام ووّسعه. ويرّكز هذا الفصل، ألغراض التحليل، 

األول،  القسم  فيناقش  والتواصل.  العام  المجال  في  العربية  االنتفاضات  التي شهدتها  األوسع  التوّجهات  تمّثل  على حاالت مختارة 

الغرافيتي  أنواع  بين  الثاني مقارنة وموازنة  القسم  العام. ويجري  المجال  السياسي في  التواصل والعمل  وهو في معظمه نظري، 

الثالث ويوازن بين األجسام  القسم  ناحية أخرى. وفيما يقارن  ناحية، وفي سورية من  التي ظهرت في تونس ومصر، من  الثورية 
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البشرية في المجال العام والمجال االفتراضي، مع إيالء اهتمام خاص لحاالت محمد البوعزيزي في تونس وعلياء المهدي في مصر، 

فإن القسم الرابع والختامي يرّكز على دوار اللؤلؤة في البحرين كحالة دراسية توضيحية عن كيفية تحول المجاالت العاّمة لتصبح 

بذاتها رموزاً قوية.

مروان م. كريدي يشغل حالياً منصب أستاذ أنطوني شديد لإلعالم الدولي والسياسة والثقافة، ومدير مشروع األبحاث المتقدمة في االتصاالت 

العالمية في كلية أننبرغ، جامعة بنسلفانيا. حائز على زماالت مختلفة أهمها: غوغنهايم، والمجلس األمريكي للجمعيات العلمية، وصندوق الهبات 

القومية للعلوم اإلنسانية، ومركز وودرو ويلسون الدولي، و المعهد الهولندي للدراسات المتقدمة. نشر أكثر من 100 مقالة وستة كتب منها:

Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization )Temple, 2005(; Reality Television and Arab Politics )Cambridge, 

2010( and The Naked Blogger of Cairo: Creative Insurgency in the Arab World )Harvard University Press, 2016(.
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الثابت والمتحول في اإلعالم العربي: االقتصاد السياسي للمدن اإلعالمية  .7
جو خليل  

يتفق معظم المعلقين على أن المشهد اإلعالمي العربي شهد تحوالً ملحوظاً منذ بدء االنتفاضات العربية في العام 2010. ويشيرون 

في هذا الصدد إلى آثار تحرير اإلعالم االجتماعي، وإلى نمو وسائل اإلعالم المحلية، وإلى تحديات الهيمنة األخبارية والمعلوماتية. 

لكن إلى أي مدى يمكن لهذه التغييرات أن تمثل بالفعل تحوالً كبيراً في طريقة إنتاج اإلعالم العربي وتداوله؟ خصوصاً وأّنه، وبعد 

كل اعتبار، وجنباً إلى جنب مع هذه التحوالت، فإّن ثّمة نقاط ثبات مستمرة مهّمة عديدة يمكن أن يحجبها التركيز المفرط على 

المحلي يعقد تحالفات  العربي، وأّن اإلعالم  العالم  التلفزيون ال يزال يضطلع بدور مهم في  أّن  المثال  التحوالت. منها على سبيل 

إقليمية مع الشركات الرائدة في السوق التقليدية، وأّن فجوة المعلومات آخذة باالتساع بين رّواد األخبار ومتقاعسيها.

وتهتم  الثوابت.  تلك  تظهرها  التي  وبالمقاومة  التحوالت،  هذه  بمتانة  األولى  تهتم  حيويتين:  مسألتين  الفصل  هذا  يطرح 

إذا كان من  ما  كبير حول  يوجد جدل  األولى،  بالمسألة  يتعلق  الحالي. وفيما  اإلعالمي  المشهد  بأفضل طرق فهم وتقييم  األخرى 

أعقاب  في  الكتابة  حيث  من  مستمراً.  تطوراً  تشهد  حالٍة  في  والثوابت  التحوالت  نقاط  تحديد  الممكن  من  حتى  أو  المستحسن 

تظهر  كانت  مرسي،  الرئيس  عهد  وطوال  جرأة”.  “أكثر  بأّنه  اإلعالمي  المشهد  يقّيم  أن  للمرء  يمكن  مصر،  في  يناير   25 انتفاضة 

صرخات بشأن تخويف الصحافيين وأسلمة اإلعالم. فأنماط التحوالت والثوابت التي يمكن مالحظتها منذ 2011 مضطربة ومقلقة 

