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إهداء وشكر

ي القدير الفرد الصمد على توفيقه وكرمه وعليه التوكل دائما، والصالة والسالم على نبينا حممد صلى لاحلمد هللا الع
:اهللا عليه وسلم إمام املرسلني وخامت النبيني وبعد

:أهدي مثرة هذا العمل مع شكري وامتناين

بفضل الوالدين الكرميني يف كثري ال ميكن حصرهعرفانا مين


الربوفسور جنوى جراد والدكتور عزام أبو احلمام : شكرا إىل األساتذة األفاضل من داخل الوطن وخارجه باألخص
يسى جامعة عمار ثليجي األغواط، والدكتور حممد الفاتح الدكتور سعيدات حاج ع، "تونس"من جامعة منوبة 

"اجلزائر"من جيجل محدي جامعة

:كما أهدي هذا العمل إىل

اإلخوة، األصدقاء، الزمالء والزميالت بقسم علوم اإلعالم واالتصال جبامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن

األستاذة ملياء : هذا العمل وأخص بالذكرإلمتاممساعديت وأخريا أوجه شكري إىل أمساء إعالمية سامهت بشكل الفت يف 
Elأورثيالن من يومية اخلرب، الصحفي طارق آيت ساالمات من يومية  Watan رئيس حترير الويب مبؤسسة ،Liberte  السيد

"الشروق اليومي"سليم قحاف سكرتري التحرير بيومية كوديل سليم،

:كما أقدم شكري اخلاص لــ

يل نائب ض، ابراهيمي فو "الشروق اليومي"، مجال لعالمي رئيس حترير يومية Liberteاوتوديرت مدير النشر بيومية عربوس 
El Watanوزين شرفاوي صحفي بيومية "اخلرب"،رفيق وحيد صحفي بيومية "اخلرب"رئيس حترير يومية 

األطروحة آمال أن أكون قد ا من هذهكما أعرب عن خالص شكري لكل من خصص وقتا لقراءة هذه الكلمات، أو أسطر 
.لكم ما هو مفيد يف جمال علوم اإلعالم واالتصال عموما وموضوع الدراسة على وجه اخلصوصقدمت

غوثي عطاله



ملخص

" دراسة مقارنة: اإلخباريةيف املواقع اإلعالميةممارسة الوساطة "حتمل دراستنا عنوان 
وضع غري رمسي ملمارسة دور الوسيط الذي يتوىل مسؤولية معاجلة شكاوى القراء وحل النزاعات اليت تنشب 

.الصحفية اجلزائريةبينهم وبني الصحفيني من قبل رئيس التحرير يف املؤسسة 

والوسيط، الرقابة /وتعتمد دراستنا على مقاربة تأخذ بعني االعتبار التفكري يف ثنائيات حارس البوابة
والتنظيم الذايت يف حتليل وضع /والسياسة التحريرية، التنظيم اخلارجي/والبعدية، األخالقيات الصحفية/القبلية

وذلك من خالل مقارنة املعطيات LiberteوEl Watan، "اخلرب"، "الشروق اليومي"الوساطة يف مؤسسات 
اليت متثل ميدان )الوسطاء (املقدمة من قبل الصحفيني ومسؤويل التحرير

.الدراسة
ومنها بشكل 2.0لتفاعل بني الوسيط، القارئ والصحفي وكذا االستخدامات املرتبطة بأدوات الويب جمال ا

.التفاعليةاالجتماعي، وجتليات الوساطة عرب هذه الفضاءاتخاص مواقع التواصل 

وقد خلص حتليلنا إىل مالحظة عامة تتعلق بوجود توافق على مستوى آليات ممارسة الوساطة بني املؤسسات 
عدم الحظناكماصيغة االلتزام باملسار القانوين والقضائي،غالباالصحفية حبيث تأخذ معاجلة الشكاوى

ضعف التفاعل من قبل باإلضافة إىل تعديل يف السياسة التحريرية، الوجود تأثري ملمارسة الوساطة على مستوى 
التحرير والصحفيني حول اقرتاح اتفاق بني مسؤويلهذا ويوجد،رؤساء التحرير مع القراء والصحفيني

استحداث منصب وسيط داخلي يف كل مؤسسة صحفية جزائرية كنموذج يعترب األنسب بالنسبة للسياق 
اجلزائري، وقد سجلنا بعض االختالفات تتعلق مثال بتأثري ردود القراء على أجندة بعض املؤسسات الصحفية 

وغريها وستقدم ... تكريس املمارسة األخالقية للصحافة ثر ردود القراء يفأوتقديرات خمتلفة للصحفيني عن 
الدراسة تفصيال ملا سبق



Résumé

Notre étude qui porte le titre « pratique de la médiation journalistique dans les sites
d’information » s’intéresse particulièrement à étudier un état non officiel de la pratique du
rôle du médiateur, qui prend la responsabilité du traitement des plaintes et la résolution des
conflits entre lecteurs et journalistes, par le rédacteur en chef dans le cas de l’entreprise de
presse algérienne

Notre étude se base sur une approche qui prend en compte la réflexion sur les rapports de
dualité qui existe entre gatekeeper /et médiateur, contrôle antérieur /et ultérieur (postérieur)
éthique, déontologie /et politique de rédaction, hétérorégulation /et autorégulation dans
l’analyse de l’état de la médiation dans les entreprises « Echourouck el yaoumi », « el
Khabar », « El Watan » et « Liberte » et ce en comparant les données fournies par les
journalistes et les responsables de rédaction (médiateurs) travaillant dans ces organes de
presses qui correspondent à notre terrain d’étude.

Nous nous intéressons aussi dans notre recherche aux opportunités qu’offrent les sites
d’information aux entreprises de presse citées supra dans le domaine de l’interaction entre
médiateur, lecteur et journaliste, et les usages correspondants associés aux outils du
web 2.0 notamment sur les réseaux sociaux, nous cherchons aussi à montrer les aspects
relatifs aux pratiques de la médiation dans ces champs interactifs.

Notre analyse a abouti à un constat général concernant l’existence d’une concordance sur
le plan des mécanismes de pratique de la médiation entre les entreprises de presse de sorte
que le traitement des plaintes prenne le plus souvent la voie législative et judiciaire, nous
avons aussi constaté l’inexistence de l’impact de la médiation sur la politique de rédaction,
en plus d’une faible interaction de la part des rédacteurs en chef avec les lecteurs et les
journalistes, et qu’il existe également un consensus entre les responsables de rédaction et
des journalistes qui préfèrent la proposition d’un poste de médiateur interne pour chaque
entreprise de presse algérienne, considérant ce modèle comme étant le plus adapté au
contexte algérien.

D’un autre côté nous avons enregistré quelques différences relatives par exemple à
l’impact  des réactions des lecteurs sur l’agenda de certaines entreprises de presse, et des
estimations différentes de la part des journalistes concernant l’impact des réactions de
lecteurs sur la consécration la pratique déontologique de la presse… etc. Notre étude
fournira plus d’explications détaillées sur les propos précédents



Abstract

The study is titled "the practice of mediation in the online website news: a comparative
study". Our attention is focused essentially on dealing with the informal side of the
practical role of mediator who is charge of addressing readers' complaint, and solving
disputes between them and the journalists rise by the editors -in- chief of the Algerian print
media organizations.

Our research is based upon an approach that takes into consideration the importance of
thinking about dualism of gatekeeper / mediator, pre-censorship /post-censorship, Ethics /
editorial policy, external regulation / self-regulation in the analysis of mediation of the
following media organizations: Echorouk , ElKhaber, ElWatan, Liberte by comparing the
data base provided by journalists and responsible of newsrooms-mediators- all of them
represent the field of our study.

Furthermore, the emphasis of the research is turned toward the characteristics of news
websites of print organizations, mentioned above, in the area of interaction between the
mediator, the reader and the journalist, as well as uses associated with the means of Web
2.0, including notably social network websites, in addition to the manifestations of
mediation through these interactive spaces.

As a conclusion, this study has found out the existence of common platform or consensus
on the level of the mediation's practice between print media organization in a way that
allows dealing with complaints from the legal and judicial angle.

We have also observed there has been an insufficient impact of the mediation's practice on
reviewing or adjusting   the editorial policy, in addition to the lack of interaction between
the editors -in-chief, the readers and the journalists as well.

However, we would say that this is an agreement between the responsible of the news
rooms and journalists about the proposal to create the post of an "internal mediator" within
the whole Algerian media organizations  as a model that is regarded as the most
appropriate for the Algerian context.

As a matter of fact, we have noticed some differences which are linked, for instance, to the
influence of reader's feedback on the agenda of some print media organizations, and
various assessments of the journalists on the readers' responses in the process of
implementing the ethical practice of journalism ... other findings will be explained in the
study.



I

ممارسة الوساطة اإلعالمية في المواقع اإلخبارية

-دراسة مقارنة-

خطة البحث

ملخص

مقدمة

اإلطار المنهجي

تحديد الموضوع وأهميته

الدراسة االستطالعية

الدراسة السابقة

اإلشكالية

المفاهيم

نوعية الدراسة

منهج الدراسة

التقنية المستخدمة

مجتمع البحث

العينة والمعاينة

أهداف الدراسة

مجال الدراسة



II

السياق المفاهيمي والتاريخي لممارسة الوساطة اإلعالمية: الفصل األول

تمهيد

الوساطة ايتيمولوجيا المفهوم: المبحث األول

الوساطة و العالقات العامة:المبحث الثاني

التطور التاريخي لممارسة الوساطة اإلعالمية:الثالثالمبحث 

و إذاعة كنداFrance 2القناة الفرنسية الثانية :نماذج لممارسة الوساطة اإلعالمية :المبحث الرابع

خالصة

البعد الديموقراطي في ممارسة الوساطة اإلعالمية: الفصل الثاني

تمهيد

الوساطة وبريد القراء: المبحث األول

الوساطة اإلعالمية والتمثيل الديموقراطي لوسائل اإلعالم: بحث الثانيالم

الرهانات األخالقية و المهنية للوساطة اإلعالمية:المبحث الثالث: المبحث الثالث

الرهانات الديموقراطية للتنظيم الذاتي والوساطة : المبحث الرابع

خالصة

والوساطة اإلعالميةالويب، الصحافة اإللكترونية : الفصل الثالث

تمهيد

االنترنيت والويب: المبحث األول

اإلعالم والصحافة االلكترونية: يالمبحث الثان

المميزات االتصالية للصحافة االلكترونية:المبحث الثالث



III

الوساطة و االنترنيت :المبحث الرابع

خالصة

اإلعالميةالمقتربات النظرية لمعالجة مسألة الوساطة : الفصل الرابع

تمهيد

نظرية حارس البوابة اإلعالمية: المبحث األول

نظرية المراقبة االجتماعية والذاتية داخل غرفة األخبار: المبحث الثاني

نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم: المبحث الثالث

نظرية األجندة :المبحث الرابع

خالصة

اإلطار الميداني

الفصل التمهيدي

I / بالمؤسسات الصحفية موضوع الدراسةبطاقات تعريفية

II /تركيبة عينة الدراسة

"الشروق اليومي"ممارسة الوساطة اإلعالمية في مؤسسة :الفصل األول

تمهيد

اآلليات التي يُمارس من خاللها رئيس التحرير وظيفة الوسيط: المبحث األول

الصحفيأثر ممارسة الوساطة على األداء: المبحث الثاني

في ممارسة الوساطة2.0استخدام الويب :المبحث الثالث

نموذج الوساطة في المؤسسة الصحفية الجزائرية: المبحث الرابع



IV

خالصة

"الخبر"ممارسة الوساطة اإلعالمية في مؤسسة :الفصل الثاني

تمهيد

اآلليات التي يُمارس من خاللها رئيس التحرير وظيفة الوسيط: المبحث األول

أثر ممارسة الوساطة على األداء الصحفي: المبحث الثاني

في ممارسة الوساطة2.0استخدام الويب :المبحث الثالث

نموذج الوساطة في المؤسسة الصحفية الجزائرية: المبحث الرابع

خالصة

El Watanممارسة الوساطة اإلعالمية في مؤسسة :الفصل الثالث

تمهيد

التي يُمارس من خاللها رئيس التحرير وظيفة الوسيطاآلليات : المبحث األول

أثر ممارسة الوساطة على األداء الصحفي: المبحث الثاني

في ممارسة الوساطة2.0استخدام الويب :المبحث الثالث

نموذج الوساطة في المؤسسة الصحفية الجزائرية: المبحث الرابع

خالصة



V

Liberteممارسة الوساطة اإلعالمية في مؤسسة :الفصل الرابع

تمهيد

اآلليات التي يُمارس من خاللها رئيس التحرير وظيفة الوسيط: المبحث األول

أثر ممارسة الوساطة على األداء الصحفي: المبحث الثاني

في ممارسة الوساطة2.0استخدام الويب :المبحث الثالث

المؤسسة الصحفية الجزائريةنموذج الوساطة في : المبحث الرابع

خالصة

التحليل المقارن

النتائج العامة

خاتمة



أ

:مقدمة

كمفهوم نظري وكممارسة يف جمال اإلعالم والصحافة " الوساطة"أطروحتنا هي حماولة لالقرتاب من 

وسيط مع إبراز جتليات األبعاد التطبيقية هلا يف السياق اجلزائري، وُيشري املصطلح بشكل عام إىل تدخل طرف 

اثنني حلل النزاع القائم بينهما، وهي عملية اتصالية حياول من خالهلا الطرف الثالث املسمى بني طرفني

تقريب وجهات النظر وإجياد توافق وحل مشرتك يصل إليه أطراف النزاع بأنفسهم ما يضمن أن يكون " وسيط"

ختوله تلك األطراف أداء مهمته والوساطة مقبوال لديهم، وال خيرج عن حتكيم أطراف النزاع إال الوسيط الذي 

وحتسني العالقة بني املؤسسة الصحفية فالوساطة الصحفية اليت حتاول حل النزاع بني القارئ والصحفي 

أهداف تتجاوز حل النزاعات وتصحيح األخطاء الصحفية إىل السعي حنو ومجهورها ترتبط ممارستها بتحقيق 

إحداث وعي لدى الصحفيني ومسؤويل التحرير ومالكي املؤسسات الصحفية بأمهية احلرص على احرتام 

األبعاد األخالقية يف املمارسة الصحفية اليت تؤسس لعالقة الثقة بني القارئ واملؤسسة الصحفية كاملصداقية 

طالب القراء موغريها، وإحداث تعديالت على مستوى سياسات التحرير تتوافق و ...عية واحلياد والنزاهةواملوضو 

.بالتزام أخالقي أكرب من قبل مؤسسات اإلعالم

حيث - Danielحنتا من التعبري الذي قدمه –وحسب السياق فإننا نتحدث عن الوساطة أو األمبودمسانيا 

التينية فيما تعود أصول املفهوم الثاين إىل الثقافة االجنلوساكسونية، وعموماً جند تعود أصول املفهوم األول إىل ال

يف املمارسة أن تعبري وسطاء الصحافة يرتبط أكثر مبنصب وسيط تستحدثه إدارة املؤسسة الصحفية يقتصر 

Leصحيفة (على تقدمي املالحظات مثلما هو احلال يف النموذج الفرنسي  Monde والقناة الفرنسية

بعة لس أخالقيات املهنة يف حني يتعلق أمبودمسان الصحافة بالوسيط أو هئية الوساطة اFrance2)الثانية لتا

يقدمان قرارات بشأن التظلمات الصادرة عن القراء تكون أكثر إلزامية مثلما هو احلال بالنسبة للنموذج ناللذا



ب

استطالعنا إىل مالحظة أن دور الوسيط يُكّلف به آليًا رئيس التحرير السويدي، أما يف اجلزائر فقد قادنا 

املسؤول عن تقييم املادة الصحفية قبل نشرها، حيث حناول يف دراستنا التحقيق يف هذا النوع اخلاص من 

املمارسة غري الرمسية هلذا الدور ودراسة انعكاسات ذلك على أداء الصحفيني  من خالل دراسة ميدانية يف 

.LiberteوEl Watan، "اخلرب"،"الشروق اليومي"سسات مؤ 

ارس من خالهلا الوساطة من قبل اهتمتو  دراستنا بثالث حماور أساسية، يتعلق احملور األول باآلليات اليت ُمت

ثر الوساطة على األداء املهين للصحفيني واملؤسسة، أما أواحملور الثاين ب،رئيس التحرير داخل املؤسسة الصحفية

يف ممارسة الوساطة، وإن كانت دراستنا للمحورين األول 2.0استخدام أدوات الويب إىلاحملور الثالث فيتطرق

والثاين تقدم عرضا عن ممارسة الوساطة والوسائل املستخدمة يف ذلك داخل املؤسسة الصحفية، والعالقات اليت 

واآلثار املرتتبة عن التقييم ،لة إجياد حل للنزاعتنشأ بني الصحفي والقارئ واملشتكي ورئيس التحرير أثناء حماو 

الوساطي واالجتماعي لعمل الصحفيني، فإن دراسة احملور الثالث تستهدف التعرف على السياق التكنولوجي 

ملمارسة الوساطة وطرق استخدام األدوات التفاعلية للويب من خالل االستثمار يف خصائص املواقع 

ية حمل الدراسة ووسائط التواصل االجتماعي اليت أصبحت فضاءات ميكن أن االلكرتونية للمؤسسات الصحف

.يلتقي فيها الصحفي، القارئ والوسيط

ونظري ملصطلحات الوساطة بشكل عام فإن النهج الذي تتبعه دراستنا قائم على عرض حتليل مفاهيمي

مستقلة من مهن الصحافة ةيُقدم أيضا سندا معرفيًا خبصوص الوساطة اإلعالمية كمهنوالوسيط الصحفي

عرضمن خالل 

جتليات مالمح الوساطة يف املؤسسات الصحفية اجلزائرية حمل الدراسة ملعرفة اخلصائص اليت متيز هذه املمارسة 

ف والقرب من داللة مفهوم الوساطة واملمارسات الصحفية امليدانية يف يف السياق اجلزائري ومدى االختال

.املؤسسة الصحفية اجلزائريةىل حماولة اقرتاح منوذج للوساطة يتناسب وظروفإالصحافة الغربية لنصل 
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امليداين اليت متثل إطارين ترتكز عليهما األطروحة إضافة إىل اإلطار/ويظهر من خالل ما سبق ثنائية النظري

املنهجي الذي يعرض ويربر اخلطوات التقنية للبحث، حيث يضم األخري نقاطا متعلقة باإلشكالية، املفاهيم، 

، وهو إطار يفسر منطق الدراسة االستطالعية، الدراسة السابقة، جمتمع البحث والعينة وجمال الدراسة ونوعها

.العمل امليداين بشكل أساس ويربر التطرق إىل نقاط دون غريها

قد قمنا بتقسيم اإلطار النظري إىل أربعة فصول، حيمل الفصل األول عنوان السياق املفاهيمي والتارخيي ل

ملمارسة الوساطة اإلعالمية ويضم على غرار الفصول النظرية األخرى أربع مباحث خصصناها للحديث عن 

امة مث تناولنا يف املبحثني ومعانيها، واالختالف بني داللة الوساطة والعالقات الع" الوساطة"أصل كلمة 

.األخريين التطور التارخيي للوساطة اإلعالمية كممارسة مع عرض لنماذج تطبيقية

البعد الدميوقراطي يف ممارسة الوساطة اإلعالمية حاولنا التطرق لعالقة الصحفي : يف الفصل الثاين املعنون

ط وأدوات التنظيم تركيز االهتمام على دور الوسيباملواطن والقارئ، ودور الصحافة يف تعزيز الدميوقراطية، مع

.الذايت األخرى كمجا

الويب، : أما الفصل الثالث من اإلطار النظري فهو يتناسق مع احملور الثالث من الدراسة وحيمل عنوان

والصحافة االلكرتونية وإىل 2.0الصحافة االلكرتونية والوساطة اإلعالمية، وقد تعرضنا فيه ملميزات الويب 

.العالقة بني الوساطة الصحفية وبعض اخلصائص التقنية اليت توفرها االنرتنيت

، وهو يقدم من خالل مباحثه قراءة للعالقة حيمل الفصل الرابع عنوان املقرتبات النظرية ملعاجلة مسألة الوساطةو 

.مفهوم الوساطة أو يف طرق تطبيق الوساطة الصحفية

لٍ من امليدايناإلطارآخر األطروحة هو  ويضم فصوال أربعة، يعرض كٌل منها وضع ممارسة الوساطة يف ُك

، باإلضافة إىل فصل متهيدي يُقدم جداول عن LiberteوEl Watan، "اخلرب"،"الشروق اليومي"مؤسسات 



د

املبحوثني ومالحظات منهجية كمدخل للفصول األخرى وخصصنا له مكانا يف مستهل اإلطار تركيبة عينة 

امليداين، ونعرض بعد الفصول األربعة حتليال مقارنًا يف شكل عنصر يوضح التشابه والفرق يف ممارسة الوساطة 

.بني املؤسسات موضوع الدراسة لنصل يف آخر النقاط إىل النتائج العامة مث اخلامتة

قد حاولنا من خالل هذه األطروحة أن نقدم اجتهادا شخصيا نسعى من خالله إىل التأسيس ملعرفة نظرية ل

.   إمكاناتنا املعرفية واملنهجية



اإلطـــــــار المنــهجــــــــــي
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:تحديد الموضوع وأهميته

وهو يتعلق بدراسة متغري " -دراسة مقارنة–ممارسة الوساطة اإلعالمية يف املواقع اإلخبارية "حيمل حبثنا عنوان 

الوساطة باعتبارها آلية وأداة حلل النزاعات والرفع من مستوى األداء الصحفي األخالقي داخل املؤسسات 

الصحفية من خالل التواصل بني القارئ والصحفي واملؤسسة اإلعالمية، وقد توجه اهتمامنا إىل املواقع 

من 2.0نظرا ملا أصبح يقدمه الويب وخاصة نسخته احلالية - صدار الورقيواخرتنا منها ذات اإل–اإلخبارية 

فرص اتصالية يف يد من كان يعترب يف الكتابات األكادميية متلقيا فأصبح مستخدما مث صحفيا مواطنا ولكن 

ة وكيفية استفادة املؤسسات الصحفياهتمامنا سيقتصر يف دراستنا على تقييم هذا األخري للعمل اإلعالمي 

."Liberte"و" El Watan"، "اخلرب"، "الشروق اليومي"وهي 

وتكمن أمهية حبثنا يف التعرف على مآل الشكاوى واالنتقادات اليت يقدمها القراء إىل املؤسسات الصحفية حمل 

الدراسة وطرق معاجلتها، فاملؤسسات اإلعالمية يف الغرب تعرف مناذج ملمارسة الوساطة كوظيفة تسند إىل 

من ذوي اخلربة يقومون مبعاجلة شكاوى القراء وحل النزاعات اليت تكون بني القارئ والصحفي، صحفيني

وتقريب وجهات النظر من خالل الدفاع عن حق املواطن يف اإلعالم من جهة، والدفاع عن حرية الصحافة من 

ذه املهمة ويدعى من يتوىل هجهة أخرى من خالل شرح مقتضيات ومتطلبات العمل اإلعالمي للقارئ 

الصحفية واإلجابة مالمح ممارسة الوساطة بالوسيط أو األمبودمسان وأمهية حبثنا تندرج يف سياق التعرف على 

مالحظات وشكاوى القراء؟ وكيف يتم االستفادة منها؟ خاصة يف ظل عدم عن السؤال إىل أين تذهب 

يظهر ضمن هيكلها التنظيمي منصب اعتماد الوساطة كوظيفة يف املؤسسات الصحفية اجلزائرية اليت ال 

.الوسيط اإلعالمي أو األمبودمسان

أوىلدراستنا تعترب من أنومبا 

والصحفي من خالل إدراج مفهوم الوساطة اإلعالمية كمقاربة مفاهيمية تتناول العالقة اإلشكالية بني القارئ 
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يف السياق اجلزائري، فإن أمهية دراستنا تتعلق أيضا بالتأسيس ملعرفة نظرية مبدئية توفر بعض املعلومات عن 

وأثر ذلك على األداء ،القارئ من خالل األبعاد املتعلقة مبمارسات الوساطةو طرق حل النزاع بني الصحفي 

.للصحفينياملهين واألخالقي

:الدراسة االستطالعية

:جمال الدراسة- 1

أجريت الدراسة يف أربعة مؤسسات صحفية يقع مقرها مبدينة وهران ويتعلق األمر جبريدة :املكان1- 1

" Le Quotidien d’Oran"و ،"صوت الغرب"، "اجلمهورية"، "الوصل"

2015نوفمرب 26نوفمرب إىل اخلميس 32ابتداء من االثنني:الزمان2- 1

:تقنية مجع املعطيات- 2

مدنا على تقنية املقابلة وذلك من خالل إعداد دليل مقابلة بطريقة نصف موجهة حيوي أسئلة مفتوحة اعت

ثل إجابة عن  وأخرى حددت صيغة اإلجابات فيها مسبقا يف شكل خيارات حيدد من بينها املبحوث ما ُمي

.السؤال

:ات العامة على النحو التايلمحيددها جدول الس:العينة- 3

يوضح السمات العامة لمستجوبي الدراسة االستطالعية: (1)الجدول رقم 

األقدمية التخصصاملستوى الدراسيالسناجلنساملؤسسةالوظيفة

سنة22إعالم واتصالليسانس53ذكرالوصلمدير النشر

سنوات6إعالم واتصالليسانس30أنثىاجلمهوريةصحفي واب

سنة13علوم سياسيةليسانس35ذكرصوت الغربرئيس حترير

سنة18إجنليزية/أدب عريبليسانس46أنثىLe Quotidien ’Oranصحفي حمرر
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:نتائج الدراسة االستطالعية- 4

رئيس التحرير ومدير النشر مها املسؤوالن عن أخالقيات املهنة داخل املؤسسة اإلعالمية يطلعان على •

التعليقات وحيددان ما جيب على الصحفيني فعله

األخالقيات واألخطاء الصحفية مرتبطة بتكوين الصحفي •

•

Médiateur أو أمبودمسانOmbudsman

حل الشكاوى والنزاعات اليت ترد إىل املؤسسة اإلعالمية يكون من خالل منح حق الرد حسب •

نصوص قانون اإلعالم أو بالتوجه مباشرة حنو القضاء حيث تغيب املبادرات املسبقة للوساطة 

تعد ضرورية من أجل حل القضايا قبل التوجه إىل " الوسيط"يذهب املستجوبون إىل أن وظيفة •

القضاء

سري طبيعة عمل الصحفي وخصوصياته للمواطن هو عمل يومي يقوم به الصحفيون ولكن ليس  تف•

الصحفيون نادرا ما يتقبلون االنتقادات املوجهة إليهم من قبل الزمالء•

الرفع من مستوى األخالقيات يعتمد على التكوين الذي جيب أن توفره املؤسسة لصحفييها•

من التكوين اجلماعي ملعرفة االذي يتم خالل االجتماع الصباحي نوع*"معرض الصحافة"يُعد•

مستوى األداء املهين يف جمال التغطية والسبق

ة الصحفية واألخالقيات يمصدر القرارات الصحفية البد أن يكون أوال مواثيق الشرف املهن•

تتناوهلا *
.االلكرتوينالصحيفة و موقعها 
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يني وهيئة التحرير ملا جيب أن يكون هذه األخالقيات غري مصاغة أو موثقة بل هي تصورات الصحف•

عليه العمل الصحفي

الوساطة كتصور لدى الصحفيني ترتبط أساسا بعملهم املتمثل يف نقل انشغاالت املواطنني وردود •

اإلدارات والسلطات العمومية حيث يلعب الصحفي دور الوسيط لضمان الشفافية والدميوقراطية يف 

)لرابعةدور السلطة ا(التعامالت اإلدارية 

تستخدم وسائط التواصل االجتماعي والتعليقات الواردة إىل املواقع اإلخبارية والرسائل االلكرتونية اليت •

تصل املؤسسة عرب الربيد االلكرتوين أساسا لرصد األخبار والتحقق منها وإعادة النظر يف طريقة 

.معاجلة بعضها اآلخر

تُنشر يف الغالب كما هي بل يتم االختيار من بينهاالتعليقات اليت ترد إىل املوقع اإلخباري ال •

تُعرض أوال على رئيس التحرير )انتقاد،شكوى، تعليق(ردود األفعال املتعلقة بطريقة املعاجلة الصحفية •

.الذي يلعب دور الوسيط بني املواطن والصحفي حمرر املعلومة

هوية املعلق أو صاحب الرسالة االلكرتونية ال يتم إعادة النظر يف املعلومة املنشورة إال بعد التحقق من•

، فاالنرتنيت ليست إال أداة أولية للتواصل...بطلب وثيقة هوية، رقم هاتف

اليت يُعاين منها قطاع اإلعالم والصحافة تعود إىل عدم جتسيد جملس أخالقيات املهنة " الفوضى"•

.  الصحفية على أرض الواقع إىل حد اآلن

:الدراسة السابقة

ختصص علوم Kenia Beatriz FERREIRA MAIAللباحثة كينيا بياتريز فاريرا مايا روحة دكتوراهطلق بأتعت

ارِنة لوظيفة الوسيط الصحفي يف اجلريدتني الربازيلية فوهلا دو ساو باولو  اإلعالم واالتصال بعنوان ُمقاربَة ُمَق

Folha De Sao Pauloلوموند والفرنسيةLe Monde متت مناقشتها جبامعة ميتزMetz جانفي 10يف
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مصدر وتشكيل الوساطة :مقدمة، اجلزء األول ُمعنون:وقد ُقدِّم هذا العمل يف شكل يضم ثالثة أقسام2003

م ب سِ الوساطة الصحفية يف فوهلا دو ساو باولو : ــالصحفية شكل الوساطة يف الواليات املتحدة، اجلزء الثاين ُو

املقدمة عددا من العناصر تشرح التصور املنطقي ملقاربة املوضوع يف جانبه االبستيمولوجي، وتضم . و لوموند

التطبيقية بل تُقدم تربيرات حول طريقة معاجلة املوضوع بشكل اإلجراءاتحيث ال تُقِدم تفاصيل كثرية حول 

:عام ووقفنا هنا عند بعض اإلشكاالت

لوسيط يف ضمن اجلريدتني الفرنسية والربازيلية واللتان •

.خمتلفنياجتماعينيتنتميان إىل سياقني 

.خصائص اخلطاب الذي يربر وجيعل شرعيا وجود منصب الوسيط يف اجلريدتني بشكل عام•

إن بالغة خطاب الشرعنة والتربير لضرورة وجود وظيفة الوساطة ومنط تقييم انتقادات القراء واملمارسات 

1.املهنية للصحفيني كانت أهم ما ركزت عليه إشكالية البحث

فيما يتعلق باجلزء األول فقد كان نظريا تناول جوانب من تعريف الوساطة ومناذجها وخصوصية الوظيفة 

.فقد ضََّم حتديدات دقيقة عن العينة مع عرض للنتائجما اجلزء الثاينوغريها، أ

: عينة البحث- 1

:تناولت أساسا املقاالت اليت كان يكتبها الوسطاء ضمن أركان كانت تصدر باجلريدتني وقد ضمت العينة

جوان إىل غاية1994بالنسبة للجريدة الربازيلية األركان اليت كان يكتبها الوسيط منذ جانفي •

1999

1 FERREIRA  MAIA  Kenia  Beatriz, Approche comparative de la fonction de médiateur de presse dans
les quotidiens brésilien ‘Folha de São Paulo’ et et français ‘Le Monde’, (Thèse de 3ème cycle pour le
doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication), université de Metz, 2003 p49 traduit modifié
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إىل غاية جوان 1994بالنسبة للجريدة الفرنسية األركان اليت كان يكتبها الوسيط منذ أفريل •

1999

1.مقاال449عن اجلريدة الفرنسية أي 195نص عن اجلريدة الربازيلية و 254وبالتايل فإن العينة ضمت 

أجرا الباحثة مع إىل املقاالت فقد كان ضمن العينة ،كما جنده يف مقدمباإلضافة و الت  ب حث، مقا ب ة ال

.ثالث وسطاء اثنان من صحفيي فوهلا دو ساو باولو  الربازيلية، وواحد من جريدة لوموند الفرنسية

:نتائج الدراسة السابقة- 2

مالحظة الفارق بني صحفيي امليدان وصحفيي التحرير يف شخصية الوسطاء يف اجلريدتني ما يسمح •

، ويكمن فاصلة بني األحداث اليت ميكن أن تؤثر على صحفيي امليدانالسافةاملبالتعرف على 

الفرق هنا يف أن صحفيي التحرير حيافظون على مسافة مع ما يردهم وتقوم هيئة التحرير مبهام 

ويقرتب الوسيط يف أداء دوره من . التحقق،الصياغة وجتنب التكرار،وطلب تفسريات وتوضيحات

2هذه الفئة حيث أنه ال ميارس مهامه ميدانيا 

تاحي وليس مكلفا بالقرارات االفتتاحية، والتحقيقات اليت الوسيط ال يشغل وظيفة توجيه اخلط االفت•

ي

االجتماعيني، كما أن وظيفته تتعلق أساسا بكتابة مقال أسبوعي أو دوري قد يتجاوز هذه املدة، 

أقرب إىل صحفيي املكتب أو التحرير ولكنه ال يشغل هذه الوظيفة ألنه وملا سبق فهو حيتل مكانة

ال يؤدي أدوارها، كالصياغة واختيار املواضيع واالستجابة الكراهات مواعيد 

3وغريها...االجتماعات

1FERREIRA  MAIA  Kenia  Beatriz Op cit. p192 traduit modifié
2 Ibid. p361traduit modifié
3 Ibid. p362 traduit modifié



طار المنهجياإل

12

حتقيق املصداقية، الضبط : إن شرعية وجود منصب الوسيط ضمن اجلريدتني حمل الدراسة ينبع من•

املمارسات املهنية للصحفيني، كما أن الوسيط من خالل تلقيه النتقادات القراء األخالقي، حتسني

تم ا يشكل دليال على مصداقية الوسيلة اإلعالمية يه ال دوري  ال مق بة مق 1وكتا

نقص الفّعالية واإلنتاجية بالنسبة ملنصب الوسيط فيما يتعلق بدوره اخلاص بتغيري املمارسات املهنية •

بأخطائهم، االعرتافينجح الوسيط يف استبعاد الكربياء الذي مينع الصحفيني من للمحررين إذ مل 

اخلاصة اإلجراءاتأنإن نقص الفعَّالية يعود إىل . باإلضافة إىل عدم التعامل اجليد مع املشتكني

معادلة" الفعَّالية "بالوسيط تضعفه فهي قائمة على املزاوجة بني البعد األخالقي والبعد الصناعي 

