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ABSTRACT 
The mutation of the role of the public service television in the Arab World 

since the outbreak of the Arab Spring proved the need for this service not only to 

be reviewed, but also to be able to keep place with the transformations and 

revolutions undermining the existence of the Arab World. It has become clear 

then, that television, in addition to its leading role in forming the public opinion 

trends, is considered as one of the determining factors in the process of social 

integration and a major carrier of culture, and some theories consider it an 

instrument which defines the choice of individuals in their relation with the others 

and with their environment. From this point, the effect, mission and role which 

television can play particularly during the phase of democratic transition have 

become a central problematic which requires the provision of a set of determinants 

the most important of which is that television of the democratic transition should 

be a public and democratic facility. Our study on “the public service television in 

the Arab World” falls within this context. Circumstances of the post- revolution 

period have matured more than any time before the necessity to consider the 

reasons behind the lack of development of the public service television. Any 

attempt to reform the media in the future cannot be possible without being based 

on a scientific diagnosis and a critical approach of the way Arab countries deal 

with the public service television. 

To get deeper insights into the problematic and hypotheses of our study, we have 

opted for a sociological survey using the form as an instrument. The form, which 

has been addressed to most television and radio management of the member 

countries of the Arab States Broadcasting Union (ASBU), is divide into five parts 

including more than thirty questions. According to the study conclusions, we can 
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say that radio and television corporations in the Arab World do not meet the 

recognized standards and requirements of the concept of public service. This can 

be seen through the absence of independent editorial boards in most radio and 

television corporations in the Arab World. The main authority having the power 

of decision about the editorial policy of the radio and television corporations is the 

government, the ministry of information or a designated board of trustees, and the 

limitation of the role of the media regulatory authorities to a mere consultative 

role. The Arab citizens do not directly contribute in the funding of the public 

television in most Arab countries, may be lest becoming a controller. And we have 

seen that 8 out of 10 corporations are funded by the state treasury in the first place 

and from advertising secondly. 
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 لخصامل

العمومي يف العامل العريب إىل إشكال يف حاجة ليس فقط  منذ اندالع ربيع الثورات العربية حتول دور التلفزيون
والثورات اليت هزت كيان العرب من احمليط إىل اخلليج. لقد  إىل املراجعة وإمنا إىل أيضا إىل مسايرة نسق التحوالت

أتكد أبن التلفزيون ابإلضافة إىل دوره الرايدي يف تشكيل اجتاهات الرأي العام، يعترب أحد العوامل احملددة يف عملية 
ره الفرد يف االندماج االجتماعي، وأحد أهم حوامل الثقافة بل ويذهب البعض إىل اعتباره جهازا لتحديد ما خيتا

عالقته ابآلخر ويف عالقته مبحيطه. ومن هذا املنطلق ابت االهتمام بتأثري التلفزيون ورسالته والدور الذي من املمكن 
أن يلعبه وخاصة يف مرحلة االنتقال الدميقراطي من اإلشكاليات احملورية اليت تستدعي توافر جمموعة من احملددات لعل 

مرفق عمومي ودميقراطي. يف هذا السياق يتنزل حبثنا عن اإلعالم الدميقراطي نتقال أمهها هو أن يكون تلفزيون اال
 . العمومي يف العامل العريب دراسة حالة هيئات اإلذاعة والتلفزيون

وتعترب الظروف اليت حلت بعد ربيع الثورات العربية قد انضجت قبل أي وقت مضى ضرورة البحث يف 
ة العامة. إن أية حماولة إلصالح اإلعالم ال ميكن هلا أن ترتسخ يف املستقبل إذا مل اسباب ختلف تطور تلفزيون اخلدم

وهو ما كان لنا من  العرب مع تلفزيون اخلدمة العامة.تكن تعتمد على تشخيص علمي ومقاربة نقدية لتاريخ تعامل 
عدة حماور وأسئلة هلا عالقة هيئات عمومية إعالمية عربية يف استمارة حتتوى على  10خالل حتقيق سوسيولوجي عن 

بسياسات التحرير والتعيني والتمويل وغريها. وميكن القول ومن خالل نتائج الدراسة أن هيئات االذاعة والتلفزيون 
يف العامل العريب ال تستجيب للمعايري املتعارف عليها يف تعريف اخلدمة العامة وذلك من خالل غياب هيئات حترير 

اجلهة الرئيسية احملددة لسياسات التحرير يف هيئات اإلذاعة والتلفزيون يف العامل العريب. إن  مستقلة يف أغلب هيئات
حصر وظائف هيئات تنظيم اإلعالم يف اإلذاعة والتلفزيون هي احلكومة أو وزارة اإلعالم أو جملس أمناء معني، و 
عربية ال يساهم يف متويله وبشكل مباشر حدود االستشارة ال أكثر. كما أن التلفزيون العمومي ويف أغلب الدول ال

متول من ميزانية الدولة أوال ومن  10هيئات من  8املواطن رمبا خوفا من حتول املواطن إىل رقيب. وتبني لنا أن 
 اإلعالانت اثنيا.
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 مقدمة 

الجتماعية نظراي وجب بيان أنه ابلرغم من املكانة اليت أصبحت حتتلها شبكة اإلنرتنت يف العالقات ا        
واالقتصادية والسياسية فإن التلفزيون عامة وتلفزيون اخلدمة العامة حتديدا مازال ميثل اجلهاز األكثر صقال وأتثريا يف 
اجتاهات الرأي العامل يف العامل ويف العامل العريب. كما وجب بيان أيضا أنه ال توجد دولة يف العامل تشبه دولة أخرى يف 

عن هد اإلعالمي كان ذلك على مستوى التشريع أو اهليكلة. احلقيقة الثالثة وحنن نقدم حبثنا تسيريها وإدارهتا للمش
"إعالم اخلدمة العامة يف العامل العريب " هو أن دراسة التلفزيون وتنظيمه ال يفهم بعيدا عن حتمية وجود إعالم خاص 

و أحد العناصر احملددة يف فهم الدميقراطية وإعالم عمومي أي اعتبار النظام املزدوج وليس األحادي يف اإلعالم ه
 ومعها حزمة احلرايت األساسية )التعبري، اإلعالم...(.

ابإلضافة إىل كل ما ذكر فإن التلفزيون العمومي ومع هبوب ربيع الثورات العربية مل يعد يفكر فيه بذات 
ربيع الثورات العربية وجهة حمبذة  آليات ما قبل ثوريت تونس ومصر خاصة. لقد أصبح تلفزيون العمومي كذلك بعد

لكل من يريد أن حيتج على أداء احلكومة أو على واقع التهميش السياسي أو اإلعالمي الذي من احملتمل أن تتعرض 
له فئة اجتماعية أو سياسية أو دينية أو عرقية. من جهة أخرى أصبح االعتداء على الصحفي من السلطة ومن 

ت تقييم أداء الصحفي يتجسد انطالقا من تركة اإلعالم يف املاضي وكيف كان الصحفي املواطن أمرا مريبا فقد اب
ينظر إليه ابعتباره أحد أهم األطراف املسئولة على أتبيد الواقع السياسي وتلميع صورة أنظمة ما قبل حراك الربيع 

 العريب. 

طة القهر يف كل جتلياهتا املالذ األخري أصبح التلفزيون العمومي إذن بعد ربيع الثورات العربية وبعد تراجع سل
للمواطن العريب للبحث عن العدالة واإلنصاف واحلرية خاصة يف منوذجي تونس ومصر. مل يكن األمر خمتلفا يف 
مضامينه الرئيسية يف كل من ليبيا وسوراي واليمن، فكثريا ما اجته النقد إىل تلفزيون اخلدمة العامة قبل حىت نقد أجهزة 

خرى )اجليش، األمن، احلزب احلاكم...(. ميكن القول أن سلطة التلفزيون قد عوضت سلطة احلاكم، تسلطية أ
 نشتكى التلفزيون يف غياب احلاكم وذلك حبثا عن صوت يكون حاضرا بعد تغييب طويل جلميع فئات اجملتمع.