بآن معاً. ولعّل األهم من ذلك هو أن نسأل: هل هذه التحوالت فريدة وغير مسبوقة، أم أنها مجّرد جزء من توجهات تكامل اإلعالم 

إقليمياً وعالمياً، وإخضاعه القتصاد السوق، وتقاربه؛ وما هي مكانة هذه التحوالت في تاريخ اإلنتاج الثقافي العربي؟

يمثل هذا الفصل نضرة أولية على مختلف تصّدعات فهم هذه الثوابت والمتحوالت. فهو محاولة لتطوير عناصر تقييم أكثر 

انتفاضات  ما نشهده هو موجات  بأن  االعتقاد  النقاش هو  المفتاح في هذا  الحالي.  العربي  السياسي لإلعالم  االقتصاد  انتظاماً في 

الحالية. وفي حين يمكن تحديد “عصر ما قبل االنتفاضات”، فمن السابق ألوانه الجزم  التاريخية  الفترة  تحدد بمجموعها تعريف 

بإعالن “فترة ما بعد االنتفاضات”.

تقدم هذه الدراسة رواية عن تطور وسائل اإلعالم في العالم العربي، والتي من شأنها أن تفسر التطورات الراهنة وتساعد 

مختلفة.  بطرق  الطموح  السؤال  هذا  مختلفون  باحثون  يتناول  عملياً.  منها  التحقق  يمكن  بطريقة  المستقبل  طفرات  فهم  على 

آخرون  يؤّكد  فيما  واإلقليميين.  المحليين  اإلعالم  ورّواد  أباطرة  ذلك  في  بما  العبين،  عدة  وتابعية  عرضّية  على  يشدد  فبعضهم 

على مركزية الدول، ال األنظمة، كوحدات تحليل منطقية. ويؤكد هذا الفصل على أّن فهم التصدعات يتطّلب منا استكشاف النقاط 

أو  وترابطاً،  تعقيداً  يزداد  الذي  اإلعالمي  المشهد  التأثير على تحوالت  النقاط في  اإلعالم وتداوله، ووظيفة هذه  المركزية إلنتاج 

المحافظة على ثوابته.

في حين حظيت وظائف اإلعالم االقتصادية والمدنية والثقافية المزدوجة بنقاش واسع في الدراسات القانونية واإلعالمية، 

فإن اإلعالم العربي حظي بمعالجة أقل باعتباره قطاعاً اقتصادياً، وأكثر بصفته محفزاً حاسماً للتنمية االجتماعية والتعبيرات الثقافية 

في  المجّمعات،  لتنمية  االقتصادي  التحليل  أن  االقتصاديون  الجغرافيون  يرى  ذلك،  ومع  السياسية.  والسيطرة  الوطنّية  واللحمة 

التحليل  فمن خالل هذا  والمؤسسية.  والثقافية  االجتماعية  للعوامل  دقيق  بتحليل  يترافق  أن  يجب  القطاعات،  من  وغيره  اإلعالم 

فقط نتمّكن من فهم كيفية تطور المجّمعات ونمّوها، وربما تراجعها واختفائها.

تحقيقاً لهذه الغاية، يبدأ هذا الفصل بفكرة أّن االقتصاد السياسي االنتقادّي هو أفضل منظور نظري يتالءم مع معالجة قضايا 

تغيير اإلعالم واستمراريته. وبناء على األدبّيات الموجودة عن اإلعالم العربي والعالمي، يركز الفصل على المدن اإلعالمية—مواضع 

اإلنتاج والتوزيع—كمواقع مفيدة ومفهوم لدراسة الطفرات الحالية في اإلعالم العربي. خصصنا القسمين األخيرين من هذا الفصل 

التاريخية لمختلف االنتفاضات، وتسليط الضوء على العناصر المتغيرة في اإلعالم  لدراسة اإلعالم العربّي على خلفية االستمرارية 

العربي. يختتم الفصل بنظرة على أولويات البحوث لفهم االقتصاد السياسي لإلعالم العربي فهماً أفضل.
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العربي والبرامج  التلفزيوني  اإلنتاج  بارز في  جو خليل يشغل حالياً منصب أستاذ مشارك في جامعة نورثوسترن في قطر، وخبير 

قنوات فضائية عربية  لدى  تنفيذي، ومستشار  المهنية كمخرج، ومنتج  الخبرة  عاماً من   15 يزيد على  ما  لديه  العربية.  التلفزيونية 