2ليست سهلة التحقيق مما يضعف شرعية الوساطة

إن أخالقيات الصحافة ليست صارمة مثل القانون الذي يُطبق بشكل مستقل عن الفاعلني، •

.حيث ال تكون هلذه املتغريات إعتبارات خاصة3األشياء، والوضعيات

القانون ثانوي ميكن جتاوزه ، فمبدأ احرتام "السر"بكوا أوال تتعارض مع " املدنية"يُعرِّف الصحفيون •

4اذا ما تطلبت خدمة احلقيقة ذلك

عملية الضبط األخالقي املمارسة من قبل الوسطاء تأخذ معناها من خالل تفاعلها مع ميكانيزمات •

5أخرى للضبط املهين

يف تأطري منطق تعاملنا مع مفهوم الوساطة من الناحية العملية خاصة عند مقارنتها مع األفكار اليت تضمنتها 

Marc François Bernierومارك فرانسوا بارنييYves AGNÈSايف ايناسمقاالت الباحثني مثل 

1 FERREIRA  MAIA  Kenia  Beatriz Op cit. pp 365-366 traduit modifié
2 Ibid. p367 traduit modifié
3 Ibid. p371traduit modifié
4 Ibid. p371traduit modifié
5 Ibid. p371traduit modifié
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فكار املطروحة األحيث ساهم التفكري يف ،النظرياجلانبواليت تضمنها Fréderic Bealوفريديريك بيال 

والباحثني السابقني وجهودنا حنو تكييف معاين الوساطة مع Kenia Beatrizمن قبل الباحثة كانيا بياتريز 

.افظة على خط األطروحة واإلشكالية أثناء حتليل النتائجمتطلبات حبثنا يف بناء دليل املقابلة واحمل

:اإلشكالية

يتعلق موضوع الوساطة اإلعالمية أو الصحفية بأهداف تكريس البعد األخالقي واملسؤولية االجتماعية يف 

املمارسة الصحفية من خالل قيام وسيط صحفي حبل النزاعات وسوء التفاهم الذي يؤثر على العالقة بني 

ن جهة أخرى، الصحفيني ومؤسسات اإلعالم من جهة وبني املتلقني عموما والقراء على وجه اخلصوص م

ىل إمبودمسان وظيفة حديثة يف مهن الصحافة ارتبطت تارخييا مبحاولة إعادة املصداقية ويعترب الوسيط أو األ

تقدم له مادة أنيف أخالقيةولية تتحمل مسؤ يف تصور القارئ وإثبات أن املؤسسة اإلعالمية الصحافة املكتوبة 

Newومتثل صحيفة نيوروك وورلد املكتوبة واليت وجدت يف الوساطة حال إلعادة التوازن بني الصحيفة والقارئ

York World بوليتزر وخيارات مديرها جوزيفJoseph Pulitzer

بعد ذلك وحتمل صبغة أكثر موضوعية على األقل من الناحية النظرية حيث ارتبط مفهوم الوسيط مبؤشرات 

أو ملؤسسة االنتماء واملعاجلة املوضوعية للشكاوى/الدفاع عن القراء وضرورة عدم االحنياز للصحفيني و

وإحراز تقدم دميوقراطي واملالحظات دون التحيز للقارئ والعمل على تطوير املمارسة األخالقية ملهنة الصحافة 

يف جمال الدفاع عن حرية الصحافة و حق املواطن يف اإلعالم، ويربز آخر مؤشر ضرورة دراسة الوساطة 

ال اجلزائرية يؤكد بشكل مستمر الصحفية يف السياق اجلزائري خاصة مع بروز خطاب من جانب وزارة االتص

على احرتافية مهنة الصحفي وضرورة أن يلتزم الصحفيون ومؤسسات اإلعالم باملسؤولية األخالقية، وهو ما 

يعكس توجهًا عاما لدى احلكومة إذ أكد الوزير األول عبد املالك سالل يف عدة مناسبات على ضرورة أن 
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املؤسسات اإلعالمية رسالة حترتم خصو متقد

البصري مع ظهور القنوات اخلاصة إال أنه خطاب -اخلطاب ميثل انعكاسا للتطور الذي َمسَّ الفضاء السمعي

موجه إىل وسائل اإلعالم مبختلف حواملها، ومنه فإن ذلك يقتضي دراسة الوسيط كواحد من أدوات ضمان 

.يهتم مبا يقوله القارئ-مبنظور جون كلود برتراند- ماعية املسؤولية االجت

الوساطة الصحفية، فاملالحظ هو االستخدام املتزايد مربرا أيضا لدراسة موضوع2.0وتكون تكنولوجيا الويب 

اليت واالنتقادات من قبل الصحفيني والقراء اجلزائريني ملواقع التواصل االجتماعي واليت تظهر عربها خمتلف اآلراء 

ىل التعليقات املفتوحة عرب املواقع االلكرتونية للصحف، ومنه فإنه إيقدمها القراء عن املادة الصحفية، باإلضافة

من املهم بالنسبة إلينا معرفة كيف سيستفيد ممثلو الوساطة يف املؤسسة الصحفية اجلزائرية من هذه الردود، 

قات على مواقع التواصل االجتماعي يف حتقيق أهداف ومدى مسامهة الفضاءات التفاعلية من مساحة التعلي

يف دراستنا إىل الكشف عن أساليب ممارسة الوساطة يف املؤسسة الوساطة، باإلضافة إىل ذلك فإننا سنسعى 

الصحفية اجلزائرية، والتعرف على أثرها على مستوى األداء املهين للصحفيني واملؤسسة اإلعالمية على حد 

استشراف حول منوذج الوساطة األنسب للتطبيق يف املؤسسة ن خالل اإلجابات تقدميكما سنحاول م،سواء

، "الشروق اليومي"الصحفية اجلزائرية، وكل ذلك من خالل إجراء مقارنة بني وضع الوساطة يف مؤسسات 

".Liberte"و"El Watan"، "اخلرب"

Le Quotidien"، "صوت الغرب"، "الوصل"لقد بّينت الدراسة االستطالعية اليت أجريناها يف مؤسسات 

d’Oran"أن رئيس التحرير هو ،ىل النقاش حول املوضوع مع عدد من الصحفينيإباإلضافة " اجلمهورية"و

.من يتوىل يف الغالب أداء دور الوسيط يف املؤسسات الصحفية اجلزائرية

بنشر آراء القراء على احلامل اإلعالمي نفسه أوال وتذكر بعض األدبيات يف جمال الوساطة أن أهدافها تتعلق 

الذي تُنشر فيه املادة الصحفية وقد يكون ذلك من خالل مقال دوري حيرره الوسيط ويعكس فيه هذه اآلراء 
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أو أن خيتار من بريد القراء أن ينشر رسالة تعرب عن نقد موضوعي حملتوى إعالمي معني، ثانيًا أن الوساطة 

من طرف للمحررين ومنتجي املواد اإلعالمية بأن يأخذوا انتقادات اجلمهور بعني ىل حتقيق التزامإدف 

الوساطة والذي وإذا كان اهلدف األول يتعلق بأحد خمرجات. التخطيط لتحسني املمارسة الصحفية واإلعالمية

ن اهلدفني الثاين والثالث يتعلقان بأثر الوساطة على إنصنفه تبعا لدراستنا يف اهتمامنا املتعلق بآليات املمارسة، ف

األداء املهين على مستوى أداء الصحفيني ومسؤويل التحرير ومديري املؤسسات الصحفية، ولقد تبني لنا من 

، ال من جانب الوسيط أن هذا املنصب ال ُيشكل وفاقاخالل اطالعنا على الكتابات حول موضوع 

،الصحفيني

وما . ىل زمالئه الصحفينيإبسهولة ويظنون أنه سينحاز- نقصد الوسيط–كما يشكك القراء يف موضوعيته 

رئيس التحرير الذي يقوم بدور حارس البوابة ملهمة معاجلة حتملتعقيدا بالنسبة إلينا هوةاإلشكالييزيد هذه 

شكاوى القراء والتوسط بينهم وبني الصحفيني، فإذا كنا نتوقع أن الصحفيني سيستجيبون بسهولة لقرارات 

القبلية اليت يفرضها على املادة نظرا للعالقة املهنية اليت تفرض عليهم االلتزام بالرقابة - الوسيط- رئيس التحرير

الصحفية املقدمة للنشر، فإن القراء قد ال يتجاوبون مع قرارات رئيس التحرير إذ تربز هنا العديد من 

السياسة التحريرية املتعلقة مبدى احنيازه إىل الصحفيني، ومدى تطبيقه ألخالقيات املهنة وتأثري اإلشكاليات

رئيس التحرير قدرةايل فإن أحد أهداف الدراسة عموما سيتعلق مبعرفة مدى على قراراته كوسيط وغريها، بالت

.الوسيطممارسة مهامعلى 

فإننا نقرتح أن يكون سؤال البحث على ىل املعاجلة السابقة حملاور الدراسة وأهدافهاإوبشكل عام واستنادا 

:النحو التايل

؟LiberteوEl Watanكيف تمارس الوساطة الصحفية في مؤسسات الشروق اليومي، الخبر، 
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:وهو سؤال تتفرع عنه األسئلة التالية

ارس من خالهلا رئيس التحرير الوساطة داخل املؤسسة • ؟الصحفيةما اآلليات اليت ُمي
على األداء الصحفي؟اإلعالميةما أثر ممارسة الوساطة •
يف ممارسة الوساطة اإلعالمية؟2.0أدوات الويب كيف يتم استخدام•

:المفاهيم

:الوساطة-1

لغة1- 1

وهي إجراء يتعلق بالتدخل بني العديد من األشخاص أو Médiationوترتجم يف اللغة الفرنسية إىل كلمة 

1.العديد من األطراف لتسهيل الوصول إىل اتفاق

:اصطالحا2- 1

مسؤولية واستقاللية املشاركني حيث إىليف جمال حل النزاعات تعد الوساطة سريورة اتصالية أخالقية تستند "

يف سياق السلطة اليت إالاملالحظة إبداءحمايد ال ميلك سلطة اختاذ القرار أو )Tiers(يقوم طرف ثالث 

)Médieurs( إنشاءإعادةأو إنشاءحتفيز :ــالت سرية بمقابإجراءومن خالل

هذا التعريف الذي قدمه ميشال قيوم هوفنانج إن" الرابط االجتماعي، الوقاية أو حل الوضعية حمل النزاع

Michèle Guillaume-Hofnung حول الوساطة املوسوم 3696رقم اإلعالمياعتمد كمرجع للتقرير

20072سنة Jacques Folchوالذي تقدم بعرضه النائب جاك فولش " الوساطة فضاء جديد للعدالة بأوربا"

1 Mireille Maurin : Hachette le dictionnaire du français, Algérie, édition algérienne- ENAG- 1992, p1001
traduit
2 Guy LESŒURS et al. « Le médiateur vu par lui-même : Résultats d'une enquête qualitative auprès
des médiateurs », Humanisme et Entreprise,  2009/4 n° 294, p 2 traduit
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:إجرائيا3- 1

شكاوى ةنقصد بالوساطة إجرائيا العملية اليت يشرف من خالهلا مسؤولو التحرير يف الصحف على معاجل

القراء وحل النزاعات اليت تكون بينهم وبني الصحفيني، واليت تسمح بتقييم املمارسة الصحفية يف ضوء املراقبة 

االجتماعية للقارئ على احملتوى الصحفي، وهي تشمل بشكل عام كل األساليب والوسائل واآلليات املتعلقة 

د االستفادة منها يف حتسني األداء املهين للصحفيني برصد ردة فعل القارئ وتصنيفها، ومعاجلتها، وتقييمها قص

على املستوى األخالقي بشكل أساس، وإعادة التفكري يف السياسات التحريرية لتتالئم مع البعد األخالقي 

لعملية الضبط االجتماعي، حيث تعد الوساطة بالنسبة إىل دراستنا متغريا وسيطا بني الرقابة املهنية ملسؤويل 

.رقابة االجتماعية للقارئ من جهة وبني األداء املهين للصحفي واملؤسسة اإلعالمية من جهة أخرىالتحرير وال

:الوسيط الصحفي-2

:لغة1- 2

وتعين الوجود يف الوسط وهي صفة من يستخدم كوسيط Mediareوهي من Mediatorمن الالتينية الوسيط

Intermédiaire كحكم وكموفق ،Conciliateur
وهو الشخص الذي يتوسط ليقوم بعقد توافق بني 1

2حييل إىل عملية قوية للوساطةكأمبودمسانالوسيط  . العديد من األشخاص وبني العديد من األطراف

:صطالحاا2- 2

يتوىل األمبودمسان أو الوسيط الصحفي مهمة اإلجابة على شكاوى اجلمهور ويضمن وصوهلا ومصداقية 
سوية ودية للنزاعات، ويقوم بتقييم عمل الصحفيني وحتسيسهم بشأن املسائل األخالقية معاجلتها للوصول إىل ت

3والقانونية

1 Frédérique BEAL, Médiateur de presse ou press ombudsman la presse en quête de crédibilité a-t-elle
trouvé son zorro http://www.alliance-journalistes.net/IMG/pdf/mediateur_int_exe_bat.pdf consulté le

16/12/2014 à 09h53 p3, traduit
2 Mireille Maurin, Op cit. P1001, traduit
3 Benoît GREVISSE, Déontologie du journalisme : enjeux éthiques et identités professionnelles, 1ère éd,
Belgique, éd. de boeck , 2010, p 237 traduit modifié

http://www.alliance-journalistes.net/IMG/pdf/mediateur_int_exe_bat.pdf
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و أمبودمسان إىل التعاريف اليت Médiateurإىل مويكمن الفرق بني دالالت كلمة الوسيط واليت ترتج

دور املوفق يف حني يرتبط Médiateur de presseترتبط بالثقافة الالتينية حيث يلعب الوسيط الصحفي 

Régulateurبالضابط االجنلوساكسونيةيف الثقافةOmbudsmanتعريف األمبودمسان 
يتعلق األمر هنا و 1

رتبط بالسريورة الصحفية والثاين بالسريورة القانونية حيث نتحدث بسهولة عن يبنموذجني نظريني األول 

عندما يتم استحداث املنصب مMédiateurالوسيط 

عندما يتعلق قرار تعيني Ombudsmanعن التصاحل مع مجهورها وإعادة استقطابه ويتم احلديث عن الوسيط 

حتقيق احرتام قانون أخالقي مشرتك بالنسبة لكل إىلجملس الصحافة الذي يهدف بإرادةهذا الشخص 

2الصحافة

:إجرائيا3- 2

ويتعلق هذا ،ميثل وسطاء الصحافة يف دراستنا رؤساء التحرير ونواب رؤساء التحرير يف الصحف حمل الدراسة

التعريف اإلجرائي باملالحظات اليت توصلنا إليها انطالقا من نتائج الدراسة االستطالعية، واليت تأكدت من 

وى القراء بشكل أساس إىل رئيس خالل نتائج دراستنا، حيث توكل مهمة حل النزاعات والرد على شكا

. التحرير الذي يشرف على املراقبة القبلية للعمل الصحفي

تبعا لتقديراته املتعلقة بدرجة اخلطأ وتأسيس الشكوى، كما يقدم تعليماته حول خمتلف التعليقات والردود اليت 

ويبدو أن مكانة رئيس التحرير وبعض اخلصائص كاخلربة واملسار ،ن قبل قرائهاتصل إىل املؤسسة الصحفية م

املهين، مع توليه مسؤولية اإلشراف على تقييم احملتوى الصحفي جيعله يقوم آليًا مبهام الوسيط يف الصحافة 

.    اجلزائرية

1 Frédérique BEAL, Op cit. p 3 traduit modifié
2 Ibid. p8 traduit modifié
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:األداء-3

:لغة1- 3

وقد اشتقت هذه الكلمة (To perform)إن االشتقاق اللغوي ملصطلح األداء مستمد من الكلمة االجنليزية 

1يعين تنفيذ مهمة أو تأدية عمليوالذ(Performer)بدورها من اللغة الالتينية 

:اصطالحا2- 3

أشرف فهمي خوخة األداء املهين بالتخصص واجلانب املعلق بالكفاءة التقنية فهو يتعلق حسبه األستاذيربط 

بالوظائف اليت تتطلب معرفة متخصصة إىل حد كبري وتقتضي توافر مهارات معينة تكتسب من خالل 

ظائف أو التدريب الذي يستند إىل أسس نظرية وليس من خالل املمارسة فقط ويربط املفهوم مبا يسمى بالو 

وإذا كان التعريف السابق يربط األداء باجلانب املتعلق بالكفاءة واملهارة التقنية فإن 2املهن ذات املكانة العليا

ىل اجناز األعمال كما جيب أن تنجز وهو يتصف إالذي يقود يشري يف عمومه إىل ذلك الفعلمفهوم األداء

قدرة املؤسسة على التكيف مع بيئتها أو فشلها يف حتقيق بالشمولية واالستمرار ويعكس يف الوقت نفسه مدى 

ويقدم األستاذ الداوي يف مقاله حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء تعريفا آخر للمصطلح 3التأقلم املطلوب

إصدار حكم على الشرعية "ــيعترب أن األداء يتعلق بHandrieuوهاندريو Kaisergruberللباحثني كايزرجروبر

4"االجتماعية لنشاط معني

والتجارية االقتصادية، دورية أكادميية حمكمة سنوية، تصدر عن كلية العلوم جملة الباحث، النظرية لمفهوم األداءتحليل األسس الشيخ الداوي،1
217ص 2010-2009، 7وعلوم التسيري،جامعة قاصدي مرباح ورقـلة، العدد 

بتصرف46ص. 2014عرفة اجلامعية، ، دار املاإلسكندرية، ط.،دآليات التخطيط والرقابة في المؤسسات الصحفيةأشرف فهمي خوخة، 2
بتصرف217ص املرجع السابق،الشيخ الداوي،3

4Danielle Kaisergruber et Josée Landrieu, Tout n’est pas économique , édition l’aube, Paris, 2000
218املرجع السابق ص ،تحليل األسس النظرية لمفهوم األداءالشيخ الداوي، :قال عنن
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ونالحظ أن التعريفني األخريين يتوافقان مع التعريف اإلجرائي الذي حناول أن نقدمه ملتغري األداء الصحفي يف 

دراستنا واملتعلق أساسا بقدرة الصحفي واملؤسسة على التأقلم مع الرقابة االجتماعية للقراء على احملتوى 

. اليت تعد مؤشرا على مدى شرعية ومصداقية العمل الصحفي املقدمالصحفي و 

:إجرائيا3- 3

يذكر حممد شحات يف دراسته حول العالقة بني التمويل االشهاري واألداء الصحفي يف الصحف اليومية 

واملادة الصحفية بكل حرية وبدون أي قيود من اإلعالميةصناعة الرسالة " اجلزائرية أن األداء الصحفي يعين

األخالقيات إطاريف علىطرف الصحفي، بناءا على معايري اجلودة يف العمل مع القدرة 

"الضابطة للمهنة
يف دراستنا مدى نقصد باألداء الصحفيويتوافق مبدأ هذا الطرح مع نظرتنا للمفهوم حيث1

قيات املهنة عند مجع ومعاجلة املعلومة وصياغتها يف قالبها النهائي ، وتأثري عملية التزام الصحفيني بأخال

السياسة التحريرية، االلتزام : الوساطة يف هذه املمارسات حيث يعد األداء متغريا تابعًا تؤثر فيه متغريات

. سة الصحفيةومنط الوساطة املنتهج داخل املؤس)نسبة لرقابة القراء(أو االجتماعي/األخالقي و

وإذا كان تركيزنا يف الدراسة سينصب حول أداء الصحفيني كمتغري تابع فإن مفهوم األداء يتعلق كذلك بأثر 

الوساطة على التفكري يف السياسة التحريرية وعلى قرارات مسؤويل التحرير والنقاش مع مالكي املؤسسات 

.   الصحفية حول طريقة العمل املؤطرة لسلوك الصحفيني املهين

دراسة تحليلية استطالعية على عينة من : العالقة بين التمويل االشهاري واألداء الصحفي في الصحف اليومية الجزائريةحممد شحات، 1
، 3، جامعة اجلزائر)واالتصالاإلعالمرسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف علوم (El Watanالصحف اليومية الوطنية الشروق، الخبر، 

20ص .2011
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:اآلليات-4

:لغة1- 4

منحوتة يف اللغة العربية من خالل لفظ ميكانيزمات اوقد جندهMécanismeوهي ترمجة للكلمة الفرنسية 

ويقصد بكلمة ميكانيزم وضٌع لقطع بطريقة معينة بغية إنتاج حركة أو تأثري، وتعين أيضا الطريقة اليت يعمل من 

1خالهلا نظام معقد  أو حتدث وفقها حركة ما

:اصطالحا2- 4

د ا نظام أو نسق يفسر بطريقة كلية أو  قص ي ا  لسفي ئية أو البيولوجية أو جزئية الظواهر الفيزياف

2إخل من خالل احلركة...لوجيةالسيكوفيزيو 

إجرائيا3- 4

تتعلق مبختلف الوسائل واألساليب اليت يستخدمها رئيس التحرير بشكل خاص ومسؤولو التحرير عموما يف 

ليات بوسائل رصد ردود وغريها، وتتعلق اآل...معاجلة الشكاوى من اجتماعات وتقارير وتقدمي مالحظات 

أفعال القراء وشكاواهم وكذا النتائج املنبثقة عن معاجلتها أي العمليات اإلدارية واالتصالية املتعلقة مبدخالت 

وبالتايل فهي تعرب عن حركة سري الشكاوى واالنتقادات بعد وصوهلا إىل املؤسسة الصحفية 

.ة املعتمد من قبل املؤسسات الصحفية يف دراستنا امليدانية

فسنتطرق فقط إلى تعريف إجرائي مختصر 2.0أما بالنسبة لمفهومي المواقع اإلخبارية وأدوات الويب 

ا في سياق اإلطار النظريمنظرا ألننا قد أفردنا فصال نظريا كامال يفصل فيهلكل منهما 

1 Mireille Maurin, Op cit. p999 traduit
2 Ibid p999 traduit
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:المواقع اإلخبارية-5

وعناوينها االلكرتونية هي على LiberteوEl Watan، "اخلرب"، "الشروق اليومي"ليوميات 

،omwww.echoroukonline.c ،www.elkhabar.com ،www.elwatan.com:التوايل

algerie.com/-www.liberte

:2.0أدوات الويب-6

املواقع االلكرتونية سالفة الذكر واخلصائص التفاعلية ملواقع 

.التواصل االجتماعي

:نوعية الدراسة

ومقارنة لواقع ممارسة الوساطة اإلعالمية يف املواقع أطروحتنا عبارة عن دراسة ميدانية كيفية واستكشافية

مجع املعطيات عن طريق مساءلة اإلخبارية، حيث يتعلق وصف ميدانية بإجراءات تطبق يف امليدان وتتضمن 

1"منهج البحث امليداين"املبحوثني ومعرفة آرائهم حول املوضوع وهو ما يتطابق مع ما ُيسميه موريس أجنرس ب

.حيث ترتبط مفردات جمتمع البحث باألفراد

إن طبيعة الدراسة هي أيضا كيفية ويبدو ذلك واضحا إذ تطرح اإلشكالية السؤال كيف؟ ونصنف دراستنا

*ضمن الدراسات الفهمية

للمعاين اليت يُقدمها املبحوثون لواقع هذه املمارسة حيث يقول موريس أجنرس أن الفهم يأخذ بعني االعتبار 

بوزيد صحراوي وآخرون، مراجعة وإشراف مصطفى ماضي، .، ترتدريبات عملية: منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أجنرس، 1
106ص . 2006، اجلزائر، دار القصبة للنشر، 2ط
رض ذلك وخيتزهلا يف ايشري موريس أجنرس إىل أن هناك اختالفا بني الباحثني فمنهم من يضيف الفهم كهدف من أهداف العلم ومنهم من يع*

نا قد صنفنا دراستنا ضمن الدراسات الفهمية فإن تبين االقرتاح الثاين جيعلها كالوصف، التصنيف، والتفسري وتبقى هذه اختالفات منهجية وإذا  
. من الدراسات التفسرييةأقرب

http://www.echoroukonline.com/
http://www.elkhabar.com/
http://www.elwatan.com/
http://www.liberte-algerie.com/
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ض إذن أننا سنوضح أكثر ظاهرة ما لو إننا نفرت ،الواقع املعيش لألشخاص موضوع البحث كما يعرب عنه هؤالء
1

فدراستنا وإن كانت تصف طرق ممارسة الوساطة وحتاول أن تفسر العالقة اليت تربط بني املتغريات أي حتاول 

اإلجابة عن السؤال ملاذا هذه العال

لوضع الوساطة مثل معرفة دواعي عدم وجود وسيط يف املؤسسة الصحفية اجلزائرية، ملاذا يقوم مسؤولو التحرير 

لوساطة اليت 

ام الصحفية واملؤسسة الصحفية اجلزائرية بشكل عام ات مؤسس لسف مع ف فق  توا أن ت .  ميكن 

ومن حيث *أما نعت استكشافية فيتعلق جبدة املوضوع من حيث عدم وجود دراسة سابقة لدراستنا يف اجلزائر

ممارسة الوساطة، حيث وجدنا أن أيضا زاوية املعاجلة، فقد وجهنا اهتمامنا حنو القائم باالتصال لفهم طرق

. احملتويات اإلعالمية ودراسة مستويات الوساطة املختلفة انطالقا من املضمون الصحفي

ارِنَة"أما كلمة  َق مث مقارنة ممارسات الوساطة ،ة صحفية على حدىفتتعلق باختيارنا حماولة دراسة كل مؤسس" ُم

جعلتنا نالحظ بعض يف كل منها، ونربر جلوؤنا إىل املقارنة هنا بأن الق

ومنها املتعلقة ببعض )أجنلوساكسونية أو التينية(االختالفات يف ممارسة الوساطة، فمنها املتعلقة بثقافة معينة 

فإن املقارنة بدت لنا ضرورية بالتايلاالختالفات حول طرق التطبيق اليت تتبع فلسفة كل مؤسسة إعالمية و 

قدمها الصحفيون عن دور الوسيط وطرق قد يخاصة بالنظر إىل التباين الذي قد نلمسه يف اآلراء املختلفة اليت 

.رتبط أيضا بفرضية انتمائهم إىل مؤسسة صحفية معينةممارسة الوساطة الصحفية واليت ميكن أن ت

57ص ، املرجع السابق،موريس أجنرس1
.مالحظة نوردها مع بعض التحفظ فهي قائمة على اجتهادنا اخلاص وتتوقف عند حدود اطالعنا*
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:منهج الدراسة

لقد اعتمدنا على املنهج املقارن يف دراستنا حيث يركز هذا املنهج من البحوث على مقارنة جوانب التشابه 

واالختالف بني الظواهر االجتماعية لغرض اكتشاف أي العوامل أو الظروف تصاحب حدوث ظاهرة 

وبالنسبة إلينا فإن هذا املنهج مناسب لدراسة موضوع الوساطة يف املؤسسات 1ارسة معينةاجتماعية أو مم

الصحفية خاصة احلالة اجلزائرية اليت تتصف مبمارسة غري رمسية لدور الوسيط من قبل رئيس التحرير، ومبا أن 

صور إمكانيات عديدة االنطباع األويل من خالل قراءاتنا حول املوضوع والدراسة االستطالعية جيعلنا نت

كرب قدر ممكن من املعلومات حول أملمارسات الوساطة فقد اخرتنا املقارنة بني املؤسسات لنضمن الوصول إىل 

ُز من خالهلا فروق يف املمارسة وهي  ُر هذه املمارسات احملتملة، وحىت يف حالة ما إذا توصلنا إىل نتيجة ال تـَبـْ

يسمح بتقدمي قراءة متأنية لوضع الوساطة يف املؤسسات الصحفية حمل فرضية حمتملة، فإن التحليل املقارن س

الدراسة، ومن مثة طرح نتائج تتسم بالرصانة العلمية وتكون أكثر تأكيدا من تلك اليت تستند إىل مسح 

خاصة وأن موضوعنا يطرح كبحث ،

.ضع الوساطة يف املؤسسة الصحفية اجلزائريةاستكشايف لو 

:التقنية المستخدمة

القائم باملقابلة :يتعلق األمر بتقنية املقابلة، و 

امعة من خالل 2واملستجيب بغرض احلصول على معلومات من املستجيب ات  اخلطاب تكون  يث ال  ح

مبنية بشكل مشرتك بني طرفيها عرب السريورة احلوارية للتعبري عن وإمنااملقابلة مثارة أو مصاغة عن طريق السؤال 

ص 2011، بريوت، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1ط،أساليب البحث العلمي في علم االجتماعطاهر حسو الزيباري ،1
72  .
96ص 2004، القاهرة، عامل الكتب، 1،طمنهجية البحث التربوي والنفسي من المنظور الكمي والكيفيكمال عبد احلميد زيتون، 2
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وتفرض املقابلة نفسها يف كل مرة جنهل فيها اإلطار املرجعي حبيث ال نريد أن *امتداد لتجربة واقعية أو متخيلة

قا اختيار نظام حمدد للتناسق الداخلي للمعلومات اليت نبحث عنها ففي املقابلة ال يوجد حكم نقرر مسب

processusمسبق عن وجود تراتبية معينة أو خصائص منفصلة مليادين األفعال، وهي تسعى إلبراز السريورات 

1.واإلجابة عن السؤال كيف؟ من خالل الكشف عن منطق الفعل ومبدأ عمله

التحليل السابق احتيارنا ألداة املقابلة يف دراستنا فنحن جنهل كيف تتم ممارسة الوساطة يف املؤسسة ويربر 

ه املمارسة واملنطق الذي يربرها من املوضوع، كما تتعلق دراستنا مبحاولة فهم الكيفية اليت تطبق من خالهلا هذ

خالل النقاش مع املبحوثني بشكل معمق خاصة وأن الوساطة  الصحفية متثل جماال جديدا للبحث يف السياق 

عندما تكون هناك حاجة "F. Kerlingerكريلينجر.فاجلزائري وهو ما يربر اعتمادنا على املقابلة فحسب

نسب األدوات، كذلك عندما يكون جمال البحث جديدا، ُيصبح تطبيق للتعمق يف املعلومة تصبح املقابلة أ

2"فى على الباحثول إىل فروض ومتغريات وبنود قد ختاملقابلة أمرا البد منه للوص

تقنية مباشرة للتقصي "هو تعريف موريس أجنرس حيث يعتربها اوبالنسبة إلجراء املقابلة فإن ما ينطبق عليه

ام بطريقة... عزلةالعلمي تستعمل إزاء األفراد الذين مت سحبهم بكيفية من تجو اس أجل  3"نصف موجهة من 

يقوم الباحث بتحديد "حيث قمنا باستجواب كل مبحوث على حدى واخرتنا املقابلة نصف املوجهة حيث 

متثل جتربة سابقة معاشة للمبحوث ولكنه يقدم إجابات حول سلوكه أو توقعاته يف حال إاليقصد بكلمة متخيلة هنا الوضعيات اليت ميكن *
.حدوثها

1Alain BLANCHET et Anne GOTMAN, L’ENQUETE ET SES METHODES : L’ENTRETIEN ,Paris,
Nathan, coll. 128, 2001 pp 40-41 traduit modifié

2F.  Kerlinger,Foundations  of behavioral  research. New  York,  Holt,  ring hart, and Winston, Inc,1973

p 480جامعة ورقلة، العدد الثامن، جوان ،واالجتماعيةاإلنسانيةجملة العلوم ، المقابلة في البحث االجتماعيل محيدشة، بيننقال عن
101ص ،2012

197ص ، مرجع سابقموريس أجنرس3
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بغرض طرحها على املبحوث، مع احتفاظ الباحث حبقه يف طرح أسئلة من حني آلخر جمموعة من األسئلة

نظرا لطبيعة املوضوع الذي ميكن أن يثري ردة فعل من قبل املبحوثني مرتبطة بعدم 1"دون خروجه عن املوضوع

لة استهدفت وبالتايل فإن بعض األسئلة اليت مل تكن مدرجة ضمن دليل املقاباإلجابةفهم السؤال أو حتاشي 

دراستنا وحماولة حتري الوصول إىل املعلومة الدقيقة،  إشكاليةتأطري النقاش ليكون احلوار حول وإعادةالتوضيح 

بالتأقلم مع املبحوثني مثل نائيب رئيس التحرير يف مؤسسة اخلرب ورئيس املوجهةكما مسحت لنا املقابلة نصف 

من خالل االعتماد على El Watanرير الويب يف مؤسسة ونائب رئيس حتLiberteحترير الويب يف مؤسسة 

ام عن سلوكات رئيس  تصور لق ب تع رى ت أخ لة  أسئ إضافة  يهم و ير إل تحر يس ال برئ اصة  اخل لة  املقاب لة  أسئ توجيه 

التحرير ما ساهم بتقليص هامش اخلطأ الناجم عن عدم التمكن من إجراء مقابالت مع رؤساء التحرير وخنص 

.   Liberteرب و بالذكر مؤسسيت اخل

وقد قمنا ببناء دليلني للمقابلة األول موجه لرؤساء التحرير والثاين للصحفيني يتضمنان حماور تعكس األسئلة 

.ية لإلشكاليةعالفر 

:توصيات احملكمني

:إىل أربع أساتذة لغرض التحكيم وهمتنياملقابليلقد مت إرسال دليل

جامعة منوبة تونس،دكتوراه يف قانون تكنولوجيات اإلعالم واالتصال،أستاذة التعلم العايل،جنوى جراد. أ

جامعة منوبة تونسمعهد الصحافة وعلوم اإلخبارعزام أبو احلمام، دكتور مساعد، علوم اإلعالم واالتصال، .أ

عالم واالتصال جامعة جيجل اجلزائراه يف علوم اإلور دكت،حممد الفاتح محدي أستاذ حماضر أ.أ

ر ثليجي األغواط اجلزائرماواالتصال، جامعة عاإلعالمسعيدات حاج عيسى، أستاذ حماضر أ، علوم . أ

102مرجع سابق صمحيدشة،ل بين1
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مث أسئلة اإلشكالية )يف فقرة(وقد احتوت الوثيقة املقدمة للتحكيم على تقدمي يليه عرض موجز لإلشكالية

مقابلة وأسئلتهاكل مث حماور  

:وقد اتفق احملكمون بعد معاينتهم للوثيقة املقدمة هلم حول املالحظات واالقرتاحات التالية

االختصار يف عدد األسئلة ويف اجلمل املعربة عنها)1

كرب للمبحوث يف اإلجابة وعدم تقدمي اقرتاحات مسبقة واليت كانت موجودة يف بعض أترك حرية )2