إىل إشكال يف حاجة ليس  العمومي يف العامل العريب منذ اندالع ربيع الثورات العربية حتول دور التلفزيون
فقط إىل املراجعة وإمنا إىل مسايرة نسق التحوالت والثورات اليت ابتت هتز كيان العرب من احمليط إىل اخلليج. لقد 
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 (1) http://www.soros.org / régulation, politiques et indépendance,  La télévision en Europe:

initiatives/media/articles_publications/publications/eurotv_20051011/more/eurotvfra_20051011.pdf . 
 2015 /أفريل :اتريخ الزايرة

أتكد أبن التلفزيون إذن ابإلضافة إىل دوره الرايدي يف تشكيل اجتاهات الرأي العام، يعترب أحد العوامل احملددة يف 
جتماعي، وأحد أهم حوامل الثقافة بل ويذهب البعض إىل اعتباره جهازا لتحديد ما خيتاره الفرد عملية االندماج اال

يف عالقته ابآلخر ويف عالقته مبحيطه. ومن هذا املنطلق ابت االهتمام بتأثري التلفزيون ورسالته والدور الذي من 
احملورية اليت تستدعي توافر جمموعة من  املمكن أن يلعبه وخاصة يف مرحلة االنتقال الدميقراطي من اإلشكاليات

مرفق عمومي ودميقراطي. يف هذا السياق يتنزل حبثنا الدميقراطي احملددات لعل أمهها هو أن يكون تلفزيون االنتقال 
. وتعترب الظروف اليت حلت بعد ربيع عن اإلعالم العمومي يف العامل العريب دراسة حالة هيئات اإلذاعة والتلفزيون

العربية قد انضجت قبل أي وقت مضى ضرورة البحث يف اسباب ختلف تطور تلفزيون اخلدمة العامة. إن  الثورات
أية حماولة إلصالح اإلعالم ال ميكن هلا أن ترتسخ يف املستقبل إذا مل تكن تعتمد على تشخيص علمي ومقاربة نقدية 

 لتاريخ تعامل العرب مع تلفزيون اخلدمة العامة. 

 

 دبياته :موضوع البحث وأ -1

بيان الفقر الفكري والبحثي يف أدبيات اإلعالم يف العامل العريب اليت -قبل اخلوض يف موضوع حبثنا–علينا 
تتناول ابلبحث والدراسة اإلعالم العمومي. حييلنا هذا التوصيف إىل أنه يوجد فارق بني حاجات اجملتمع وتغري سياق 

أن حتني أجندة اإلعالم العمومي. ففي الغرب ميكن القول أبن  وظائف التلفزيون وغياب البحوث اليت من املمكن
من حيث التعريف عليه بعض اإلمجاع وذلك رغم حداثته على املستوى البحثي وإن كان موضوع اإلعالم واالتصال 

ىل وتصبح املسألة أكثر تعقيدا عندما نسعى إ .(1)فإن التلفزيون العمومي مازال يلفه الكثري من الغموض والتداخل
إجياد جوهر العالقة احملتملة فكراي وهيكليا بني مسألة اخلدمة العامة وإشكالية أخرى امسها التلفزيون، أي بيان حاالت 
التقاطع والتمفصل اليت أفرزت هذه العالقة املركبة اليت مل يستقر هلا حال فكراي وتسيريا كان ذلك يف اجملتمعات 

قال دميقراطي. ويبدو أن املوضوع ومن خالل قراءة أولية يبدو مبحثا له صبغة الدميقراطية أو تلك اليت تعيش حالة انت
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 (2)مجال الزرن: التلفزيون العمومي والدميقراطية ، أية عالقة، تونس: جملة احتاد إذاعات الدول العربية ، جوان 2011م. 
 . 423ص، م 2001دار النهضة العربية،: لبنان، تلفزيون يف لبنان والعامل العريبال السنو:مي العبدهللا  )3(

)4(أمحد حسو: )ترمجة("جتارب اإلعالم املرئي واملسموع يف أورواب"، القاهرة: منشورات مر كز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،2007 

 .م

فنية تقنية، لكن يف األصل فإن اإلشكال قائم يف املفاهيم والتصورات أي إشكال حول كيف نفهم حرية التعبري يف 
عمومي عقالين  فضاء التلفزيون وما هي أفضل السبل لضمان التعددية وإدارة املصلحة العامة ضمن إطار جمال

وتواصلي حر ومستقل. فكأن ابلعالقة بني اهليكلة والدميقراطية وتلفزيون اخلدمة العامة وتعدديته هي يف األصل قضية 
 (2)فكرية سياسية أو أبعد من ذلك إجابة على سؤال أي جمتمع نريد ؟

 ية العربية حمتشما، وإن ُوجدتالمالفضائي العريب يف املكتبة اإلععالم البث يعترب حضور األدبيات املهتمة إب
فإن أغلبها يطرح مقارابت حبثية ذات طابع اترخيي وصفي هتتم عموما بتاريخ نشأة التلفزيون، وتطوره. كما وقع تناول 
مبحث اإلعالم الفضائي يف العامل العريب ضمن مقارابت قطرية وطنية؛ ونذكر يف هذا اإلطار كتاابت مي العبدهللا 

وميكن يف هذا االطار التوقف خاصة عند دراستني صادرتني عن  (3)يف لبنان والعامل العريب". سنو عن "التلفزيون
منظمة عربية غري حكومية وهي مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان، هتتم الدراسة األوىل ابإلعالم العمومي العريب، 

 : العامل العريب يف نوان " اإلعالمحتت ع -2007اليت نشرت ضمن سلسلة قضااي اإلصالح سنة  -وجاء موضوعها 
ومصر واملغرب". بينما تتناول الثانية تطور  األردن يف اإلعالمي البث يف دراسات : اهليمنة إنتاج وإعادة التحرير بني

اإلعالم العمومي يف أورواب وعنواهنا "جتارب اإلعالم املرئي واملسموع يف أورواب" وهي دراسة غربية ترمجها أمحد حسو 
 .(4)2007اللغة العربية، ونشرها املركز سنة   إىل

لعل املهم يف هذه الدراسة هو ما توصلت إليه من استنتاجات واليت ورغم ما مر عليها من حتوالت مازالت 
صاحلة إىل يومنا هذا وميكن اجيازها يف أن اهلوة ما تزال عميقة بني ما عرفته هذه البلدان من تطورات حمدودة وبني 

ة اإلعالم يف البلدان الدميقراطية، ولفتت النظر إىل وجود قواسم مشرتكة حتاصر حرية اإلعالم، يستوي ضماانت حري
يف ذلك املغرب اليت دخلت منذ منتصف التسعينيات مسارا لالنتقال الدميقراطي، فارتفع معه سقف التوقعات حول 
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 يف اإلعالمي البث يف دراسات :اهليمنة إنتاج وإعادة التحرير بني :العريبالعامل  يف اإلعالم (:عصام الدين حممد حسن )حترير)5(

  .م2007 ،منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ، القاهرة:ومصر واملغرب "سلسلة قضااي اإلصالح األردن

 
تاريخ الزيارة فيفري 2016.

(6)
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/65.aspx,    

يت تعوق حرية اإلعالم يف عاملنا العريب، ويف . وأكدت الدراسة أن أهم القواسم املشرتكة ال(5)فرص حترير اإلعالم
 البلدان الثالثة على وجه اخلصوص تتمثل يف:

اتساع نطاق التجرمي بصورة تفوق بشكل هائل القيود املقبولة يف اجملتمعات الدميقراطية على حرية اإلعالم  -1
السالبة للحرية يف دول العينة : األردن وحرية التعبري، فضال عن نزوع املشرع إىل املعاقبة على هذه اجلرائم ابلعقوابت 

 مصر واملغرب

اتساع دائرة القيود الصارمة على حق اإلعالميني يف احلصول على املعلومات، حبيث ابت االستثناء هو  -2
 إابحة نشر املعلومات.

طابع احملافظ تنامي الضغوط اجملتمعية املناوئة حلرية اإلعالم بفعل مسات الثقافة السياسية السائدة ذات ال -3
وبفعل تصاعد نفوذ وأتثري تيارات اإلسالم السياسي اليت متادت يف توظيف الدين والتقاليد االجتماعية يف إاثرة 
محالت مناوئة حلرية اإلعالم. والحظت الدراسة أن صعود تيارات اإلسالم السياسي يدفع احلكومات بدورها إىل 

 دة عليه مبا يقود إىل تصعيد الضغوط على احلرايت اإلعالمية.مسايرة خطاب هذه التيارات، بل ورمبا املزاي

 :(6)وطالبت الدراسة يف توصياهتا إبعادة تنظيم قطاع البث السمعي واملرئي مبا يلي

وضع حد هنائي لسيطرة احلكومات واحتكارها جملال البث العام مبا يضمن حتول هذا القطاع إىل مؤسسات  -
 تقاللية على مستوى اإلدارة والتمويل والربامج.خدمة عامة للجمهور وتتميز ابالس

إخضاع إدارة وتنظيم قطاع البث السمعي والبصري إىل جمالس وهيئات تنظيمية تتمتع ابالستقاللية املالية واإلدارية  -
 اليت جتعلها مبنأى عن ضغوط السلطة السياسية، وينبغي أن متنح هذه اهليئات صالحيات تقريرية وتنفيذية.

ئات التنظيمية لقطاع البث بسلطة منح ترخيص البث وفقا لقواعد ومعايري واضحة ومنضبطة حيددها تفوض اهلي -
 القانون، وأن جيري تطبيق هذه القواعد يف إطار من الشفافية والعلنية لضمان عدم التحيز.