كبرى )أوربت، MBC، MTV، CNBA Arabiya(، وعقد حلقات لحساب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ومجلس البحث والتبادل 

الدولي، وجامعة والية بنسلفانيا.  وتدور اهتمامات خليل البحثية على وجه التحديد حول الشباب العربي، وصناعتي وسائل اإلعالم 

إجرائها.  والبرمجة، وأشرف على  باإلنتاج  مؤسسية مرتبطة  أبحاثاً  أجرى خليل  العالمية. وبصفته مستشاراً  اإلعالم  البديلة ووسائل 

وأّلف كتاباً عن القنوات التلفزيونية الترفيهية الفضائية العربية والدبلوماسية العامة، كما شارك مع مروان كريدي في تأليف كتاب

Arab Television Industries )Palgrave Macmillan, 2009(.
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تأطير اإلسالم السياسي: مجازّيات اإلعالم وقوة الكفاح في مصر الثورة  .8
عبير النجار  

على  فيه  اإلقليميون  المتنافسون  يتسابق  السياسي،  للصراع  مركزية  مكانًة  العربية،  االنتفاضات  مدار  على  العربي،  اإلعالم  احتّل 

بغية  والمحتوى،  اإلعالم  إلى  بالوصول  أماًل  السياسيين  الخصوم  مختلف  صراع  وازداد  العام.  وبالرأي  العامة  بالتصورات  التأثير 

السائدة في  بين األطر اإلعالمية  السياسية  المنافسة  الفصل  يتناول هذا  بلورة سبل فهم بعض األحداث من قبل جمهور منقسم. 

مصر  في  واإلعالمية،  والسياسية  الحكومية،  وغير  الحكومية  الجهات  مختلف  اعتراض  طرق  في  وينظر  السياسية.  النزاعات  زمن 

وخارجها، على كيفية تأطير األحداث وصوغها في المؤسسات اإلعالمية المصرية والفضائيات العربية. ويرّكز الفصل خصوصاً على 

تأطير التدابير التي اتخذتها جماعة اإلخوان المسلمين في مصر، أو التي اتخذت ضّدهم، خالل صيف 2013 الحافل. والحال، فإّن 

إجراءات  وعلى  معينة  جهات  على  الشرعية  إضفاء  في  مختلفة،  وصياغات  تأطيرات  استخدام  خالل  من  يسهم  اإلخباري  اإلعالم 

معينة في سياقات سياسية محّددة. وتحظى بأهمية خاصة هنا طرق استخدام اللغة والصورة في التغطية اإلخبارية العربية، بغية 

العنف  وبّرر  الجماعة،  الشرعية عن  نزع  على  ما عمل  المسلمين، وهو  اإلخوان  "إرهابي" ألنشطة جماعة  إطار  بناء  في  اإلسهام 

الذي مارسته الدولة ضدهم.

قانونياً.  سياسياً  وتمثياًل  وجوداً  تشّكل  أن   ،2011 العام  في  المصرية  االنتفاضة  بعد  مختلفة،  إسالمية  جماعات  استطاعت 

السياسي المصري. وكانت على مدى عقود،  المشهد  الظّل إلى دائرة الضوء في  المسلمين خصوصاً من  فانتقلت جماعة اإلخوان 

يونيو   6 وتأّسس رسمياً في  لشعبيتها.  أساسا  أصبحت  التي  والتعليمية  والطبية  االجتماعية  الخدمات  الجماعة جهودها على  ترّكز 

يناير   20 في  الشعب  مجلس  انتخابات  في  بالمئة   47.2 بنسبة  وفاز  للجماعة،  السياسي  الذراع  والعدالة،  الحرية  حزُب   2011

2012. وفي مايو من العام نفسه، حصل محمد مرسي، مرشح اإلخوان المسلمين في االنتخابات الرئاسية على نحو 51 بالمئة من 

األصوات ليصبح أول مرشٍح لحزب إسالمي ُينتخب رئيساً للدولة في بلد عربي، والرئيس المدني األول لمصر منذ العام 1٩52.