األسئلة

: أن تقدم إجابة مثل السؤالامة جدا وحتتمل أن تثري جدال بدلع)3

ما مدى توافق السياسة التحريرية للمؤسسة الصحفية مع أخالقيات املهنة؟ 

وجه إليكم من طرف اجلمهور مىت تتقبلون النقد امل: اقرتاح صياغات حمددة أكثر مالئمة مثل سؤال)4

ومىت ال تتقبلون؟ 

وننوه إىل أن احملكمني قد قدموا ، حلمام على تصحيح دليل املقابلة من الناحية اللغويةشرف الدكتور عزام أبو اأ

تقييما اجيابيا عن اختيار املوضوع وزاوية املعاجلة

مجتمع البحث

تطبق دراستنا على جمتمعني من جمتمعات البحث، يتعلق جمتمع البحث األول مبسؤويل التحرير من رؤساء 

ورؤساء حترير الويب أي باملسؤولني عن السياسة التحريرية وتقييم العمل الصحفي التحرير على وجه اخلصوص

ويتعلق جمتمع البحث الثاين بالصحفيني الذين يتولون مجع املعلومة وحتريرها وفق اعتبارات . قبل عملية النشر

.يةمهنية وأخالقية حتددها ظروف املهنة القانونية واالجتماعية واملؤسساتية والقيم الشخص
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:العينة والمعاينة

تتعلق العينة باختيار جزء من جمتمع البحث لتطبق عليه الدراسة وتسمى هذه العملية باملعاينة وبالنسبة 

LiberteوEl Watanالشروق اليومي، اخلرب، : للمجال املكاين لدراستنا فقد وقع اختيارنا على مؤسسات

وقانون 1989دور دستور صبعد *مرحلة التسعيناتكمؤسسات صحفية ظهرت يف سياق زمين متقارب هو 

وتعترب مكانة هذه املؤسسات الصحفية و الظروف اليت نشأت فيها مربرا الختيار عناصر 1990اإلعالم 

نظرا ألننا نتصور أن املعلومات املستمدة من النقاش - أي يف سياق املؤسسات الصحفية–العينة يف سياقها 

شكاوى اجلمهور والوساطة ستكون أكرب يف ميدان دراسة ملؤسسات صحفية هلا حول موضوع التعامل مع 

ات العينات يف البحث النوعي هي عينات غرضية أو قصدية، بعكس العين"كامل أبو زينة يف هذا الصدد أن 

االحتمالية، وهي عينات غنية باملعلومات من أجل الدراسة املتعمقة للموقف أو الظاهرة دومنا احلاجة أو الرغبة 

احلصول على معلومات عن التباين بني الوحدات النوعية "وأن إجراء املعاينة املقصودة يتطلب 1."يف التعميم

يظهر يف اخلصائص املميزة للمؤسسات الصحفية اليت جعلتنا فإن هذا التباين إليناوبالنسبة 2"قبل اختيار العينة

.خنتارها لتسلط عليها الدراسة

ونفضل استخدام تعبري املعاينة بدال من العينة لتحديد أننا قمنا مبعاينة غري احتمالية الختيار عينتنا من جمتمعي 

أا السمة األكثر البحث وهو ما يستجيب لنوعية الدراسة الكيفية إذ يقول فضيل دليو يف هذا لصدد  ا

هو أنوضوحا يف هذا النوع من البحوث وأن ذلك يعود إىل عدة أسباب منها أن مسات البحث الكيفي

رت ذا االسم مع سنة " الشروق اليومي"إن يومية * كمجلة يف التسعينيات "  الشروق العريب"كجريدة يومية، ولكنها ظهرت باسم 2000ظه
5امللحق رقم مل التوجه نفسه أنظر حتوكانت 

68ص . 2007، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع، 2ط،مناهج البحث العلمي طرق البحث النوعي،فريد كامل أبو زينة1
68ص املرجع نفسه،2
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وبالنسبة . 1يكون مرنا ويستكشف ويبىن أهدافه مع تقدم البحث وأن العينة قد تتغري تغريا معتربا أثناء التطبيق

بالتعرف على دور رئيس التحرير ويف احلاالت اليت تعذر علينا ساساأتمع البحث األول فإن اشكاليتنا تتعلق 

)حالة اخلرب(هنا املقابلة إىل نائيب رئيس التحريركراهات ميدانية فقد وجّ إل نظراإىل املفردات األساسيةالوصول 

حالة (مع نائب رئيس التحرير املكلف بالويب إضافيةهذا وقمنا مبقابلة ،Liberteأو رئيس حترير الويب حالة 

(El Watanعن جمتمع فقد قصدناعموما ؤسسة نفسها و املباإلضافة إىل مقابلة خاصة مع الوسيط السابق ب

وبالتايل فإن األمر يتعلق،تتوفر فيهم الشروط ليكونوا ضمن العينةنملكمجموع سبع مفرداتالبحث األول

اختـيار عينة منوالية حيث تعكس مفردات عينة الدراسة كمسؤويل حترير هنا باملعاينة القصدية وأكثر دقة هنا

عند موريس أجنرس أو ما يسميه2اليت تدخل يف سياق هذا النوع من املعاينات(Typical)احلالة النموذجية 

3"فس جمتمع البحث الذي استخرجت منه لن(portraits types)صور منطية "ــاملعاينة النمطية بحديثه عن

املعاينة املنوالية لدراسة أفكار وتصرفات احلاالت النموذجية يف السياقات "ويربر هذا االختيار بأننا سنستخدم 

ومبا أن املعاينة غري احتمالية . وهو ما يتوافق مع املمارسة غري الرمسية لرئيس التحرير لدور الوسيط4"غري الرمسية

"دنا على إجراءات الفرز غري االحتمايل املوجه حيث اخرتنا فقد اعتم

.من خالل التوجه مباشرة إىل مسؤويل التحرير ورؤساء التحرير على وجه اخلصوص5"البحث املستهدف

م توفر قاعدة بيانات عن 

ولعدم وجود مربر قوي لقياس درجة متثيلية العينة يف البحث الكيفي .صحفيي املؤسسات ميدان الدراسة

نوع من املعاينات "على املعاينة العرضية وهي ناوقع اختيار اسا إىل أهداف دراستنا بشكل خاص عموما وقي

بتصرف83ص 2015ط، اجلزائر، دار هومة، .،دتقنيات المعاينة في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةفضيل دليو، 1
بتصرف89،90صص نفسهاملرجع ،فضيل دليو2
311ص ، مرجع سابق،موريس أجنرس3
90ص فضيل دليو، مرجع سابق، 4
314ص ، مرجع سابق،موريس أجنرس5
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فقد اخرتنا 1"األقرب من متناول اليد من جمتمع البحثمالية اليت يكون سحب عينتها من اجلزء تغري االح

بلة الصحفيني الذين صادف وجودهم مرحلة إجرائنا للبحث امليداين حيث كان الفرز عشوائيا باختيار امق

وبالنسبة لدراستنا فإننا حندد خصائص مميزة تؤهل 2""

ه لإلجابة عن أسئلة املقابلة ويعترب هذا مربرا إضافيا الختيار طريقة املعاينة السابقة إىل جانب صحفيا دون غري 

االكراهات امليدانية إلجراء البحث ومنها الوقت املتوفر لدى الباحث، وفيما خيص عدد الصحفيني فقد قمنا 

من %25ث ميثل هذا العدد صحفيني من مؤسسة الشروق اليومي حي10يف البداية بإجراء مقابلة مع عشر 

صحفياً، وقد اعتربنا 40عدد الصحفيني العاملني باملقر املركزي ميدان إجراء الدراسة والبالغ عددهم أربعني 

:هذا العدد مرجعيا لسببني أساسيني

على أي معلومات مل حنصلمقابالت10ىل درجة التشبع مبصدر املعلومة فبعد عشر إالوصول •

جديدة من املبحوثني

حيث أن املؤسسات الصحفية مل تصرح لنا بعدد صحفييها إال ،%25قدمها تالنسبة التمثيلية اليت •

الحقا 

مقابلة هلاجس يتعلق بالتأكد من الوصول 11وبالنسبة ملؤسسة اخلرب فقد كان عدد املقابالت إحدى عشرة 

:مؤسسةىل درجة التشبع، ونعرض فيما يلي نسب العينة إىل عدد الصحفيني يف كلإ

)40(صحفيني من أصل أربعني )10(لعشر %25الشروق اليومي •

)67(صحفيا من أصل سبع وستني(11)ألحدى عشر %16اخلرب •

•El Watan18.5% 54(صحفيني من أصل أربع ومخسني (10)لعشر(

85ص ، مرجع سابق،فضيل دليو1
313، مرجع سابق،موريس أجنرس ص2
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•Liberte40% 25(مخس وعشرينصحفيني من أصل(10)لعشر(

:أهداف الدراسة

على طبيعة ممارسة الوساطة يف املؤسسة الصحفية اجلزائرية التعرف•

ممارسة دور الوسيط الصحفيعلى رئيس التحرير قدرةمدى التعرف على •

الوقوف على أمهية الوساطة كوظيفة داخل املؤسسة الصحفية اجلزائرية•

معرفة مدى إمكانية استحداث منصب وسيط صحفي ضمن املؤسسة الصحفية اجلزائرية•

معاجلة مفهوم الوساطة اإلعالمية من جوانبه املختلفة من خالل دراسة تأسيسية تعاجل املفهوم•

واملواقع االلكرتونية يف ممارسة 2.0معرفة مدى االستفادة من اخلصائص االتصالية والتفاعلية للويب •

الوساطة

ة حتديد منوذج ملمارسة الوساطة الصحفية يؤطر عمل املؤسسة الصحفية اجلزائري•

:مجال الدراسة

يتعلق ميدان إجراء الدراسة باملقرات املركزية للمؤسسات الصحفية األربع الكائنة مبدينة اجلزائر :املكان- 1

:العاصمة وهي

اجلزائر–القبة –شارع فريد زويوش 2دار الصحافة : الشروق اليومي

اجلزائر- حيدرة –شارع الفتح بن خلقان ليتورال سابقا 32:اخلرب

El Watan : ساحة أول ماي، شارع بشري عطار سيدي حممد اجلزائر

Liberte :اجلزائر،العاشور،واد الرمان،15الزيتون رقم اتبناي

2016فيفري 23جانفي إىل 23من : الفرتة الزمنية- 2
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السياق المفاهيمي والتاريخي لممارسة الوساطة اإلعالمية: الفصل األول

تمهيد

الوساطة ايتيمولوجيا المفهوم: المبحث األول

الوساطة و العالقات العامة:لثانيالمبحث ا

التطور التاريخي لممارسة الوساطة اإلعالمية:المبحث الثالث

و إذاعة كنداFrance 2القناة الفرنسية الثانية :اإلعالمية نماذج لممارسة الوساطة :المبحث الرابع

خالصة
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:تمهيد

االنقسام والربط يف املرتبطة باتيمولوجيا مفهوم الوساطة وعالقته مبعاين التعديل، التفاوض، التوفيق، التوسط،

، مث نواصل التدقيق يف رسم معامل مفهوم "الوساطة اتيمولوجيا املفهوم"سياق املبحث األول الذي حيمل عنوان 

، وذلك من خالل إبراز مكامن الفرق بني "الوساطة والعالقات العامة: "الوساطة من خالل املبحث الثاين

الوسيط ورجل العالقات العامة، كل مناولة وصف دورمفهومني قد تتقارب معانيهما بشكل ملفت عند حم

إىل غاية 1913سنة New York Worldسياقات متباينة منذ ظهور أول وسيط يف جريدة نيويورك وورلد 

مرورا بعرض موجز لنماذج خمتلفة للوساطة يف 1998فزيون الفرنسي سنة لتاستحداث هذا املنصب يف ال

ىل عرض منوذجني إاليابان، السويد والربازيل، وبالنسبة للمبحث الرابع فيبتعد عن الصحافة املكتوبة ويتطرق 

.ويف إذاعة كنداFrance 2)القناة الفرنسية الثانية (ملمارسة الوساطة يف التلفزيون الفرنسي

المفهومالوساطة ايتيمولوجيا: المبحث األول

إن أول ظهور لكلمة ما يف لغة ما يف جمال األدب يعترب معلما زمنيا، فاستخدام الكاتب هلا دليل على أنه 

سحب من الرصيد املعجمي الذي كان حييط به،ما يسمح بتحديد السياق الزمين الذي أُنتجت فيه الكلمة 

1ما كان الكاتب قد استخدم كلمة من إبداعه اخلاصإذاستثناءابومعانيها املرتبطة به 

Nouveau dictionnaire étymologique" القاموس اجلديد االشتقاقي والتارخيي"يستشهد معجم  et

historique تب سنة كأول مستخدم لكلميت Jean de Meungمن طرف جون دو مونغ 1265بنص ُك

1 Annie CARDINET, école et médiations,  France, éd Erès, coll. Trajet,  2000, P15 traduit modifié
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قاموس اللغة الفرنسية "يف األدب الفرنسي ويؤكد هذه املعلومة Médiateurوالوسيط Médiationالوساطة 

 "dictionnaire de l’ancienne langue française

et de tous ses dialectes du IXe au XVe siécle ملؤلفه فريديريك قودفرواFréderic Godefroyيف ، ويض

إىليعود تارخيه Mistere du Vieil Testament" سر الوصية القدمية"استشهادا آخر يتعلق بنص يسمى 

إن . القرن الرابع عشر كانت تعاجل مسائل سياسيةإىلمقتطف من خامتة رسالة تعود إىلباإلضافة1518

والوسيط Médiationهذه احملطات تسمح بتدقيق السياقات اليت كانت تستخدم فيها كلمتا الوساطة 

Médiateurمن هنا فإن القرن الثالث عشر، الرابع عشر، والسادس عشر 1.وطبيعتها هنا ثيولوجية وسياسية

رغم ظهور كلمات كانت حتمل معان Médiationمتثل مراحل زمنية مهمة عند دراسة أصل كلمة الوساطة 

ويف قاموس كنز اللغة الفرنسية . القرن اخلامس عشرإىل

Trésor de la langue française ملؤلفه جون نيكوJean Nicot فإننا ال جند كلميت الوساطةMédiation

وهو فعل ليس له نظري يف الفرنسية احلديثة ومل Médialterالفعل : ذا الشكل بل جندMédiateurوالوسيط 

، Medier: مثل" التوسط"معىن إىل

Mediationner،Mediatiser كما جند أيضا كلمةMoyenneur أو املعدِّل وهي ترتجم باللغة الالتينية إىل

Internuntius وConciliator مع اإلشارة إىل أن كلمةInternuntius القريبة من كلمةInternuntitus

والربملاين ،Négociateur، املفاوض Intermediaireالرسول بني حزبني اثنني، الوسيط : كانت تعين

ParlementaireLe أما كلمة املُوفٍّقConciliator2.فكانت تعين الشخص املؤيد واملتجاوب

بأن dictionnaire historique de la langue française" لقاموس التارخيي للغة الفرنسيةا"يؤكد معجم 

إىل أن شيئا - أي الكلمات–يف جذرها االشتقاقي واليت تشري -Médاستخدام التعابري اليت تتضمن حروف 

1 Annie Cardinet, op. cit. pp15-16 traduit modifié
2 Ibid. p16 traduit modifié
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كما ذكرنا ه الكلمات عرب القرون انطالقا  ويلخص هذا املرجع التطور الداليل هلذ. ما ميثل وسيطا مل يتوقف

،  Médiateurوالوسيط Médiationوالذي ميثل تاريخ بداية استخدام كلميت الوساطة 1265سابقا من سنة 

إن . كأصل التيين للتعابري اليت حنن بصدد احلديث عنهاMediatioكما يتحدث القاموس أيضا عن كلمة 

الكلمة يف القرن الرابع عشر أصبحتمث Divisionلث عشر هو االنقسام أول معىن للوساطة ارتبط بالقرن الثا

وقد محل املصطلح مع القرن " توسط يهدف إىل التوفيق بني األشخاص واألحزاب"حتمل قيمة معنوية ك

مث وجل معىن الوساطة جمال احلقوق ،1541السادس عشر معىن دينيا يعكس عالقة اإلنسان بربه سنة 

Médiatriceو الوسيطة Médiationعبارتا الوساطة 1611لقد ظهرت سنة .18781والدبلوماسية سنة

، ويف 1923*مبعىن خاص عوضه فيما بعد تعبري الرياضيات األكثر استخداما حاليا والذي أدرج فقط سنة 

وكلمة الوساطة - طرف ثالث طبعاإىلباالستناد –Conciliationكانت كلمة التوفيق 1980سنوات 

Médiation تستخدمان بالطريقة نفسها حيث ميكن استبدال كل منهما باألخرى ولكن بعد أعمال روجرز

Rogers بالك وموتون ،Blake et Mouton غوردون ،Gordon ... وغريهم وإثر مالحظة املمارسات، مت

Conciliation(.2يق التوف(ونتيجتها )Médiationالوساطة (التمييز بني املقاربات اليت تركز على السريورة 

الذي coutumes des arabes au pays du Moab" عادات العرب يف بالد مهاب"جند يف املرجع املوسوم 

واملتعلقة بتدخل طرف ثالث حلل " قوانني التحالف"أن التقاليد اليت جندها يف 1907سنة إىليعود تارخيه 

3.القرنتزال قائمة عند األعراب يف بدايةاخلالفات كانت ال

1 Annie Cardinet, op. cit.p17 traduit modifié
صف اجلهة املقابلة، حبيث يشكل توسيط يف الرياضيات يشري يف اهلندسة إىل مستقيم ينطلق من أحد رؤوس املثلث ويعرب منالmédianeتعيرب *

p 1001)( Hachette le dictionnaire de françaisتقاطع املستقيمات الثالث مركز ثقل املثلث، أنظر

2 Arnaud STIMEC, La Médiation en entreprise, Paris, Dunod, 2004 p16 traduit modifié
3 Annie Cardinet, op. cit.p22 traduit modifié
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la médiationافع من وراء االهتمام بأصل كلمة الوساطة و احلديث عن الدإىلإن التحليل السابق حييلنا 

، ولكن عدم وجود هذه الكلمات يف فرتات زمنية حمددة وتعويضها باستخدام كلمات le médiateurوالوسيط 

وغريها دليل أن بروز املصطلحني السابقني بشكلهما ...Conciliatorواملوفِّق Internunisأخرى مثل الرسول

احلايل يعود اىل ضرورة يفرضها السياق، فالكلمات القدمية مل تعد قادرة على مواكبة املعاين اجلديدة اليت أصبح 

معنيني إىل

1.أو الرابط/ميثل االنقسام وMediatorالوسيط أنحيث 

:داللة الوساطة يف اللغة العربية

طَه َس ُسَط ووسَّطـ، وَو طًة وَو ساطة وسِ ِبه َو َس َط يف َح َس طَه َأي أكرمه، قال: َو َس لَّ َو : َح

نُة  ْف ِديًَّة،                       من حيثُ تُوضع َج ُط الُبيوتَ ِلكي تكون َر ِفدِ َيسِ تـَْر ــْس الــُم

طًة حسنة طُهم سِ ب َيسِ ه يف اَحلَس َط قوَم َس َو ساطًة : الليث.َو يط الداِر واَحلَسبِ يف قومه، وقد وُسَط َو سِ فالن َو

يطاً، وأَنشد سََّط تـَوْسِ ا:   وَو ُطّم ْنظَلة اُألْص باً ،وسَّْطت من َح َطهم نَس يٌط يف قومه إذا كان أَوَس وفالن وسِ

يُّ  جِ ا، قال الَعْر ِرو :وأَرْفـََعهم جمًَْد َبتي في آلِ َعْم يطاً       ولم َتكُ ِنْس نْ فيهم وسِ كأَنِّي لم َأُك

َسط يُط َأن جتعل الشيء يف الَو يطُ .والتـَوْسِ سُُّط من الناس. قطع الشيء نصفني: والتـَوْسِ ساطِة، من ال: والتـََّو َو

يار، قال ٌط َأي خِ رعًى وَس طَا:وَم عًى وَس ْر رََة اَحليِّ وَم طُه، ِإنَّ هلا َفوارِسًا وفـََرطا، ونـَْف ُط الشيِء وأَوَْس َس لُه، : وَو َد َأْع

يط سِ ٌط وَو َس ٌن من ذلك: ورجل َو ٌط َأي بني اجلَيِِّد والرَِّديء: ويقال أَيضاً . .حَس َس . 2شيٌء َو

1 Annie Cardinet, op. cit p22 traduit modifié
الد لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور2 صص 2006، بريوت، دار نوبليس، 1، ط)حرف الواو والياء(30، 

135-136
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طاً وَ "ويف التنزيل العزيز  َس ْم أُمًَّة َو َعْلَناُك ِلكَ َج َذ 1"َك

ياراً، واللفظان خمتلفان واملعىن واحد َألن : قال الزجاج فيه قوالن ًال، وقال بعضهم خِ طًا َعْد قال بعضهم وَس

ٌل وقيل يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم ريْ واخلري َعْد ل َخ يارِهم، َتصِ : الَعْد ه َأي خِ طِ قوِم ف ِإنه كان من أَوَْس

ثِّل  ته َأهُل اللغة َألن العرب تستعمل التمثيل كثرياً، فـَُتَم طِ قومه، وهذا يَعِرف حقيَق َل النَسب بأَنه من أَوَْس الفاِض

طُه، فيقال َس ِبيلَة بالوادي والقاع وما َأشبهه، فخُري الوادي َو ِر : الَق َر طِ الوادي وَس َس ه ومن َو ط قوِم َس هذا من َو

رِّ  تِه وسِ رَاَر ريْ مكان فيه، وكذلك النيب، صلى اهللا عليه وسلم، من خري مكان يف الوادي وَس ه، ومعناه كله من َخ

ياراً  2.نَسب العرب، وكذلك جعلت أمته أمة وسطا َأي خِ

:الوساطة و العالقات العامة:المبحث الثاني

يف حميط األعمال استخدمت العالقات العامة مبعناها احلديث مع بداية القرن العشرين، حيث بدأ استعماهلا 

التجارية والصناعية، مث استخدمت بعد ذلك يف كافة املؤسسات األخرى االجتماعية والدينية عندما أدركت 

بني املؤسسات اليت متارس فيها وبني اجلماهري املرتبطة احلاجة جبالء إىل أمهية العالقات العامة يف توطيد العالقة

3.ا

كلمتني "العالقات العامة"وتتضمن عبارة 

.وتعين حصيلة االتصاالت اليت تتوافر بني هيئة واجلماهري املتعاملة معها"عالقات"كلمة 

143اآلية ،البقرةسورة 1
136ص 2006، مرجع سابق، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور2
7ص2007، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندريةط، .، دالعالقات العامة والخدمة االجتماعية،كشك3
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عملها أو ترتبط مصاحلها " عامة"أما كلمة 

نأأي 1.باهليئة

وعمليات التفاعل فيها واسعة النطاق معقدة األبعاد متنوعة األهداف بتعدد حاجات األفراد واجلماعات وتنوع 

أاجمعية العالقات العامة األمريكيةولقد عرفتها 2.مصاحلهم واتساع أهدافهم نشاط أي صناعة أو : "ب

بينها وبني فئة من يم عالقات سليمةاحتاد أو هيئة أو مهنة أو حكومة أو أي منشأة أخرى يف بناء وتدع

و اجلمهور بوجه عام لكي حترر سياستها حسب الظروف أكالعمالء أو املوظفني أو املسامهني : اجلمهور

يطة ا وش 3".رح هذه السياسة للمجتمعاحمل

تصالية بغية حتقيق أهداف حمددة ويعرفها اال

أا Alex Mucchielliألكس موكيايل  العملية اليت يقوم ضمنها الوسيط بتحقيق التواصل بني طرفني يف "ب

4"حالة تباعد أو تضاد تفرز نتيجة ما 

كننا مقارنتها مبفهوم الوساطة على النحو التايل :ومن خالل عرض بعض التعريفات اخلاصة بالعالقات العامة ُمي

PlackudD.H.Blueprint for PublicوبالكودBlacmanف بالكمان يُعر - 1

Relations 5"اليت تسري عليها منظمة مااإلداريةأا الفلسفة :"العالقات العامة على .

جيعلهان العالقات العامة تعكس فلسفة املؤسسة وتصورها للعمل إداريًا وهو ما إمن خالل هذا التعريف ف

اجلمهور وهو أمر خمتلف عن ممارسة الوساطة اليت ترتكز على إىليتموقع أقرب إىل املؤسسة منه انشاط

24ص . 2004، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندريةط، .،دالعالقات العامة واإلعالم في الخدمة االجتماعيةالسيد رمضان، وآخرون، 1
بتصرف142ص . 2012، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع، 1،طاإلعالم الجديدمدخل إلى وسائل عبد الرزاق حممد الدليمي 2
بتصرف26السيد رمضان، املرجع السابق ص3
53ص .1999، 1عدد، اإلذاعات العربية،مفهوم الوساطةالصادق احلمامي، 4
24ص املرجع السابق،،السيد رمضان5
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حيث يتعلق املبدأ األول بعدم وجود مصلحة بني الوسيط وأطراف مبادئ من أمهها عدم االحنياز واحلياد، 

ب أن تظهر لثاين يتعلق بردة فعله اليت ال جيالنزاع وأنه حياول أن يكون مستقال عن أية أفكار مسبقة، أما ا

1.رأيه أو موقفه الشخصي

نية أن تعكس فلسفة إدارية إن التعريف السابق للعالقات العامة قد يكون واسعا وحنن ال نستثين بالتايل إمكا

اإلدارة ما يوحي إىلفقط صاحل اجلمهور ولكن التعريف ُيشريمبادئ احلياد وعدم االحنياز واالهتمام أوال مب

ا داللًة اجيابية للوساطة مرتبط باملبادئ اليت نَ حَ نْ ن مَ إمبمارسة منحازة لرجل العالقات العامة، من جانب آخر ف

املفاضلة بني املفهومني وإمنا على سبيل مقارنة قائمة على قراءة خاصة للعديد من ذكرناها سابقا ليس من باب 

التعريفات املتعلقة بالعالقات العامة والوساطة حيث جند الكثري من التعريفات تتحدث عن العالقات العامة  

ا تعريفات كممارسات ختدم مصلحة املؤسسة أوال حىت وإن كانت هذه الداللة ليست الوحيدة اليت تُقدمه

هذا املفهوم، ولكن بالنسبة للوساطة فاألمر خمتلف إذ عكست كل التعريفات تقريبا اليت اطلعنا عليها ارتكاز 

.           هذا املفهوم إىل البعد األخالقي وخاصة ما تعلق بعدم االحنياز واحلياد عند املمارسة

R.F HorlowPractical Public Relationsو هورلو M.M Blackوعرفها بالك - 2

أا فن وعلم خيتص مبعاجلة مشكلة صعبة هي كيفية خلق جو من التفاهم بني فرد أو منشأة : "ب

2"وبني منشآت وأناس آخرين

يُوضح هذا التعريف اخلصائص اليت البد أن تتوفر لدى القائم باالتصال يف جمايل الوساطة والعالقات العامة 

إىلحيث تشري كلمة فن 

1 Arnaud STIMEC Op cit. P23 traduit modifié
بتصرف24ص ، مرجع سابق،السيد رمضان2
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األدوات املنهجية اليت يستخدمها كل من الوسيط ورجل العالقات العامة يف إىل"علم"العامة، كما ُتشري كلمة 

.ي ينشده كل منهماأدائه ملهامه وهي قد ختتلف أو تتشابه وفق احلاالت اليت يتعامل معها واهلدف الذ

فإن هناك مالحظة تتعلق مبفهوم الوساطة كعلم حيث يقول األستاذ الصادق احلمامي بأنه يُطرح  لإلشارة

هذا البعد إن1.يـَُعده خمرجا ابستسمولوجيا ملفاهيم اُفرغت من حمتواهاو كبديل ملفهومي اإلعالم واالتصال 

نه يقرتب من مالحظة األستاذ حممد مصطفى أمحد أغرياملعريف قد ال يكون مدخال لتأويل التعريف السابق

ويرجع الغموض وعدم التحديد املقرتن بوظيفة العالقات العامة إىل عدم حتديد مضمون األلفاظ "حيث يقول 

تلفة، كما قد ُيستخدم  لإلشارةُيستخدم (Public Relation)فتعبري العالقات العامة  إىل ثالث معاين خمُ

، والشؤون العامة (Communications)، واالتصاالت (Information)كبديل هلا، وهذه املعاين هي اإلعالم 

(Public affairs)2 "من الطرح االبستيمولوجي اخلاص بالوساطةأيضارغم أن هذه املالحظة ال تقرتب

العامة فإن شرعيتها كعلم يُعززها تدريسها كتخصص يف الكثري من وبالنسبة للعالقات.كمفهوم بديل

. اجلامعات اليت تُدرس اإلعالم واالتصال

أا نشاط إداري يقوم على تقييم مواقف اجلمهور وحتليل سلوكه Marstonويعرفها مارستون - 3 ب

مهور 

3"للمنشأة وقبوله هلا

إن تقيم مواقف اجلمهور واستغالهلا يف إعادة النظر يف سياسة املؤسسة هدف مشرتك بني الوساطة والعالقات 

سن األداء داخل املؤسسة  العامة، فتقييم الشكاوى اليت ترد الوسيط وأخذها بعني االعتبار من شأنه أن حيُ

53ص ، مرجع سابق،الصادق احلمامي1
24ص . 2003ط، مصر، دار املعرفة اجلامعية، .،دالخدمة االجتماعية في مجال العالقات العامة،حممد مصطفى أمحد2
بتصرف25ص السيد رمضان، مرجع سابق، 3
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إذمر نفسه بالنسبة للعالقات العامة ويبقى االختالف مرتبطا هنا بالغاية ومينحها صورة اجيابية لدى اجلهور واأل

لتحسني صورة املؤسسة أوال، يف حني حياول الوسيط اإلجراءاتيسعى رجل العالقات العامة من خالل هذه 

.    احملافظة على التوازن والتفاهم بني طريف العملية االتصالية

أاCanfieldويعرفها كانفيلد - 4 الفلسفة االجتماعية لإلدارة، واليت تعرب عنها من خالل :"ب

1"أنشطتها وسياستها املعلنة للجمهور لكسب ثقته وتفامهه

يكون االتصال يف العالقات العامة إذكوصف للفلسفة االجتماعية لإلدارة، "املعلنة"وَيُشد انتباهنا هنا كلمة 

ن ممارسة الوساطة إذ يقوم الوسيط يف أغلب األحيان بدوره يف معلنا يف الغالب وهو األمر الذي خيتلف ع

كن أن يغري مسار الوساطة بشكل كامل،  سرية، وهي سرية تنبع من احلياد ألن تقدمي معلومات يف حالته ُمي

إىل ذلك فقد يتوجب على الوسيط أن يُقدم ضمانات حول احملافظة على سرية املعلومات ألطراف باإلضافة

2.ما قلقوا بشأن ذلكإذااالتصال 

اولون توعية اجلمهور  إن بعض القائمني بنشاطات العالقات العامة ال يتصفون باألمانة والنزاهة فهم الحيُ

َّ ولكنهم سيعون إىل مصاحل اهليئة التابعني هلا ُمتبعني يف ذلك سلوك يُؤدي إىل  باحلقائق اخلاصة مبوقف معني

3.نفعاالت والعواطف وتشويه احلقائقهذا الغرض مبا يف ذلك إثارة اال

ُيشري الكثري من الكتاب إىل أن اهلدف من إصدار املواثيق األخالقية هو أن تكون أداة للعالقات العامة 

عند اجلمهور أكثر من تعليم اإلعالميةتشكيل صورة جيدة عن املؤسسة إىلاإلعالملوسائل 

بتصرف25ص سابق،، مرجع السيد رمضان1
2 Arnaud STIMEC Op cit. P23 traduit modifié

ط، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، .،د) أسس نظرية ومجاالت تطبيقية(العالقات العامة والخدمة االجتماعية هناء حافظ بدوي، 3
بتصرف57-56صص.2001



اإلعالميةالوساطةلممارسةوالتاريخيالمفاهيميالسياق: األولالفصلاإلطار النظري                   

43

وتصوير اإلعالميةت بشكل أخالقي، وأن اهلدف هو زيادة مصداقية الوسائل الصحفيني كيفية اختاذ القرارا

أااإلعالميةاملؤسسات  1.ب

:الوساطة بني النظرية والتطبيق

إن التحليل الذي قدمناه سابقا كمقارنة بني مفهومي الوساطة والعالقات العامة حييل إىل بعض املعامل اليت 

تضبط مفهوم الوساطة واليت تظهر يف العديد من التعاريف اليت تبدو شبه متطابقة ومنها التعريف الذي قدمته 

*نت - جمموعة الوساطة
groupe Médiation-Net الوساطة هي عملية سرية "ــــــــفعن املصطلح 2005سنة

حيث يتم ةطوعيعن مبادرةوهي ناجتةمنع وحل التوترات والنزاعات و الصراعات واألزمات

ومن 2" دائماو عادالنفسهم حالألليجدوا طراف ل وحمايد ، للسماح لألوسيط مستقكثالث  االستعانة بطرف 

ناصر مهمة يف تعريف عمل الوسيط وعملية الوساطة بشكل عام ورغم عواحلياد السرية، االستقاللية هنا فإن

Michèle GUILLAUME-HOFNUNGقيوم هوفنانج ميشال التعريف السابق يبدو واضحا إال أن أن

" الطارئ العملي أو التطبيقي"يرى بأن أسبابا جمتمعية قوية جعلت ممارسات اجتماعية جديدة تتطور بسبب 

(l’urgence pratique) ولذلك فإن القيام الوساطةواسمإىل حد أننا أصبحنا نصنفها يف الغالب حتت راية ،

جبرد ملعاين ما نسميه بالوساطة يظهر هجينا حمريا ما جعل الوساطة حتصل على وصف املفهوم الغامض، 

من الوساطة يف حد أكثرن مصطلح الوساطة قد تطور إوميكننا التأكيد هنا أنه حتت ضغط الطارئ التطبيقي ف

40ص . 2005، الكويت، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، 2، طأخالقيات اإلعالمسليمان صاحل، 1
هي مركز يوحد وينظم جهور الوساطة لعامل املؤسسات واملنظمات وفق ديناميكية املسؤولية االجتماعية للمؤسسات Médiation-Netجمموعة *