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/65.aspx
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توىل اهليئات ينبغي أن حيظر مبوجب القانون أي شكل من أشكال الرقابة املسبقة على حمتوى البث ومضمونه، وت -
التنظيمية مهمة متابعة ومراقبة ما يبث لضمان االلتزام ابلشروط املوضوعة ابلقانون، أو اليت يتضمنها ترخيص 
البث، وعلى وجه اخلصوص لضمان التزام وسائل البث ابحرتام التعددية الفكرية والسياسية والثقافية، والقيود 

 ويل.املقبولة على حرية التعبري وفقا للقانون الد
 

 إشكالية البحث وفرضياته: -2

تتميز عالقة كل من مكوانت اجملتمع املدين )أحزاب، مجعيات، قادة رأي...( من جهة ومجهور اإلعالم 
العمومي )مجهور املشاهدين واملستمعني...( من جهة أخرى بتلفزيون اخلدمة العامة بعالقة تنافر يسودها الكثري من 

دم رضا مبخرجات تلفزيون اخلدمة العامة وابلدور الذي من املمكن أن يلعبه يف التشنج ميكن ترمجتها يف عالقة ع
ترسيخ مبادئ الدميقراطية والتعددية واحلداثة. وميكن صياغة إشكالية البحث على النحو اآليت: إىل أي مدى 

يف التجارب الدميقراطية ها تستجيب هيئات اإلذاعة والتلفزيون يف العامل العريب إىل معايري اخلدمة العامة املتعارف علي
أما فيما يتعلق بتعريف اخلدمة العامة يف جمال اإلعالم السمعي املرئي وشروطها فيوجد توافق لدى اخلرباء  احلديثة؟

 :املؤشرات منها على اعتماد جمموعة من
لة( أو ضريبة مصدر التمويل: هل أّن موارد املؤسسة السمعية البصرية متأتية من أموال عمومية )خزينة الدو  -

 السمعية البصرية؟« اخلدمة»)إاتوة( يدفعها املواطنون يف مقابل 
اهلياكل املشرفة إداراي: هل ختضع املؤسسة إىل إشراف وزارة أو هيكل عمومي آخر مثل اجملالس العليا أو هيئات  -

 تعديل وتنظيم القطاع : املغرب تونس واألردن؟
رأس املؤسسة وأعضاء جمالس االدارة )إن ُوجدت أو جمالس الربجمة )ان مسؤولية وطريقة تعيني املشرفني على  -

 ُوجدت أيضا(: هل تعّينهم مباشرة الدولة أو الوزارة املشرفة أم هيئة تعديلية عرب ترشحات وسري ذاتية؟
خضوع املؤسسة إىل عقد يسمى عقد األهداف واإلمكانيات وهو عبارة عن كرّاس شروط )أو ما يسّمى يف  -
فهل خيضع تلفزيون اخلدمة العامة يف العامل العريب إىل كرّاس شروط يضبط ابلتفصيل «(. دفرت التحّمالت»رب املغ

 وظائفها واخلدمات املطلوبة منها يف جمال االعالم والثقافة والرتفيه وخدمة اجملتمع الذي تنتمي إليه؟
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 وتكون بذلك فرضيات البحث كما يلي :

عامل العريب قائم يف أكثر من دولة عربية ويؤمن دورا اجتماعيا ودميقراطيا حضاراي حبكم تلفزيون اخلدمة العامة يف ال -
 كونه ميول من املال العمومي.

 تلفزيون اخلدمة العامة جهاز عمومي يف خدمة احلكومة أو احلزب احلاكم، فهو بذلك عنوان بال مضمون.  -
دم استقاللية سياسات التحرير وضعف حضور اجلمهور تلفزيون اخلدمة العامة ال يقوم ابلدور املنوط به حبكم ع -

 وعدم تالزم األهداف مع اهليكلة واألدوار وغياب هيئات تعديلية. 
 

 منهجية البحث وعينته : -3

اخرتان لسرب أغوار إشكالية حبثنا وفرضياته منهج التحقيق السوسيولوجي عرب االستمارة كأداة. واهلدف من التحقيق  
الوصول إىل نتائج علمية موضوعية. وقد قسمنا االستمارة واليت وجهت إىل أغلب إدارات هو اختبار فرضياتنا و 

هيئات اإلذاعة والتلفزيون بكل اهليئات األعضاء ابحتاد إذاعات الدول العربية إىل عدة حماور حتتوى على أكثر من 
 اور هي:سؤاال وهذه احمل 30

 معلومات عامة عن اهليئة -
 يف هيئات اخلدمة العامة.طبيعة الربجمة والتمويل  -
 التنظيم اهليكلي للهيئة. -
 التشريعات املنظمة للهيئة. -
 سياسة التحرير. -

 هيئات عربية هي :  10وقد استجاب هلذه االستمارة 
 جزر القمور هيئة إذاعة وتلفزيون  -
 : السوداناهليئة العامة لإلذاعة القومية  -
 املؤسسة العامة اليمنية لإلذاعة والتلفزيون  -
 ة اإلذاعة والتلفزيون األردنية مؤسس  -
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 (7) تقرير احتاد إذاعات الدول العربية عن البث الفضائي العريب لسنة 2014-2015 ، تونس، 2015.
 (8) املصدر السابق. 

 : البحرينهيئة اإلذاعة والتلفزيون  -
 تلفزيون الكويت  -
 تلفزيون فلسطني  -
 اإلذاعة التونسية  -
 : مصراحتاد اإلذاعة والتلفزيون  -
 تلفزيون لبنان  -

  %30وميكن اعتبار استجابة كل هذه اهليئات الستمارة التحقيق عينة ممثلة جملتمع الدراسة فهي تفوق نسبة 
حسب تقرير احتاد هيئة إعالم عمومي. ف 29من جمموع اهليئات العضوة يف احتاد اذاعات الدول العربية وعددها 

 758 حوايل فضائية قنوات تبث اليت العربية اهليئات عدد بلغ فقد 2015-2014إذاعات الدول العربية لسنة 
 قناة 1294 بث إعادة أو بث اهليئات هذه وتتوىل .اخلاص القطاع يف هيئة 729 و هيئة عمومية 29 منها هيئة

 أكثر بث  )وخاصة عامة بني( عربية  تلفزيونية هيئة 91 خاصة تتوىل قناة 1129 و عمومية قناة 165تتوزع على 
 (7)واحدة. قناة ببث هيئة تقوم  667و واحدة قناة من

 

 8فضائّية قنوات تبث اليت العربية اهليئات : توزيع 1رقم اجلدول

 29  العمومية اهليئات

 729 اخلاصة اهليئات
 758  اهليئات جمموع
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 أهداف الدراسة : -4
 هتدف هذه الدراسة إىل مسائلة القضااي اآلتية :         

 كيف تبدو هيكلة مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون التابعة لقطاع احلدمة العامة يف العامل العريب ؟-

 تلفزيون عربيا على مستوى اإلدارة والتسيري؟ ما هي مالمح تنظيم هيئات اإلذاعة وال -

 كيف يكون متويل هيئات اإلذاعة والتلفزيون من املال العام ؟-

 ما هي الفروق بني الدول العربية فيما يتعلق بنماذج إدارة هيئات اإلذاعة والتلفزيون؟ -

ظائف األساسية اإلعالم ما هي رهاانت املنافسة بني القطاع العمومي والقطاع اخلاص فيما يتعلق ابلو  -
 العمومي ودور املرونة يف التسيري ومالئمة الربجمة حلاجيات اجلمهور املتجددة أبدا؟

 

 نتائج الدراسة  : -5

من خالل استبانة التحقيق اليت أرسلت إىل كل اهليئات األعضاء يف احتاد الدول العربية واليت استجاب لطلب 
 اء نستنتج اآليت : أعض 10اإلجابة على حماور الدراسة اخلمس 

 : العامل العريبخصائص تلفزيون العمومي يف -أ

ميكن القول أن العامل العريب قد استجاب لقيم اإلعالم واالتصال جمسدة يف اإلذاعة والتلفزيون كوسائل 
اتصال مجاهريي بشكل متأخر، كما نالحظ أنه يوجد تفاوت زمين كبري بني اتريخ أول تلفزيون واتريخ بعث آخر 

يون يف العامل العريب. اترخييا يعود السبق يف تبين وسائل اإلعالم إىل مصر وذلك من خالل بعث أول إذاعة سنة تلفز 
. من جهة أخرى فإن دوال عربية أخرى شهدت التلفزيون يف 1958والعراق يف إرسال أول تلفزيون سنة  1934

أي  1994لفزيون فلسطني أسس فقط سنة السبعينات مثل البحرين، أما فلسطني وحبكم عوامل االحتالل فإن ت
 . 1993بعد اتفاقيات أسلو لسنة 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 2, 2016 

           

 
 129 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

                                                           

 (9) تقرير احتاد إذاعات الدول العربية عن البث الفضائي العريب لسنة 2014-2015 ، تونس 2015.