على  المصري  الشعب  أوساط  في  السخط  من  موجًة  السلطة  إلى  الجماعة  فقد القى صعود  االنتصار طوياًل  يدم هذا  لم 

من  الثالث  وفي  أكثر.  الوضع  تعّقد  بحيث  األحداث  وتعاقبت  عام.  بشكل  المسلمين  اإلخوان  وعلى  خاص  بشكل  مرسي  حكم 

أثره  على  ُعّين  السيسي،  الفتاح  عبد  الفريق  الدفاع  وزير  قاده  عسكري  بانقالب  المنتخب  الرئيس  الجيش  أطاح   2013 يوليو 

الشعب  إلى  السياسي  االنتقال  قّدمت خارطة طريق  أن  بعد  االنتقالية،  للمرحلة  رئيساً  الدستورية عدلي منصور  المحكمة  رئيس 

المصري. احتفل المتظاهرون المناهضون لمرسي بهذه  الخطوة بصفتها انتصاراً إلرادة الشعب المصري، فيما كّثف أنصار مرسي 

في  عنوًة  أزيلت  أن  إلى  اعتصامات،  مخيمات  العاّمان  المجاالن  هذان  فتحول  والنهضة،  العدوية  رابعة  ميداني  في  احتجاجاتهم 

الرابع عشر من أغسطس 2013.

واألحداث  مرسي،  الرئيس  خلع  أولهما  كبيرين.  حدثين  معاني  حول  واإلعالمية  السياسية  النزاعات  الفصل  هذا  يدرس 

المسلمين  اإلخوان  جماعة  وأعضاء  جهة،  من  المصرية  واألمنية  العسكرية  القوات  بين  العنيف  التفاعل  وخاصة  ذلك،  تلت  التي 

أغسطس   14 في  والنهضة  العدوية  رابعة  ميداني  لمخيمات  العنيف  اإلخالء  فهو  الثاني  الحدث  أما  أخرى.  جهة  من  وأنصارهم 

التفاعل  على  كبير  حد  إلى  تعتمد  كعملية  التأطير  ويتناول  السياسي،  الصراع  تأطير  لدور  النظري  بالفهم  الفصل  ويبدأ   .2013

صلته  حيث  من  وخاصة  اإلعالم،  وسائل  في  السياسي  اإلسالم  تأطير  على  الضوء  الفصل  يسّلط  ثم  اإلعالم.  ووسائل  الساسة  بين 

واإلعالم  المصري  اإلعالمي  المشهد  بعدئذ  ويناقش  ومعارضيهم،  المسلمين  اإلخوان  لجماعة  السلبية  أو  اإليجابية  بالتمثيالت 

العربي كسياق يّتضح فيه االستقطاب اإلعالمي على خلفية التأطيرات التي تبّنتها مختلف المنابر اإلعالمية. ويتناول الفصل أخيراً 

لكسب  محاولة  في  اإلعالم،  على محتوى  للتأثير  السياسيون  بذلها  التي  والجهود  لألحداث،  المختلفة  اإلعالم  وسائل  تغطية  طرق 

أفعالهم. الشرعية على  الشعبي وإضفاء  التعاطف 
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عبير النجار تشغل حالياً منصب أستاذ مشارك في الدراسات اإلعالمية في الجامعة األمريكية بالشارقة. وهي متخصصة في األخبار 

الجماهيري،  االتصال  في  البحث  وطرق  اإلنترنت،  وإعالم  السياسي،  والصراع  واإلعالم  العربية،  البلدان  في  الدولية  والصحافة 

والصراع واالتصاالت في األزمات. تتركز اهتماماتها البحثية على دراسات النوع االجتماعي، واإلعالم والصراع السياسي، واإلعالم 

والمرئية، وحصلت  والمسموعة  المطبوعة  اإلعالم  في  لمدة عشر سنوات كصحافية، سواء  النجار  عبير  العالمي. عملت  اإلخباري 

على شهادة الدكتوراه من جامعة أدنبره في العام 2004.
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حزب اهلل، المنار والثورات العربية: التصدي أم النجاة؟  .9
زاهرة حرب  

تم  حيث  بيروت،  اللبنانية  العاصمة  عبر  ضخم  انفجار  دّوى  رائق،  صيفي  يوٍم  وفي   ،2013 أغسطس  من  عشر  الخامس  في 

استهداف حي الرويس في الضاحية الجنوبية بسيارة مفخخة، وهو حّي مكتظ بالمسلمين الشيعة من المدنيين. ما لبثت مشاهد 

قتياًل،  اثنين وعشرين  المدنيين  الضحايا من  بلغت حصيلة  والعالمية على حّد سواء.  المحلية  الشاشات  أن مألت  والدمار  العنف 