: أنظر
http://www.mediation-net.com/rubrique/mediation-net/page/rub/cont/qui-sommes-nous/199
consulté le 19/8/2016 a 16h57
2 Philippe LEMOULT, Patricia MALBOSC, Le rôle de la médiation dans la société, Les Cahiers du
journalisme n o 18 – Printemps 2008. P 113 traduit

http://www.mediation-net.com/rubrique/mediation-net/page/rub/cont/qui-sommes-nous/199
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اا وقد اكتشف املطبقون بعد ذلك سلبيات  وصف أنلندرك بعد ذلك االصطالحية واملفاهيمية إمهاهلمذ

ال يعود إىل املفهوم وإمنا يتعلق بتطبيق ال حيرتم كلمة الوساطة بدون وجه حق إىل  مينحالغامض الذي املفهوم

1.معانيه

:طرف ثالثا حقيقيانادرا ما يكون" الوسيط : " أوال

من الناحية النظرية امليزة األكثر صدقا للتمييز بني الوساطة tiersفحىت مع اعتبار أن موقع الطرف الثالث 

بني اثنني بينما ال ميكن التوسط دون وجود Conciliationميكن أن يتم التوفيق (وعملية التوفيق حيث

فإن ذلك غالبا ما يتم تناسيه يف مرحلة التطبيق فالعديد من وسطاء املؤسسات ليسوا إال ترتيبات ذكية )وسيط

الوسيط من خارج املؤسسة قد أنذلك إىل، ضف للهيكل التنظيمي توكل املهمة لواحد من أبطال املؤسسة

.يكون غري مسموح به

:ال تظهر يف املمارسةلوسيطاخصائص : ثانيا

مع مبدأ السرية حيث يتناقض وجود الوسيط حتت وصاية السلطة البلدية أو القضائية ماليا ووظيفيا:السرية

Confidentialitéفهذه األطراف عادة ما تواجه صعوبات كبرية يف مسألة احملافظة على السرية واخلصوصية

طراف له القيمة نفسها فاحلياد هو إن احلياد الواقعي غري كاف، واحلياد املعرتف به للوسيط من قبل األ:احلياد

أا مدعومة أو أن فال جيب على الضحية أن منهجية يتم بناؤها وتعتمد على فطنة شخصية كبرية  قد  ت تع

2املدعى عليه مستهدف

1 Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, Le concept de médiation et l’urgence théorique, Les Cahiers du
CREMOC url : http://www.let.uu.nl/~Marie-
Christine.KokEscalle/personal/sites/competence_mediation/cursusdocumenten/GuillaumeHofnung.pdf
consulté le 16/06/2016 a 18h42 p 19 traduit modifié

2 Ibid. pp 21-23 traduit modifié

http://www.let.uu.nl/~Marie-Christine.KokEscalle/personal/sites/competence_mediation/cursusdocumenten/GuillaumeHofnung.pdf
http://www.let.uu.nl/~Marie-Christine.KokEscalle/personal/sites/competence_mediation/cursusdocumenten/GuillaumeHofnung.pdf
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التطور التاريخي لممارسة الوساطة اإلعالمية:المبحث الثالث

في فمشال أمريكي Ombudsmanأول وسيط بتعيني 1913سنة Joseph Pulitzerجوزيف بوليتزر قاملقد 

رأى مديرها يف هذا متأكدة من خطها االفتتاحي،New York Worldنيويورك وورلد تهوقت مل تكن صحيف

1!التعيني وسيلة ضمان جتعل القراء يصدقون ما ينشر

بعد بضع سنوات استوحت الصحافة اليابانية بدورها من مبدأ الوساطة فقامت جريدة الساهي سيمبون و 

l’Asahi Shimbun وهي يومية تصدر بطوكيو بتشكيل جلنة من الصحفيني تتكفل بتلقي 1922سنة

Yomiuriون يومية يوميوري شيمبتْ نَ يـَّ عَ 1938سنة يف و . الشكاوى وتأخذ بعني االعتبار مالحظات القراء

Shimbun يلتقون يوميا برؤساء حترير خمتلف الطبعات اإلعالمفريقا من الصحفيني املسؤولني عن جودة ،

تطلق املؤسسات الصحفية اليابانية تسميات خمتلفة على برامج الوساطة أكثرها و .ملناقشة شكاوى القراء

Comité" جلنة مراجعة الصحف"شيوعا  de vérification des journaux مكتب مراقبة "ونتحدث أيضا عن

Cabinet" األخبار d’inspection des informations قسم تقييم حمتوى األخبار"أو "Département

d’évaluation du contenu des informations جمموعة مراقبة املقاالت"أو "Section de vérification

des articles ،ممثلني "ن ال يدعون بشكل رمسي وسطاء ولكنهم يعتربون أنفسهم أعضاء هذه اللجاإنوغريها

عني الواشنطن بوست هو اآلخر وسيطا قبل أن يُ يف الواليات املتحدةجيب االنتظار لستني عاماو 2".عن القراء

Ombudsman إىلوهو هذه املرة مكلف بالعالقات بني اجلريدة وقرائها يستمع

3.داخلية، ويكتب وينشر بكل حرية مقاال دوريا بالتوازي وهو مكلف بالسهر على استقاللية اجلريدة

1 Frédérique BEAL, Op cit. P5 traduit
2 Ibid. P5 traduit
3 Ibid. P5 traduit
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Washingtonيف الواليات املتحدة فان الواشنطن بوست 1970وكتذكري تارخيي يتعلق بسنوات  Post نشر

Dossier duملفات البانتاغون  Pentagone عن أكاذيب احلكومة األمريكية فيما يتعلق باحلرب على فييتنام

Vietnam كما ندد بفضيحة واترغايتWatergate وهي معلومات قد تولد الشك يف ذهن القراء وجتعلهم

1970ودائما يف سنوات 1.اإلجابةهل هي معلومة أم كذبة؟ وهنا الوسيط قادر على تقدمي : يتساءلون

Médiateurs de presse »Allmänhetens Pressلوسطاء الصحافة السويد تنشئ مكتبا  Ombudsman«

ُعني الوسيط من طرف جلنة خاصة مشكلة حيث1916جملس الصحافة الذي أنشأ سنة إىلوتعود املبادرة 

» Chef duمن رئيس برملان الوسطاء  Parlement des Ombudsmen رئيس مكتب احملامني السويدي، ،«

والوسطاء هنا غري تابعني ألي عنوان صحفي حمدد وميكنهم التعامل مع كل . النادي الوطين للصحافةورئيس 

2.اجلرائد

Folhaلقد أخذت اليومية الربازيلية فوهلا دو ساو باولو  de São Paulo قبل أن تتبىن وسيطا هلا وقتا

Ombdsmanato
املنصب بعد ثالث سنوات استحدث 1986فبعدما كان من املفروض أن ير النور سنة *

، والبد من التنبيه أنه ويف تلك الفرتة كانت إلزامياإن وجود وسيط ضمن هيئة التحرير ليس . 1989عام 

ولكي يتم قبول هذه . النظر كليا يف خطها االفتتاحي وتعيد هيكلة هيئة التحرير فيهاإعادةاجلريدة بصدد 

املهمة على صحفي حيظى باحرتام من طرف هيئة اإلدارةبشكل أفضل اقرتحت -أي الوساطة- الوظيفة

1 Frédérique BEAL, Op cit. p5 traduit
2 Ibid. p6 traduit

« Ombudsmanato » :أنظرمصطلح مستحدث باللغة الربتغالية استخدمه وسطاء هذه اليومية مبعىن الوساطة *
Frédérique BEAL, Médiateur de presse ou press ombudsman la presse en quête de crédibilité a-t-elle

trouvé son zorro Op cit. p6
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هر ألول مرة يف الربازيل فتعريف الوسيط ظمصطلح الوساطة هنا يإن. التحرير كلها وهو مراسل اجلريدة بفرنسا

Ombudsman1.غري موجود ضمن النصوص األساسية للجريدة وال ضمن وسائل اإلعالم اإلخبارية

:األوروبيةالوساطة يف الصحافة - 1

New Yorkأي بعد سبعني سنة من جتربة نيويورك وورلد 1990و 1980يف سنوات و أخريا  World

باسبانيا، El Paisالباييس منكلاكتشف ما تبقى من الصحافة األوروبية مفهوم الوساطة حيث قامت

Laاجلمهورية اجلديدة لوسط الشرق إىلبسويسرا، وما يرتجم La Tribune de Genèveوالتربون دو جنيف 

Nouvelle République du Centre Ouestإىل جريدة لوموند باإلضافةLe Monde بفرنسا بتعزيز هيئات

.2بإدراج منصب الوسيطحتريرها

على سيبل املثال كانت Le Mondeلوموند " أزمة"هذه ويف تلك السنوات تواجه اإلعالملقد كانت وسائل 

" املرجعية"هذه اليومية الوطنية إنافتتاحيا جديدا لتستعيد مكانتها املهيمنة يف الصحافة الفرنسية، تصيغ خطا

واليت تصنف ضمنها وبني صحافة " اجلادة"ـــوضع احلد الفاصل بني الصحافة املسماة بإعادةكانت حتاول 

هل هناك : السؤال الذي يطرح نفسه يف سياق احلديث عن أزمة واجهتها الصحافة بفرنسا هوإن". االثارة"

تقارب بني اهتمام الصحافة الفرنسية بالوساطة وبني القضايا اليت هزت هذه الصحافة مثل مقتل غريغوري 

إن . Fidel Castroمع فيدال كاسرتو " املقابلة املزيفة"، تغطية حرب اخلليج، وGrégory Villeminفيلمني 

غياب املصداقية املرتتب عن هذه املعاجلة املشكوك فيها للمعلومة كانت تستدعي اقرتاح إجابات جديدة 

3.وفّعالة

1 Frédérique BEAL, Op cit. p6 traduit
2 Ibid. p6 traduit
3 Ibid. p6 traduit
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إن اجلملة األخرية تعرب عن العالقة بني اجلمهور والوسيلة اإلعالمية واليت حتكمها سيكولوجيا اجلمهور، 

كتشافه لعملية التضليل اإلعالمي أو تزييف احلقائق و املناورة ستكون فمن الواضح أن ردة فعل األخري حني ا 

اإلعالميةبطرح جمموعة من األسئلة عن أسباب املعاجلة 

ه وأهدافاإلعالميالذهاب حنو التساؤل عن طبيعة العمل إىلحمل الشك وقد تتجاوز األسئلة هذا احلد 

والتشكيك يف املهنية، واالحرتافية، واألخالقيات اليت تؤطر عمل الصحفي وعندئٍذ البد أن األخري سيكون 

.ونعتقد هنا بأن وجود الوسيط أو أداء أدواره على األقل يعد حتميةباإلجابةمطالبا 

ى قضية لسرت البصرية بالركب أيضا بداية مع أمريكا الشمالية كردة فعل عل- التحقت الصحافة السمعية

l’affaire Lester*سي إذاعة كندا .آر.حيث استعانة وسيلة إعالم اخلدمة العمومية أسSRC Radio

Canada خبدمات وسيطOmbudsmanالبصري العمومي إذاعة فرنسا -مث أتى الدور على فرنسا يف السمعي

Franceالتلفزيون الفرنسيو Radio France internationaleالدولية  Télévision  راديو و 1998سنة

يف إجنلرتا وهولندا مت . 2002سنة Radio Franceوإذاعة فرنساRadio France Outremerرفرانس أوتروما

و فولكسرانت Guardianيف صحيفيت غارديان Ombudsmanإنشاء أول منصب للوسيط1997سنة 

.Volkskrant1

نسبة إىل الصحفي نورمان ليسرت والذي حقق حول استغالل حصص مثل دقائق الرتاث اليت كانت تبث على تلفزيون إذاعة كندا للدعاية لكندا *
مليون دوالر لتبييض 7.2صرفت حتدث فيه عن أن وزيرة الرتاث" الكتاب األسود لكندا االجنليزية"بالنسبة للكيبيك حيث نشر حتقيقه يف كتاب 

أنظر: أمبودمسان املؤسسةإىلقضيته إحالة، وبعد الدعم الذي تلقاه الصحفي ومطالب إعادته إىل إذاعة كندا مت تاريخ البلد
http://www.ledevoir.com/non-classe/74475/les-derapages-de-l-information-l-affaire-lester-une-affaire-de-

deontologie-ou-de-politique consulté le 19/8/2016 a 11h35
http://fr.canoe.ca/archives/infos/dossiers/2001/11/20011127-180157.html consulté le 19/8/2016 a 11h35

1 Frédérique BEAL, Op cit. P7 traduit

http://www.ledevoir.com/non-classe/74475/les-derapages-de-l-information-l-affaire-lester-une-affaire-de-deontologie-ou-de-politique
http://www.ledevoir.com/non-classe/74475/les-derapages-de-l-information-l-affaire-lester-une-affaire-de-deontologie-ou-de-politique
http://fr.canoe.ca/archives/infos/dossiers/2001/11/20011127-180157.html
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الوساطة يف الصحافة الفرنسية- 2

1:فرنسا حنصي عشر وسطاء للصحافة حسب تاريخ ظهور وظيفة الوسيط يف املؤسسات التاليةيف 

:يف الصحافة املكتوبة

1994منذ Le Mondeيف صحيفة لوموند )1

La Nouvelle république du centre ouestصحيفة اجلمهورية اجلديدة للوسط الغريب)2

1990سنوات 

La Dépêche deبرقية منتصف النهار)3 Midi)الصادرة بتولوزToulouse( وعرفت الوساطة

2001سنة 

صف ار حر )4 ت وعرفت الوساطة سنة )Montpellierالصادرة مبونبولييه(Midi Libreمن

2004

pôle« وبعض اجلرائد التابعة للقطب النورموندي Paris-Normandieباريس نورموندي )5

normand« من فرانس اونيتFrance-Antilles إىل روانRouen باإلضافة إىل لوهافرLe

Havre وفيكومبFécamp 2006عرفت الوساطة سنة

:يف السمعي البصري

1998سنة France 2القناة الفرنسية الثانية )1

1998سنة France 3القناة الفرنسية الثالثة )2

2002سنة R.F.Oأوأفأر: راديو فرانس أوترومار)3

1 Yves AGNÈS, Les médiateurs de presse en France, Les Cahiers du journalisme no 18 – Printemps 2008
p34 traduit modifié
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2002سنة Radio Franceإذاعة فرنسا )4

1998سنة Radio France Internationaleإذاعة فرنسا الدولية )5

أو األمبودمسانMédiateurوظيفة الوسيط الصحفي "بأن Yves AGNÈSويقول إيف أنياس 

Ombudsman حديثة يف فرنسا وهي قد - واليت اقتبسها الَعاَمل االجنلوساكسوين–حسب التسمية السويدية

مببادرة من مديرها اجلديد يف تلك الفرتة جون ماري  1994سنة Le Mondeبدأت مع جريدة لوموند

-1982مابني (الذي أوكل هذه املهمة إىل مدير سابق للجريدة Jean-Marie Colombaniكولومباين 

، وقد كان يف تلك الفرتة ال يزال موظفا يتلقى أجره من اجلريدة André Laurensهو أندري لورانس )1984

1999كن بأي من الصحف الوطنية الفرنسية األخرى وسيط إذ أن هذا املنصب الذي أُنشئ سنة ومل ي"

1مت االستغناء عنه بعد أربع سنواتLa Vieبأسبوعية احلياة 

، حيث كان أول املهتمني بالوساطة 1998منذ Le Mondeالبصري العمومي جبريدة لوموند - التحق السمعي

وقد لىب بذلك طلب Albert du Royألربت دو روا France2املدير السابق لألخبار بالقناة الفرنسية الثانية 

Catherine Trautmann.2وزيرة الثقافة واالتصال كاثرين ترومتان 

ــلصحف اليومية اجلهوية، وقد قامت الهي ااإلعالمإن الصنف الثالث الذي اهتم بالوساطة من وسائل 

NRCO* مع القراء حيث يتقمص الصحفي دور املدافع عن القراء الذين " تفاعلية"بإنشاء صفحة يومية

لت هذه الصفحة ، حاضنة النتقادات القراء حول إىلوبعد سنوات حتّو

3.داث الوطنية والدوليةطريقة املعاجلة الصحفية للوقائع واألح

1 Yves AGNÈS, Op cit. P35 traduit
2 Ibid. P35 traduit

*NRCOهي اختصار لـNouvelle République du Centre Ouest
3 Ibid. p35 traduit modifié
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كالمها يُشكل عالقة أنإن الوساطة ختتلف عن خدمة الزبائن، وان كانت هناك نقاط تقاطع بينهما من حيث 

العالقة خيتلف، فإذا كانت خدمة الزبائن تقتصر على هذهبني املؤسسة اإلعالمية ومجهورها، إال أن شكل

لتستجيب ملا يُريده مجهورها حيث تكون املؤسسة أكثر حرية على الصعيد املعنوي واألخالقي يف عدم تبين أو 

تبين أفكار زبائنها وب

اجلمهور وال إىل املؤسسة، بل يدرس شكاوى اجلمهور وقرارات املؤسسة إىلاإلعالمي، فالوسيط ال ينحاز 

اور الطرفني استناداً إىل أخالقيات العمل اإلعالمي كمعيار أساس، كما أن الوساطة ال ت قتصر على ضبط وحيُ

هي تم أيضا مبن يكونون موضوعا للمعاجلة ف ية  عالم اإل ملؤسسة  ا لة ما و عي وسي ب بني متا عالقة  ل .ا

باستحداث منصب وسيط، Lyonالصادرة بليون Progrèsقامت صحيفة التقدم 1990مع اية سنوات 

. االستغناء عنه بعد رحيل تلك اإلدارةاعُتربِ ناطقا بامسها، وقد مت حيثوكان مقربا من إدارة الصحيفة السابقة

إنشاء ثالث مناصب جديدة خاصة بالوساطة يف الصحافة 2006، 2004، 2001سنوات مت يفوقد

1.اجلهوية

و إذاعة كنداFrance 2القناة الفرنسية الثانية :نماذج لممارسة الوساطة اإلعالمية المبحث الرابع 

م والفكرة املشرتكة هي أ. يف الصحافة، اإلذاعة، أو يف التلفزيونسواءاإلعالم وسطاء خمتلفون يوجد بقطاع 

لتقاليد مشال أمريكية وعند املقارنة بني حاالت فرنسية وكندية فان أوجه التشابه يعدون ورثاء بدرجات متفاوتة 

2.أن األمر يتعلق بنموذجني للوساطةإىلواالختالف تقودنا 

1 Yves AGNÈS, Op cit. P35 traduit modifié
2 Marc-François BERNIER et Hélène Romeyer France 2 et Radio-Canada : deux conceptions de la
médiation, Article inédit. Mis en ligne le 9 janvier 2006, Url http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2005/Romeyer-
Bernier/be-ro.pdf consulté le 26/12/2014 a 9h53 P1 traduit

http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2005/Romeyer-Bernier/be-ro.pdf
http://lesenjeux.u-grenoble3.fr/2005/Romeyer-Bernier/be-ro.pdf
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س وساطة هيئة حت اَر من خالل حصة تبث كل سبت بعد نشرة France2رير القناة الفرنسية الثانية يف فرنسا ُمت

. األخبار

1.أو الرسالة التلفزيونية/يف مسؤولية الصحفيني و" تفكريا"واألخبار اليت تبثها القناة، وهم يعرضون بالتايل 

، فهو يتلقى الشكاوى، ةالصحفيللمسآءلةإذاعة كندا يعمل كآلية Ombudsmanسيط بالنسبة لكندا فان و 

حيث أصبح 1993حيللها، وحيدد مدى صدقيتها وجند قراراته ضمن تقرير سنوي تغري شكله كثريا منذ سنة 

2. أقصر ولكنه أضحى منشورا بشكل أكرب خاصة من خالل األنرتنيت

وإذا

توضح أن دور ووظيفة Hélène Romeyerو هيلني روماير Marc-François Bernierمارك فرانسوا بارنيي 

يف حني يقتصر النموذج القانوين اإلجراءالنموذج الكندي يقرتب من : الوسيط يف النموذجني غري متماثلة

3.الفرنسي على اعتبار الوساطة فضاءا للنقاش

موجودا فإن الفضل France Télévisionكان مشروع خاص بوسيط هيئة التحرير يف التلفزيون الفرنسي إذا

Didierفحني كان رئيس حترير طلب من ديديي إيبيلبوم Albert du Royارويف ذلك يعود إىل ألربت دي  

Epelbaum أن يدرس إمكانية حتقيقه من خالل االطالع على النماذج املوجودة يف اخلارج وحسب ديديي

حول " التفكري"فإن بعض الصحفيني احملررين يرون أنه من الضروري البدأ يف Didier Epelbaumإيبيلبوم 

4.ستعادته واحلفاظ عليه

1 Marc-François BERNIER et Hélène Romeyer Op cit. P1 traduit
2 Ibid. P1 traduit
3Ibid. Pp1-2 traduit
4 Ibid. P2 traduit modifié
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فائدة Albert du Royيف مشروع ألربت دي  روا France2لقد وجد املسؤولون يف القناة الفرنسية الثانية 

1:متعلقة بالربجمة، فالتفكري الذايت هنا يتبع عدة منطقياتإسرتاتيجية

يف مواجهة االنتقادات ونقص املصداقية متثل الوساطة بعدا أخالقيا بالنسبة إىل هيئات التحرير •

France Télévisionمتثل الوساطة أيضا اسرتاتيجية اتصالية لدى مؤسسة التلفزيون الفرنسي •

من خالل تعزيز التفسري املعلن والذي تدافع عنه املؤسسة، االتصال باملشاهدين من خالل 

عب على وتر الشفافية وأن املؤسسة مشاركة ومعنية بالعملية االتصالية لذلك فهي تقوم الل

. بالتفسري

.بتجسيد التفاعلية اليت تبحث عنها املؤسسة مع املشاهدين

يقرتب إجرائيا بالنسبة ملؤسسة التلفزيون الفرنسي اإلعالميةالوساطة أن ممارسةإىلإن النقطة السابقة حتيلنا 

France Télévision من مفهوم العالقات العامة حيث يعد اهلدف األساسي هلذه األخرية حتسني صورة

يتعلق أوال بالرتكيز على املعيار اإلعالميةاملؤسسة وعالقتها مع مجهورها، يف حني أن اهلدف من الوساطة 

اقرتاحات اجلمهور ومالحظاته إىلوغريها وذلك بالعودة ...املصداقية، املسؤولية: اإلعالميخالقي للعمل األ

والرد على شكاواه، أما اجلانب اخلاص بتحسني صورة املؤسسة فهو يكون هنا وبالنسبة إلينا حتصيل حاصل 

.

يربز أمهية وجود حوار بني الصحفيني واملشاهدين وهو امتالك هؤالء املتلقني أنهناك عنصر مهم من شأنه 

ملعارف كافية عن التلفزيون،املمارسات املهنية، واالحنرافات الصحفية، فاملشاهدون أصبحوا ميلكون ثقافة 

كان إذفو ذلك اليت حتذوهم حناإلرادةإىلباإلضافةصحفية وتلفزيونية تؤهلهم للتعبري عن رأيهم حياله، هذا 

رسالة 9000ــيقدر بFrance Télévisionمصاحل الوساطة للتلفزيون الفرنسي إىلعدد الرسائل اليت وصلت 

1 Marc-François BERNIER et Hélène Romeyer, Op cit P2 traduit
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Les  pieds)إن تكاثر مجعيات املواطنني ،2003سنة 35.204رتفع عددها وبلغ فقد ا1999سنة 

dans  le paf, Acrimed, Tocsin, Aqit) التشاركية، اإلرادةيؤكد أيضا هذه عالماإلاليت تود مناقشة جودة

واالتصال حنو الرقمي كاالنرتنيت يضع بني يدي املشاهد واملتلقي بشكل اإلعالمأخريا فإن تقدم تكنولوجيا 

بأن جتربة التلفزيون الفرنسي Jacques Noyerمن هنا يقول جاك نوايي 1.الوسائل التقنية للحوارعام 

التفكري العميق الذي يؤسس للوساطة كأداة لالهتمام أكثر باجلمهور وتعدد تكشف بصفة خاصة نوعا من

2عناصره وباخلطابات اليت تكشف هوياته

فإن كل عدد يبدأ بعرض فحوى وخصوصية الرسائل Hebdo du médiateurبالنسبة لربنامج أسبوعية الوسيط 

رير هنا يف تشكيل وعي بالتعليقات املستقبلة خالل األسبوع املنقضي، ويتمثل دور وسيط هيئة التح

واالنتقادات املقرتحة من طرف املشاهدين الذين يعربون عن رأيهم عرب الربيد العادي أو الكرتونيا بعد ذلك 

3:فإن سري احلصة يعرف مخسة حمطات

املطروح من قبل املشاهديناإلشكالالوسيط يبدأ احلصة بشرح •

تقنيات إىلد بثها جزئيا ولكن دون اللجوء ابعد عرض االنتقادات فإن الربورتاجات •

الرتكيب

تعليقات املشاهدين اليت ترد مصاحل الوساطة من خالل عرض التعليق على الشاشة إنتاجد ايع•

Voix offيصاحبه صوت يقرا التعليق 

1Marc-François BERNIER et Hélène Romeyer, Op cit P3 traduit modifié
2 Noyer Jacques, « Le médiateur de l'information de France 2 : une « mise en places » de la médiation »,
Langage et société,  2006/1 n° 115. P47 traduit

3Marc-François BERNIER et Hélène Romeyer, Op cit P5 traduit
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الصور إنتاجعن املرحلة الرابعة هي التحقيق مع هيئة التحرير، املناقشة مع املشاهدين واملسؤولني •

يقوم الوسيط باختتام الربنامج   •

France Télévisionويوضح الشكل التايل سريورة الوساطة يف التلفزيون الفرنسي 

العربيةالشكل األصلي                                                                الشكل مترجم إلى اللغة 

يوضح سيرورة الوساطة في التلفزيون الفرنسي(1)الشكل رقم 

أن جتربة مخس سنوات Vincent Gouletوكتقييم لتجربة الوسيط يف القناة الفرنسية الثانية يقول فانسون قويل 

L’Hebdo du médiateurمن حصة أسبوعية الوسيط 

رسات الصحفية املنافية ألخالقيات املهنة فإن تأثريها األساسي يتعلق بدون شك يف بناء صورة جلمهور املما

وهي صورة تعتمد على صيغ ومنوال التعبري France televisionالتلفزيون معدل وفق هلوية التفزيون الفرنسي

يف دراسته إىل نتيجة مفادها أن تأثري الوساطة Vincent Gouletفقد خلص فانسون قويل 1التلفزي املهيمن

1 Vincent Goulet, « Le médiateur de la rédaction de France 2 », Questions de communication [En ligne],
5 | 2004, mis en ligne le 01 juillet 2004, consulté le 13 septembre 2013. URL :
http://questionsdecommunication.revues.org/7117 p281 traduit
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http://questionsdecommunication.revues.org/7117
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إقصاءبالنظام الصحفي سامهت يف ملاللتزاعلى التحرير بقي حمدودا فرغم أن النقد أمام اجلمهور والدعوات 

fauxبعض املمارسات غري الصحيحة كاملباشر املزيف  directe عدم ذكر مصادر األرشيف، استخدام ،

فرنسي من أصول مغربية إال أنه مل يتم الفصل يف إىللإلشارةرانكو مغريب مصطلحات غري مالئمة كقول ف

، اختصار السياسة أو طرق استخدام سرب اآلراءfaits diversاملسائل األساسية كمعاجلة األحداث املختلفة 

فالوساطة يف أعمال القادة السياسيني الكبار، ونقص التوضيح و املناظرات حول املواضيع االجتماعية الكربى

الذي بالكاد يعدله ميزان القوى سواء خالل لتحكم مسؤويل التحرير أساساهنا ضعيفة ومعاجلة املعلومة ختضع 

يف اخلرب أساسيةعناصر واإلثارةمن يعتربون أن السرعة أو يف عمل الصحفيني بنياجتماعات التحرير اليومية

يكون فيه أكثر حيادا وهو ما ميثل بعدا خاصا للمسؤولية التلفزيوين وبني من يرتك مسافة مع معاجلته لألحداث

1عموميةاالجتماعية لتقدمي خدمة 

، Toronto Starالذي اعتمدت عليه يومية تورونتو ستار هو األول الكنديOmbudsmanإن الوسيط 

أنه إال1981أنشأت منصبا مماثال سنة The Gazetteتسمى ذي غازيت Montrealوهناك يومية مبونريال 

Edmonton Journalبعد أن مت شراء اليومية، أما جريدة إدمونتون جورنال 1990قد مت التخلي عنه سنوات 

ان ا وسيط  قد ك Johnوكان يشغل هذا املنصب جون براون 1993إىل1978من Ombudsmanف

Brown الذي كان وراء تأسيس منظمة وسطاء الصحفOraganisation of Newspaper Ombudsmen

*واليت حتولت فيما بعد إىل منظمة وسطاء األخبار   2
Oraganisation of News Ombudsmen(O.N.O)

1 Vincent Goulet, Op cit. p297 traduit modifié
2Marc-François BERNIER et Hélène Romeyer, Op cit . P8 traduit modifié

وهي منظمة غري رحبية مكونة من أعضاء دوليني منهم أعضاء فاعلون و أعضاء متعاونون وحتافظ على االتصال مع 1980تأسست سنة *
Newsوسطاء األخبار  Ombudsmenعرب العامل ،وتنظم ندوات سنوية تناقش املمارسات اإلخبارية واإلشكاليات اخلاصة بعمل الوسطاء .

consulté le 18/08/2016 a 19h42ono-http://newsombudsmen.org/about:   أنظر. فقرة مرتمجة

http://newsombudsmen.org/about-ono
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اجلديد، وبالنسبة لكندا فهي تشارك حاليا اإلعالمااللكرتونية وحىت اإلعالمواليت تضم ممثلني عن وسائل 

1. يف هذه املنظمة*بست أعضاء

Bureau de laمت تبين فكرة مراجعة إجراءات مكتب السياسة واملمارسات الصحفية 1992يف أوت 

politique et des pratiques journalistiques وذلك بغية جعل الوسيطOmbudsman أداة فّعالة يف جمال

وهو . القته مع املؤسسةاملسؤولية، حيث متت دراسة الكيفية اليت ميكن من خالهلا جعله أكثر استقاللية يف ع

Groupe d’étude sur le bureau d’ombudsmanما تضمنه تقرير جمموعة الدراسة حول مكتب الوسيط 

ombudsman

رت بأ. للعب دوره أمام اجلمهور ombudsmanن النموذج املثايل بالنسبة للوسيط لذا فإن جمموعة الدراسة قّد

حيث يشغل هذا Washington Postيف أمريكا الشمالية هو النموذج املعتمد من قبل واشنطن بوست 

املنصب شخص غري موظف لدى الصحيفة، كما أن صاحب املنصب يستفيد من عقد حتدد مدته بعامني 

أو يف أي من 2يف وقت الحقاإلعالميةيعمل حلساب املؤسسة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويُتفق معه على أال 

لقد اعتربت جمموعة الدراسة أن درجة االستقاللية هذه تعد عامال مهما إذا ما قرر جهاز ما أن . مصاحلها

3.خيصص الوسيط كأداة للحفاظ على املسؤولية العامة

مخس أعضاء من الوسطاء الكنديني كانوا إىلالقدمية اليت تشري اإلحصائيةووضعت بدال من 2015حمينة، تتعلق بسنة اإلحصائيةإن هذه *
:content/uploads/ONO-//newsombudsmen.org/wphttp-:  املصدر2005سنة ONOمنظمة وسطاء األخبار إىلمنضمني 

20151.pdf-membership 11:35على 19/06/2015مت االطالع يوم
1Marc-François BERNIER et Hélène Romeyer, Op cit . P8 traduit modifié
2 Ibid. P8 traduit modifié
3 Ibid. P8 traduit modifié

http://newsombudsmen.org/wp-content/uploads/ONO-membership-20151.pdf
http://newsombudsmen.org/wp-content/uploads/ONO-membership-20151.pdf
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عهدة حيمل خالهلا صفة Ombudsmanعلى إذاعة كندا أن متنح وسيطها *Geboاقرتحت جمموعة الدراسة 

ممثل املستمعني واملشاهدين، وأن تلغي أي وظيفة تتعارض مع هذه الصفة، كما أكدت جمموعة الدراسة على 

1. يكون من خارج إذاعة كنداأنضرورة استقاللية املرتشح هلذا املنصب وأنه البد 

إاء إذلنموذج مل تتبع إذاعة كندا هذا ا لى  فون ع ار يش ين  لذ من ا يها  أحد صحفي لى  ار ع تمر اس تمد ب تع نت  كا

لني ألن يستفيدوا بعد ذلك من عقود مع املؤسسةامهامهم، وهؤالء وكتجربة هلذا . الصحفيون كانوا خمّو

لتاريخ الشعيب لكندا حيث بدااالنموذج فإن أحد الوسطاء دافع عن إذاعة كندا عندما تناولت موضوع 

املوضوع منحازا للوحدة الوطنية، فلعوامل تارخيية هناك من سكان الكيبيك من يريد االنفصال عن كندا 

عند التطرق للموضوع اإلذاعةوبالتايل فإن طريقة املعاجلة قادت إىل طرح العديد من التساؤالت حول حياد 

أا تربطها عالقات جيٍّدة مع احلكومة الفيدرالية اصة و Ombudsmanإنشاء مكتب الوسيط وبعد أن مت. خ

فإن من تولوا هذا املنصب كانت مهمتهم التحقيق يف الشكاوى وإعالم مسؤويل املصاحل املستهدفة والشاكني 

الرئيس املدير العام وإطارات إىل

2.األخبار

البد أن يكونوا مستقلني و حمايدين عند مواجهة إذاعة  Ombudsmanالوسيط إن الذين يشغلون منصب 

وعمله Ombudsmanالوسيط إن احلياد واالستقاللية اليت يدافع عنها3.كندا وهو ما يتضمن صعوبات

يؤكد ة بالنسبة للشاكني وهو ما فَ صِ نْ املتعلق بإدراج إجراء لتحليل الشكاوى يرتك االنطباع بأن هذه السريورة مُ 

وحتليل شكاوى املستمعني واملشاهدين، واليت مت إيداعآلية "عندما يقول بأن Ombudsmanالوسيط عليه

*Geboاختصار لـــGroupe d’étude sur le bureau d’ombudsman
1Marc-François BERNIER et Hélène Romeyer, Op cit. P9 traduit modifié
2 Ibid. P9 traduit modifié
3 Ibid. P9 traduit modifié
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بالنسبة لكندا " ، واألكثر دميوقراطية إنصافا، هي األكثر اكتماال، األكثر 1993إدراجها يف إذاعة كندا سنة 

