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د. عائدة الفيتوري ود.سفيان بن عمار
المنسقين العلميين للملتقى
معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة، تونس

التحديات  االنتقال:  وحالة  » التلفزيون  حول:  الدولي  الملتقى  أشغال  تنزلت 
والسياقات الجديدة « في إطار السياق الدقيق لمرحلة ما بعد ثورات »الربيع العربي« 
وهو سياق يتسم باالنتقال الشامل وباالنتقال المرتبط بالتلفزيون على وجه الخصوص. 
الباحثين األكاديميين والمهنيين من بلدان عربية  الملتقى عددا من  وقد جمع هذا 
وإفريقية وأوروبية. يسمح هذا الثراء وهذا االختالف بتوسيع االفاق وتنوع المداخالت 

وتعدد والمقاربات والمنهجيات.

يشكل التلفزيون موضوع دراسة معقد ومتعدد المقاربات. هو معقد من حيث 
اكتسائه ألبعاد ثالثة حيث أنه صناعة وفي الوقت ذاته جملة من النصوص السمعية 
والبصرية وتجربة سوسيوثقافية. )Dahlgren, 1995, p.25())) وهو متعدد المقاربات 
إذ أن تناوله بالبحث والدراسة ال يتم إال من خالل تقاطع مقاربات ومناهج متعددة 
ومختلفة فهو بذلك موضوع منفتح تتقاطع فيه العديد من الحقول المعرفية مثل علوم 
االتصال واإلعالم وعلوم االجتماع واالقتصاد والعلوم السياسية واألنثروبولوجيا، إلخ...

من ناحية أخرى موضوع البحث هذا غير ثابت إذ يتأثر، باستمرار، بالتحوالت 
االجتماعية والسياسية والمهنية وكذلك التكنولوجية على وجه الخصوص بمعنى أن كل 
لقاء بين التلفزيون والتكنولوجيا ينجم عنه انتقال نحو نماذج اقتصادية جديدة وبروز 

ممارسات وسلوكات تلفزيونية بالتوازي مع تشكل إدراك جديد للتلفزيون.

(1) Dahlgren P., Television and the Public Sphere, Londres, Sage Publication, 1995, p. 25.
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يمكن القول إذن إن التلفزيون مطالب بوضع استراتيجيات مالئمة تضمن له 
االستمراريةوالتطور وتمكنه من مواجهة مختلف التحدياتالتي تفرضها هذا االنتقال.

نسقها  بسرعة  التلفزيونية  التحوالت  هذه  تتسم  العربية  المجتمعات  أغلب  في 
التنظيميةوالمضامين  واألطر  االقتصادية  الجوانب  تشمل  إذ  وشموليتها  وبعمقها 
ومصادر التمويلونوعية الملكية...كما ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياقات االقتصادية )تغير 
منطق السوق ودخول فاعلين جدد وتمركز الشركات اإلعالمية...( والتاريخية )تغيير 
أو انهيار األنظمة السياسية وتغير التطلعات االجتماعية( والتكنولوجية )ظهور القنوات 
الفضائية وانتشارها في منتصف التسعينات من القرن الماضي وظهور االنترنت ثم 
التواصل فيما بعد(. وترتبط جميع هذه التحوالت  تعميم استخدامها وظهور شبكات 
فترات  خالل  العربية  البلدان  في  المعلوماتي  الفراغ  مثل  أخرى  دقيقة  بظرفيات 

الحروب واألزمات والثورات. 

حاول  الملتقى  المخصص ألشغال  المؤلف  لهذا  المكونة  المساهمات  من  جزء 
واللبنانية  التونسية  الحاالت  إلى  بالتلفزيون وباالستناد  المعنية  الدراسات  سبر واقع 
والسعودية قدم أهم الهنات والصعوبات المفاهيمية والمنهجية والكيفية التي تعاني 

منها هذه البحوث في البلدان العربية والتي تحول دون تطورها.