الله. وإذ تضّم  استهدف حزب  الذي  التفجير  ومئتين وتسعين جريحاً. وأعلنت جماعة سورّية سنّية غير معروفة مسؤوليتها عن 

على  رد  التفجير  هذا  أن  بوضوح  المتلفزة  الرسالة  أشارت  فقد  الله،  حزب  معاقل  من  العديد  بيروت  في  الجنوبية  الضاحية 

األسد. نظاَم  للحزب في سورية، ودعمه  العسكري  التدخل 

الفضائية  "المنار"  قناة  اللبناني، وتمّكن من خالل  يلوح في اإلعالم  بدأ  الذي  الطائفي  الخطاب  الله الحتواء  سارع حزب 

التكفيرية  الجماعات  صوب  وتوجيهها  السني  اللبناني  المجتمع  استهداف  عن  الغاضبة  األصوات  صرف  من  للحزب،  التابعة 

التكفيريين في سورية.  قتال  توقفه عن  لن  الهجمات  أن هذه  بوضوح  الله  أفصح حزب  للقاعدة. وقد  التابعة  الجهادية  السلفية 

يوم واحٍد  بعد  المنار،  قناة  الهواء مباشرة من خالل  الله في خطاب متلفز على  العام لحزب  األمين  الله،  أعلن حسن نصر  فيما 

وبالنسبة  االنتهاء.  يكون عن  ما  أبعد  األسد هو  نظام  مع  إلى جنب  جنباً  قتاله  وأن  في سورية مستمرة،  أن حربه  التفجير،  من 

في  للمقاومة  المناهض  الصهيوني  اإلمبريالي  بالمشروع  يسمى  ما  ضد  بقاء،  معركة  باتت  سورية  في  الحرب  فإن  الله  لحزب 

المنطقة، إذ طالما أّكد الحزب على دور سورية في دعم نضال “المقاومة اإلسالمية” ضد العدوان واالحتالل اإلسرائيلي. والحال، 

أبداً. المقاومة  الله وحركة  الذي ال يخذل حزب  بأنها "الصديق"  فإّن نصرالله يشير غالباً إلى سورية 

قناة  لعبته  الذي  الدور  أعقابها. ويبحث في  العربية وفي  الثورات  أثناء نشوب  الله  الفصل على سياسة حزب  يركز هذا 

المنار في نشر مواقف الحزب السياسية، ومشاعره، ونشاطاته. كما ويناقش كيف حافظ الحزب على ثبات رسالته في "مقاومة 

ثالثة  إلى  الفصل  وينقسم هذا  السورية.  األهلية  الحرب  للجدل في  المثير  تورطه  إلى  لظهوره وصوالً  األولى  األيام  منذ  الظلم" 

إلى  يتحّول  أن  قبل  اإلعالمية،  الحزب  استراتيجية  يستكشف  ثم  وتطور هويته،  الله  لفكر حزب  موجز  بسرد  يبدأ  أقسام، حيث 

الله  تناغمت مع سياسة حزب  التغطيات  أن هذه  البحرين وسورية، وكيف  لالحتجاجات في كل من  المنار  قناة  تغطيات  نقاش 

اإلقليمي. وموقفه 

تدخله  خالل  من  أثبت  وقد  األوسط،  الشرق  في  وصخباً  تأثيراً  األكثر  الحكومية  غير  الجهة  بصفته  الله  حزب  برز 

بذاته.  إقليمياً  العباً  وأصبح  الممانعة،  جبهة  في  آخرين  لالعبين  "وكياًل"  كونه  تعّدى  أنه  السوري  النزاع  في  المباشر  العسكري 

الظالم  مقاومة  مفهوَم  تتمثل  مقاومة  كحركة  المعلنة  ونواياه  صورته  في  ثابتاً  وخطاباته  سلوكّياته  جميع  في  الحزب  ظل  وقد 

والشعب  النظام  في  رأى  وإنما  "ظالماً"،  األسد  نظام  يَر  لم  هذا،  اإلقليمي  القوى  صراع  في  الله،  حزب  لكّن  المظلوم.  ونصرة 

السوري طرفاً "مظلوماً" من قبل جماعات التكفيريين. وهي الرسالة التي حرصت قناة المنار على نشرها بثبات، ليس ألنصارها 