اا حيث اليوجد أ. أو يف أمريكا الشمالية ورمبا يف العامل بأسره ار إط لب  تطا رى  أخ ية  باإلجابةي مؤسسة صحف

يتمتع Ombudsmanاوسيطعلى كل الشكاوى اليت تردها، كما ال متلك أي مؤسسة صحفية أخرى 

Ombudsman R.C ولكن وبالرغم من ذلك فإن حبثا حول ،

كشف أن األخري ينحاز عادة إىل إذاعة كندا عند تقرير مصري الشكاوى اليت Ombudsmanالوسيط قرارات 

1.وهو ما يؤثر على مصداقيته نسبة إىل استقالليته*يُعاجلها سنويا

إن عهدة وسيط إذاعة كندا ال ختوله أي سلطة جزائية، فاألخرية ُترتك للمسريين املسؤولني عن الصحفيني حمل 

Hélèneوهيلني روماير Marc-François Bernierكل من مارك فرانسوا برينيي النزاع، ويف مقابلة أجراها

Romeyerالوسيط معOmbudsmanتقبل القرار "ألنه يعتقد أن ردَّ بأنه ال يبحث عن تلك السلطة

2".إن ذلك جيعلنا نتفادى النزاعات. سيكون أسهل عندما ال تكون هناك سلطة جزائية

كندا بالتحقيق يف شكاوى املواطنني عندما يُقدٍّر هؤالء بأن املسؤولني عن احلصص يقوم الوسيط يف إذاعة

وم قاإلخبارية والقضايا العامة حمل النزاع مل يُقدموا تفسريات وتربيرات متثل إجابات ُمرضية، وهذا النموذج ي

اإلدارةام أمام على مبدأ املسؤولية الصحفية أي أن األشخاص منتجي احلصص البد هلم من حتمل مسؤولي

Ombudsmanالوسيط عن الشكاوى يُقدٍّمها بداية منتجوا احلصص واليتدخل اإلجاباتإن . وأمام اجلمهور

4:وذلك وفق الشكل3.إال يف احلالة اليت يتقدم فيها الشاكي بطلب ملراجعة املضمون

Ombudsmanوتناول فيه صاحب البحث العالقة اجلدلية املتعلقة بوظيفة الوسيط 2005هو حبث أجري حول وسيط إذاعة كندا سنة *

Marc-François BERNIER: واملصدر كامل هو , L’ombudsman de Radio-Canada : protecteur du public ou des

journalistes ?, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2005
1Marc-François BERNIER et Hélène Romeyer, Op cit. P9 traduit modifié
2 Ibid. PP9-10 traduit modifié
3 Ibid.. P10 traduit modifié
4 Ibid P11 traduit modifié
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الشكل مترجم إلى اللغة العربيةالشكل األصلي     

SRCيوضح سيرورة الوساطة من خالل نموذج المساءلة اإلعالمية في إذاعة كندا (2)الشكل رقم

قد يقوم بأحباث معمقة ويعتمد على مراجع متخصصة Ombudsmanالوسيط ولإلجابة عن املشتكني فإن 

1.متعلقة باملواضيع اليت تشكل مادة الربورتاجات املثرية للجدل

إن ما مييز منوذج الوساطة بإذاعة كندا هو املكانة اليت مينحها للصحفي منتج املادة الصحفية حمل اجلدل حيث 

نح فرصة الدفاع  الوسيط جلته للموضوع، وكما سبق اإلشارة إىل ذلك فإن َتدخُّل ن عمله وتربير طريقة معاعُمي

Ombudsman يعترب آخر مرحلة، كما أن مطالبة الصحفي بأن يربر طريقة عمله يف كل مرة وإن كان ذلك

إىل أنه يسمح من جهة بتحسني أداء العمل ،يشكل ضغطا عليه يرتبط بالشكوك حول أسلوبه يف العمل

دائما يف احلسبان،كما يساهم من جهة أخرى يف تقليص املسافة بني الصحفي الصحفي ووضع اجلمهور 

بالوسيطوحيفز النقاش بدال من تعزيز الصور النمطية عن عالقة الصحفي Ombudsmanالوسيط و 

1 Marc-François BERNIER et Hélène Romeyer, Op cit. P11 traduit
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Ombudsman أخالقيات الصحافة والثاين  إطارحيث يعترب األول شخصا غري حريص دائما على العمل يف

.كمتحدث رمسي بإسم أخالقيات العمل الصحفي يُدرسها لزمالئه من الصحفيني

:للوسيطاملرجعية األخالقية

وز على ، RFIتعلق األمر جبريدة لوموند أو بالتلفزيون الفرنسي أو بإذاعة فرنسا الدولية أسواء فإن الوسيط حيَ

هنية الصحيحة، ولكن هذه املواثيق األخالقية ليس هلا الوزن نفسه نص داخلي مرجعي حول السلوكات امل

مليثاقٍ وطٍين أو جملسٍ أعلى للصحافة أو جملسٍ ألخالقيات املهنة كما هو األمر يف سياقات أخرى، ففي كندا 

ام أن يتصلوا بوسيط إذاعة كندا  مك إ عني ب ب املتا إن  أو جملس الصحافة Ombudsman de Radio Canadaف

إن هذا املوقع اخلارجي إن صح التعبري للوسيط يف املثال Radio Canadaكندا إذاعةدون املرور عرب مؤسسة 

1.السابق جيعله غري منحاز بالضرورة إىل الدفاع عن هذه املؤسسة

:خالصة

ط تشري إىل اعتباره نقطة فاصلة خنَُْلصُ من خالل مباحث الفصل السابق إىل أن املعاين املرتبطة بكلمة الوسي

لكنها يف كل األحوال مفهوم حيمل داللة اجيابية تتعلق بالتوفيق وحلقة وصل بينهما يف الوقت ذاتهبني شيئني

Conciliationا تدل على مسات اخلري والفضل خاصة يف معاين اللغة العربية ويف ذلك موالتفاوض والعدل،ك

ترب وظيفة الوساطة ووظيفة العالقات العامة حيث تعبشكل عام، وهو ما يفرق يف التعاريف املؤسساتية بني 

الثانية كآلية للحفاظ على صورة املؤسسة والدفاع عنها وحل األزمات من خالل فتح االتصال مع اجلمهور 

1 Yves AGNÈS, Op cit. Pp 36-39 traduit modifié
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يف الدفاع عن طريف النزاع بشكل عادل اخلارجي للمؤسسة، يف حني تركز األوىل على مبدأي احلياد واملوضوعية

.نازعةاملتفاألطرايضمن حق الطرفني من خالل حل ينبثق عن احلوار بني 

من الفصل هو أن الوساطة اإلعالمية تعرف أشكاال متعددة وخالصة ما ميكن قوله عن املبحثني الثالث والرابع 

Newمن املمارسة على صعيد النماذج، وذلك حسب السياقات فبعض الصحف مثل نيويورك وورلد  York

World والواشنطن بوستWashington Postالواليات املتحدة ولوموندفيLe Monde الفرنسية توظف

، يف حني تعتمد السويد على Médiateurأو وسيط Ombudsmanأمبودمسانوسيطا داخليا يطلق عليه اسم 

صحفي، بينما جند املؤسسات الصحفية اليابانية تستحدث جلانا من الصحفيني ملراقبة جودة اإلعالم، والبعض 

ات الصحفية وتطلق على جمموعات الوساطة هذه تسميات منها يسهر على جودة اإلعالم يف خمتلف الطبع

مثل جلنة مراجعة الصحف أو مكتب مراقبة األخبار، وهو ما يبني أن اختيار التسمية سواء وسيط أو 

أمبودمسان أو حمامي القراء أو جلنة الوساطة أو جمموعة مراقبة املقاالت يعكس مناذج املمارسة السياقية للوساطة 

. الصحفية



ممارسة الوساطة اإلعالميةالبعد الديموقراطي في : الثانيالفصل 

تمهيد

الوساطة وبريد القراء: المبحث األول

الوساطة اإلعالمية والتمثيل الديموقراطي لوسائل اإلعالم:المبحث الثاني

الرهانات األخالقية و المهنية للوساطة اإلعالمية:المبحث الثالث

الرهانات الديموقراطية للتنظيم الذاتي والوساطة : المبحث الرابع

خالصة
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:تمهيد

بتحديد الدور الدميوقراطي الذي يلعبه الوسيط الصحفي واالكراهات اليت تعرتضه يف حماولته لتكريس املبادئ 

ل الضبط الذايت ألخالقيات املهنة الصحفية واليت ىل جانب االهتمام بوسائإيف املمارسة الصحفية الدميوقراطية 

يربز فيها دور جمالس الصحافة ووظيفة الوسيط كأدوات تعيد االعتبار ألخالقيات املهنة واملسؤولية االجتماعية 

" البعد الديوقراطي يف ممارسة الوساطة اإلعالمية"يف املمارسة الصحفية، وعمليًا يتضمن هذا الفصل املوسوم 

الوساطة وبريد القراء، الوساطة اإلعالمية والتمثيل الدميوقراطي لوسائل اإلعالم، : بع حتمل عناوينمباحث أر 

حيث يتناول . الرهانات املهنية واألخالقية للوساطة اإلعالمية، الرهانات الدميوقراطية للتنظيم الذايت والوساطة

فيات معاجلتها، ويتعلق املبحث الثاين باحلديث املبحث األول بريد القراء وطرق استفادة الوسيط من اآلراء وكي

عن دور الصحافة كسلطة رابعة ومسؤوليتها املتعلقة بضمان حق املواطن يف اإلعالم ودور الوسيط املرتبط 

املبحث الثالث يسلط بتحفيز املمارسة الدميوقراطية ضمن ثنائية حرية الصحافة وحق املواطن يف اإلعالم،

أما املبحث الرابع فُيقارن بني دور الوسيط ودور جمالس الصحافة  ين واألخالقي،هاملالضوء على وضع الوسيط 

كأدوات للتنظيم الذايت للممارسة اإلعالمية مع حتليل حدود هذه األدوات فيما يتعلق بتكريس ممارسة أخالقية 

. ملهنة الصحافة

الوساطة وبريد القراء: المبحث األول

يف نص قدَّمته للفوروم الكندي للوسطاء يف السادس من ديسمرب Isabelle Fortierتقول ايزابيل فورتيي 

أن يلعب عدة أدوار ُيساهم بفضلها يف Ombudsmanالوسيط أقرتح أن يكون بإستطاعة :"مايلي2006

تكون أوال يف إطار نظام الطعون حيث : احلفاظ على القيم الدميوقراطية يف ثالث جماالت مرتابطة فيما بينها
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واإلدارةثانيا يف إطار نظام النزاهة حيث تكون أخالقيات احلكومة . قيم العدالة، املساواة، واإلنصاف مهيمنة

ْن تأثري الشفافية يف جعل احلكومة مسؤولة، . العمومية أساسية ُم وأخريا يف إطار نظام املسؤولية حيث َيْك

املواطنني والدولة من خالل تسهيل مشاركتهم، بالنسبة هلذه األدوار فإن األمبودمسان يتصرف كوسيط بني

"1

:ويُوضح ذلك الشكل التايل

الشكل مترجم األصليالشكل

2في عملية إشراك المواطن في الحياة السياسية واإلدارةالديموقراطييوضح دور الوسيط (1)الشكل رقم 

Isabelle Fortier لوظيفة الوسيط الدميوقراطية ورغم اإلجرائيمتثل البعد

يف جمال ذكرا العمليات اليت إسقاط، فإن اإلدارةتتحدث عن الوسيط بني املواطن واحلكومة يف جمال اأ

وإيصالرأيه إبداءخاص يتيح للجميع نظامأوال:الوساطة اإلعالمية جيعلنا نتحدث عن عمليات ثالث

1 Isabelle Fortier les multiples rôles de l’ombudsman dans la promotion des valeurs
démocratiques :évolution et nouvelles priorités pour le protecteur du citoyen du Québec 2000-2006
texte soumis au forum canadien des ombudsman le 30 décembre 2006, fichier pdf Url :
http://www.ombudsmanforum.ca/fr/wp-content/uploads/2011/07/isabelle_fortier_democratic_values_f.pdf

Consulté le 26/12/2014 a 9h53. p2 traduit modifié

2 Ibid. p3 traduit

http://www.ombudsmanforum.ca/fr/wp-content/uploads/2011/07/isabelle_fortier_democratic_values_f.pdf
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لكل الشكاوى وردود األفعال اليت ترد من قبل املواطنني إىل ةمعاجلة متكافئثانيا ،اإلعالميالوسيط إىلشكواه 

ثالثا أن يكتب الوسيط مقاله الدوري حول األخطاء اليت ترتكبها ،على النزاهةةقائماملؤسسات اإلعالمية

اجتاه اإلعالميةمؤسسته اإلعالمية مهما كانت الشكوى حادة ضمانا للمصداقية والشفافية ومسؤولية املؤسسة

Robertوهنا يذكر روبري سويل.مجهورها واجتاه ما تكتبه SOLE وسيط جريدة لوموندLe Monde يف مقاله

Yvesأنه مل يتمكن رفقة زميله إيف مارك أشنبومبنظرة القراء Marc AJCHENBAUM سوى من نشر

ورغم أنه قدم بعض التربيرات املتعلقة مثال بضيق الوقت وتأجيله لنشر بعض جزء صغري فقط من بريد القراء

مل جيدوا و راسلوهالذينره للقراء وكلقدم سويل اعتذافقد الردود لظنه أنه سيتمكن من نشرها يف وقت الحق 

1جوابا ألن الربيد الذي مل يُنشر كان على حد قوله يف كثري من األحيان األكثر أمهية

:وأهداف الوساطةيد القراءبر 

إن أحد أهداف الوساطة الصحفية هو أن ختصص للجمهور موقعا حمددا لينشر آرائه ومالحظاته وانتقاداته 

واستحدث منصب الوسيط نابع أيضا من رغبة املؤسسات اإلعالمية يف معرفة تصور اجلمهور عن طريقة 

للحالة العربية فإن الدكتور نصر الدين وبالنسبة.عملها وتقييمه لدورها ومعرفة خصائص ومسات هذا األخري

هل تعرف وسائل اإلعالم يف الدول العربية ملن توجه رسالتها اإلعالمية و الثقافية؟ : لعياضي يطرح السؤال

علم االجتماع، علم : قا من الباحثني يف خمتلف جماالت العلوم اإلنسانيةاإلعالمية يف الغرب اليت متلك فري

النفس، وعلم اإلعالم يرصدون التغريات اليت تطرأ على اجلمهور ويتخذون منها قاعدة للعمل والتخطيط 

2.بريد القراءهوربط املؤسسة اإلعالمية العربية جبمهورها يمااإلعالمي ولكنه يستدرك بالقول أن 

بتصرف119ص 12008العددطاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع،،جملة فكر وجمتمعآمال عمريات، . ، تربنظرة القراءروبري سول، 1
-109صص .2004الكتاب اجلامعي، ، اإلمارات العربية املتحدة، دار 1،طظالل وأضواء:وسائل اإلعالم والمجتمعنصر الدين لعياضي،2

بتصرف110
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حمتوى يكتبه قراؤها تطرح العديد من التساؤالت حول اليت ختصصها املؤسسة الصحفية لنشرهذه املساحةإن 

ية كل هذا دون إمهال العنصر املتعلق باإلضافة إىل الدور الذي ميكن أن يلعبه الوسيط ضمن هذه الوضع

. خبصوصيات االنرتنيت وجوانبها التفاعلية املؤثرة يف منط التفاعل وشكل بريد القراء على الويب

:الطابع الذايت لربيد القراء

ينقل الدكتور نصر الدين لعياضي رأي علماء االجتماع الذي يعترب بأن العالقة بني الصحيفة وقرائها ليست 

الصحف عندما ُيالحظ قارئ أن صحيفته صحيفته وبأنه ميتلكها وهذا ما يُقرأ يف املراسالت اليت ترد إىل

كما أن القارئ نفسه قد يُدافع عن "  إنين ال أريد أن يُكتب يف صحيفيت كذا وكذا"نشرت مادة مل ترقه فريد 
إن هذا الوضع حيدث حالة من الالتوازن يف 1

الصحفية تؤثر سلبا على النظرة العامة اليت تشمل  اجلوانب املوضوعية والواقعية عالقة اجلمهور باملؤسسة

واألخالقية للعمل الصحفي فمعطيات الواقع ومالحظات اجلمهور قد تدفع الصحفيني حنو جتنب تناول بعض 

رغباته الذاتية املوضوعات وإبراز أخرى والتنازل عن بعض االلتزامات األخالقية لنيل رضا اجلمهور واالستجابة ل

ضف إىل ذلك أن بعض .غري أن هذه احلالة تضعف من مصداقية الصحيفة وتؤثر على األداء اإلعالمي

البحوث العلمية اليت أجريت على بعض الصحف يف الغرب تؤكد أن العديد من القراء يتوجهون مباشرة إىل 

الصحيفة والسبب يعود إىل أن هذا الربيد مطالعة رسائل القراء بعد إلقاء نظرة خاطفة على الصفحة األوىل من

ويف اعتقادنا فإن هذا النمط من القراءة جيعل 2.يكتبه أمثال القارئ وهم أقرب إليه من الصحفيني احملرتفني

بتصرف110ص مرجع سابق، ظالل وأضواء،:وسائل اإلعالم والمجتمعنصر الدين لعياضي،1
بتصرف111ص املرجع نفسه 2
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القراء اآلخرين واالنغماس يف رأي األغلبية كما تذكر آراءبعض أفراد اجلمهور يتبنون مواقف جاهزة تعرب عنها 

ل نيومان يف نظرية لولب الصمت، وسواء اندمج القارئ أو ال ضمن الرأي الغالب فإن ذلك الباحثة نوي

اهتمامه بآراء القراء اآلخرين جيعله يشكل رأيا عن رأي ويرد برسالة عن رسالة ويف الفضاء االلكرتوين للويب 

أفراد اجلمهور يف خمتلف فإن هذا يظهر من خالل التعليق على التعليق واحلوارات التفاعلية اليت تنشأ بني 2.0

منصات الويب التفاعلي ومنها فورومات الصحف ومنابر احلوار والدردشة فيها واملهم يف هذه الوضعية هو أن 

القارئ للمادة اإلعالمية سواء ورقيا أو الكرتونيا قد يبتعد عن تقدمي رؤيته اخلاصة ونظرته الناقدة املوضوعية 

الوسيط إعادة التوازن إىل عالقة اجلمهور مع الصحفية من خالل إبراز للعمل اإلعالمي ويقع هنا على عاتق

اجلوانب األخالقية ومتطلبات العمل اإلعالمي واالهتمام أكثر بانتقاء الرسائل والشكاوى األكثر موضوعية 

.واليت ميكن ملعاجلتها أن تقدم حلوال تعزز من األداء اإلعالمي

: بريد القراء بني الرقابة واالستغالل

يقول الدكتور نصر الدين لعياضي بأن بعض البحوث امليدانية القليلة اليت أجريت على الصحف يف بعض 

الدول العربية قد أظهرت أن بريد القراء خيضع ملقص الرقيب والسبب هو أن أراء اجلمهور قد ال تكون دائما 

السياسة التحريرية اليت تنتهجها املؤسسة مطابقة للسياسة التحريرية للصحيفة فأفراده ال ميلكون أية خلفية عن 

اإلعالمية وبغض النظر عن بعض الدواعي املوضوعية لعدم نشر الرسائل كأن يتجاوز عددها الصفحات 

املخصصة للنشر فإن أسبابا أخرى تكون غري موضوعية كأن ال تتوافق الرسالة مع السياسة التحريرية للصحيفة 

اء وتصنيفه كعقوبة على أحد الصحفيني فيتصرف مبزاجه ينشر رسالة ومينع أو أن تسلط مهمة قراءة بريد القر 

1.أخرى

بتصرف112-111صص مرجع سابق، ظالل وأضواء،:وسائل اإلعالم والمجتمعنصر الدين لعياضي،1
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وبالنسبة للفضاء التفاعلي على االنرتنيت الذي يتجاوز املشاكل املرتبطة مبساحة النشر فإن الرقابة تكون تقنية 

يع ما ينشر وما ال ينشر  عن طريق أنظمة االنتقاء اليت تسمح باالختيار من بني التعليقات اليت ترد عن املواض

كما أن الرسائل الواردة عرب الربيد تصنف بشكل أكثر كالسيكية، من هنا فإن اإلشراف على تلقي الرسائل 

البد أن يكون من قبل الوسيط إذ ال جيب االستخفاف بربيد القراء وما قد حيمله من معطيات مفيدة تساعد 

ابقا أن الوسيط البد من أن يقوم بعملية انتقائية للرسائل على رفع مستوى األداء اإلعالمي، ولقد ذكرنا س

ولكن ذلك البد أن يرتبط بدواعي أخالقية وموضوعية جتسد عدم احنيازه للسياسة التحريرية أو رغبات 

السياق يقول الدكتور نصر الدين لعياضي بأن أشكاال من التحريف قد تطال بريد ويف هذا.اجلمهور الذاتية

عن غايته األساسية كأن تستغله صحيفة لطرح األفكار واآلراء اليت ال جترؤا على تبنيها أو ختشى القراء وتبعده

ية بادرت عرب بريد القراء إىل األحداث الصادرة باللغة الفرنس-توصلت من خالله إىل أن أسبوعية اجلزائر

املطالبة بالتعددية السياسية، وحبل حزب جبهة التحرير الوطين، وبيع املؤسسات للقطاع العام وإلغاء الطب 

بني أسلوب املقاالت الصحفية اليت تنشرها الصحيفة " للتطابق العجيب"

1.وأسلوب رسائل بريد القراء فيها

تها يف الرتويج بدو جليا من هنا حرص بعض املؤسسات اإلعالمية على احملافظة على سياستها التحريرية ورغيب

دور الوسيط وكذا الدور الذي يلعبه و ألفكارها إال أن هناك حدودا فاصلة بني دور الصحفي وهيئة التحرير

ام ع يق تعل اء و لقر ئل ا من رسا يد  يستف قد  مي  عال اإل يط  لوس حىت وإن مل يكن - لى املوقع إال أنهاجلمهور، فا

يكتب ركنا خاصا وخيتلف متاما عن ركن بريد القراء ويعترب ركنا مستقال لذلك فإن الوضع العادي -ذلك إلزاميا

هو وجود ركن خاص بربيد القراء منفصل عن الكتابات الصحفية للمحررين احملرتفني، وركن آخر خاص

بتصرف113ص مرجع سابق، ظالل وأضواء،:اإلعالم والمجتمعوسائل نصر الدين لعياضي،1
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يستغل هذا الركن من قبل الصحفيني أو حىت الوسيط وإن اعترب ممثال بالوسيط ميثل البعد األخالقي دون أن

.ومتحدثا باسم القراء

إن من بني النتائج اليت توصلت إليها الطالبة من خالل حبثها أيضا هو أن أحد العاملني يف مؤسسة وطنية 

التعسف يف جزائرية قد تعرض للفصل من عمله بعد أن بعث برسالة إىل إحدى الصحف يشتكي فيها من

1.استخدام السلطة وسوء التسيري وإهدار املال العام الذي تعاين منه مؤسسته وهذا رغم أن رسالته مل تُنشر

إىل الصحيفة و عندما نربط ذلك دُ رِ إن هذه احلالة حتيلنا للحديث عن مبدأ احملافظة على سرية املعلومات اليت تَ 

مبهام الوسيط فإن األخري مطالب بالتكتم عن التفاصيل الشخصية ويعترب مبدأ السرية عامال مساعدا يف فاعلية 

سريورة الوساطة كما أن الوسيط يتحدث بصفة عامة عن مالحظات اجلمهور وعن األداء اإلعالمي وعن 

.املطلوب من الصحفيني

:اء عرب األنرتنيتخصوصيات بريد القر 

يصفه الدكتور نصر الدين لعياضي بالربيد التفاعلي والذي مسح لبعض مواقع الصحف أن تستقطب عددا من 

نه يشكل رد فعل سريع على ما تنشره أاملتصلني يتجاوز حدود توزيعها اجلغرايف يف نسختها الورقية، كما 

هذا النوع من بريد القراء الذي يعتمد على الربيد 

2:االلكرتوين يطرح قضايا وصعوبات لدى استخدامه يف الصحف العربية منها

بتصرف114-113صص مرجع سابق،ظالل وأضواء،:وسائل اإلعالم والمجتمعنصر الدين لعياضي،1
بتصرف117-115املرجع نفسه صص 2
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أن عملية االطالع على بريد القراء هو من مسؤولية الفنيني الذين يقومون بإدخال األخبار واملقاالت - 

التحرير الصحفي واحملررون ال ميلكون الوقت ورمبا إىل املوقع، وهؤالء ال ميلكون بالضرورة خلفية عن 

.

ملميزة اومواقع تغيب فيها التفاعلية واملبادئ PDFبعض الصحف ال متلك طبعات الكرتونية بل نسخ - 

Hypertextللكتابة الصحفية االلكرتونية اليت تعتمد على النص املتشعب 

توقيع بعض الصحفيني بأمسائهم إىل جانب ذكر بريدهم االلكرتوين جيعل بريد القراء يتخذ طابعا - 

. شخصيا يقل فيه االستخدام املرتبط بالوصول إىل هدف الرفع من أداء املؤسسة اإلعالمية

لتحليل إن بريد القراء االلكرتوين يتضمن إمجاال إطراءا للصحفي أو عتاب والقليل منه مدفوع برغبة ا- 

ويثري النقاش حول املوضوع الذي نشرته الصحيفة

بعض القراء يستعملون أمساءا مستعارة ويتقمصون شخصيات غري حقيقية ما يطرح تساؤالت حول - 

.

أن الربيد يستغل من باب الفخفخة والتظاهر مبواكبة الصحيفة للتطور التكنولوجي- 

إىل  خلق منابر االنرتنيتتوجه القراء املدمنني على مطلعة الصحف الورقية اليت أنشأت موقعا على - 

اصة م ينشرون فيها آرائهم وأفكارهم بدال من اإلقبال على النقاش ضمن الفضاءات التفاعلية  خ

. اليت ختصصها هذه الصحف

إليهاهذه الصعوبات اليت يشري إن

تيؤطر طرق االستفادة من بريد القراء، حيث يتكفل مبراقبة التصنيف ال

اول دائما املوازنة بني اآلراء املختلفةحالص خدمة فيني حول الرسائل اليت تردهم عرب بريدهم الشخصي وحيُ

اإلعالمياألداءلغرض حتسني 
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وطبعا هذا يفرض يف سياق التعامل مع تكنولوجيا الويب التفاعلي أن ميلك الوسيط بعض املؤهالت التقنية 

.   اليت متكنه بسهولة من أدائه لدوره الكرتونيا 

الوساطة اإلعالمية والتمثيل الديموقراطي لوسائل اإلعالم:يالمبحث الثان

، ألمهية الدور الذي تلعبه يف تشكيل وتوجيه الرأي )الصحافة(اإلعالمأطلق مصطلح السلطة على وسائل 

. العام االجتماعي، وكوسيط فعَّال بني احلكومة واملواطنني

Thomas Carlyle(1881-1795)القرن التاسع عشر إذ استخدمه املؤرخ االسكتلندي توماس كار ليل

كتعبري عن تنامي دور الصحافة يف تلك الفرتة واعتباره للكتاب واملراسلني الصحفيني فئة اجتماعية رابعة ذات 

.د ذلك إىل كل وسائل اإلعالمسلطة ُتضاف إىل سلطة رجال الدين والنبالء والعوام، مث انسحب املفهوم بع

مساه سلطة رابعة، هو سياق زمين مستمر ميكن أن يستوعب املزيد من أإن السياق الذي عرب فيه كارليل عما 

وهنا فإن األستاذ شريف درويش اللبان 1.السلطات االجتماعية املتنامية مع التطور املذهل يف تقنيات االتصال

Internetة االنرتنيت ننا نعيش عصر دميقراطيحييل إىل أ Democracy من خالل تقدمي إمكانات وقدرات

جديدة للجمهور تساعده يف إنتاج واكتساب املعلومة وتداوهلا، وتسجيل اآلراء، عالوة على املشاركة املباشرة 

ل يف صنع السياسة العامة، وهو ما دفع عديدًا من املنظمات واألفراد إىل تبين هذا البديل اجلديد من وسائ

ويعرض 2.

Miègeبرنارد مياج  Bernard والوسطاء االستمرارية والتطورات اطة، الوساإلعالميف مقال موسوم وسائل ،

médias, médiations, médiateurs continuités et mutations فكرة قدمها بول بوpaul BEAUD

حنن نعيش أكثر من أي وقت مضى يف جمتمع الوساطة حيث الفاعلون :"حيث قال1985يف مقال له سنة 

179ص ،2011للنشر والتوزيع، ، األردن، دار وائل 1،طاإلعالم الجديد والصحافة االلكترونيةعبد الرزاق حممد الدليمي، 1
، القاهرة، دار العامل العريب، سلسلة اجتاهات 1،طمداخالت في اإلعالم البديل والنشر االلكتروني على االنترنيتشريف درويش اللبان، 2

60ص 2011حديثة يف اإلعالم، 
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، بث، أو ترمجة يف املمارسة بإنتاجنشاطهم رتبطالرئيسيون ليسوا فقط حمرتيف اإلعالم وإمنا كل الذين ي

1"االجتماعية للتمثالت واملعارف املعيارية 

ويبدو بالنسبة إلينا أن هذه األدوات اجلديدة التشاركية والتفاعلية اليت أصبحت متاحة للجمهور مسحت له 

، كما جعلت املؤسسات املختلفة من جهة أخرى أكثر حرصا على معرفة رأيه من وإظهارهمن جهة بإبداء رأيه 

يُقدمها اجلمهور تكون مفيدة يف حتديد طرق عمل هذه املؤسسات ومنها مؤسسات منطلق أن املعلومة اليت

ثل سريورة إجرائية ومنهجية للتعامل مع ردود أفعال  اإلعالم، وضمن هذه العالقة فإن عملية الوساطة ُمت

ا مؤسسات واالستفادة منها يف حتسني األداء املؤسسايتاجلماهري

.  اإلعالم

إن قوة الصحافة احلقيقية تظهر يف حمكمة الرأي العام وبدون .اآلخرين التنفيذي والتشريعي والقضائي
الصحفيون يتولون "فمن هنا فان الصحفيني حيملون على عاتقهم مهمة خاصة 2.تضيع هذه القوة.مصداقية

على هذا األساس فان اخلطاب اإلعالمي حيمل خصوصية 3"دائما املهمة املدنية، يشكلون وميثلون الرأي العام
كالم أو اخلطاب، خطاب الشخص الذي يتحدث بامسه اخلاص ويتحمل الهناك نوعان من متثيلية إذ إن 

وله عهدة يكون مبوجبها ، املتحدث باسما وفرديا مسؤولية كالمه، وهناك خطاب شخصي وهو خطاب ختُ
يف الفضاء إنتاجهإن النوع األول من اخلطاب يتم . لد بأكملهباملتحدث ممثال لشخص آخر مؤسسة أو 

1BEAUD P. (1985),  Médias, médiations et médiateurs dans la société industrielle, Thèse de doctorat de
Lettres et Sciences Humaines (Sciences de l’Information), Université de Grenoble 3, tome 1

نقال عن 

Miège Bernard, « Médias, médiations et médiateurs, continuités et mutations », Réseaux, 2008/2 n°
148-149, p120

55ص 2008، القاهرة، دار الفكر والفن،1، طالتفاعلياإلعالمحسنني شفيق،2
3 Marc-François Bernier et Hélène Romeyer Op cit. P3 traduit modifié
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يتم إنتاجه يف الفضاء العمومي املتحدث باسماخلاص إذ حيمل طابعا شخصيا وفرديا يف حني أن خطاب 
.وهذه هي الوساطة

إن اكتشاف الوساطة يف االتصال هو يف الوقت نفسه اكتشاف للفضاء العمومي، والفضاء السياسي، 

فاكتشاف الوساطة عاصر اكتشاف، أنه ضمن ظروف ووضعيات اتصالية خاصة، ال يوجد كالم فردي ولكن 

ثل البعد املؤسسايت للعالقاتبشكل عام فإن اجلان. فقط كالم مؤسسايت وهو يُشري . االجتماعيةب السياسي ُمي

1.إىل احلقل الذي ال يضم عالقات فردية بل فقط عالقات مؤسساتية ُمهيكلة من قبل الوساطات

إن هذا التحليل ُيساعدنا يف فهم العالقة اليت تربط وسائل اإلعالم باجلمهور، خاصة مع إدراج البعد السياسي 

هي مؤسسات هلا طبيعة عملها اخلاصة فهي تُنتج حمتويات وفق سياسات حتريرية اإلعالموسائل وهنا فإن

اإلدارية اليت حتاول اإلجراءاتُمتباينة من عنوان آلخر ومن قناة ألخرى ويتعامل الصحفي داخل املؤسسة مع 

ثل اإلعالميةتضمن دائما عدم اخلروج عن اخلط االفتتاحي للمؤسسة أن وجهة نظرها للعامل وحميطها، اليت ُمت

املواطنني وهنا فإن إىل

أنإىلللمواطن حقا يف إعالم حيرتم معايري خاصة كاملوضوعية، واحلياد، والنقل الكامل للخرب وغريها إضافة 

وهنا فإن دور الوسيط املتعلق والتفاعل معه اإلعالميمعىن املواطن حيمل داللة املشاركة أي املسامهة يف النشاط 

وتكريس مبدأ احلوار بينه وبني املؤسسة اإلعالمع مالحظات وانتقادات وشكاوى اجلمهور لضمان حقه يف بتتب

ثل أهم أشكال الوساطة اإلعالمية . ثا باسم املواطنني داخل املؤسسة اإلعالميةحيث يعد الوسيط متحدُمي

pourقرطيةو ولنكون أكثر وضوحا فان دور الصحفي كوسيط هو أن يكون عميال للدمي la démocratie

Agent يف حني يأخذ املواطن دور املدافع عن املكتسبات الدميوقراطية ،protecteur de la démocratie

1 Bernard Lamizet, les lieux de la communication, France, éd. MARDAGA, coll. Philosophie et langage,
1992. P184 traduit modifié
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بعملية التوفيق بني األطروحات اإلعالمية للصحفي واملدنية Médiateurوداخل هذا املثلث يقوم الوسيط 

.للمواطن يف سياق احرتام املبادئ الدميوقراطية اليت تتسق مع أخالقيات املهنة الصحفية

الديموقراطيةدور الوسيط في العملية يوضح العالقة بين الصحفي، المواطن و (2)رقم شكل
*
Patrick PÉPIN مستوحى من مقال لباتريك بيبان

من خالل التفسريات السابقة واستنادا إىل الشكل فإن عالقة البعد الدميوقراطي يف تفاعل املواطن مع 
:ضمن عناصر املثلثتتحدد الصحافة 

:املواطن : أوال

وذلك من خالل مطالبته بتكريس القيم الدميوقراطية يف اإلعالم كاحلق يف االتصال، واحلق يف املشاركة، حرية 
إخل... التعبري، احلق يف إعالم كامل وموضوعي، احلق يف احرتام احلياة اخلاصة

:الصحفي: ثانيا

اهة واحلياد، املوضوعية والدقة يف نقل املعلومة، من خالل البناء األخالقي الذي يعكس القيم الدميوقراطية كالنز 
وغريها..نقل اآلراء املختلفة، إعادة النظر يف املعلومة

: أنظر*
Patrick PÉPIN, Vertus, faiblesses et ambiguïtés de la médiation de presse, Les Cahiers du journalisme no
18 – Printemps 2008. P13.