تتميز تسميات املؤسسات الساهرة على اإلعالم السمعي املرئي يف العامل العريب ابلتشابه فهي أغلبها هيئات 
إىل زمن قريب  وكثريا ما جند حالة من الدمج بني خدمة اإلذاعة وخدمة التلفزيون ابستثناء السودان وتونس اليت كانت

حتمل اسم مؤسسة اإلذاعة والتلفزة. ويعود دمج خدمة اإلذاعة والتلفزيون ليس لبحث وخيار يف اخلدمة العامة املوجهة 
 لإلعالم بل رمبا إىل يسر الرقابة على جهاز واحد وسهولة إدارته والتحكم فيه.

السمعي املرئي العريب فلم يعد عدد على املستوى الكمي ميكن اليوم احلديث عن ختمة إعالمية يف اجملال 
اإلذاعات عائقا أمام توفري خدمة عامة بقي السؤال األهم هو كيف ميكن اجياد التوازن بني عدد هائل من القنوات 
وخدمة عامة يف جمال اإلعالم حترتم التعدد وحتافظ على الدميقراطية وتتجه إىل خمتلف شرائح اجملتمع. ومتلك أغلب 

تونس_ البحرين...( ابستثناء  -اليمن -قنوات تلفزيونية أو أكثر )جزر القمور 4قنوات إذاعية و 4ني الدول العربية ب
فلسطني واليت هبا قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة ومجعياتية ال ختضع للدولة. كما وجب اإلشارة هنا إىل غياب توفري 

إن التخصص ابت من مسات القطاع اخلاص مثل خدمة تلفزيونية وإذاعية عمومية متخصصة يف العامل العريب بل 
قنوات املوسيقي "رواتان" و"درمي". إن املعركة القادمة لإلعالم العمومي ليست الكم بل الكيف يف مواجهة حاجة 
متزايدة للجمهور العريب الباحث عن إعالم عمومي قريب من مهومه ومشاكله اليومية املتجددة أبدا، ولعل اجلدول 

اب التكافؤ يف التخصص بني اإلعالم العمومي والقطاع اخلاص ويربز ذلك مثال يف القنوات الدينية يوضح غي 2رقم 
 واالخبارية.

 (9)االختصاص حسب العربية الفضائية القنوات : توزيع 2عدد اجلدول

القطاع  ختصص القناة
 العام

 اجملموع القطاع اخلاص

 323 256 67 القنوات اجلامعة
 248 248 00 تسويقية والتفاعلية واإلعالانت النصية(القنوات الرحبية )ال
 170 129 41 القنوات الرايضية

 152 141 11 قنوات الدراما )أفالم ومسلسالت( 
 124 123 01 القنوات الغنائية 
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 95 86 04 القنوات الدينية 
 68 64 04 القنوات اإلخبارية 

 26 22 04 قنوات األطفال 
 17 02 15 القنوات التعليمية 

 19 16 03 القنوات االقتصادية 
 16 13 03 القنوات الواثئقية

 16 15 01 قنوات األسرة 
 09 04 05 القنوات الثقافية
 04 04 00 قنوات سياحية 

 07 06 01 اختصاصات أخرى 
 1294 1129 165 اجملموع 
 

د إىل اللغات التقليدية املعوملة من جهة أخرى ميكن ويف سياق احلديث عن لغات البث القول أن اهليمنة تعو 
ويعود التميز  ،هو احلال يف السودان وجزر القموروهي الفرنسية واإلجنليزية مع بروز لغات وهلجات أخرى حملية كما 

لغة، لكن إىل يومنا هذا  20يف التعامل مع لغات البث يف اإلعالم العريب إىل النموذج املصري الذي يبث أبكثر من 
 مثال  للبث بلغات أخرى كالعربية، كمحاولة للرد على اإلعالم الصهيوين املوجه ابللغة العربية.  مل نشهد توجها

يف السؤال اخلاص حبضور اهليئة على الشبكة العنكبوتية الحظنا توفر خدمة الربيد اإللكرتوين وكذلك احلضور 
ر فإن بقية اهليئات ال متلك بوابة إلكرتونية املكثف ملواقع الويب للهيئات لكن وابستثناء تونس والسودان وجزر القمو 

جلمهورها. وتعترب البوابة اخلاصة ابخلدمات االتصالية واإلعالمية اليت تقدمها اإلذاعة والتلفزيون اليوم أحد ركائز مفهوم 
االحتفائي اخلدمة العامة وذلك ملا توفره من تفاعلية مع اجلمهور. وامللفت لالنتباه هو هذا احلضور  املكثف للخطاب 

بتكنولوجيات االتصال وغياهبا يف توفري خدمة التواصل بني هيئات اإلذاعة والتلفزيون مع مجهور املشاهدين 
 واملستمعني.
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 (10)  تقرير احتاد إذاعات الدول العربية عن البث الفضائي العريب لسنة 2014-2015 ، تونس 2015.

 (10)العربية يف القطاع العام واخلاص الفضائيات يف العربية غري اللغات : استخدامات 3عدد اجلدول

 عدد القنوات اللغة
 161 اإلجنليزية
 25 الفرنسية

 19 اهلندية
 09 الكردية 
 07 األمازيغية
 04 الفارسية 

 03 األردو
 02 املاليزية
 02 العربية

 02 اإلسبانية
 02 احلسانية
 01 الرتكية 
 237 اجملموع

 

 :الربجمةالتمويل وشبكة  -ب
البث اإلذاعي أظهر اجلزء اخلاص بطبيعة البث تفاوات بني خمتلف اهليئات العربية، وميكن القول أبن غياب   

والتلفزيوين على شبكة اإلنرتنت مسة مشرتكة بني أغلب هيئات اإلذاعة والتلفزيون. أما فيما يتعلق ابلبث فإن السمة 
إم وذلك لسهولة البث وقلة التكلفة ووصوهلا إىل اجلمهور -املشرتكة األخرى هي البث اإلذاعي على موجة إف

صطناعية يف أغلب هيئات اإلذاعة والتلفزيون. إن على التلفزيون العمومي العريض مث توفر خدمة البث عرب األقمار اال
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 (11) صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 21 أفريل 2015.

حبكم وجوب توفريه خلدمة عامة أن يكون سباقا يف توفري أسهل وأسرع تقنيات البث للجمهور، فال جيب أن ينظر 
 ل.إىل التلفزيون العمومي على أنه جهاز تقليدي يوفر خدمة وجب على الدولة توفريها ال أكثر وال أق

اإلجابة اليت جاء حوهلا إمجاع هي مصادر التمويل واليت تعترب من بني أهم مؤشرات توفر خدمة عامة مستقلة   
متول من ميزانية الدولة أوال ومن اإلعالانت اثنيا.  10هيئات من  8توفرها هيئات اإلذاعة والتلفزيون، فقد تبني أن 

ذاعة وتلفزيون جزر القمور اللتان يقع متويلهما أيضا من خالل وهنا وجب التوقف عند االستثناء التونسي وهيئة إ
ضريبة يدفعها املواطن مقابل خدمات اإلذاعة والتلفزيون. وتعود أسباب هذا االستثناء رمبا إىل أتثر النموذج التونسي 

دمة العامة اخلاصة ومنوذج دول جزر القمور ابلنموذج الفرنسي القائم على قاعدة ضرورة مسامهة املواطن يف متويل اخل
 ابلتلفزيون واإلذاعة.  

وتعترب قضية متويل اإلعالم العمومي اليوم بعد اندالع ربيع الثورات العربية من القضااي احملورية لكل عملية   
فقد أتكد أن اإلعالم كان أداة لتكريس االستبداد وأن انفراد السلطة احلاكمة بتمويل اإلعالم سي. اصالح سيا

هكذا على كل عملية مراجعة ملاهية اخلدمة العامة يف جمال ه هي مقدمة للتحكم فيه وتوجيهه. يري العمومي وتس
 السمعي املرئي مراجعة طرق متويل هذه اخلدمة فهي املقدمة الطبيعة للوصول إىل إعالم عمومي دميقراطي ومستقل .