األعرض. العربي  للجمهور  بل  وحسب، 

حرب  الدكتورة  عملت  بلندن.  سيتي  جامعة  في  الدولية  الصحافة  في  محاضرة  أستاذة  منصب  حالياً  تشغل  حرب  زاهرة 

تميزت  أخبار  كمراسلة  عملها  بدأت  وقد   . عاماً  11 من  ألكثر  والدولية  اللبنانية  اإلعالمية  المؤسسات  من  لعدد  كصحافية 

بعنوان: باً  كتا األخيرة  تها  منشورا وتشمل  لبنان.  جنوب  في  المعركة  ميدان  من  الحربية  العمليات  تغطية  في  خاللها 

Channels of Resistance in Lebanon: Liberation Propaganda, Hezbollah and the Media )I.B. Tauris, 2011(.
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الدبلوماسية األمريكية العاّمة واإلعالم في الشرق األوسط  .10
فيليب سيب  

الدول  بذلتها  التي  الجهود  عن  جانبية  مالحظات  مع  األوسط،  الشرق  في  العامة  األمريكية  الدبلوماسية  على  الفصل  هذا  يركز 

العامة  الدبلوماسية  عن  متعمقة  تحليالت  تقديم  أّن  أولها  أسباب،  لعدة  المتحدة  الواليات  على  يرّكز  نهجاً  اّتبعنا  وقد  األخرى. 

لبلدان األخرى، مثل تركيا وروسيا، قد يحتاج إلى كتاب كامل، وليس مجرد فصل. وباإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن تورط 

تعّد  األمريكية  والعسكرية  والسياسية  االقتصادية  القدرات  فإن  الدموية،  باألخطاء  مليء  األوسط  الشرق  في  المتحدة  الواليات 

المنطقة. إلى مستقبل االستقرار والتنمية في  النظر  عوامل حاسمة عند 

مّثل هذا النهج األخير، ومنذ فترة طويلة، قلب الدبلوماسية العامة. كما شّكلت اإلذاعة والتلفزيون أدوات سياسية ال تقدر 

بثمن بالنسبة للدول التي استخدمتها بحكمة. أدركت الحكومات قيمة إيصال المعلومات إلى بيوت الناس في جميع أنحاء العالم، 

بدءاً من الواليات المتحدة التي شرعت بالبث اإلذاعي عبر “صوت أمريكا” خالل الحرب العالمية الثانية، وصوالً إلى الصين التي 

العالم العربي، قّدمت محطات مثل  التلفزيون المركزية الصينية(. وفي  استثمرت حديثاً مليارات الدوالرات في CCTV )محطة 

إليها  التي تؤثر على الشرق األوسط. ثّم ما لبثت أن انضمت  BBC وCNN منذ فترة طويلة وجهات نظر خارجية عن األحداث 

قنوات من الصين وروسيا وفرنسا، ومن أماكن أخرى. وفي اآلونة األخيرة أتاحت قناة الجزيرة وقناة العربية وغيرها من القنوات 

العربية ألبناء المنطقة مشاهدة األحداث التي تؤثر عليهم من وجهات نظر عربية.

ولتقدير مختلف أشكال اإلعالم في الشرق األوسط، ال بد من التعرف على تاريخ تقديم األخبار في المنطقة، وكيف أن 

لقنوات  مهّماً  سلفاً   ،1٩53 في  القاهرة  إذاعة  عبر  مرة  ألول  بّثت  التي  العرب”،  “صوت  محطة  وتعّد  ذلك.  في  أّثرت  السياسة 

اليوم، وكانت رسالتها هي  اليوم. ثم ما لبثت أن امتلكت قناة خاصة تبث لمّدة ثمانية عشر ساعة في  اإلعالم اإلقليمية العربية 

االستعمار  االشتراكية ومناهضة  ثورياً من  والتي تشمل مزيجاً  الناصر،  الذي طرحه جمال عبد  الناصري  بطابعها  العربية  القومية 

في  التأثير  على  اإلعالم  قدرة  المنطقة  في  أدرك  من  أوائل  من  المصري  الرئيس  وكان  المحافظة.  العربية  الحكومات  يتحّدى 

اإلقليمية. السياسة 

هذه الرسائل السياسية الصريحة في “صوت العرب” بالكاد تختفي في محطات البث األخرى، وخصوصاً في وريثتها األبرز 

قناة الجزيرة الفضائية. نعثر على الطابع العربي من خالل قرارات التغطية اإلخبارية والبرامج الحوارية، ما يضفي مستوى معيناً 