الدیموقراطیة

الصحفي المواطن

الوسیط
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: الوسيط:ثالثا

ويتعلق دوره بالعمل من أجل دمقرطة املعلومة اخلربية أي ضمان عدم جتاوز احلقيقة والوقائع لصاحل السياسة 
ميع املواطنني، ضمان احرتام املعايري األخالقية ملهنة الصحافة احلرص على إعالم كامل وموضوعي جلالتحريرية،

اليت تعكس القيم الدميوقراطية حيث متثل األخرية بالنسبة للمواطن والصحفي والوسيط اإلطار املرجعي الذي 
.تتم فيه عملية الوساطة واحملدد للحقوق والواجبات واملسؤوليات بشكل عام

تموقع يف مكان املدافع عن الدميوقراطية ولعل اعتبار الوسيط اإلعالمي لقد قلنا سابقا أن املواطن ي
ممثال للمواطن من جهة وحامال لعبء جتسيد أخالقيات املهنة الصحفية من جهة أخرى جيعله حتت ضغط 

ُن يف : مسؤولية مزدوجة  ُم متثيل املواطن واحرتام أخالقيات مهنة الصحافة، وإذا كان حل هذه املعادلة َيْك
سيد القيم الدميوقراطية كإطار مرجعي يكفل التوافق بني ما يطلبه املواطن من الصحافة و بني متطلبات جت

.فإن وضعية الوسيط داخل املؤسسة الصحفية تؤثر على عالقة التكافؤ داخل هذه املعادلةالعمل الصحفي 

:املسؤولية الدميوقراطيةالوسيط الصحفي و 

إن وظيفة الوسيط 
لوسائل اإلعالم، وهي غري حمددة بشكل واضح ألن املهنة يف تغري مستمر فهي متارس بشكل صارم، فوضوي، 

ارس جترييب، وإبداعي يف الوقت نفسه وهناك العديد من األسئلة اليت ُتطرح عن الوسيط الصحفي فهل ميُ 
األخري مهنة أم أنه يُؤدي وظيفة؟ من هو الوسيط الصحفي فيما تكمن فائدته؟ هل هو ممثل املواطن يف 
ِثل فقط ضمري الصحافة  مؤسسته اإلعالمية أم أنه الناطق الرمسي باسم فرق التحرير لدى اجلمهور؟ أم انه ُمي

1

افظ على مسافة متساوية بني : عن السؤالاإلجابةولعل من الصعوبات األوىل اليت يواجهها الوسيط هي  هل حيُ

2اجلمهور واحملررين؟

1 Patrick PÉPIN, Vertus, faiblesses et ambiguïtés de la médiation de presse, Les Cahiers du journalisme n
o 18 – Printemps 2008 p12 traduit modifié
2 Ibid. P 13 traduit
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الدميوقراطية، الصحفي، واملواطن وقد يقرتب : متغري حمددإىلإن الوسيط يقع يف مركز مثلث ترمز كل قمة فيه 

أنوفقا للظروف فمن الواجب عليه أن حيرص بشكل دائم على أو يبتعد الوسيط من أحد هذه املتغريات 

يعمل على نقل صوت اجلمهور إىل فرق التحرير كما عليه أن يشرح ويُكرر شرحه للجمهور ويوضح له أفضلية 

يُكرس أنوعلى الوسيط أيضا ،صحفي حمرتفإنتاجكانت من إذاتكون ذات مصداقية إال املعلومة اليت ال

افظ على قوته وفائدته الوعي لدى الصحف يني واجلمهور بأن  ما جيمعهما هو الدميوقراطية، والوسيط لن حيُ

عن تساؤلني اإلجابةعاجل الشكاوى اليت تصله ضمن هذا املنظور، وهي زاوية ترتمجها إذااالجتماعية إال 

:رئيسيني

على الرفع من اجلودة الصحفية؟الهل هذه الشكوى تعمل على إحراز تقدم دميوقراطي؟ وهل تعمل أم

قد يعود األمر -ىل اجلمهورإوالتفاعل مع املستمعني واملشاهدين دليل أن وسائل اإلعالم تريد دائما أن تستمع 

رغبتها يف معرفة تصوراته عن الوسيلة،وما يرغب فيه لالستفادة من ذلك بالطريقة اليت إىلهنا بشكل أساس 

ولكن ما يـَُعُد تغريا جوهريًا بشكل أساس هو االهتمام بالتعبري - تراها مناسبة وتتوافق مع سياستها التحريرية

ن يُنقل هذا التعبري عرب الوسيلة النقدي الذي يُقدمه املواطن عن اإلنتاج وفق سياسة حتريرية معينة، واحلق يف أ

1.إن العمل على إعطاء قيمة هلذا النقد وقبوله يُعد مؤشرا واضحا للتقدم الدميوقراطي، اإلعالمية املنتقدة

إن النقطة الثانية تتعلق باحلصول على اهتمام صادق من طرف احملررين ومنتجي السياسات التحريرية مبا يقوله 

2.وان كانت ختتلف عن التقاليد الثابتة لدى احملرريناجلمهور وبوجهة نظره، حىت

1 Patrick PÉPIN, Op cit. Pp 13- 14 traduit modifié
2 Ibid. P14 traduit
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أما النقطة الثالثة فتتعلق برهان الوساطة وهو أن يتم حتويل تعبري اجلمهور إىل مادة ُمصاغة بشكل جيد فكريا 

فالوساطة اليت ال تغري يف السلوك الصحفي والتحريري ،املمارسات االفتتاحيةطويربشكل يسمح بت*وصحفيا

واجلمهور الذي ال ُيالحظ تغيريا على هذه املستويات رغم أن مطالبه مشروعة سيفقد الثقة يف ،مآهلا اإلخفاق

1.الوساطة وحىت يف وسيلته اإلعالمية املرجعية

إن احرتام بعض احلدود الفاصلة هو الذي يسمح للوساطة بأن تربز ف

" خدمة للزبائن"فالوساطة ليست 

بالوسيط فهو يرفع مكانته إىل درجة املواطن، وهذا األخري له خطاب خاص ومطالب تتعلق بالكيفية اليت 

كس ا وسائل اإلعالم ع وهنا فإن املواطن من حقه أن يوجه أسئلته إىل من ائتمنهم على مهمة سرد . الواقعت

2.الوقائع

3:من هذا املنطلق فإن جماالت ممارسة الوساطة تصبح أكثر تناسقا، وحتديدا من حيث العدد

•

• :

واملواطن

La charteاال الثالث خاص بأخالقيات املهنة أو امليثاق التحريري للوسيلة اإلعالمية •

éditoriale du média وتُعد هذه النقطة حمورية بالنسبة إىل االختيار الذي يقوم به املواطن ملتابعة

عليه فالوسيط مطالب بتسجيل أي تـََعٍد يكتشفه اجلمهورو وسيلة إعالمية ما، 

البعد الصحفي فيتمثل يف اأم،املعريفيتعلق األمر هنا بالكتابات العلمية الناجتة عن الدراسات األكادميية حول موضوع الوساطة فيما خيص البعد *
اإلعالميةالتقارير ومواثيق أخالقيات املهنة ومالحظات الوسيط وغريها من الوثائق اليت تعترب دليال ملمارسة املهنة يف املؤسسة 

1 Patrick PÉPIN, Op cit p14 traduit modifié
2 Ibid p14 traduit modifié
3 Ibid p15 traduit modifié
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اال الرابع فله عالقة باجلانب الشكلي وطريقة العرض اإلعالمي أو جودة اللغة، • ا  كن إذأم ُمي
. مة أو اخلرب غري مفهومللكلمات أن جتعل املعلو 

املسؤولية الدميوقراطية للوسيط تبعا لطريقة تفاعله مع الضغوط االجتماعية و املهنية ومدى حرصه على 

ور الوسيط املتعلق بدمقرطة املعلومة يتعلق مبكانته داخل أن دإىلأخالقيات املهنة الصحفية وهو ما حييل 

مارسة الوساطة واليت نفصلها يف املبحث املوايللرهانات األخالقية واملهنية ملاملؤسسة اإلعالمية ومبختلف ا

الرهانات األخالقية و المهنية للوساطة اإلعالمية:مبحث الثالثال

:الرهانات األخالقية-1

:املصداقية1- 1

، لنفسها عموما قد يبدو الوسيط بالنسبة للجمهور كشيء من الرتف الذي توفره وسائل اإلعالم املرجعية

ا ُيالحظون غياب ترمجٍة لتلك املطالب يف احملتويات يتوجهون حنو التشكيك يف مصداقية ممارسة الوساطة عندم

هل تتمتع بالمصداقية؟ بشكل عام إن السؤال الذي يُطرح على الوسيط هو . اليت تعرضها الوسيلة اإلعالمية

هل تتمتع : وهو سؤال يُطرح بصيغ خمتلفة من طرف املواطن والصحفي، فاملواطن يطرح السؤال بصيغة

ر على جعل اآلخرين يتبعون رأيك رغم أنك تشاطرين وجهة نظري؟ أما الصحفي باملصداقية وأنت غري قاد

هل تتمتع باملصداقية وأنت مل ُتشارك يف صناعة املعلومة وصياغتها يف شكلها : واحملرر فيطرح السؤال بصيغة

جدلية العالقة بني الوسيط وحمرري القوالب الفنية للمعلومة الصحفية، إىلإن هذا السؤال حييلنا 1؟النهائي

1 Patrick PÉPIN, Op cit p 16 traduit modifié
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فالوسيط حبكم وظيفته ال يقوم إال بتحليل أو معاجلة االنتقادات والشكاوى اليت تتعلق باإلنتاج اإلعالمي 

لزمالئه من الصحفيني، فهو ال يقف بأي حال من األحوال موقف احلكم أو املدافع عن إنتاجه الصحفي 

ذلك بشيء من إىلوسنأيت (شخصي، هذا إن انطلقنا من مبدأ أن الوسيط البد أن يكون صحفيا ال

)التفصيل

.اليت يقوم فيها مبهام الوساطةما يستلزم منطقيا أن يكون الوسيط من بني الصحفيني العاملني بنفس املؤسسة 

هل يتوجب على الوسيط أن يكون صحفيا؟ وبالنسبة : إن سؤال احملرر والصحفي يقودنا حنو سؤال آخر

إن . للجواب فهو نعم، فمنطقياً قد ال يكون كالم الوسيط ذا تأثري ومقبوال عند الصحفيني إال إذا كان زميال

إشكالية حتديد إجابة عن السؤال األول تتوافق مع فرضية أن اجلهور هذه اإلجابة تُعيدنا إىل نقطة البداية و 

1.الصحفي لن يتوقف عن الدفاع عن زمالئه احملررين- سيتخيل دائما أن الوسيط

بالنسبة لفرنسا فإن طبيعة وظيفة الوسيط الصحفي ليس هلا طابع سلطوي، فالوسيط ُيالحظ، ينصح، ولكنه 

بدو الوساطة إذًا وظيفة حمدودة من حيث من حيث املمارسة، ولكن ويف ت،بأي حال من األحوال" ال يلزم"

الوقت ذاته فإن طبيعتها هذه هي اليت ستسمح هلا باالنتشار عرب وسائل اإلعالم كوظيفة هدفها الرئيسي 

2.املالحظة واإلقناع

:، إشكالية الشرعيةاإلعالميالوسيط 2- 1

Noelيف فرنسا كان الصحفي نويل كوبان  Copin من األوائل الذين اقرتحوا تعريفا للوسيط عندما كان بإذاعة

أما باتريك ،وقد أطلق عليه وصف سفري اجلمهورRadio France Internationale(RFI)فرنسا الدولية 

" ناطق بإسم"فقد حتدث عن وظيفة ثانية وهي - والذي شغل منصب الوسيط- Patrick Pépinبيبان 

1 Patrick PÉPIN, Op cit p 16 traduit modifié
2 Ibid. pp 16-17 traduit modifié
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فإذا كان للمواطنني احلق املطلق يف النقد واحلصول على إعالم ،لفرق التحريرPédagogue" مدرب"و

إن ،موضوعي وكامل فإن هلم احلق أيضا يف معرفة التفسريات املتعلقة باخلطأ، بعدم الدقة، أو باهلفوات املرتكبة

ور يف إعالم ذي هذه الوظيفة الثنائية جتعل الوسيط يبدو كواجهة أكثر من أن يكون حمافظا على حق اجلمه

fonctionالوساطة يكون هلا هنا وظيفة عالئقية . املعايري الصحفيةاحرتامجودة وعلى  relationnelle أكثر

Ombudsmen de presse.1أن تكون هلا وظيفة نقدية يدافع عنها وسطاء الصحافة من 

إن أعمال فرايرا مايا . إن إنشاء وظيفة هو شيء بينما ضمان مشروعيتها هو شيء آخر يتعلق جبعلها مقبولة

Ferreira-Maia توثق وحتلل اجلهود املبذولة من قبل الوسطاء أو أمبودمسان الصحافة بغية ضمان الشرعية

من زاوية سوسيولوجيا املهن هلذا الشكل اجلديد من النشاط املهين لقد تناولت الباحثة هذه املسألة

sociologie des professions الوساطة يف الصحافة تُعد جتمعا مهنيا يف طور التشكل يبحث "واعتربت أن

2".فصاعدا بعمل مهم يف الرتويج املرتبط بإبراز الفائدة من التجمع*عن إثبات ذاته ولذلك فهو يقوم من اآلن

الصحفيني وقبوهلم لدور رضاإىلشرعية داخلية تستند : إن شرعية الوسطاء تنبع من مصدرين أساسيني 

اجلماهري، املصادر، : ية نابعة من الدعم والقبول والرضاالوسيط، وشرعية خارج

عدم التشكيك يف دور الوسيط ، إن هذه الشرعية اخلارجية تظهر أيضا من خالل régulateursوالضابطني 

3.واالستعانة خبدماته

1Marc-François Bernier, La légitimité des médiateurs de presse en France, World Journalism Education
Congress  Grahamstown (Afrique du Sud) 7 juillet 2010 Url : http://crej.ca/publications/mediateurs.pdf
consulté le 26/12/2014 a 9h54 pp 2-3 traduit modifié

2004حول املوضوع سنة ونشرت مقاالت،2003جانفي 10يف  ناقشت الباحثة أطروحة دكتوراه حول الوسيط*
2 FERREIRA  MAIA  Kenia  Beatriz, « Médiateur de presse : un métier en quête de légitimité », Les
Cahiers du journalisme no 13 – Printemps 2004 p 292

نقال عن
Marc-François Bernier, La légitimité des médiateurs de presse en France, Op cit p3 traduit
3 Ibid. p 3 traduit modifié

http://crej.ca/publications/mediateurs.pdf
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التحقيق إىلأصعب Ombudsmanالوسيط قد يكون احلصول على الشرعية الداخلية واحملافظة عليها لصاحل 

حيث أن لعب دور كلب احلراسة لكالب احلراسة ال يكون دائما مستحسنا داخل قاعات التحرير وقد تعكس 

لذا ُيصنف . السلبية النابعة من كون أن أحكامهم ختضع للتقييم والنقد أمام اجلمهورذلك ردة فعل الصحفيني

يف غالب األحيان كأعداء بدال من اعتبارهم كرابط حيافظ على عالقة الدقة مع Ombudsmenالوسطاء 

. اإلعالميةاملتعرضني للوسيلة 

Le médiateur entre«ويف مقال له بعنوان الوسيط بني عاملني  deux Monde« يرى 2000صدر سنة

ال يعرف إمجاعا من -يقصد الوسيط–إدراج هذه الوظيفة "بأن Patrick Champagneباتريك شومباْين 

وأن وجود " الغسيل املتسخ جيب أن تنظفه العائلة: طرف هيئات التحرير نفسها، عدد من الصحفيني يرون بأن

ال يدعم متاما مصداقية اجل*مثل هذه املقاالت

من جانب آخر فإن الدراسات االمربيقية ليست قطعية متاما بالنمط نفسه الذي يطرحه الرأي ".الصحفيني

Starckففي دراسة لستارك وايزيل . Champagneالسابق، ومنها من يعارض رأي شومباْين  et Eisele سنة

بأن وجودهم ُيساهم يف إنتاج )%65(بالصحف األمريكيةOmbudsmenأكد أغلب الوسطاء1998

ربورتاجات أكثر حذرا مع منح أمهية أكرب ملسائل الدقة واالنصاف، وإن كان هذا االنطباع ال يشاطره نصف 

يف حني ترى دراسة أخرى بعنوان وسطاء األخبار نظرة من 1.املسؤولني عن األخبار الذين مشلتهم الدراسة

وكانت من إعداد توماس ماجي 1995تزامنت مع عام News ombudsmen an Inside Viewالداخل 

Thomas Maggie فقط من الوسطاء %13أنOmbudsmen يعتقدون أن الصحفيني حيملون موقفا سلبيا

اليت يتعلق األمر هنا باملقاالت الدورية النقدية اليت يكتبها الوسيط واليت يتحدث فيها عن شكاوى اجلمهور ومدى احرتام بعض املواد الصحفية*
ينتجها الصحفيون ألخالقيات املهنة 

1Marc-François Bernier, La légitimité des médiateurs de presse en France, Op cit p4 traduit modifié
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من الوسطاء %28من الذين يعتقدون أ%50إزائهم مقابل 

Ombudsmen1.فهم يعتقدون بأن مواقف الصحفيني منهم هي جيدة جدا

أنإن املالحظ هو أن املؤشر الزمين وتبعا للسنوات اليت صدرت خالهلا الدراسات اليت قمنا بعرضها يشري إىل 

تضاؤل التدرجيي داخل قاعة التحرير نسبة اىل تقدير الزمالء واملسؤولني يف تؤول حنو الاإلعالميمكانة الوسيط 

املؤسسة اإلعالمية رغم الراهن احلايل الذي جيعل من تبين الوساطة عامال مهما لتكريس مصداقية املؤسسة 

.اإلعالمية

عن التربيرات اليت جتعل من املهم استحداث منصب الوسيط ONOوعموما تتحدث منظمة وسطاء األخبار 

2:اإلعالميةيف املؤسسات 

أالمن أجل حتسني معاجلة املعلومات والسهر على •

من أجل مساعدة من ميوهلا باألخبار ألن يكون أكثر حضورا ومسؤولية يف تفاعله مع القراء، •

واملشاهدين، وبالتايل ليصبح أكثر مصداقيةاملستمعني، 

مبصاحل اجلمهور اإلعالملتعميق وعي مهين •

- سمعيةالاحملطاتيف اإلعالممديري لتوفري وقت مديري النشر،رؤساء التحرير،مديري التحرير،•

وذلك برتكيز الشكاوى والتحقيقات عند مسؤول واحد لإلجابة عن الشكاوى اليت ميكن أن بصرية،ال

دعاوى ُمكلفةإىلالعدالة وتتحول إىلتُقدم بشكل آخر 

1Marc-François Bernier, La légitimité des médiateurs de presse en France, Op cit p5 traduit modifié
2 Kenia  Beatriz FERREIRA  MAIA  Op cit. P14 traduit modifié
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المهنيةالرهانات -2

استقاللية الوسيط1- 2

ُ الوسيط؟ ومن يدفع أجرته؟ وهل يتمتع بعهدة حتدد سقف شرعيته؟ وهو موظف ملن  ٍّ : حقيقةً من يُعني

للمواطن، لوسيلته اإلعالمية، أم للصحفيني؟ إن هذه األسئلة تتمحور حول خمتلف الصعوبات املرتبطة بوظيفة 

1.الوساطة الصحفية

ُ الوسيط بشكل عام من طرف رئيس املؤسسة اإلعالمية بعد االتفاق مع مسؤويل التحرير، وهنا فإن  َ يـُعَّني

إما حسا أخالقيا عاليا قد ال يتمتع به كل شخص بالضرورة، : لبحتقيق مصداقية يف سياق هذه الظروف يتط

2.وإما قناعة حقيقية من طرف رئيس املؤسسة بأن الوساطة ضرورية وأن حرية الوسيط ال غىن عنها

بالنسبة لفرنسا فإن األخري يُعد ،إن الغموض اآلخر الذي يكتنف ممارسة الوساطة يتعلق مبصدر دخل الوسيط

لدى املؤسسة اإلعالمية رغم وجود اقرتاحات ضمن الكتابات األكادميية حول موضوع الوسيط أجريًا عادياً 

3.الصحفي تقرتح أن يكون مصدر دخله من األموال العمومية ما قد يضمن بشكل أفضل حريته

يف املؤسسة الصحفيةعالقة الوسيط باملسؤولني2- 2

اإلعالميةقد يكون مستحيال على الوسيط أن يُؤدي دوره يف غياب إرادة من املسؤولني يف أعلى هرم املؤسسة 

، جون ميشال Le Mondeجبريدة لوموند Jean-Marie Colombaniجون ماري كولومباين : إن أمساء مثل

Jean-Michelبايالت  Bayle بصحيفة الربقيةLa Dépêche باتريك دو كاروليس ،Patrick de Carolis

Franceبالتلفزيون الفرنسي  Télévision وأنطوان روستو ،Antoine Rousteau بباريس نومونديParis-

1 Kenia  Beatriz FERREIRA  MAIA  Op cit. p 17 traduit modifié
2Ibid p 17 traduit modifié
3 Ibid p18 traduit modifié
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Normandieفبعد حصة خاصة بالوساطة جلون كلود آالنيك ،متثل كلها مناذج اجيابية دعمت وجود الوسيط

Jean-Claude Allanic على القناة الفرنسية الثانيةFrance2 أووبعد النقاش احلاد الذي دار حول احملافظة

Patrick deالتخلي عن تلك احلصة وعن الوسيط ، قرر الرئيس املدير العام اجلديد باتريك دو كاروليس 

Carolisأما بصحيفة احلياة .اإلبقاء عليهماLa Vie فإن مشاكل مع رئيس التحرير، ومدير حترير جديد غري

1.متحمس للمقاالت اليت يكتبها الوسيط كانت سببا يف إلغاء وظيفة الوساطة

أو ال على وظيفة الوسيط فإن اإلبقاءهو من يُقرر اإلعالميةمبا أن رئيس أو مدير املؤسسة من جانب آخر و 

إىل الضغوطات اليت من باإلضافةيف وضع غري مريح، هذا ذلك قد ُيشكل ضغطا على من يشغلها وجيعله

أا  لقد كدت أستقيل مرات عدة، "France2يقول أحد وسطاء القناة الفرنسية الثانية . تؤثر على عملهأنش

ويف هذا السياق يعترب توماس فريينكزي ".عندما الحظت بأنه ال أحد يستمع إيلَّ وبأين غري مفيد يف أي شيء

Thomas Ferenczi ارس كوظيفة ألكثر من سنتني نتيجة للضغوطات اليت بأن الوساطة ال جيب أن ُمت

2.ُتصاحبها

:مسات الوسيط الصحفي3- 2

دد طبيعة منصبه، فالوساطة وظيفة جديدة ويافعة تعتمد كثريا على شخصية من يُؤديها ،إن الوسيط هو من حيُ

ن الوسطاء يكونون دائما صحفيني حمنكني قد تقَّ إ

، راقية، ويكونون أيضا من الذين شغلوا عدة وظائف باملؤسسة

وحسب شخصية الوسيط فإنه حيتل ،الغالب لتربير سلطتهم، نيل احرتامهم ومصداقيتهم لدى هيئة التحرير

3.من االستقالليةمساحة أكرب أو أصغر 

1 Yves AGNÈS, Op cit. pp 36-37 traduit modifié
2 Ibid. pp 36-38 traduit modifié
3 Ibid. P37 traduit modifié
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:أو من خارجهااالنتماء مؤسسة الوسيط الصحفي من داخل 4- 2

كان من خارج املؤسسة وَقِدَم Philippe Labardeفيليب البارد Radio Franceإن أول وسيط إلذاعة فرنسا 

الس األعلى للسمعي وهو مل ينجح يف أدائه . البصري بعد مسرية شخصية له يف الصحافة املكتوبة-من 

1.كبريا لضمان فعاليتهااشخصيلوظيفة الوسيط والسبب يكمن يف أن وظيفة الوساطة تتطلب تدخال

تارا من الصحفيني العاملني أو الذين سبق وأن عملوا يف إن هذه الفكرة تربر أن يكون الوسيط الصحفي خمُ

عمل ا رغم أن ذلك ال يضمن دائما استقاللية الوسيط عن سلطة هيئة التحرير ل يعة ا بطب تهم  لدراي ملؤسسة  .ا

الرهانات الديموقراطية للتنظيم الذاتي والوساطة :مبحث الرابعال

دخل الدولة يف جمال حرية الصحافة حيث نص أنه لقد جاء دستور الواليات املتحدة ليحظر بشكل كامل ت

ظر على الكوجنرس أن ُيصدر أي قانون يُقيِّد حرية التعبري والصحافة وبعد الدراسات اليت اهتمت مبجال ،حيُ

اإلعالم ومنها الدراسة اليت أجريت على الصحافة األمريكية بتمويل من جملة تامي ودائرة املعارف الربيطانية 

واليت ضمت بني أعضائها أبرز نقاد الصحافة األمريكية 1947سنة Hutchinsير جلنة هوتشنز متمثلة يف تقر 

وبعد " صحافة حرة ومسؤولة"حيث كان التقرير بعنوان Petersonوتيودور برتسون Riversمثل وليم ريفرز 

حرية : حرية الصحافة"أحد أعضاء اللجنة صدرت يف مؤلف بعنوان Hokingدراسة أخرى كتبها وليم هوكنج 

ظهرت إىل الوجود نظرية املسؤولية االجتماعية للصحافة ونقدت مرتكزات النظرية الليربالية بشأن " املبادئ

اتمع واحلرية ونزعت عن  ان و نس اإل يقة و رشده الذي روجته فلسفة جون لوك وجعلته يف املقابل  اإلنساناحلق

اتمع أقوى منه تارة أخرى، ومت نقد فكرة ك يكون  قد  ارة و ا ت يف ا ضع العقالين الذي يبحث عن اإلنسانائن

2املعلومات ووجهات النظر املختلفة وخيرج بوجهة النظر الصحيحة

1 Yves AGNÈS, Op cit p 37 traduit modifié
54-53صص.2003، القاهرة، الدار املصرية اللبنانية، سلسلة املكتبة اإلعالمية،1،طالمسؤولية اإلجتماعية للصحافةحممد حسام الدين، 2

بتصرف
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ويشري الدكتور حممد حسام الدين إىل أن هناك العديد من األسباب اليت أدت إىل التوجه حنو نظرية املسؤولية 

ك الصحف لوسائل اإلعالم لتمرير آرائهم على  االجتماعية ومنها االقتصادية إذ طفت فكرة استغالل ُمالَّ

حساب املعارضة هلا حيث تكونت قله مهيمنة وهو ما فند فكرة السوق احلر املفتوح للجميع حيث ميكن 

ادات املهنية، ومجعيات للكل التعبري عن رأيه كما يشاء، كذلك ظهور مواثيق الشرف األخالقية، واالحت

الصحفيني كنوع من أسلوب التنظيم الذايت، باإلضافة إىل بروز عدد من الصحفيني األخالقيني كجوزيف 

مطالبًا الناشرين بان حيث دافع األول عن إنشاء كلية للصحافة Greeleyوهوراس جريلي Pulitzerبولتزر 

كن إصالحهمثاٌيل ال"بَ الثاين بأنه  بعد إصداره لصحيفة " ُمي

1.الرتبيون اليت ترفعت عن أسلوب صحافة البنس واهتمت باحملاضرات األدبية والعلمية

يل إىل ثنائية التنظيم الذايت والتنظيم اخلارجي االجتماعيةومن ثنائية الليربالية واملسؤولية  من (يف جمال اإلعالم حنُ

:حيث ُيشري املفهومان إىل)احلكومةقبل 

:Autorégulationالذاتي التنظيم-1

الالتينة و وتعين األنا autosإىل معنيي الكلمتني اليونانية Autorégulationالذايت التنظيمتشري داللة 
regula وتعين القاعدة أو القانون والتنظيم الذايت هو قدرة نسق أو نظام على تنظيم نفسه بنفسه يف حال

2. اضطراب داخلي أو خارجي وهذا دون تدخل خارجي

:Héterorégulationالخارجي تنظيمال-2

كذلك من خالل العودة إىل معىن الكلمة اليونانية Héterorégulationاخلارجي تنظيمويُفهم معىن ال

etherosوالالتينية واليت تعين اآلخرregulaاخلارجي إىل تنظيمواليت تعين القاعدة أو القانون ويشري ال

بتصرف57- 55صص، مرجع سابق، للصحافةاالجتماعيةالمسؤولية حممد حسام الدين، 1
2 Benoît GREVISSE, Op cit. P28 traduit modifié.
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تمثل يف القانون يويفرض هذا النوع من الضبط من القمة اجتاه القاعدة، و . ميكانيزمات الضبط خارج النسق

وميثل اجلهاز . املتعلقة بضمان التناسق االجتماعي من خالل ممارسة اإلصالح وتطبيق العقوبةويف مهمته 

1.واحلق يف تسليط العقوبة

كن وبالعودة إىل عالقة ثُنائية الليربالية واملسؤولية االجتماعية بثُنائية التنظيم الذايت والتنظيم اخلارجي فإن ما ُمي
ع ا أن نعتربه غيابًا للتنظيم يف سياق الطرح الليربايل أو توجهًا حنو رفضٍ للتنظيم القانوين واالهتمام أكثر بالدف

حنو التنظيم الذايت يف نظرية التوجهغري املشروط عن حرية الصحافة كأولوية اسُتبِدل باحلديث عن إمكانية 
حيث التدخل احلكومي وإمكانيةاملسؤولية االجتماعية وذلك نظرا للقلق بشأن مكتسبات حرية الصحافة 

إذا استمرت انتهاكات اخلصوصية وعدم حتري الصدق ":جلنة حرية الصحافة األمريكية نصا يقولأصدرت
خل احلكومي، وتأسيسا على ذلك فقد كانت مواثيق واملوضوعية، فإن الصحافة لن تكون مبنجاة من التد

الشرف الصحفية نوعا من األخالق الربامجاتية السائدة يف بداية القرن، حبيث أدرك الصحفيون املالك أن النقد 
الذايت أفضل بكثري من السيطرة احلكومية، ألن املشروع اخلاص برمته أضحى معرضاً للخطر من تدخل جهات 

2"ى تتحكم فيهوقوى اجتماعية أخر 

ز ية واملسؤولية االجتماعية، كما يرب الطرح األخالقي ميثل حمور النقاش ضمن الفلسفتني الليربلأنيتنني من هنا 

مبدأ احملافظة واحرتاممن جهةأيضا التغري على مستوى األولويات األخالقية يف جمال الصحافة بني حرية الرأي

يف تقدميه لكتاب Antoine Garaponأنطوان قارابون 

ل يف بروز اأن وسائل اإلعالم سامهت بشكل فعّ Déontologie du journalismeاألخالقيات الصحفية 

رأي هو رئة الدميوقراطية كما أنه يف الوقت ال"تشكيل دميوقراطي جديد ويتعلق األمر بدميوقراطية الرأي وُيضيف 

فعندما جتعل وسائل اإلعالم من نفسها حاملة لصوت الضحايا وتقوم بإخراج آالمها 3"ذاته مرضها األساس

1 Benoît GREVISSE, Op cit. P28 traduit modifié.
57ص سابقحممد حسام الدين، مرجع 2

3 Antoine GARAPON préface du livre : Déontologie du journalisme, de Benoît Grevisse, Op cit. P8 traduit
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رض  كن )...(على الكراهيةأيضاحتُ وال ُمي

1.لصاحل الدميوقراطية عندما تتحجج يف كل مرة حبرية الصحافة رغم أن األمر يتعلق أوال حبرية التجارة

إن هذه الوضعية املعقدة املتعلقة باملكانة اليت حتتلها وسائل اإلعالم ود

اولة جتنب  إكراهات التنظيم اخلارجي يف شكل القوانني واهليئات التنظيمية اليت تستحدثها : الثنائياإلكراهحمُ

االقتصادي واإلكراهلسياسية على مؤسسات اإلعالم ، احلكومات ملراقبة سري العمل اإلعالمي جتنبًا للرقابة ا

وسائل اإلعالم أداة يف يد مالكي رؤوس األموال ورجال األعمال ُتستغل ألغراض دعائية والذي جيعل من

ألخالقية، ومن هنا برزت مواثيق الشرف املهنية ونقابات الصحفيني وجمالس الصحافة اخمتلفة بعيدة عن املعايري 

أكادميية تعترب جمالس الصحافة ووظيفة الوسيط كنوع من وسائل التنظيم الذايت وخبصوص الوساطة فإن كتابات 

العمل اإلعالمي وحل ة

النزاعات بني اجلمهور واملؤسسات الصحفية والتساؤل هو هل ميثل أسلوب التنظيم الذايت حال للمحافظة على 

؟ وحناول اإلعالميةاألبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية للممارسة التوازن بنيوإجياداملعادلة الدميوقراطية 

باإلضافةعن هذا السؤال من خالل التعرض ملميزات جملس الصحافة ودور الوساطة  الذي يقوم به اإلجابة

.اإلعالميةالتنظيم الذايت للممارسة أسلوبحدود إبرازإىل

:يم الذاتيمجالس الصحافة، الوساطة وحدود التنظ-3

إن منوذج جملس الصحافة ميثل إرادة جتمع ملالكي وسائل اإلعالم ومدراء التحرير والصحفيني و 

ثل منوذجا للتنظيم اخلارجي)(اجلمهور وحسب التقاليد فإن ،مع استثناء للسلطات العمومية اليت ُمت