لدميقراطية. فعلى سبيل الذكر فإن بكل بساطة وبعيدا عن السجال فإن ميزانية اإلعالم العمومي هي ضريبة ا
مليار اورو أي ما يعادل نصف ميزانية الدولة  7.6تناهز هي: ZDFو RDAميزانية التلفزيون العمومي االملاين 

% من 85أورو سنواي ومتثل نسبة  210يساهم فيها املواطن األملاين بضريبة سنوية تقدر ب  2015التونسية لسنة 
مليار اورو يساهم فيها املواطن ب  4.7فزيون العمومي الربيطاين اليب يب سى فهي تقدر ب التمويل. أما ميزانية التل

  (11) % من امليزانية.53أورو ضربية وهو ما ميثل  200

مليون  26مليون دينارا أي  50العمومي التونسي مثال فهي تناهز  ميزانية التصّرف ملؤسسة التلفزيوناما   
مداخيل الضريبة على األجهزة و  .مليون دوالر 8مليون دينار أي  14ة املباشرة وقيمتها دوالر متأتية من منحة الدول

 8أي  .مليون دينار 14مداخيل اإلعالن التجاري وتناهز واخريا  مليون دوالر 13مليون دينار أي  22وقيمتها 
متّثل مداخيل االعالن  .اءات واملعداتمليون دوالر. واجلدير ابلذكر أّن الدولة تتكّفل مباشرة مبيزانية التجهيز أي البن
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% من ميزانية التصّرف، بينما متّثل مداخيل الضريبة على امتالك أجهزة االلتقاط اليت 28التجاري اذن ما يناهز 
 .% من تلك امليزانية44يدفعها مجيع املواطنني يف فاتورة الكهرابء نسبة 

قت الذي تسعى فيه بعض الدول العربية التعويل على وقد تطورت أشكال متويل التلفزيون العمومي ففي الو   
اإلعالن كمصدر اثن للتمويل فإن فرنسا قد منعت اإلعالانت التجارية يف ساعات الذروة وذلك لرتك الفرصة للقطاع 
اخلاص الذي أصبح ويف غياب سوق إعالنية حرة جيد نفسه جمربا على البحث على مصادر أخرى قد ال تكون 

لى تلفزيون اخلدمة العامة يف العامل العريب أن يراجع ليس فقط قواعد هيكلة وإدارة اإلعالم العمومي يف نزيهة. أخريا ع
اجملال السمعي املرئي بل خاصة مسألة متويل هذه اخلدمة وذلك ضمن سياق احلوكمة والشفافية، وتشريك املواطن 

 عترب اجملال احليوي ملمارسة الدميقراطية.حىت يتحول إىل رقيب على خدمة يكون هو طرفا يف متويلها ألهنا ت

 تلفزيون اإلعالم العمومي: قضااي اهليكلة واالشراف -ت
أو هليئة اإلذاعة والتلفزيون املكلفة خبدمات  سةتطرق احملور الثالث من االستمارة اخلاص ابلتنظيم اهليكلي ملؤس  

خدمة عامة هلا عالقة حيوية بقضااي الشأن  مؤسسة عمومية مكلفة بتأمنيم السمعي املرئي إىل سبل تسيري اإلعال
 العام والتعددية والدميقراطية واحلوكمة.

وقد استنتجنا ما بدا بديهيا يف أدبيات اإلعالم يف العامل العريب منذ تبلور مفهوم دولة ما بعد االستقالل أي   
 بدأت تفقد بريقها مع هبوب رايح تبعية تسيري قطاع اإلعالم واالتصال إىل جهاز حكومي امسه وزارة اإلعالم واليت

ومعها ذهبت وزارة االتصال وكذا األمر  2011الدميقراطية يف العامل العريب منذ الثورة التونسية اليت اندلعت يف يناير 
يف مصر. فباستثناء فلسطني ومصر فإن أغلب هيئات اإلذاعة والتلفزيون تتبع مباشرة احلكومة من خالل جهاز وزارة 

 وإن كانت هيئة مستقلة على مستوى التسيري املايل واإلداري كما هو احلال يف تونس ويف عديد الدول اإلعالم حىت
العربية. وتعترب تبعية هيئات اإلذاعة والتلفزيون يف العامل العريب إىل وزارات اإلعالم وهي جهاز تنفيذي يف يد األغلبية 

 السياسية لدولة ما بعد االستقالل.احلاكمة )حزب، عائلة، طائفة...( من خملفات الثقافة 

أما على مستوى اإلشراف ورغم وجود جمالس إدارة خاصة بتسيري اهليئة فإن املرجعية األم تبقى لوزارة اإلعالم   
واحلكومة ، وما جيعل هذه اجملالس صورية هو اختيارها وتسميتها عرب التعيني وليس من خالل العودة إىل جمموعة من 

ييس الدولية املتعارف عليها هذا إذا ما استثنينا النموذج املصري الذي ميزج بني التعيني واالنتخاب. املؤشرات واملقا
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أما فيما يتعلق بعضوية هذه اجملالس ورغم حضور فعاليات اجملتمع املدين فإننا نلحظ غيااب يكاد يكون كليا للنقاابت 
نستنتج أن املقصود ابجملتمع املدين املمثل يف جملس اإلدارة أو واليت تعترب أحد أهم فعاليات اجملتمع املدين. وميكن أن 

جملس أمناء هيئة اإلذاعة والتلفزيون هو ذلك الذي يساير سياسات احلكومة وإال ملاذا تقصى النقاابت من احلضور. 
العربية  من جهة أخرى يصعب اليوم اجلزم بوجود نقاابت مستقلة داخل هيئات اإلذاعة والتلفزيون يف أغلب الدول

وإن وجدت فهي مجعيات ال أكثر هلا حق الدفاع عن حقوق الصحفيني املادية واالجتماعية وال هتتم مبسالة احلرايت 
 واحلقوق األساسية كما هو احلال يف اغلب دول اخلليج. 

يون احملور األخري يف ابب التنظيم اهليكلي يتعلق بشكل تسمية مديري مؤسسات أو هيئات اإلذاعة والتلفز   
يف العامل العريب والذي أمجعت كل اإلجاابت أنه يقع ابلتعيني ال أكثر. ويعترب عنصر تسيري هيئات اخلدمة العامة يف 
اجملال السمعي املرئي من املسائل اللصيقة ابلدميقراطية واستقاللية هذا املرفق العمومي. لذلك اجتهت العديد من 

مرشح يكون حوله توافق بني فعاليات اجملتمع املدين واألحزاب السياسية  الدميقراطيات يف الغرب إىل تقدمي أكثر من
وذلك ضماان لالستقاللية اإلعالم العمومي حبكم أنه خدمة تقدم إىل كل فئات الشعب وليس فقط إىل اجلهاز الذي 

عليه يف فرنسا عرب يتحكم يف السلطة التنفيذية. ويكون ذلك الرتشيح من اهليئات التعديلية املستقلة كما هو احلال 
 اجمللس األعلى لالتصال السمعي املرئي ويف تونس عرب اهليئة العليا املستقلة لإلعالم السمعي املرئي.

 مدى حضور املتلقي وغموض التشريع: -ث
خصص اجلزء الرابع من استمارة التحقيق إىل التشريعات املنظمة لعمل هيئات البث وكذلك عنصر التفاعلية   

يما يتعلق ابملتلقي فقد اختلفت أشكال تفاعل اجلمهور مع تلفزيون اخلدمة العامة بدءا ابلربيد اإللكرتوين مع املتلقي. فف
فيديو يف كل من مصر وبريد القراء هذا ابإلضافة إىل توفر خدمة التفاعل عرب إرسال الصور وال  SMSمرورا برسائل 

يف رسم سياسات اخلدمة العامة عرب مفهوم املواطن الصحفي  وفلسطني والبحرين. وتعترب اليوم مسامهة املواطن املتلقي
فلم يعد املتلقي مع توسع مفهوم عصر السماء  أحد أهم اإلضافات التواصلية حلماية الدميقراطية وضمان التعددية.

ته املفتوحة أي البث عرب األقمار االصطناعية والصعود املتنامي للقطاع اخلاص حبيس التلفزيون احلكومي يف بني
التقليدية. إن دخول جهاز التحكم يف التلفزيون وتوفر أكثر من اختيار أمام املواطن/املتلقي يرفع حتدايت جديدة 
أمام تلفزيون اخلدمة العامة حىت يواكب احتياجات اجلمهور املتلقي. إن تشظي أشكال التلقي يف حاجة إىل قراءة 
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مظاهر االستقطاب متعددة اليوم واملنافسة شرسة والقطاع اخلاص ومتابعة خاصة من إذاعة وتلفزيون اخلدمة العامة، ف
 يؤسس ألقطاب إعالمية توشك أن حتجب الرؤية عن اإلعالم العمومي.