العربية  اإلعالم  تساهم في شعبية وسائل  التي  البحتة  السياسية  المسائل  النظر عن  “العروبة”. وبصرف  فكرة  التماسك على  من 

األخبارية  المؤسسات  لقيام  الثقافية  الدالالت  فإّن  المطروحة(،  اليومية  للقضايا  تبعاً  تتقلب  الشعبية  هذه  أن  من  الرغم  )على 

العربية بتغطية أكثر المواضيع المؤثرة في حياة العرب، هي دالالت مهّمة في فهم البيئة اإلعالمية المعاصرة في منطقة الشرق 

األوسط. استمّدت قناة الجزيرة قوتها، منذ إنشائها في العام 1٩٩6، من أن وجودها كان بمثابة إجابة على السؤال: "لماذا يجب 

على  لها،  مقراً  قطر  من  تتخذ  التي  الجزيرة،  قناة  تعّول  نحن؟".  أخبارنا  على  للحصول   BBCو  CNN أمثال  على  االعتماد  علينا 

القنوات اإلضافية، مثل قناة العربية الممولة سعودياً. طابعها األصيل، كما فعل لفيف من 

واكتشف  العربي.  الشارع  توقعات  ازدياد  مع  كّله،  العربي  العالم  وتغطي  بالعربية،  تبّث  التي  القنوات  صعود  ترافق 

المعلومات.  تزّودهم بكميات هائلة من  أن  العربية  المدن  التي تمأل فضاء معظم  الالقطة  الصحون  أن بمقدور  مستهلكو األخبار 

المحتوى  أنواع  شتى  إلى  شهيتهم  كانت   ،2011 العام  في  العربية  االنتفاضات  بدأت  وحين  تتغير،  العالم  عن  نظرتهم  وبدأت 

اإلعالمي قد اتسعت كثيراً. وقد أصبحت هذه الشهية أكثر تطّلباً مع تفريق الجماهير المتلقية بين ما تقدمه القنوات التي تديرها 

بالنسبة  أنها  تبّين  فقد  ذلك،  من  الجزيرة  قناة  تستثنى  ال  وضوحاً.  أكثر  األخيرة  هذه  تفضيل  وبات  المستقلة،  والقنوات  الدولة 

للبعض تمّثل صوت السياسة القطرية الخارجية، تلك السياسة التي ال تدعم بصورة كافية االنتفاضات في بلدان معينة بينما تعمل 

كمحّرض في نقلها لألحداث في بلدان أخرى.
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يتناول هذا الفصل التغيرات في كيفية تلقي العالم العربي وممارسته الدبلوماسية العامة منذ االنتفاضات التي بدأت في 

2011. شهدت البيئة اإلعالمية في الشرق األوسط توسعاً أصبحت معه أكثر تطوراً في طرق تأثيرها على العرب وغيرهم. وأبرز 

اللذين تعّززهما وسائل اإلعالم االجتماعي. حين تستخدم الجماهير هذه  التواصل باالتجاهين والتشبيك  التغيير هو  ما يمّيز هذا 

الرسائل، من أخبار ودعايات وغيرها من برامج. فبفضل وسائل اإلعالم االجتماعي،  الوسائل ال تبقى مجّرد جماهير سلبّية تصلها 

على  البعض  بعضهم  مع  التحدث  يمكنهم  وصار  العام،  الدبلوماسي  المحتوى  مرسلي  مع  والتفاعل  االستجابة  للناس  يمكن  صار 

نطاق واسع حول هذا المحتوى.

فيليب سيب يشغل حالياً منصب أستاذ الصحافة والدبلوماسية العامة وأستاذ العالقات الدولية في جامعة جنوب كاليفورنيا. منحته جمعية 

الدراسات الدولية في 2010 لقب “باحث العام” تقديراً إلسهاماته في مجال االتصاالت الدولية. تشمل اهتمامات فيليب سيب البحثية آثار 

التغطية اإلخبارية على السياسة الخارجية، وخاصة قضايا الصراع واإلرهاب. ُيعتبر السيد سيب محرراً لسلسلة بالغريف ماكميالن في مجال 

االتصال السياسي الدولي، والمحرر المشترك لسلسلة بالغريف ماكميالن في مجال الدبلوماسية العامة العالمية، والمحرر المشترك لصحيفة 

Media, War and Conflict.
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