1 Antoine GARAPON préface du livre : Déontologie du journalisme de Benoît Grevisse, Op cit. P8 traduit
modifié.
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هذه اهليئة غري احلكومية تسهر على تطبيق القواعد األخالقية، وهي مبثابة الوسيط بني اجلمهور ووسائل 

ايد"اإلعالم، ويلعب جملس الصحافة دور منتدى نقاشٍ  1.، اخلرباء واجلمهورالناشرينبني الصحفيني، " حمُ

مية يتعلق وجودها بان تكون منظمة غري حكو "جملس الصحافة بأنه Daniel Cornuرنو و ويُعرف دانيال ك

من قبل األوساط املهنية ويتلقى دعمه إراديةواسطة بني وسائل اإلعالم واجلمهور ويتم غالبا تشكيله بطريقة 

املايل منها ، جملس الصحافة هو األداة الرئيسية للتنظيم الذايت الذي تتم ممارسته عن طريق تطبيق املعايري 

Claude-jeanأما كلود جون برتراند 2"وهو أيضا أداة تسمح بأن تكون هذه املعايري ظاهرة(…)األخالقية 

Bertrandليس ":املدافع عن املسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم فُيوضح خصوصية جملس الصحافة فهو

ختدم مالكي ، وليس مجاعة ضغطAutocensureجلنة حكومية للرقابة، وليس جلنة داخلية للرقابة الذاتية 

ْم للصراعات داخل مؤسسات اإلعالم وال ظاهرة ملنظمة وسائل اإلعالم و ال َك نقابة للمهنيني، وال وكالة َح

مجاعة من األشخاص "ويف تعريف آخر للكاتب نفسه يقول بأن جملس الصحافة هو 3"خاصة باملستخدمني 

م بشأن جودة وسائل  4"األخالقي لتحسينها إىل استخدام تأثريهماإلعالمدفعهم مهُُّه

تتضح النقاط املشرتكة بني جملس الصحافة Claude-jean Bertrandومن خالل تعريفات كلود جون برتراند 

أناعتبار إىلبعض الكتابات األكادمية يدفعووظيفة الوسيط يف وسائل اإلعالم، كما يبدو جليا السبب الذي

جملس الصحافة يقوم بالوظيفة نفسها، فعلى غرار الوسيط يبدو أن جملس الصحافة حيتفظ مبسافة معينة مع كل 

ما يضفي على عمله املصداقية اليت ، وخمتلف الفاعلني يف الفضاء اإلعالميمن احلكومة، اجلمهور، الصحفيني

سواء من خالل - الم، وخالفًا للوساطةتكون الزمة لوجوده كواحد من أدوات التنظيم الذايت لوسائل اإلع

فإن جملس الصحافة يتكون من مجاعة تضم خمتلف- اعتماد وسيط أو مكتب للوسطاء يضم صحفيني

1 Benoît GREVISSE, Op cit. P232 traduit modifié.
2Ibid. p 233 traduit
3 Ibid. p 233 traduit
4 Ibid. p 233 traduit
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جملس الصحافة كما أنكون -املمثلني عن أطراف العملية االتصالية اإلعالمية باستثناء السلطات العمومية 

لكن سواء تعلق األمر . تشكيله املتنوعإىلعله أكثر مصداقية نسبةوهو ما جي- ذكرنا سابقا أداة للتنظيم الذايت

بوظيفة الوسيط أو بأدوار جملس الصحافة فإن هناك بعض النقاط اليت تُؤثر على مصداقية وفعالية التنظيم 

. الذايت

فمثال ميكن اعتبار أن التوجه حنو الوساطة والتنظيم الذايت ال يعد عن كونه حال لتجنب احملاسبة اخلارجية 

كون يوأدوات التنظيم اخلارجي احلكومية والقانونية، فالوساطة وظيفة ميكن التحكم فيها بشكل أكرب عندما 

وجتنب التدخل مالكي وسائل اإلعالمقبلأسهل منالوسيط تابعا للمؤسسة اإلعالمية وهو ما يعين حتكما 

وعموما ميكن تلخيص العوامل اليت تؤثر على .احلكومي يف تسيري املؤسسات اإلعالمية باسم حرية الصحافة

1:أدوات التنظيم الذايت لوسائل اإلعالم فيما يلي

:غياب السلطة امللزمة

وهو ما مييز منوال التنظيم اخلاص مبجالس الصحافةمن خالل غياب العقوبة

:ضعف الدعاية اخلاصة بتقارير جمالس الصحافة

وهو ما من " ملرتكيب األخطاء"تربر جمالس الصحافة فعاليتها بعملية التنميط وكشفها إذ غالبا ما

الصورة شأنه يف تقديرها أن يُؤثر على اجلمهور ويكون له اثر أيضا داخل املؤسسة حيث تلعب

النمطية واإلشهار هلا دورًا يف توضيح مسعة املؤسسة اإلعالمية وإبراز أخطائها ما يدفعها حنو 

التصحيح، غري أن املالحظ هو أن آراء جمالس الصحافة وان سامهت املواقع االلكرتونية يف ارتفاع 

1 Benoît GREVISSE, Op cit. traduit modifié pp 238-239
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إىل نشر مثل هذه انتشارها نسبياً تبقى حمدودة االنتشار عرب صفحات الصحف إذ ال تسرع األخرية

التقارير حىت تلك اليت تـَُعُد جد مهمة بالنسبة للجمهور العريض

:االعرتاف اإلرادي من قبل اإلعالم

التحرير فقلما الصحفيني للصحفيني وهيئات مجعياتحيث ترتك حرية االعرتاف مبجالس الصحافة و 

التنظيمات من خالل اعتبار ىل االعتماد على مثل هذهإتدفع السلطات العمومية مؤسسات اإلعالم 

آليات دعم الصحافة حيثالتعاون معها شرطًا ضروريًا للرتخيص بالنشر أو أساسيًا لالستفادة من

.يظهر التزاوج بني التنظيم الذايت واخلارجي

إن عدم توفر سلطة ردعية لدى الوسيط وجمالس الصحافة، وحرية وسائل اإلعالم يف االعرتاف بسلطتهما 

على نطاق واسع بشكل إعالمي كاف ارئهما من عدمه  وعدم قدرة كل من األداتني على نشر رأيهواألخذ بآ

لتحقيق الوعي لدى اجلمهور جيعل أدوات التنظيم الذايت لوسائل اإلعالم تبدو ضعيفة يف مواجهة  التحديات 

ات احلكومية الضابطة تقدم األخالقية اليت تفرضها املمارسات الصحفية، من هنا فإن التأطري القانوين واهليئ

لنقص املالحظ على مستوى أدوات التحكم يف جتسيد املعايري األخالقية غري أن احًال لرأب الصدع وإكمال  

.  مستوى هذا النوع من التدخل حيدد أيضا الفرق بني عملية التأطري التنظيمي والرقابة على وسائل اإلعالم

:خالصة

السابق حول الوسيط ميكن تصنيفه إىل مستويات تتعلق أوال باملهام اليت يقوم ليه من التحليل إإن ما خنلص 

سيط الصحفي املرتبط بفرز بريد القراء وتصنيف آراء اجلمهور حول احملتوى و ا، فاملالحظ هو أن دور ال

م يبدو مهما لتفادي ما ميكن أن نصطلح عليه باحملاكمة االجتماعية للصحفيني ووسائل اإلعالاإلعالمي 

َعاَجلٍة ُتصنف اآلراء الذاتية للقراء خارج  دائرة االهتمام حلساب احملاكمة األخالقية، واليت تربز من خالل ُم
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ارس أيضا حبجة حق وذلك حفاظا على حرية الصحفي واملؤسسة اإلعالمية من الرقابة االجتماعية واليت قد ُمت

الذي البد أن يعكسه الوسيط جتسيدا للموضوعية املواطن يف اإلعالم، وما يضمن ذلك هو املستوى األخالقي

والنزاهة واحلياد، وحماولة جتاوز االكراهات املتعلقة بالسياسة التحريرية ما يعين أيضا أن املسالة تتعلق مبدى رغبة 

ضى 

ام، ويتمحور مبدأ الطرح هنا حول مستوى آخر يتعلق بوضع الوسيط واملؤسسة  تطلب ة مل ب تجا اس ر  األم

مرتبطة مبدى للمؤسسات الصحفية الصحفية يف سياقهما االجتماعي والتكنولوجي، فقوة السلطة الرابعة 

املضمون يتعلق بعدم متثيله االلتفاف االجتماعي حول ما تقدمه للمواطن من حمتوى ما يعين أن وجود خلل يف 

َز ُحضورها مع األدوات التفاعلية للويب  يعين2.0للمجتمع إىل جانب عدم االهتمام بآراء القراء اليت تـََعَز

ويؤدي ذلك إىل تدين سلطة وسائل اإلعالم، وهو ما يعين يف احملصلة تراجع التوجه حنو غياب املصداقية

وتراجع حرية )بالنسبة للمواطن(ة والذي يظهر يف تراجع حرية التعبري املستوى الدميوقراطي للممارسة الصحفي

ة األخالقية للمحتوى الصحفي يف ضوء احرتام حق ي، يكون السبب هنا غياب املرجع)كسلطة رابعة(الصحافة 

.املواطن يف اإلعالم وحقه يف التعبري والنقد

الذي يُنشئ الوسيط يؤثر على وظيفته، فاألمر ، فإن الطرف وكاستنتاج عام حول املبحثني الثالث والرابع

مبادرة مؤسسة صحفية ومبادرة جملس أخالقيات الصحافة، وعلى أي حال يبدو أن قرار املؤسسة خيتلف بني

خاصة مع الصحفية األخذ بعني االعتبار آلراء الوسيط يعد عنصرا حامسًا حيدد جناح هذه املهنة من عدمه

اليت تصدر عن أدوات الضبط الذايت للممارسة الصحفية سواء تعلق األمر مبجلس غياب القوة امللزمة للقرارت

.أخالقيات املهنة أو بالوسيط الصحفي
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:تمهيد

كن األفراد من التواجد ضمن نسق افرتاضي حيث يتحدد مكان كل فرد  إن االنرتنيت هي شبكة ُمت

، ويتم التواصل IPكربوتوكول االنرتنيت معينةضمن جمموعة النقاط املتصلة بالشبكة من خالل عناوين

ــوالhtmlــوحتدد لغاته املشفرة كال،

httpمنط التفاعل الذي يكون بني املستخدم واحملتوى املعروض عرب الشبكة، وقد تطور الويب وتطورت وغیرھا

2.0لغته إىل أن ظهر ما أصبح يُعرف بالويب 

جهاز احلاسوب كما برزت معه ميزة التفاعلية حيث أصبح املستخدم أكثر قدرة على إثراء الويب وشبكة 

.رأيه بكل حريةوإبداءاالنرتنيت باملعلومات اليت ميلكها 

ه التطورات اليت مسَّت الشبكة والويب فبعد أن  

كانت املواقع اإلخبارية تُقدم املعلومات ملتابعيها أو مشرتكيها أصبحت مع تطور الويب أكثر اهتماما برأيهم 

حول منتجها اإلعالمي فأتاحت مساحات النقاش والتعليق املختلفة، كما أدى التغري على مستوى النسق 

التقنية اليت تعرف واإلمكانياتلتشابك الكبري والرتابط بني املواقع وسرعة تداول املعلومة جانب اإىلاالفرتاضي 

اخلام، السرعة على ةتطورا مستمرا إىل بروز أمناط إعالمية جديدة على املواقع منها االهتمام بالربقية واملعلوم

عن أن هذا الوضع أثر على دور اخل، وقد حتدثت بعض الكتابات األكادميية ...حساب املصداقية، التحيني

املؤسسات الصحفية كوسيط بني الفرد والواقع من جهة كما مسح للفرد من جهة أخرى بانتقاد املعلومة 

، ويُقدم هذا الفصل الصحفية مستدعيًا بذلك تدخل وسيط يضبط العالقة بني اجلمهور واملؤسسة الصحفية

والويب،الصحانرتنيتاالحث تناولت هذه النقاط يف مباعرضا مفصًال لكل

.اليت تواجه مفهوم الوساطة الصحفية يف السياق االفرتاضياإلشكالياتوكذا 
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:االنترنيت والويب: المبحث األول

:االنرتنيتاملراحل التارخيية لتطور- 1

حروب نووية تقضي على نظام االتصاالت احملرك ساور القلق وزارة الدفاع األمريكية من قيام1950يف عام 

ملها احملطات التالية. هذه الشبكة هي االنرتنيت 1:وقد مرت نشأة االنرتنيت وتطروها مبراحل جتُ

Advancedاملتقدمةاألحباثأسست وزارة الدفاع األمريكية ملشاريع 1957يف عام • Research

Project Agency وختتصر يف كلمة أرباARPA .

نظاما يربط حواسيب الواليات املتحدة  Poul Baranاقرتح الباجث األمريكي بول باران 1962سنة •

كلها من خالل شبكة ال مركزية 

ARPAوافقت وزارة الدفاع األمريكية على دعم هذا االقرتاح من خالل وكالة أربا 1968سنة •

جامعة  :حيث ضمت أربع نقاط اتصالARPANETشبكة ARPAأسست وكالة 1969عام •

.نفورد، وجامعة كاليفورنيا يف سانتاباربارا ، وجامعة أوتاكاليفورنيا يف لوس أجنلوس، ومعهد أحباث ستا

Ray Tomlinsonوالذي طوَّره راي توملينسون emailظهر الربيد االلكرتوين 1972•

اإلعالن عن تفاصيل بروتوكول التحكم بالنقل والذي سيحدد انرتنيتمت 1974سنة •

MILNETوARPANETإىلARPANETمت تقسيم 1983عام •

والثانية باالستخدام العسكري

1982معياريا بالنسبة الربانيت بعد ظهوره سنة TCP/IPأصبح بروتوكول 1983•
بتصرف55-53صص،مرجع سابق، اإلعالم الجديد والصحافة االلكترونيةعبد الرزاق حممد الدليمي، 1
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ومت تقدمي نظام " اربانات"على عاتقها مسؤولية NFSأخذت مؤسسة العلوم األمريكية 1984•

Domainاختصارا ل DNSواملعروف باسم إعطاء األمساء ألجهزة الكمبيوتر املوصلة بالشبكة 

Name System

Protocol Network Newsالشبكيةوظهر بروتوكول نقل األخبار NFSNETأنشأت1986ويف •

Transferجاعال أندية النقاش التفاعلي ممكنا

World Wide Webــاختصارا لwwwمت إنشاء النسيج العنكبويت للمعلومات 1989•

عن العمل وحلت حملها االنرتنيت ARPANETتوقفت 1990•

يف سويسرا شيفرة النص املرتابط أو النص CERNتُقدم مؤسسة األحباث الفيزيائية العاملية 1992•

wwwما مسح بتطوير الشبكة العاملية Hypertextالفائق 

NGI(Nextحيث ظهر جيل االنرتنيت املقبل 1997وتوالت احملطات إىل غاية سنة  Generation

Internet) َل يف هذا املشروع كل من 1000إىلوكان اهلدف منه مضاعفة سرعة االنرتنيت ضعف وقد َعِم

فقد 1999أما سنة . إضافة اىل وزارة الطاقة األمريكيةNFSومؤسسة DARPAو دارباNASAوكالة ناسا 

ر املتقدم لشبكة االنرتنيت         برعاية من احتاد اجلامعة واملؤسسات للتطوي2عرفت ظهور االنرتنيت

Corporation of Advanced Internet Development  شركة عاملية يف 60جامعة و 170الذي ضم

1.قطاع تكنولوجيا املعلومات وكان اهلدف هو تسريع ونشر تطبيقات وخدمات على االنرتنيت

املعلومة مع اخرتاع شبكة االنرتنيت، حيث إيصاللقد عرف القرن العشرون واحدة من املراحل البارزة يف جمال 

. وجدت الكتابة فضاءا أوسع للنشر

بتصرف56ص ،مرجع سابق،اإلعالم الجديد والصحافة االلكترونيةعبد الرزاق حممد الدليمي، 1
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لت اية سنوات  قد شك مرحلة مهمة يف تطور شبكة االنرتنيت مع االخرتاع الذي قدَّمه الباحث 1980و

و Hypertextوالذي قام من خالله بالربط بني مبدأ النص الفائق Tim Berners-Leeالربيطاين تيم برنارز يل 

*1و D.N.Sمبدأي 
T.C.Pــوهو ما مسح بظهور ما يُعرف بالWorld Wide Web وهو ما جنده خمتصرا يف

WWWعناوين الويب، لغة : مت تشكيل األسس الثالثة للويب1990ويف سنة ،اليت تسبق عناوين املواقع

html ولغة ،http.2

عربَّ 1997ديسمرب 20بتاريخ La Tribune de Gevèveيف مقال ُنشر يف جريدة التريبون دو جنيف 

خمرتع الويب عن سعادته بالثراء وتنوع املعلومات على الشبكة رغم أن الويب كما نوه بذلك مل ميتلك تلك 

يطمح اىل ويب Tim Berners-Leeلقد كان تيم برنارز يل . القدرة اليت كانت متوقعة يف التصميم األصلي

حاليا فإن ". ميديا للمشاركة، وعاملا للمعرفة"بصناعة املعلومات معا لقد كان يُريد تفاعلي يسمج ملستخدميه 

الثالثة األلفيةفي مطلع ف3.والتفاعلية حاضرة فيهTim Berners-Leeالويب يستجيب ملطالب تيم برنارز يل 

االنرتنيت التشاركيةدواتكأحد أ2.0الوجود الويب إىلبرز 2004و2003سنوات خاصة مع

:2.0الويب- 2

2004-2003من ابتداء

بتعبري آخر فان هذا كان ، Tim O’Reillyوالذي ارتبط باسم تيم أورايلي " 2.0الويب "بظهور مصطلح 

جوهرية التفاعلية مع املستخدمني يف التطبيقات اليت إىلوالوصول l’internauteيعين منو دور االنرتنايت 

* DNS : système de noms de domaine

سم اخلاص باجلهاز االوإجياد املعلومة عرب DNSــو الIPوهو نظام بأمساء أجهزة الكمبيوتر املوصولة بالشبكة يسمح باملراسلة بني عنوان االنرتنيت 
55،1عبد الرزاق حممد الدليمي، اإلعالم اجلديد والصحافة االلكرتونية ص : املصادر Moncef MEHREZI, les revues électroniques

scientifiques 17ص
TCP : protocole de contrôle de transmissions
2 Moncef MEHREZI, les revues électroniques scientifiques : stratégies éditoriales et médiation de
l’information, (thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication), Université Michel de
Montaigne - Bordeaux III, 2010 p 17 traduit modifié
3 Ibid. P17 traduit modifié
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منتجني ناقلني للمعلومة، حيث إىلبانتقال املشاركني من مستقبلني 2.0وقد مسح الويب 1.النورإىلخرجت 

كن هلم املشاركة يف جتديد املعلومة وتصحيحها أو تشويهها واملساعدة يف اإلنتاج اجلماعي والتوعية و  التعليم ُمي

lesاملدونات ،réseaux sociauxعلى شبكات التواصل االجتماعي 2.0ويرتكز الويب . إخل...والرتويج

blogs، الكلمات املفتاحيةles tags، أرضيات مشاركة اإلشارات املرجعيةplates formes de partage de

signets، أرضيات مشاركة الوسائط املتعددةplates formes de partage multimédia، قاعدة البيانات

يستخدم عادة للداللة على االنتقال اهلام احلاصل 2.0وهنا فإن مصطلح الويب 2إخل...wikisالقابلة للتغيري 

والتحول من عملية مجع املعلومات من مواقع Wide WebWorldـــعلى مستوى شبكة االنرتنيت أو ال

تعرض على une  plateforme informatiqueالشبكة إىل التعامل مع منصة للتحكم اآليل يف املعلومة 

ستحل تدرجييا 2.0مستخدميها جمموعة من التطبيقات، إن املتبنني هلذه الرؤية يعتقدون بأن خدمات الويب 

. جندها على سطح املكتبحمل التطبيقات الكالسيكية اليت

3:من خالل نقطتني2.0ميكن اختصار مفهوم الويب و 

,Ajax)من خالل واجهات العرض الثرية : األوىل تتعلق باجلانب التقين Flash8, Ruby On Railes) وغريها

interfaces)واليت تسهل من عملية اإلحبار و تعامل املستخدم مع الشبكة   ergonomiques)

,Blog…االشرتاك وتقاسم املعلومة وبثها عرب: تتعلق باجلانب االتصايلالثانية Rss, Forumوغیرھا

web)املشاركةأنه منط من الشبكة يعتمد على 2.0هذا أن أهم ما مييز الويب  collaboratif )

.حيمل مستخدمه صفة املشاركة، حيث يقوم األخري ببث املعلومات والتحكم باملعطيات

1 Jean-Marie Charon, Patrick Le Floch, La presse en ligne, Paris, La Découverte, coll. Repères, 2011. P17
traduit

جملة احلكمة للدراسات ، مدينة تلمسان كنموذج: تكنولوجيا االتصاالت والتراث بالجزائر" 2.0تراث "طاهر عبد القادر، معروف بلحاج، 2
208ص. 2013السداسي الثاين، 25،كنوز احلكمة للنشر والتوزيع، العدد اإلعالمية واالتصالية

3Web 2.0. Version 1.2 - 09/2008 - pages 16. 1.2 - Définition Web 2.0 (wikipedia) Url :
http://pratclif.com/worldwideweb/CoursWeb2.0.pdf consulté le 12/1/2014  a 14h25 page 16 traduit

http://pratclif.com/worldwideweb/CoursWeb2.0.pdf
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من خالل 1(syndication de contenu)بداية مع إرسال احملتوى التزامن يف 2.0م باجتاه الويب إن التقد

Really Simpleـــاختصارا باالجنليزية لRSSالبث املتزامن بطريقة بسيطة أو ما يعرف بال : مثال

Syndication– بالفرنسية(souscription vraiment simple)– أوRich Site Summary–

وهو XMLوهو من صيغ إرسال احملتوى  مشفر حتت –(sommaire développé de site)بالفرنسية 

يتغري حمتواها بشكل مستمر،  اليت تطرأ على املواقع اليت(les mises a jours)يستخدم عادة لبث التحيينات 

2.كاملواقع اإلخبارية أو املدونات

3:جند أيضا2.0من أدوات الويب 

وهي عبارة عن موقع يتشكل من خالل جمموعة من املقاالت أو املالحظات ويعترب كل مقال أو :املدونة2- 2

بوضع نص يتم إثراءه من قبل قراء عرب مدونته (le blogueur)املدون ويقوم(un ajout)إضافة مالحظة مبثابة 

.املدونة

Wikiالويكي 3- 2
وهو نظام تسيري حملتوى موقع عرب الشبكة جيعل صفحات املواقع قابلة ألن خيضع : *

وبكل حرية واهلدف من (les visiteurs autorisés)حمتواها للتغيري من قبل كل الزوار املخول هلم ذلك 

وتقليص (l'écriture collaborative de documents)الويكي هو تسهيل الكتابة التشاركية للملفات 

. حوهلااالكراهات

أو الشبكة اإلنسانية وهي مجلة العالقات بني األفراد :réseau socialموقع التواصل االجتماعي 4- 2

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 consulté le 12/01/2014 a 14h28
2 Cédric Favrie et al, Le Web 2.0 : quels principes, quels outils, quels usages, url :
http://www.uprt.fr/mesimages/fichiers-uprt/ge-gestion-documents-entreprise/ge-articleweb2.pdf consulté le
12/1/2014 à 14h26 p3 traduit

ويكي بلغة سكان هاواي تعين سريع *
3 Ibid. p3 traduit

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndication_de_contenu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://www.uprt.fr/mesimages/fichiers-uprt/ge-gestion-documents-entreprise/ge-articleweb2.pdf
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ومن بني مواقع التواصل االجتماعي هناك تسمح بإنشاء دائرة من األصدقاء، املتعاملني االقتصاديني، أو غريهم

!Yahoo:، ياهو آنسرزYoutube، يوتيوب MySpaceسبايس، ماي Twitterتویتر: املثالعلى سبيل 

Answers ويعترب فايسبوك ،Facebookأكثر هذه املواقع استخداما.

إن هذا التطور التقين مكن املستفيدين االفرتاضيني من أن يتشاركوا يف الرأي ووجهة النظر، وعرض اخلدمات، 

1.من له اهتمامات مشرتكة، ومتثيل التفاعل االجتماعي رقميا بعالقاته املختلفةن والبحث عوالدعم املتبادل، 

:االنرتنيت والويب معنيان خمتلفان- 3

وسائل إىليعترب الويب أحد أدوات االنرتنيت ومينحه األستاذ عبد الزراق حممد الدليمي يف كتابه مدخل 

ــهي الشبكة العنكبوتية الwebويعتربه من خدمات االنرتنيت فال " النسيج االلكرتوين"اجلديد وصف اإلعالم

www
وبالتايل البد من التفريق بني الويب الذي حيوي الصور والنصوص و صفحات النصوص الفائقة 2

Hypertext َكِّن املستخدم من والبحث من خالل Browserباالعتماد على مستعرض اإلحباروالذي ُمي

وبني االنرتنيت اليت تعين الربط بني شبكات الكمبيوتر 3أو غريمهاYahooأو Googleحمركات البحث ك 

interconnections of networksاملختلفة 
والواسعة LANآالف الشبكات احمللية من حيث تتكون 4

WAN األقمار الصناعية واهلواتف واأللياف ومن ماليني احلواسيب املنتشرة عرب العامل وترتبط من خالل

5.الضوئية

، طرابلس، الدار األكادميية للطباعة والتأليف والرتمجة 1،طااللكترونيفصول في تكنولوجيا المعلومات وقضايا المجتمع علي حممد رحومة، 1
بتصرف315ص، 2007والنشر، 

بتصرف183ص ،، مرجع سابقخل الى وسائل االعالم الجديددم،عبد الرزاق حممد الدليمي2
بتصرف68ص ،مرجع سابق، االعالم الجديد والصحافة االلكترونيةعبد الرزاق حممد الدليمي، 3
، جامعة )أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصال(، مجتمع اإلعالم والمعلومات دراسة استكشافية لألنترنتيين الجزائرينحممد لعقاب، 4

17ص 2001اجلزائر، 
بتصرف49ص مرجع سابق،، اإلعالم الجديد والصحافة االلكترونيةعبد الرزاق حممد الدليمي، 5
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:والصحافة االلكترونيةاإلعالم: المبحث الثاني

والصحافة خمتلف خدمات املعلومات ذات الصلة اإلعالمية، من حمطات التلفزيون والراديو اإلعالمتضم مواقع 

وكذلك وسائل الصحافة كاجلرائد . بأنواعها، اإلخبارية السياسية، والفكرية والرياضية والرتفيهية السينمائية، إخل

االت العامة واملتخصصة مبجاال ات و لدوري ، وا ية بوع األس ، و ية يوم حف ال لص ا العلمية واألدبية والثقافية وا

شامال بذلك شىت األنشطة املرتبطة باإلعالم والصحافة . واالقتصادية واالجتماعية والفنية والصحية وغريها

1..رمسية وغري رمسية، عامة وخاصة مستقلة، أفرادا ومجاعات أو منظمات وأجهزة دولة، إخل

اإلعالمية والصحفية باملعلومة اليت هلا عالقة باجلانب اإلعالمي السابق واسعا إذ يربط املواقع يُعد التعريف

إىلن أن يستفيد من معلومات خمتلفة، إضافة كولكن هذا األخري مي

ا األفراد " شىت األنشطة املرتبطة باإلعالم والصحافة رمسية وغري رمسية "أيضااملواقع تتضمن 

للمستخدم واليت ترمجت 2.0األدوات االتصالية اليت أصبح يوفرها الويب إىلواضحة إشارةواجلماعات وهنا 

من خالل استغالله للمدونات ومواقع التواصل االجتماعي واليت تدخل أيضا ضمن نطاق التعريف السابق  

.كأدوات لإلعالم البديل أو الصحفي املواطن

لواليات املتحدة تطلق نسخة الكرتونية على االنرتنيت كانت شيكاغو تريبيون عام إن أول صحيفة يف ا

والصحفية على االنرتنيت اإلخباريةون الين ، وتواىل بعد ذلك ظهور املواقع أمع نسختها شيكاغو 1992

ذكر تقرير مؤسسة نيمان الذي و 2.املستقلةاإلخباريةسواء التابعة للصحف والقنوات التلفزيونية أو املواقع 

للدراسات الصحفية التابع جلامعة هارفارد أن كل املؤسسات "نيمان"يصدر بصفة دورية عن مؤسسة 

209صمرجع سابق،، فصول في تكنولوجيا المعلومات وقضايا المجتمع االلكترونيعلي حممد رحومة، 1
192ص ، مرجع سابق،الجديداإلعالموسائل إلىمدخل ،عبد الرزاق حممد الدليمي2
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نرتنيت إضافة جديدة إىل االتالصحفية تقريبا يف العامل اليوم قد أصبح هلا مواقع على االنرتنيت، وقد أصبح

.1

أما يف العامل العريب، فإن الصحافة االلكرتونية ال تتماثل مع النمو اهلائل للمنشورات االلكرتونية عامليا، 

تواضع نسبة . وخصوصا فيما يتعلق بتناسب هذه األرقام مع أعداد الصحف العربية وعدد سكان الوطن العريب

العرب قياسا إىل العدد اإلمجايل للسكان يف الوطن العريب لوجود ضعف يف البينة نيتاالنرت عدد مستخدمي 

االجتماعية والثقافية واالقتصادية ورمبا السياسية، مما بعض العوائق إىلاألساسية لشبكة االتصاالت، إضافة 

وتعترب . لكرتونيةأدى إىل تأخر االستفادة من خدمات االنرتنيت، وأثر بشكل رئيسي على سوق الصحافة اال

يف 1995ديسمربعربية ظهرت على االنرتنيت وذلك يف كانون األولصحيفةرق األوسط أول شصحيفة ال

حني تعترب صحيفة اجلزيرة أول صحيفة سعودية ُتطلق نسختها االلكرتونية على االنرتنيت وذلك يف نيسان

1997.2ليأفر 

:الصحافة االلكرتونية يف اجلزائر- 1

ولوج الصحافة الوطنية جمال النشر االلكرتوين من جهة نذ منتصف التسعينات أوىل بدايات عرفت اجلزائر ملقد 

، كما شهدت أيضا جتربة إنشاء صحف الكرتونية حمضة وهذا يعين أن جتربة النشر 1997وكان ذلك سنة 

االلكرتونية املكملة للطبعة الصحافة : االلكرتوين يف اجلزائر مسحت بظهور نوعني من الصحافة االلكرتونية

إىلحيث ُيشري الصنف األول 3الورقية وصحافة االنرتنيت

املستقلة عن العناوين اإلخباريةوتدعمه عرب موقعها على االنرتنيت أما الصنف الثاين فيتعلق بتجربة املواقع 

.نرتنيتالصحفية حيث تبث حمتواها حصريا على اال

19ص مرجع سابق،، اإلعالم الجديد والصحافة االلكترونيةعبد الرزاق حممد الدليمي، 1
صرفبت19ص نفسه،املرجع 2
)يف علوم اإلعالم واالتصالرسالة ماجيستري(،الصحافة االلكترونية في الجزائر بين تحدي الواقع والتطلع نحو المستقبلميينة بلعاليا، 3

بتصرف154-149صص ، 2006جامعة اجلزائر، 
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:الصحافة االلكرتونية املكملة للطبعة الورقية1- 1

صحيفة يومية اعتمدت يف 46عنوانا و119بنحو 2006ُقدِّر عدد العناوين اإلعالمية يف اجلزائر سنة 

Elغالبيتها على النشر االلكرتوين لتدعيم حمتواها املنشور ورقيا وكانت أوىل هذه الصحف هي جريدة الوطن 

WATAN تلتها جريدة 1997الناطقة بالفرنسية حيث أصدرت نسختها االلكرتونية يف نوفمرب ،

LIBERTE مث جريدة اليوم يف فيفري من السنة نفسها، لُتصِدر جريدة اخلرب يف أفريل 1998يف جانفي

صفت يف رسالة ماجيستري للطالبة ميينة بلعاليا معنونة1998 ة الصحاف:نسختها االلكرتونية اليت ُو

بأقوى جريدة عربية توضع على بين تحدي الواقع والتطلع نحو المستقبل االلكترونية في الجزائر

EL MOUDJAHIDو )1998جوان (االنرتنيت لتلتحق بالركب الصحف العمومية مع كل من الشعب 

انتا فك)1998نوفمرب (le soir d’Algérieو )1998أكتوبر (le matinأما جريدتا )1998جويلية (

1. شهد ولوج الصحافة اجلزائرية عامل االنرتنيت

:صحافة االنرتنيت يف اجلزائر2- 1

هي صحافة تنشر حصريا على الويب، صحفيوها، وقراؤها الكرتونيون وطبعتها الكرتونية ومن أوىل هذه املواقع 

أول صحيفة ساخرة Algerie interface ،Algeria watch)1998-2006(،la grande kechfaجند 

من املواقع منافسة بني العديد 2010ولقد شهدت سنة 2003.2جويلية 14على اخلط وصدرت يف 

إىلوالذي تغري toutsurlalgerie.com" كل شيء عن اجلزائر"الصحفية على االنرتنيت وهذا اثر جتربة موقع 

algerie.com-www.tsa 2007عقب تعرضه للقرصنة فبعد ثالث سنوات ونصف من إطالقه يف جوان

بتصرف150ص ميينة بلعاليا، مرجع سابق، 1
بتصرف153-152صص املرجع نفسه2

http://www.tsa-algerie.com/
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ألف زائر يوميا ما شد االنتباه حنو أمهية استغالل الفضاء الذي تتيحه 250إىل200أصبح املوقع جيذب من 

maghrebemergent.comالشبكة إعالميا، فظهرت العديد من املواقع اإلخبارية العامة و املتخصصة منها 

" موقع آخر أخبار اجلزائر"و lalgerie.comwww.vivaوهو موقع متخصص يف املعلومة االقتصادية، 

Dernières nouvelles d’Algérie)algerie.com-www.dna( على غرار - وهناك مواقع أخرى أصدرها

ومل تأخذ صحفيون قدماء من الصحافة املكتوبة ولكنها كانت يف شكل جمالت الكرتونية- املواقع اليت سبقت

الذي أنشأته خدجية شويت www.espritbavard.comشكل وكالة صحفية على اخلط ومثال ذلك موقع 

LE MATINصحفية سابقة جبريدة 
1

:الصحفي واالنرتنيت أي عالقة- 2

الصحافة االلكرتونية غري موجودة كتخصص مؤسس والصحفيون على اخلط غري موجودين كجماعة إن 