من جهة أخرى ويف ابب التشريع فإن هذا البحث ال ميكنه أن يستويف كل ما له عالقة بتنظيم اإلعالم   
ذج تعديل نظام اإلعالم يوي يف العامل العريب. وتعترب إشكالية مناوسياسات التشريع القائمة لتقنني هذا اجملال احل

بشكل قانوين تكون فيه الدولة الطرف احملدد يف السوق وبني التعديل الذايت جملال اإلعالم أو املزج بني واالتصال 
لبث الفضائي يف النموذجني من القضااي احلديثة سياسيا يف أغلب الدول العربية ولئن بعثت هيئات تنظيم وتعديل ا

فإن استقاللية   2011املغرب أو هيئة اإلعالم األردين يف األردن منذ التسعينات واجلزائر والسعودية وتونس بعد حراك 
 -ابستثناء تونس–اجملال اإلعالمي مل تتحقق ابلشكل املنتظر دميقراطيا وسياسيا. فقد وقع حصر وظائف هذه اهليئات 

 بقيت آليات تسيري اإلعالم التقليدية قائمة وإن كانت يف أغلب األحيان غري ظاهرة.يف حدود االستشارة ال أكثر و 

عد الثورة أن ملف هيكلة اإلعالم مثل وال يزال أحد امللفات لقد أظهر احلراك السياسي يف مصر وتونس ب
اليت مل تتبع شعارات وأهداف تلك الثورات، وهو ما دفع العديد إىل الدعوة لتأسيس هيئات تعديلية جديدة مستقلة 

 2011لسنة  116تشرف على تنظيم القطاع بشكل مستقل وهو ما تتحقق فعليا يف تونس عرب اصدار املرسوم 
ينص على بعث هيئة عليا لإلعالم واالتصال وهو ما حتقق فعيا لتؤسس اهليئة العليا املستقلة لإلعالم السمعي  والذي

 .2013املرئي يف شهر  ماي من سنة 

 :وسؤال االستقالليةسياسات التحرير  -ج
خدمة تعترب مسألة استقاللية سياسة التحرير يف هيئات اإلذاعة والتلفزيون أحد املؤشرات عن مدى توفر 

عامة تتجه إىل خمتلف فئات اجملتمع. وتعترب سياسة التحرير الضمانة لتوفري خدمة إعالمية عمومية تضمن مبدأ 
التعددية يف اجملتمع. فمن خالل نتائج استمارة التحقيق يبدو أن اجلهة الرئيسية احملددة لسياسات التحرير يف هيئات 

الم أو جملس اإلمناء الذي كما بينا سابقا عادة ما يكون معينا. وتعترب اإلذاعة والتلفزيون هي احلكومة أو وزارة اإلع
هيئة إذاعة وجزر القمور حالة فريدة من نوعها ففي هذه الدولة يسري الصحفيون سياسة حترير اهليئة. كما الحظنا 

ية بدون حضور غياب هيئات التحرير وجمالس التحرير يف أغلب تلفزيوانت وإذاعات العينة. فال قيمة لالستقالل
 معايري مهنية يطبقها أهل املهنة.
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أما فيما يتعلق ابلرقابة اليت قد ختضع هلا سياسة حترير اهليئة فقد تراوحت اإلجاابت بني وجود الرقابة )جزر 
القمور، البحرين الكويت وفلسطني(، يف حني توجد يف بقية هيئات العينة رقابة مباشرة أو غري مباشرة. ومن البديهي 

 الرقابة قائمة يف أغلب املؤسسات الصحفية ويف الوطن العريب وحرية لتعبري تعترب دائما نسبية.أن 

جاءت أغلب إجاابت هيئات العينة عن سؤال مدى وجود مرصد ملتابعة جتاوزات الصحفيني من عدمه 
العمل الصحفي. ففي عديد لتؤكد جتاهل اهليئات هلذه القضية احملورية يف تلفزيون اخلدمة العامة أال وهي أخالقيات 

املؤسسات الصحفية العمومية يف الغرب يوجد مرصد ملتابعة جودة اخلدمات وتقييم عالقة املؤسسة اإلعالمية 
 ابجلمهور.

تعترب استقاللية هيئات السمعي املرئي أحد العناصر املؤسسة ملفهوم اخلدمة العامة، فقد أمجعت أغلب 
أتكيد على أن ما تقدمه هذه اهليئات ال يتجه إىل كل فئات اجملتمع، إذ نالحظ  اإلجاابت أن االستقاللية نسبية وهي

 أهنا ال تقوم بتغطية نشاطات األحزاب اليت تشكل يف األصل آراء الرأي العام حول القضااي احملورية يف اجملتمع. 

بكوهنا  رئيسمعي املجاءت أغلب اإلجاابت ذات الصلة بطبيعة اخلدمة اليت تقدمها هيئات اإلعالم ال
خدمة عامة، فقط أقر تلفزيون الكويت وجزر القمور أبن ما يقدمه التلفزيون هو خدمة عامة لكن أيضا جهازا لتنفيذ 
سياسات احلكومة. وهنا نتساءل كيف تقر اجوبة االستمارة يف سؤال االستقاللية بكوهنا نسبية وأحياان منعدمة وتقر 

امة. حييلنا هذا االستنتاج إىل غموض مفهوم اخلدمة العامة لدى املسؤولني يف نفس أبن خدمة التلفزيون هي خدمة ع
 على إعالم اخلدمة العامة يف العامل العريب.

 

 نتائج الدراسة وتوصياهتا: -6
القول ومن خالل نتائج الدراسة أن هيئات االذاعة والتلفزيون يف العامل العريب ال تستجيب للمعايري  ميكن 

 ريف اخلدمة العامة وذلك من خالل النتائج اآلتية : املتعارف عليها يف تع
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 (12) توجد يف اجلزائر أيضا ضريبة على أجهزة التلفاز خمصصة لتمويل تلفزيون اخلدمة العامة.

اجلهة الرئيسية احملددة غياب هيئات حترير مستقلة يف أغلب هيئات اإلذاعة والتلفزيون يف العامل العريب. إن  - 
حصر لسياسات التحرير يف هيئات اإلذاعة والتلفزيون هي احلكومة أو وزارة اإلعالم أو جملس أمناء معني، و 

 هيئات تنظيم اإلعالم يف حدود االستشارة ال أكثر.وظائف 

التلفزيون العمومي ويف أغلب الدول العربية ال يساهم يف متويله وبشكل مباشر املواطن رمبا خوفا من حتول  -
 (12)متول من ميزانية الدولة أوال ومن اإلعالانت اثنيا. 10هيئات من  8املواطن إىل رقيب. وتبني لنا أن 

ات املؤسسات الساهرة على اإلعالم السمعي املرئي يف العامل العريب ابلتشابه فهي أغلبها هيئات تتميز تسمي -
وكثريا ما جند حالة من الدمج بني خدمة اإلذاعة والتلفزيون ابستثناء السودان وتونس اليت كانت إىل زمن قريب 

 حتمل اسم مؤسسة اإلذاعة والتلفزة.

مومي ليست الكم بل الكيف يف مواجهة حاجة متزايدة للجمهور العريب الباحث إن املعركة القادمة لإلعالم الع -
 .مهومه ومشاكله اليومية املتجددة عن إعالم عمومي قريب من

 غياب البث اإلذاعي والتلفزيوين على شبكة اإلنرتنت مسة مشرتكة بني أغلب هيئات اإلذاعة والتلفزيون. -

 ة والتلفزيون يف العامل العريب يتم عرب مببدأ التعيني.حقائب مديري مؤسسات أو هيئات اإلذاع -

  غياب وجود مرصد ملتابعة جتاوزات الصحفيني يف أغلب الدول العربية. -

 هيمنة البريوقراطية والتعيني يف إدارة اإلعالم العمومي.- 

 أما فيما يتعلق ابلتوصيات فيمكن اجيازها يف : 

جمتمعي  له عالقة ابجملال العمومي وابلسياسة والتنمية واالنتقال حتويل ملف اإلعالم العمومي إىل ملف  -
 الدميقراطي.

بعث فريق حبث أو مركز حبث يعىن مبتابعة تطور اإلعالم العمومي عامة وتلفزيون وإذاعة اخلدمة العامة  -
 حتديدا.
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 يوين واإلذاعي.ختصيص مؤمتر سنوي يتابع مشاكل وقضااي اإلعالم العمومي وحتديدا خدمة البث التلفز  -

ضرورة إعادة هيكلة اإلعالم العمومي حىت يواكب تطور التقنية ويساير التحوالت السياسية الكربى اليت  -
 تعيشها املنطقة.

 إعادة النظر يف منوذج وزارة اإلعالم الذي ال ينسجم حضورها مع قواعد االنتقال الدميقراطي. -

 ون اخلدمة العامة.تشريك املواطن يف تقييم أداء تلفزي -      

 فرض ضريبة خاصة خبدمات اإلعالم السمعي املرئي. -

 بعث هيئة مستقلة لإلعالم السمعي املرئي تشرف على تنظيم القطاع وتعديله. -

 مراجعة القوانني املنظمة لإلعالم السمعي املرئي يف أغلب الدول العربية. -

 ة اخلدمة العامة.ضرورة استقاللية سياسات التحرير يف تلفزيون وإذاع -

 تفعيل دور الصحفي بوصفه الوسيط يف العملية اإلعالمية. -

مراجعة دور فعاليات اجملتمع املدين واألهلي يف العملية اإلعالمية يف أغلب اجملتمعات العربية ومتكينها من  -
 دور الشريك يف حتديد مالمح التلفزيون العمومي.