وشكلت العالقة بين التلفزيون وتكنولوجيا االتصال الحديثة محور اهتمام جزء 
على  تغيير  من  العالقة  هذه  عن  يتولد  ما  على  ركزت  التي  البحوث  هذه  من  اخر 
التلفزيونية. وتساءل  مستوى الممارسات واالستخدامات وطرق استهالك المضامين 
المستجدات وذهب  لهذه  والقضائية  االقتصادية  التبعات  السياقعن  الباحثونفي هذا 
البعض إلى أن هذه الحقيقة تطرح ثالثة تحديات كبرى. أولها اقتصادييتعلق بالتمويل 
في ظل تراجع مداخيل اإلشهار وتشتتها بين القنوات. التحدي الثاني قضائي يتعلق 
بكيفية تعديل القطاع في ظل انفتاحه على إطار عالمي ومتعدد الوسائط. ثالث هذه 

التحديات سياسي وثقافي حيث يعتبر التلفزيون أداة حوكمة وبناء وعي وطني.

الخاص  والقطاع  العمومي  المرفق  بين  العالقة  على  مساهماتأخرى  ركزت 
وإعادة تشكيل السوق التلفزيونية. انطالقا من الواقع الجزائري أكد الباحثون على 
أن اإلعالم العمومي وكما هو الشأن في الديمقراطيات العريقة يبقى أداة مهمة في 
تشكيل هوية وطنية جامعة وفي تطوير مفهوم المواطنة في الدولة المدنية الحديثة. 
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أو  اإليديولوجي  التوظيف  من  لحمايته  إضافية  آليات  وضع  الضروري  فمن  لذا 
السياسي حتى يلعب دوره باستقاللية تامة. وأشارت دراسات أخرى إلى غياب مفهوم 
االعالم العمومي في منطقة الشرق األوسط ومنطقة شمال إفريقيا.  ويعزىهذا الغياب 
إلى أسباب تاريخية وسياسية تتعلق بقرارات وبخيارات الدولة الوطنية بعد االستقالل 
وسعيهاللسيطرة على اإلعالم وإخضاعه لخدمة اإليديولوجية الحاكمة المهيمنة التي 

صادرت التعدد الواقعي اللغوي والديني والثقافي في المنطقة العربية عامة.

االنتقالية  الفترات  خالل  التعديل  مسألة  بالدرس  أخــرى  بحوث  تناولت 
العديد  خروج  المطروحة  المشكالت  بين  من  وكان  الجديدة.  المهنية  والممارسات 
من القنوات التلفزيونية عن األخالقيات المهنية وعن النظام العام وتقديمها لمنتج 
إعالمي بعيد كل البعد عن واقع المجتمعات واهتماماتها وطموحاتها مثلما هو الشأن 
في مصر وفي تونس. فمثال في تونس فرض هذا الوضعالشروع في مسار تعديلي 
الهيئات  المسار مطلبا أساسيا من قبل  البصري. وكان هذا  السمعي  للقطاع  مستقل 
العاملين  الدوليين  الفاعلين  قبل  14 جانفي ومن  ثورة  بعد  تشكلت  التي  الدستورية 
في المجال اإلعالمي على غرار اليونسكو، حيث دعت إلى ضرورة بعث هيئة إصالح 
للقطاع السمعي البصري. وانصبت هذه الدعوات في مسارين اثنين،تمثل األّول في 
ضرورة تضمين دستورية واستقاللية هيئات التعديل في الدستور الجديد وتمثل الثاني 
في حتمية أن تكون منظومة التعيين قائمة على مسار مفتوح يعتمد على معيار المهنية 

دون محسوبية في االختيار أو تالعب في العضوّية.

التلفزيون  التفكير في  إعادة  إلى  المؤلف  المساهمات في هذا  سعت مختلف 
من حيث دوره االجتماعي والسياسي واالقتصادي ومدى قدرته على مواكبة التحوالت 
حتمانحو  التحوالتتدفعه  هذه  أن  وكيف  المجتمعات  تعيشها  التي  والسريعة  العميقة 
الدخول في ديناميكية جديدة للتغيير.يمكن اعتبار حالة االنتقال التلفزيوني في بلدان 
المذكورة  التحول  وسياقات  دوافع  معظم  تجمع  إذ  وفريدة  مميزة  العربي«  »الربيع 
الجديرة  والموضوعات  اإلشكاليات  تقدم مجموعة من  بذلك  سابقا وتجسدها وهي 

بالبحث والتحليل والفهم، وهو ما سعى إليه هذا المؤلف ومن وراءه الملتقى.