 ء للتعدية وتكريس قيم املواطنة ومبادئ الدميقراطية.حتويل تلفزيون اخلدمة العامة إىل فضا -

 استقاللية اإلعالم العمومي على أجهزة السلطة التنفيذية. -

 

 تلفزيون عمومي نريد:: أي ةخامت -7
على تلفزيون اخلدمة العامة اجلديد يف العامل العريب أن يكون جماال حمفزا على اإلبداع ومنوذجا ثقافيا حيتذي به 

لقي وذلك طيح الفكري وهتميش األذواق. ميكن لتلفزيون اخلدمة العامة أن يوفر خدمة منوذجية للمتوليس آلة للتس
 : عرب جمموعة من احملددات
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 قيمة الدميقراطية كنظام حياة وضرورة محاية مكوانهتا. -
ددية ضمان التعددية ابعتبارها أساس حتقيق مبدأ حرية التعبري وذلك من خالل االستقاللية التحريرية وتع -

 االجتاهات ومصداقية األخبار.
حتول املواطن إىل عنصر فاعل يف إنتاج الصورة ونشرها عرب ظهور مصطلح املواطن الصحفي أو املراسل  -

 املواطن أو املواطن املوثق.
 أولية العنصر اإلبداعي يف تلفزيون اخلدمة العامة والسبق يف توظيف تكنولوجيات االتصال احلديثة.  -
 ة العامة هو العربة أو احملرك واملخترب لبقية القطاعات يف جمال اإلعالم السمعي املرئي.تلفزيون اخلدم -
ضرورة الوصول إىل نسبة مشاهدة حمرتمة لقنوات تلفزيون اخلدمة العامة وأن يكون حتقيق هذه النسبة ليست  -

فرنسيني  4ي فرنسا مثال يوجد هدفا يف حد ذاته بل نتيجة وجب حتقيقها عرب برجمة وسياسة حترير واضحة املعامل فف
 يتابعون برامج تلفزيون اخلدمة العامة.   10من 

تنويع خط حترير قنوات التلفزيون العمومي وحتديده، وخاصة احرتام كل اجتاه حتريري على قاعدة خدمة  -
 املصلحة العامة واحملافظة عليها.

شريعي والقانون األساسي واهليكل اإلداري ضرورة إعادة هيكلة إعالم اخلدمة العامة عربيا على املستوى الت -
 أي مبا يتناسب ومرونة التسيري واالستقاللية املالية وخدمة املصلحة العامة ضمن املبادئ الدميقراطية.  

 مراجعة آليات متويل خدمة التلفزيون العمومي : اإلعالن/الرعاية/اإلستشهار، ...  -

من بني أعقد ملفات الدميقراطيات الغربية وغريها من يف إطار مقاربة تلخيصية ميكن اجلزم اليوم أن 
الدميقراطيات هو كيف ميكن احلفاظ على إعالم عمومي يف مواجهة عوملة اإلعالم واالتصال وحتوهلما إىل سلعة. فال 
فصل اليوم بني تلفزيون اخلدمة العامة والعوملة الساعية إىل إجياد جمتمع استهالكي متجانس يف شكل سوق واحدة 

واق والثقافة. إن استهالك أغلب اجملتمعات املتقدمة أو املتوسطة النمو لربامج تلفزيون الواقع مثال يؤكد ذ األيف
جة اإلنسان بعيدا عن اخلصوصيات الثقافية احمللية ألي جمتمع، وهي إشكالية يف حاجة إىل املعاجلة ذاالستمرار يف من

 أفرزها التلفزيون يف متاهيه مع رايح العوملة. 
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 أكد على حقيقة أن إشكالية العالقة بني التلفزيون والعوملة أاثرها بشكل صريح وجرئ بيار بوردييه عندماإن 
مع العوملة إىل صريورة السلعة ال أكثر. نعرف أن منطق السلعة حتكمه قاعدة الربح واملنافسة  اإلنتاج التلفزيوين دخل

 ة وابلرأمسال الرمزي بل هو الثقافة ذاهتا فإن اإلنسان واجملتمع يف خطر. ومبا أن ما يبثه التلفزيون اليوم له صلة ابلثقاف

فإشكالية حتول اإلعالم والتلفزيون إىل سلعة أفرزت عامليا شركات احتكارية كربى يف الغرب. سيؤدي كل هذا 
ى عليه من أن يتحول إىل هيمنة التسويق على التلفزيون عوض تفعيل بعده الثقايف والدميقراطي. فالتلفزيون اليوم خيش

مثال أن  عتربإىل جتارة وسلعة خاضعة لقانون البيع والشراء أي االستهالك واإلتالف وحتقيق لذة التمشهد. فبورديو ي
التلفزيون حتول إىل طوفان وكم هائل من املعلومات يشجع أكثر على التفكري السريع والسطحي، وهذه هي إحدى 

وملة اليوم. فكيف سيستطيع تلفزيون اخلدمة العامة أن يكون يف نفس الوقت وطنيا أهم جتليات التقاء التلفزيون ابلع
يدافع على الدميقراطية وال يتجاهل أيضا ما قد تتيحه العوملة من مزااي. لعل هذا هو أكرب حتدى يواجه تلفزيون اخلدمة 

 غرب واالردن. العامة يف الدول العربية اليت تعيش حالة االنتقال الدميقراطي مثل تونس وامل
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34.  Commission pour la nouvelle télévision publique, Rapport présenté au 

Président de la République par Jean-François Copé le 25 juin 2008, 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/dossiers/Rapport_Cope/rapp

ort_commission.pdf  

35. http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/65.aspx تاريخ الزيارة  

.2016فيفري   
 

 

 : التنظيم اهليكلي هليئات اإلذاعة والتلفزيون 1جدول رقم 

مسمي 
أو  /اهليئة

 املؤسسة

 تتبع اهليئة إداراي

 

جملس أمناء  اإلشراف على سياسات اهليئة
أو جملس 

إدارة يشرف 
على 

سياسات 
 اهليئة

تركي
بة 
اجملل
 س

 

عدد 
أعضاء 
جملس 
إدارة 
اهليئة 
أو 

 أمنائها

عضوية هذا 
اجمللس ممثلني عن 

 -نقاابت مهنية
اجملتمع املدين 

 واجلمعيات

 خرباء وأكادمييني

عملية تعيني 
مدير اهليئة / 

أو املؤسسة أو 
رئيسها 
 التنفيذي

 

هيئة 
إذاعة 

وتلفزيون  
جزر 

 القمور

التعي نعم وزارة اإلعالم وزارة اإلعالم
 ين

أقل 
من 
10 

  اجملتمع املدين-
 -واجلمعيات

 خرباء وأكادمييني

 التعيني

اهليئة  
العامة 

لإلذاعة 
القومية : 

 السودان

عيالت نعم وزارة اإلعالم هيئة مستقلة 
 ين

أقل 
من 
10 

  اجملتمع املدين- 
 واجلمعيات

 خرباء وأكادمييني

 التعيني

املؤسسة 
العامة 
اليمنية 

لإلذاعة 
 والتلفزيون

التعي نعم وزارة اإلعالم وزارة اإلعالم
 ين

أقل 
من 
10 

 التعيني -

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/65.aspx%20تاريخ%20الزيارة%20فيفري%202016
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/65.aspx%20تاريخ%20الزيارة%20فيفري%202016
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  )13( بعثت هيئة تعديل اإلعالم املسموع واملرئي وذلك بعد إلغاء و زارة اإلعالم بعد ثورة 14 يناير 

مؤسسة 
اإلذاعة 

والتلفزيون 
 األردنية 

التعي نعم وزارة اإلعالم وزارة اإلعالم
 ين

أقل 
من 
10 

   نقاابت مهنية- 
اجملتمع املدين 

 واجلمعيات                               

 خرباء وأكادمييني

 التعيني

هيئة 
اإلذاعة 

والتلفزيون 
 : البحرين

 التعيني  - - - ال احلكومة  

تلفزيون 
 الكويت

 التعيني - - - - وزارة اإلعالم  احلكومة 

تلفزيون 
 فلسطني

منبثق عن جملس جملس ادارة  هيئة مستقلة 
 أمناء

التعي نعم
ين 

 فقط

  

  من
10 
إىل 
20                                          

 

  -نقاابت مهنية  
اجملتمع املدين 

 -واجلمعيات

 خرباء وأكادمييني

 التعيني

اإلذاعة 
 التونسية

هيئة لإلعالم السمعي املرئي قيد  احلكومة : الوزارة األوىل 
 13اإلنشاء

التعي نعم
 ين

أقل 
من 
10 

اجملتمع املدين 
 واجلمعيات

 التعيني

احتاد 
اإلذاعة 

والتلفزيون 
 : مصر

عرب   نعم هيئة لإلعالم السمعي هيئة مستقلة 
التعي
 ين و

عرب 
االن
 ختاب

أكثر 
من 
30 

-نقاابت مهنية
اجملتمع املدين 

 واجلمعيات

 خرباء وأكادمييني

 التعيني 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 2, 2016 

           

 
 145 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

تلفزيون 
 لبنان

عمومية ذات استقالل  مرفق عام تديره مؤسسة. مؤسسة
 مايل وإداري

عرب   جملس إدارة  وزارة اإلعالم
التعي

 ين

أقل 
من 
10 

قرار تعيني من  ينيميخرباء وأكاد
 جملس الوزراء.

 

 

 :التشريعات املنظمة هليئات اإلذاعة والتلفزيون 2جدول رقم 
 

اهليئة/ أو 
 املؤسسة

التفاعلية مع 
 اجلمهور

مجعيات متثل مجهور 
 املشاهدين

ثيل هذه مت
اجلمعيات يف 

اهلياكل املكونة 
 للهيئة

 

قوانني 
منظمة 

لإلعالم 
املسموع 

 واملرئي

معايري  
تنظيم عمل 

هيئات 
البث 

 الفضائي

معايري إسناد 
رخص البث 
اإلذاعي و 

 التلفزيوين

القوانني املنظمة 
لإلعالم 
املسموع 

 واملرئي

هيئة إذاعة 
وتلفزيون  

جزر 
 القمور

قوامني  نعم - ال -
يئات اهل

 التشريعية.

 

معايري 
 قانونية

 اقرتاح قوانني 

اهليئة  
العامة 

لإلذاعة 
القومية : 

 السودان

بريد 
 إلكرتوين 

SMS-
رسائل بريد 

 القراء

 

رابطة أصدقاء اإلذاعة 
 السودانية 

قوانني  نعم ال
اهليئات 

التشريعية : 
اهليئة العامة 

السودانية 
للبث 

اإلذاعي 
 والتلفزيوين 

معايري 
 ةقانوني

 القرتاح قوانني 

اإلشراف على 
االلتزام 

 ابلقوانني.

استشارة اهليئة 
 إلصدار قوانني

املؤسسة 
العامة 
اليمنية 

بريد 
 إلكرتوين 

قوامني  نعم ال ال
اهليئات 

 التشريعية.

معايري 
 قانونية

- 



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 1, No: 2, 2016 

           

 
 146 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

لإلذاعة 
 والتلفزيون

  

مؤسسة 
اإلذاعة 

والتلفزيون 
 األردنية 

بريد 
 إلكرتوين 

SMS 

 ية املستهلك مجعية محا

 مجعيات محاية الطبيعة.

قوامني  نعم ال
اهليئات 

 التشريعية.

السلطة 
 التنفيذية.

 

معايري 
 قانونية

اإلشراف على 
االلتزام 

 ابلقوانني.

استشارة اهليئة 
 إلصدار قوانني

هيئة 
اإلذاعة 

والتلفزيون 
 : البحرين

بريد 
 إلكرتوين 

SMS-
رسائل بريد 

 القراء

الصور 
وافالم 
 الفيديو

 نعم

 مجعية املراسلني

 - - - - ال

تلفزيون 
 الكويت

بريد 
 إلكرتوين 

رسائل بريد 
-القراء

الصور 
وافالم 
 الفيديو

السلطة  نعم ال ال
 التنفيذية.

إدارة املرئي 
 واملسموع.

معايري 
 قانونية

 إصدار قوانني

تلفزيون 
 فلسطني

بريد 
 إلكرتوين 

الصور 
وافالم 
 الفيديو

قوانني  نعم ال ال
 اهليئات

 التشريعية

معايري 
 قانونية

استشارة اهليئة 
 إلصدار قوانني
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اإلذاعة 
 التونسية

بريد 
 إلكرتوين 

SMS 

قوانني اهليئات  نعم ال  ال
التشريعية : 

 جملس النواب

اإلشراف على  معايري قانونية 
االلتزام 

ابلقوانني اليت 
تقرها السلط 

التشريعية 
 وتطبيقها.

احتاد 
اإلذاعة 

والتلفزيون 
 ر: مص

بريد 
 إلكرتوين 

SMS- 
رسائل بريد 

 القراء

الصور 
وافالم 
 الفيديو 

قوانني اهليئات  نعم ال ال
 التشريعية 

 اقرتاح قوانني معايري قانونية

استشارة اهليئة 
 إلصدار قوانني.

تلفزيون 
 لبنان

السلطة التنفيذية  نعم * ال *
: اجمللس الوطين 

لإلعالم،اهليئة 
املنظمة للبث يف 

 تصاالت.وزارة اال

 معايري قانونية 

 معايري سياسية.

 اقرتاح قوانني

 

 

  التحرير هيئات سياسات:  3جدول رقم

مرجع  اهليئة/ أو املؤسسة
سياسات 
التحرير 

 اخلاصة ابهليئة

وجود رقابة خارجية على ما تبثه 
 اهليئة

تغطية 
أنشطة 
أحزاب 

املعارضة 
واجلمعيات                     

                           النقاابت          

طرد أو 
عزل 

أعضاء أو 
صحفيني 

يف اهليئة 
بسبب 

 الرأي

عرض برامج خاصة ابلتعدد 
الديين أو العرقي يف البالد ـ إن 

 وجد

وجود 
مرصد 
ملتابعة 
جتاوزا
ت 

الصح
 فيني

طبيعة اخلدمة اليت  استقاللية اهليئة 
 مها اهليئةتقد
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فعاليات 
اجملتمع 
األهلي 

 املدين                 /

هيئة إذاعة 
وتلفزيون  جزر 

 القمور

أحزاب  ال وجود لرقابة الصحفيون
املعارضة 

 واجلمعيات

                                          النقاابت 

فعاليات 
اجملتمع 
األهلي 

 املدين/

 خدمة عامة  نسبيا نعم - -

جهاز تنفيذي 
لسياسة وبرامج 

 احلكومة

اهليئة العامة  
القومية :  لإلذاعة

 السودان

 جملس اإلدارة

 

 النقاابت                                           غري مباشرة

فعاليات 
اجملتمع 
األهلي 

 املدين/

مالحظات 
عابرة غري 
ملزمة يف 
كثري من 

 األحيان

 

قنوات وبرامج متخصصة دينية 
 أو عرقية

 خدمة عامة  نسبيا ال

 

املؤسسة العامة 
 اليمنية لإلذاعة

 والتلفزيون

أحزاب  رقابة مباشرة وزارة اإلعالم
املعارضة 

 واجلمعيات

  النقاابت-
فعاليات 
اجملتمع 
األهلي 

 املدين/

  غري مستقل ال - -

مؤسسة اإلذاعة 
 والتلفزيون األردنية 

 وزارة اإلعالم

 جملس اإلدارة

 احلكومة

أحزاب  
املعارضة 

 واجلمعيات

          النقاابت                            

فعاليات 
اجملتمع 

- - - - - 
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األهلي 
 املدين/

هيئة اإلذاعة 
والتلفزيون : 

 البحرين

وجود برامج متخصصة دينية و  ال  ال وجود لرقابة  
 عرقية

 خدمة عامة نسبيا ال

 النقاابت                                           ال وجود لرقابة احلكومة تلفزيون الكويت

فعاليات 
جملتمع ا

األهلي 
 املدين                 /

نعم وجود برامج متخصصة دينية  ال
 أو عرقية

 خدمة عامة  نسبيا نعم

جهاز تنفيذي 
لسياسة وبرامج 

 احلكومة

أحزاب  ال وجود لرقابة جملس اإلدارة تلفزيون فلسطني
املعارضة 

 واجلمعيات

                                          النقاابت 

ليات فعا
اجملتمع 
األهلي 

 املدين                 /

نعم وجود برامج متخصصة دينية  -
 أو عرقية

 خدمة عامة  نسبيا نعم

 

قنوات  رقابة مباشرة وغري مباشرة احلكومة اإلذاعة التونسية
وبرامج 

متخصصة 
دينية أو 

 عرقية

 خدمة عامة  نسبيا  ال - -
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احتاد اإلذاعة 
 والتلفزيون : مصر

أحزاب   اءجمس أمن
املعارضة 

 واجلمعيات

 النقاابت و 

فعاليات 
اجملتمع 
األهلي 

 املدين                 /

قنوات وبرامج متخصصة دينية  ال
 أو عرقية

 خدمة عامة نسبيا نعم

تلفزيون لبنان  تلفزيون لبنان
تلفزيون عام 

 رمسي.

 أحزاب املعارضة واجلمعيات.

 النقاابت.

ال وجود 
 لرقابة.

تغيري مدير 
الربامج 

السياسية 
نظرا 

النتمائه 
السياسي 

ألحد 
األطراف 
السياسية 

 احمللية

وجود برامج متخصصة دينية 
 خاصة يف املناسبات

 خدمة عامة. نسبيا ال

 

 

 

 