متشكلة، من جهة أخرى ال يوجد أي تصنيف جديد يف العقد االجتماعي يسمح بالتفريق بني صحفي الويب 

صحفي وصحفي الصحافة املكتوبة أو حيدد من خالل  مصطلح خاص ومناسب مميزات املهام اليت يُنفذها ال

ام اوفق- Yannick Estienneيانيك استيان ويرجع ذلك حسب على االنرتنيت  اسة ق إىل الصحفيني - در

وال ،وإىل مؤسسة)الصحافة(لديهمأنفسهم إذ أن الشعور املهمني 

إال نادرا حيث كانت اإلجابة الشائعة لدى ة الصحافة على االنرتنيت سيذكرون ختصصهم املتعلق مبمار 

إن ختصص صحفي " حنن صحفيون قبل كل شيء"هي " كيف تعرفون أنفسكم ؟"املستجوبني عن السؤال 

Yannickيانيك استيان حسب إليهمالصحفي االلكرتوين أو على اخلط يبدو بالنسبة أوالويب  Estienne

أنه رغم ما  استيان، ويضيف 2هذه التخصصاتإىلتماء يفسر عدم حتديدهم االنغامضا وضبابيا وهو ما

1 Mustapha Benfodil, la presse électronique à la conquête du marché virtuel ,El Watan, rubrique enquête,
no …… dimanche 31 Octobre 2010. p6 traduit modifié
2Yannick Estienne, Le journalisme après Internet. Paris, Éd. L’Harmattan, coll. Communication et
civilisation, 2008 pp 145-146 traduit modifié

http://www.vivalalgerie.com/
http://www.dna-algerie.com/
http://www.espritbavard.com/
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ورغم الرتاث الصحفي 2002- 1998كتب عن موضوع الصحافة االلكرتونية خاصة يف الفرتة مابني 

.1

الوضع املهين للصحفي على اخلط ، فحداثة االنرتنيت كوسيلة إعالمبإشكاليةسبب يتعلق أيضاوهناك 

اجلهود املبذولة من طرف الصحفيني يف وسائل إىلإضافةوالتاريخ القصري وغري املستقر للصحافة على اخلط، 

التقليدية للمحافظة على مكانتهم املهيمنة تشكل كلها عوائق أمام هيكلة النشاط املتخصص اإلعالم

2.ي على اخلط والرفع من مكانته يف سلم الرتاتبية املهنيةللصحف

:2.0ثقافة جديدة وممارسات جديدة على الويب - 3

إن ثقافة الويب ختتلف متاما عن ثقافة وسائل اإلعالم التقليدية ويتحدث احد صحفيي الويب عن ذلك 

جتد نفسك غري قادر على تطوير مهارات إنه غري منظم، ويضم جانبا من املمارسة اهلاوية مث أنت : "بالقول

ويقول صحفي آخر يف " خاصة بك ألن التغيري حيدث باستمرار، حيث تتغري األدوات وطرق اإلنتاج أيضا

"السياق نفسه 

وُيضيف عن ثقافة الويب ." إا ثقافة أخرى. ملية التأقلم املستمرةفكل شيء يتغري، وتتحول إىل حالة ذهنية ع

أا َولَه  دده املتحدث نفسه يف أنه " مزيج بني الصحافة املكتوبة، الراديو، والتلفزيون: "ق إال أن هناك اختالفا حيُ

توفرة بشكل ال يوجد موعد حمدد كما هو احلال بالنسبة للراديو والتلفزيون، بل يوجد فقط املعلومات امل"

3"مستمر على الويب ما يعين تغيري املانشيت بشكل مستمر

تتعلق الفقرة السابقة بعنصر التحيني كميزة لوسائل اإلعالم االلكرتونية وطرق تعامل الصحفي مع هذه اخلاصية 

علومة حيث يكوناليت تدفعه حنو تغيري منط تفكريه يف طريقة تعامله مع املعلومة سواء تعلق األمر بعملية مجع امل

1 Yannick Estienne, Op cit. pp 145-146 traduit modifié
2 Ibid. p139 traduit modifié
3 Chantal  Francoeur, La transformation du service de l’information de Radio-Canada, Canada, éd les
presses de l’université du Québec, 2012, p37 traduit modifié
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أوالصحفي هنا مطالبا بأن يرفع مستوى يقظته املعلوماتية حتسبا ألي إضافات جديدة يُقدمها على اخلرب 

املعلومة املنشورة تطابق املستجدات اآلنية حلظة وقوعها، كما أن مصادر هذه املستجدات قد تكون من مواقع 

وقع املصدر خمتلفة عن املعلومة النهائية يف املوقع املعلومة، فمن غري املنطقي أن تكون املعلومة النهائية يف امل

أما بالنسبة لنشر املعلومة فعلى الصحفي أن خيتار القالب املناسب فإذا كانت . الذي يعمل به الصحفي

صحافة الويب تعتمد بشكل عام على صيغة الربقية يف تقدمي آخر املعلومات والتحديثات، فإن طريقة عرض 

بل الصحفي يف شكل ربورتاج أو خرب وطبيعة وقيمة املعلومة اجلديدة جتعله يُفاضل بني املعلومة األوىل من ق

االكتفاء بالربقية اىل حني، أو التوجه حنو تعديل اخلرب أو الربورتاج، أو االنتظار والرتيث وهنا ال توجد طريقة 

ر وانشغال دائم يتعلق حمددة قابلة للتطبيق على خمتلف الوضعيات ما حيعل الصحفي يف حالة تأهب مستم

. باملادة الصحفية

إن مثل هذه الضغوطات باإلضافة إىل عنصر السرعة الذي تتضمنه ميزة التحيني قد يؤثر على أداء الصحفي 

.تكون ضمن أولوياتهعملية التأكد من املعلومة قد الأنإذمن حيث مصداقية ما ينشره 

يل األستاذ نصر الدين لعياض اليت حتدث *الحركة الدائرية لالعالمتوسع ظاهرة " ي إىل يف هذا السياق حيُ

. واليت وضعت احلقيقة والتنوع على رأس قائمة ضحاياهاPierre Bourdieuعنها املفكر الفرنسي بيار بورديو 

1."فالواقع مل يعد احملك للتحري حول صحة األخبار ألن مدى انتشارها أصبح الشرط األوحد على واقعيتها

نصر الدين لعياضي، األنواع : (الحركة الدائرية لإلعالم*
)بتصرف7الصحفية يف الصحافة االلكرتونية نشأة مستأنفة أم قطيعة؟ ص

:الرابطPDFملفالصحفية في الصحافة االلكترونية نشأة مستأنفة أم قطيعة؟األنواعنصر الدين لعياضي، 1
http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-9
-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9

%86%D9%8A%D8%A9.pdf%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9 مت
7ص 2008/ 26/03االطالع يوم 

http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
http://site.iugaza.edu.ps/jdalou/files/2012/03/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
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تتعلق بنمط اتصايل أنتجته املميزات االتصالية Pierre Bourdieuإن هذه املالحظة اليت قدمها بيار بورديو 

اجلديدة اليت أصبحت يوفرها الويب، كما أن واقع الصحافة االلكرتونية يشري إىل تغري على مستوى ترتيب 

مرتبط بأداة الويب ومميزات التحيني وضع من حيث اجلنوح حنو السرعة كقيمة ذات أولوية وهو القيم اإلخبارية 

هو أن الوسيلة هي من يفرض طريقة السريع، لذلك فإن ما نستخلصه والنشر الواسع النمطي أو املشخصن 

التكنولوجية حيث أطروحات مارشال ماكلوهان حول احلتمية إىلحمددة لتفاعل األفراد معها وهو ما حييل 

أا يلة، أكثر أمهية من الرسالةمنوال االتصال، الوس"يتحدث عن أن  ية هو  تصال لة ا لوسي به ا تقوم  ا  إن م

massأي تغيري تقين ميس وسائل اإلعالم "كما يقول أيضا أن 1".تعرض نفسها قبل أن تعرض الرسالة

médias حيدث حتوال على مستوى البيئة االجتماعية وأيضا على منوال اإلدراك، والنفسية

(psychisme) طريقة تفاعلانالوسيلة حيددخصوصية منط االتصال و من هنا فان 2"واجلماعية الفردية

اتمعات دافر األ ضمن هذا التفاعل وهو ما نراه ينطبق على النمط تكون سائدة اليتقيمالكما حيدد معهاو

.االتصايل  الذي أنتجته خدمات الصحافة االلكرتونية

:للصحافة االلكترونيةالمميزات االتصالية :  المبحث الثالث

:اخلدمات االتصالية للصحافة االلكرتونية:أوال

تنقسم اخلدمات اليت تتيحها الصحف االلكرتونية إىل منطني إخباري وتفاعلي حيث حيصر عبد الرزاق حممد 

3:الدليمي هذه اخلدمات كما يلي

1 Alexandrine Civard, Marshall Mcluhan : « L’explorateur des Medias », La communication Etat des
savoirs, ouvrage collectif, coordonné par Philippe Cabin, France, éd. sciences humaines, 1998 p298 traduit
2 Ibid. p298 traduit

بتصرف225-224صص ،، مرجع سابقاإلعالم الجديد والصحافة االلكترونيةعبد الرزاق حممد الدليمي، 3
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لزائر املوقع مبطالعة يف شكل شريط متحرك يوضع يف الصفحة الرئيسة ويسمح : الشريط اإلخباري.1

عناوين آخر األخبار والتطورات اليت ينشرها يف صفحته الرئيسية أوال بأول، وتكون هذه العناوين 

اا التفصيلية فح بص تصلة  .م

وتضم : الصفحات التفاعلية.2

املشاركة يف التصويت وهو من أدوات املوقع اليت تتيح للزائر إبداء رأيه ويسمح بقياس رأي الزائرين يف.أ

األحداث والقضايا املختلفة والتعرف على طرق تفاعلهم ومواقفهم، وتظهر نتيجة التصويت يف مكان 

.التصويت نفسه وذلك بعد حلظة من املشاركة

وذلك عن طريق املشاركات احلية اليت يوفرها املوقع : املشاركة يف احلوار املباشر.ب

نتقاة مما يُنشر يوميا يف األقسام املختلفة للصحيفة هي جمموعة من األخبار امل: نشرة األخبار الربيدية.ت

اليت يتم إرساهلا لألعضاء املسجلني يف الصحيفة ومن خالل نشرة خاصة عرب الربيد االلكرتوين، 

.ما حيتاجونه من معلوماتىلتيسري حصوهلم عل

ني  مع املوقع االلكرتوين العنصر األخري إىل اخلدمات املتعلقة بشخصنة الصحيفة وهي تتيح للمتعاملهذاُيشري

.املستخدم

املباشر، وتُعد التفاعلية هنا معيارا رئيسيا يف تقييم مواقع الصحافة االلكرتونية، التفاعلي بشكليه املباشر وغري

مشاركة املستخدم وحتقيق أعلى درجات التفاعلية لدى اجلمهور ع هذا النظام االتصايل الذي تنميهخاصة م

1. )يعيشه وُيشارك يف الكتابة حوله(املستخدم الذي أصبح جزءا ال يتجزأ من احلدث 

بتصرف221ص ،، مرجع سابقاإلعالم الجديد والصحافة االلكترونيةعبد الرزاق حممد الدليمي، 1
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1:مايليإىلالتقسيم ُتشري 

وهو منط تتحقق فيه التفاعلية بشكل مباشر عرب: االتصال التفاعلي املباشر.أ

 مشاركة القراء يف غرف احلوارChat Room الصحف لتبادل احلوار مع احملررينتنشئهااليت

.حول القضايا املختلفة

 خدمة املرسالMessenger ،اليت حتقق االتصال املباشر بني إدارة الصحيفة وأحد حمرريها

.املقابالت الصحفية معهمإلجراءبني احملررين ومصادرهم 

 خدمة االجتماع على الشبكةNet Meeting واليت متكن من االتصال بأكثر من مصدر

كن االستفادة منه يف عقد االجتماعات  يف الوقت نفسه بشكل مرئي وغري مرئي وهو ما ُمي

.االلكرتونية بني احملررين

:االتصال التفاعلي غري املباشر.ب

2:وذلك عن طريق

 الربيد االلكرتوينE-mail كن القراء من إرسال رسائلهم االلكرتو نية واليت تتضمن الذي ُمي

.خدمات هذا الشكل من االتصال التفاعلي



Bulletin Board Systemأو احلذف إذا لزم األمر وذلك مبساعدة تقنية 

بتصرف245-244صص، مرجع سابق،الجديد والصحافة االلكترونيةاإلعالمعبد الرزاق حممد الدليمي،1
بتصرف245- 244املرجع نفسه، صص 2
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االلكرتونية على حتقيق التفاعل غري املباشر مع قرائها، وحمرريها، كما تعمل بعض الصحف

، مثلما حيصل يف تزويد املشرتكني فيها عرب الربيد Mailing Listومصادرها عرب القوائم الربيدية 

.  م حول هذه املوضوعات

بشكل عام فان هذه اخلصائص االتصالية للصحافة االلكرتونية تتعلق بالتزامن والالتزامن يف االتصال، 

فاالتصال التفاعلي املباشر يكون تزامنيا أي آنيا ويف الزمن احلقيقي لالتصال أو احملادثة، يف حني أن االتصال 

يا أي ال جيمع طريف العملية االتصالية املرسل واملتلقي يف الزمن نفسه فالرسالة التفاعلي غري املباشر يكون التزامن

ن بنسبة كبرية من الوصول 

إىل مدى مصداقية الصحيفة وكيفية معاجلتها للحدث إذ ترتبط هنا األسئلة املباشرة املتوقعة وغري املتوقعة 

بإجابات مباشرة من طرف ممثل الصحيفة أو احملرر وهو ما يتطلب أيضا مهارات اتصالية عالية لدى القائم 

فان االتصال التفاعلي غري املباشر وطابعه االتصايل الالتزامين من جانب آخر . باالتصال على هذا املستوى

يسمح للمحررين وممثلي الصحف مبعاجلة الرسائل الواردة والرد عليها بعد التفكري، وهو ما يسمح للقائمني 

باالتصال على مستوى الصحيفة بالتحكم أكثر يف املعلومة املهنية املقدمة للجمهور، وعدم ذكر أشياء حفاظا 

لى الصورة االجيابية للمؤسسة اإلعالمية، إضافة إىل ذلك فإن هذا الشكل من التفاعل ال يضمن وصول ع

املعلومة بيسر إىل القارئ ففي حالة إجابته بطريقة توحي بعدم فهم سؤاله من طرف القائم باالتصال يف 

هو ما يؤثر نسبيا على فعالية الصحيفة، فإن األمر سيتطلب منه تعليقا إضافيا وانتظار إجابة الحقة أخرى، و 

.    التفاعلية
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:لصحافة االلكرتونيةاكميزة اتصالية يف التفاعلية:ثانيا

:مفهوم التفاعلية- 1

التفاعل، اإلعالم التفاعلي، والتفاعلية كميزة اتصالية للصحافة : يرتبط هذا املفهوم باملعاين اليت حتملها كلمات

.االلكرتونية

:التفاعل1- 1

العلوم الطبيعية تعين التأثري املتبادل بني عنصرين أو أكثر ، لكل عنصر منها خصائصكلمة مستعارة من

يتم احلصول على ناتج و نتيجة لالتصال املباشر والتأثري املتبادل بني هذه العناصر. وتركيب وصفات مفيدة 

االجتماعي لكن تفاعل. العناصر املتفاعلةعن للتفاعل ميثل مركبًا له من اخلصائص والصفات ما جيعله خمتلفاً 

الطبيعية لكونه يتضمن مفاهيم ومعايري و أهداف ذات طبيعة خاصة، فالفرد يف العلومالتفاعلخيتلف عن

1يستجيب ملعىن معني يتضمنه هذا املوقف بعناصره املختلفةحني يستجيب ملوقف إنساين إمنا

:التفاعلية2- 1

وتفيد activusووتعين بني أو فيما بني، interإن كلمة التفاعلية مركبة من كلمتني يف أصلها الالتيين، 

من الالتينية يكون معناه l’interactivitéاملمارسة يف مقابل النظرية وعليه عندما يرتجم املصطلح التقليدي 

2ممارسة بني اثنني أي تبادل وتفاعل بني شخصني

جتاهني حيدث بني كل من فرد وفرد أو مجاعة أخرى ومن جانب آخر بني فرد وبرنامج هي اتصال بني ا

معلومايت كربامج األلعاب االلكرتونية هذه األلعاب التفاعلية القائمة على مبدأ األدوار الطبيعية اليت جتري 

ئية اليت خيضع هلا الالعبون 

مذكرة لنيل شهادة (دراسة وصفية في القائمين باالتصال:اإلخباريةالصحافة الجزائرية المكتوبة وتفاعلها مع المدونات عابر عبد القادر1
23ص .3،2012جامعة اجلزائر ، )املاسرت يف علوم اإلعالم واالتصال

،)اإلعالميف ماجستريرسالة (الفلسطينية على شبكة االنترنيتاإلخباريةوالتفاعلية في المواقع اإلعالميةحراس البوابة ،ثائر حممد تالمحة2
13ص 2012،جامعة الشرق األوسط
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أما منتديات النقاش مثال فتمكن األفراد من تلقي وإرسال الرسائل ، ببدائل الكرتونيةذين مت تعويضهموال

استقبال التغذية املرتدة من قرائها ومجهورها االلكرتونية إمكانيةاإلعالمل بتفاعلية وتبادلية كما تتيح وسائ

املوجودة على مواقع تلك الصحف بالتايل جتعل اإلعالميةوذلك بفعل حيز التعليقات على املقاالت واألركان 

1.القارئ أو املتلقي متلقيا اجيابيا من خالل كذلك ما يسمى بصحافة املواطن

اإلعالم التفاعلي3- 1

لي جمموعة من اخلصائص أو الوسائط أو اخلدمات امللحقة بأية وسيلة إعالمية مطبوعة يُقصد باإلعالم التفاع

وهو يعين أيضا صفحة القراء يف . أو مرئية أو الكرتونية تتيح للجمهور أن يتفاعل معها عرب املشاركة بإبداء رأيه

ديات االلكرتونية امللحقة 

.2

يلنا إىل التفريق بني التفاعلية كعملية اتصالية عرفت تطورا مع بروز تكنولوجيا الويب التعريفات السابقة حتُ إن 

واالتصال املتبادل عرب الشبكة والتفاعلية املوجودة يف االتصال الشخصي أو اجلماهريي وان كان األخري 2.0

ل االتصال باحلصص يرتبط باإلعالم التقليدي إن صح التعبري وال يتيح التفاعل إال يف نطاق حمدود مث

.اخل..نشر الردود على صفحات الصحفو التلفزيونية و اإلذاعية 

إن ما نقصده إذا عند احلديث اآلن عن مصطلح التفاعلية هو تلك امليزة اليت أصبحت متاحة يف ظل التطور 

.التكنولوجي واإلمكانات اليت أضحى يتيحها الفضاء االفرتاضي

كنوز احلكمة للنشر والتوزيع، العدد احلكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية،، جملة تأثيرات االنترنيت على العالقات االجتماعيةرشيدة سبيت، 1
273ص،2013السداسي الثاين سنة 25

بتصرف17ص مرجع سابق،، اإلعالم الجديد والصحافة االلكترونيةعبد الرزاق حممد الدليمي، 2
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:للصحافة االلكرتونيةاإلمكانات التفاعلية - 2

ها أداة الويب التشاركي إمكانات متعددة سواء للفرد املستخدم أو ر لقد أتاحت ميزة التفاعلية اليت توف

1:للمؤسسات الصحفية ومنها

:تعدد الخيارات المتاحة للمستخدمين•

االنرتنيت وذلك من خالل الوصالت التشعبية على املواقع حيث يدرك مصممو الصحف على شبكة 

انه كلما زادت هذه األخرية كلما تعددت خيارات املستخدم ويساهم هذا يف تسهيل عملية اإلحبار 

عرب املوقع، كما أن مصممي املواقع يأخذون بعني االعتبار بأن املستخدمني يفاضلون بني النص، 

وبالتايل فان والصورة، والفيديو عند زيارة املوقع باإلضافة إىل االختيارات املتعلقة بالل

االعتبارات املتعلقة بالنص الفائق أو امليديا الفائقة مرتبطة بتوقع رغبات املستخدمني ومن مث تصور 

.النمط التفاعلي الذي يتيح الوصول إىل إشباعها

:إمكانية االتصال بين المستخدمين ومسؤولي الصحف ومحرريها•

التصال مبسؤول الصحيفة أو حمرر القصة اخلربية عرب الربيد االلكرتوين حيث ميكن ا

:إمكانية االتصال الشخصي•

ويقصد به على وجه اخلصوص إمكانية االتصال بني املستخدمني للوسيلة االتصالية الواحدة ومثال 

ذلك غرف الدردشة وجمموعات النقاش 

بتصرف15-14مرجع سابق، صص، اإلعالم الجديد والصحافة االلكترونيةعبد الرزاق حممد الدليمي، 1
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:المراقبة المستمرة للموقع•

ملرتبطة بأجزاء حمددة من املوقع، أكثر املقاالت قراءة أكثر تسجيل من قام بزيارة املوقع، اهتماماته ا

امللفات حتميال وكل هذه العمليات تسمح بدراسة رغبات املستخدمني وكيفية تلبيتها  

:إمكانية البحث عن المعلومات•

كاألرشيف الذي توفره الصحف مثال

:  إمكانية إضافة المعلومات•

بعض الصحف تسمح بإضافة صفحات الويب معلومات عن االهتمامات اخلاصة واهلوايات 

والعروض املتعلقة باألفالم مثال 

:التفاعلية وأثرها على احملتوى يف اإلعالم اجلديد- 3

إىل إن احلديث عن احملتوى اإلعالمي حييلنا إىل التطرق إىل مسألة األنواع الصحفية وهنا البد من اإلحالة 

األنواع الصحفية في الصحافة ــالدكتور نصر الدين لعياضي والنقاط اليت يتعرض إليها يف مقاله املوسوم ب

حيث يشري إىل االختالفات اليت تطال األنواع الصحفية على املستوى نشأة مستأنفة أم قطيعة؟: االلكترونية

اخلصوصية التقنيةفااللكرتوين وارتباطها بدرجة تفاعلية املتلقي 

انه : 

امللف الصحفي الذي يعين تناول قضية أو حدث معني من خمتلف اجلوانب لتسلط عليه األضواء من كل 

إن هذه النقطة 1.ثر من صحفي باستغالل مجيع الوثائق، الدراسات واملصادرويشرتك يف اجنازه أك، اجلهات

تشري بوضوح إىل التفاعل مع املصادر والصحفيني عرب االنرتنيت واىل البحث االلكرتوين عن الوثائق وهذا ما 

.وميزة التفاعلية هلا تأثري واضح على احملتوى الصحفي2.0يعزز من فكرة أن الويب 

12مرجع سابق ص نشأة مستأنفة أم قطيعة؟: األنواع الصحفية في الصحافة االلكترونية،نصر الدين لعياضي1
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التفاعلية جتعلنا نعيد النظر يف وظائف الصحافة املستمدة من النظرة التقليدية اليت كانت فيها اقتصاديات إن

فته وفق ما يشاء فال يقرأ مثال الطلب، يظهر ذلك من خالل شخصنة الصحيفة، فالقارئ أصبح يشكل صحي

الصفحات الرياضية أو السياسية ومن هنا أصبح مجهور وسائل االتصال جينح حنو الفردانية هذا باإلضافة إال

إىل أنه أصبح يشارك يف إنتاج احملتوى الصحفي بشكل مباشر وهو ما يعين حتوال على مستوى األنواع 

برأيه من خالل املنتديات ويتصل باحملررين والصحفيني الذين الصحفية الكالسيكية فاجلمهور أصبح يشارك

وقد ظهرت بعض التقنيات اليت أصبحت تفرض نفسها على احملتوى املبث عرب . أضحوا يأخذون برأيهم

ويقصد به هامش املساحة املمنوحة للمتلقي للتعبري عن رأيه talkbackالكرتونيا ومنها اإلعالموسائل 

وقلة تكاليفها وهي من خالل إنشائهاواليت تتميز بسهولة blogال، املدونة الشخصية والتعليق عقب املق

حمل اهتمام الصحف اليت أصبحت تفتح هلا مواقعها، كما أصبحت تشجع أصبحتالتفاصيل اليت تعرضها 

ونات 

بطة ا أسس لظهور مفهوم صحافة املواطن  املرت ات  ارس ملم ا كما أن نوع املسامهات Citizen journalismو

اليت تطرحها املدونات الشخصية وأسلوب كتابتها وعدد متداوليها أعطاها بعدا اتصاليا وثقافيا جديدا وجعلها 

أو الصحافة participation pressخمتلفة عن الصحافة الورقية فوصفها البعض بالصحافة التسامهية

1.اجلماهريية الناقدة

بتصرف15- 12مرجع سابق، صص نشأة مستأنفة أم قطيعة؟: األنواع الصحفية في الصحافة االلكترونيةنصر الدين لعياضي1



اإلعالميةوالوساطةااللكترونيةالصحافةالويب،: الثالثالفصلاإلطار النظري                          

117

االنترنيت والوساطة :الرابعالمبحث 

1990سنة وتطورها منذانتشار االنرتنيت 

حيث أصبح  

ت األنباء وبالتايل فان الوضعية التقليدية املهيمنة لوسائل اإلعالم ووكاال،كل متلق للمعلومة مرسال حمتمال

Henriبيجاهكذا يقول كل من هنري .1حتتاج منا إىل إعادة النظر فيها Pigeat وبيار لوسورPierre

Lesourd أحدثت تغيريا وأفرزت إىل الوجود نظاما جديدا هدفه النهائي ليس إنتاج "وُيضيفان أن االنرتنيت قد

.2"الرسائل املتنوعةمعلومة ذات مصداقية وإمنا السماح بتنقل وحركة ملختلف 

يف سياق الفضاء االفرتاضي بامليزات اليت أصبحت متاحة عرب االنرتنيت هذا إضافة إىل تأثر قد تأثرتخرب 

.مكانة وسائل اإلعالم التقليدية

املعاجلة الصحفية كممارسة للوساطة عرب االنرتنيت أوالوساطة القبلية: أوال

إذا كانت مالحظة املواقع اإلخبارية على االنرتنيت تسمح بأن "Thierry Lancienيقول تريي لونسيان 

نسجل يف بعض منها تدنيًا يف ممارسة الوساطة حلساب ممارسات أخرى فإنه يبدو ضروريا أن نربط هذه 

3."ومبا ميكن أن تكون عليه متثالت وممارسات اجلماهري املعنية،الظاهرة مبا حيدث يف وسائل اإلعالم األخرى

اج املعلومة اإلعالمية على االنرتنيت وما حتمله من خصائص حييلنا إىل احلديث عن مآل الوساطة إن إدر 

.الصحفية ضمن هذا السياق

1 Henri PIGEAT, pierre LESOURD, Les agences de presse face à la révolution numérique des médias,2e

éd, Paris, La documentation française, coll. Les études, 2014 p 14 traduit modifié
2 Ibid. P14
3 Thierry Lancien, «La médiation journalistique au risque du numérique», MEI Médiation et information,
nº 19, 2003. P177 traduit
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:اإلعالميةملعلومة و ااالنرتنيت - 1
تريي لونسيان 

Thierry Lancien لتمييزها عن املعلومات باإلعالميةسيتوجه حنو املواقع اليت تعرض معلومات سنصفها

واليت جند جزءا صغريا –sites portailsاالنرتنيت حتوي مواقع بوابات إن،)خدمات، ترفيه، معارف(األخرى 

التلفزيونات، ومواقع الصحف وبالنسبة هلذا ، مواقع اإلذاعات، مواقع - منها خمصصا للمعلومة اإلعالمية

العنصر األخري البد من التمييز بني األجزاء اخلاصة باالنرتنيت وتلك اليت تعيد استخدام عناصر النسخة الورقية  

1.كالصفحات األوىل

:الوساطة والتفاعلية- 2

ألنه يرى أنه ينتقل nomadeعلى تعبري الوساطة مصطلح الّرحالة Thierry Lancienتريي لونسيان يطلق 

ِول األحداث والوقائع إىل 2.بسهولة من ختصص آلخر إن النظر إىل املعلومة اإلعالمية باعتبارها سريورة بناء حتُ

ميكننا من التمييز بني نوعني من الوساطة ،إعالم وأخبار من خالل عمليات اختيار، وترتيب، وإنتاج اخلطاب

من جهة هناك الوساطة اليت تدخل يف صناعة املعلومة واملرتبطة باالختيار والرتتيب، وهناك من جهة ثانية 

وأمناط )اللسانية واأليقونية(اإلعالميوساطة ترتبط مبستوى آخر حيث تدخل يف طرق إنتاج اخلطاب 

3.عرضها

ل الصحفي يف إنتاج احملتوى الذي يكون حمصلة معاجلته الشخصية له من حيث يتعلق األمر هنا بتدخ

أما .إخل ما مينحنا تفاصيل عن تدخل الصحفي عند حترير املعلومة...األفكاراألسلوب، زاوية املعاجلة وتسلسل 

1 Thierry Lancien, Op cit. P177 traduit modifié
2Ibid. P177 traduit modifié
3 Ibid. P 178 traduit modifié
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إىلتصال تشري التساؤل عما إذا كانت الوسائل اجلديدة لالإىلبالنسبة للمستوى األول من الوساطة فإنه حييل 

1؟أي نشاطهم املتعلق بتصنيف برقيات الوكاالت وعرضها بطريقة ُمرتبة" اية الوسطاء"بوادر 

ارسه الوسيط سواء أكان أنإن العالقة هنا بني مصطلحي الوسيط والوساطة حيددها منطق  الوساطة نشاط ُمي

إخل إلنتاج إعالم يتماشى مع متطلبات العمل الصحفي  ...هذا األخري رئيس حترير، مدير نشر، صحفي 

التقليدية، فإن اإلعالمكرتتيب احملتوى وفق السياسة التحريرية، وإذا كانت هذه النظرة تنطبق على وسائل 

كرتوين البد أن تنسجم مع اخلصائص اليت أصبحت لحيث أن قواعد النشر اال

.

تتجه حنو عرض املعلومات دون Wanadoo، أو وانادو  Yahooياهو واقع فإن البوابات من نوععند حتليل امل

فإن املعلومات األخرية فقط هي اليت تُعرض - واليت يتم حتيينها باستمرار–ترتيب، أما بالنسبة ملواقع الصحف 

2.دون ترتيب أما املعلومات األخرى فتخضع ملعاجلة حتريرية كالسيكية

إتاحة الفرصة أمامه لالختيار من حمركات إن عدم اقرتاح ترتيب حمدد للمعلومات بالنسبة للقارئ االلكرتوين، و 

حييل إىل االعتقاد بأنه هو من يصنع املعلومة اخلاصة به، وهناك  )املوجودة يف بعض املواقع اإلخبارية(البحث 

وتُعد من األشكال co-construction de l’informationكتاب يتحدثون عن املشاركة يف بناء املعلومة 

حيث يسمحان Crayonوكرايون Google Newsاليت يُقدمها موقع أخبار جوجل األكثر تقدما هنا النماذج

3.باالستفادة من األخبار كلها عرب البطاقة وذلك حسب أذواق ومراكز اهتمام القراء االلكرتونيني

عند احلديث عن املستوى الثاين من الوساطة فإننا نتحدث عن أن الصحفي يتدخل كشخص يف إنتاج 

أن مواقع البوابات، مواقع التلفزيونات تُفضل الربقيات أي النسخة اخلام للمعلومة وبالنسبة ملواقع اخلطاب، إال

1 Thierry Lancien, Op cit. P 178 traduit modifié
2 Ibid. P 178traduit modifié
3 Ibid. P178 traduit modifié
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الصحف فإن املقاالت املقتبسة بشكل كامل من الصحيفة جندها ضمن املوقع إىل جانب الربقيات اليت متثل 

1.املعلومات اآلنية واليت يكون مصدرها يف أغلب األحيان وكاالت األنباء

إن الرضا املرتبط باملنتوج اإلعالمي اخلام غري املعاجل حيتل موقعا ال ُيستهان به على االنرتنيت وهو ما يستهدف 

من املمكن على االنرتنيت أن "Peter Dahlgrenمباشرة الوسيط فكما ُيشري إىل ذلك بيرت داهلجرن 

أو البحثيني االلكرتونيني  Infolibrairesومة فأكثر مبحرري املعلأكثرُيستبدل عمل الصحفي مبعناه التقليدي 

وبالتايل فإذا كان هناك نقص يف ممارسة 2"، والنقدية الصحفية اإلبداعيةاملهنية، : لنبتعد بالتايل عن األبعاد

الوساطة على مستوى العنصر اخلربي يف حد ذاته، فإنه ميكن الذهاب إىل أبعد من ذلك والقول بأن هناك 

3:وهنا حنن أمام حالتني)االنرتنيت(عجزا يف ممارسة الوساطة على مستوى احلامل 

حمتوى ضئيال للمعلومة اخلربية حيث ال خيضع ختص مواقع البوابات واليت ال ختصص إال:الحالة األولى

. مضموا للمعاجلة التحريرية اإلعالمية

وبالنسبة هلذه احلالة )مواقع إذاعات، تلفزيونات، أو صحف(تتعلق باملواقع اخلاصة باإلعالم :الحالة الثانية

روج من املوقع والتوجه إىل فإن الروابط اخلاصة باملواقع األخرى هي من ستؤثر على الوساطة، من خالل اخل

وعند .موقع آخر فإن القارئ االلكرتوين يتمكن من النفاذ من الوساطة اليت ُتطبقها الوسيلة اإلعالمية عادة

إىل أن ُيشري Igor Badouفإن ايقور بادو Liberationو ليرباسيون Le Mondeاملقارنة بني موقعي لوموند 

Liberationهناك من جهة ليرباسيون "

جد قيم املوضوعية الصحفية والتحكم يف النقاش من طرف اخلرباءLe Mondeأخرى هناك لوموند  ".موقع ُمي

1Thierry Lancien, Op cit.. P179 traduit modifié
2 Peter Dahlgren., « Cyberespace et logique médiatique : repositionner le journalisme et ses publics », in
Proulx, S. ; Vitalis, A., 1998.  Vers une démocratie simulée : médias, réseaux et mondialisation. Rennes :
Apogée

نقال عن
Thierry Lancien, «La médiation journalistique au risque du numérique», Op cit. P 179 traduit
3 Ibid. pp179-181 traduit modifié
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ن إن منح هذه املواقع ملكانة جديدة للمتلقي ضمن عملية االتصال اإلعالمي، جعل بعض الكتاب يعتقدون أ

، وحيث Auto-médiationاملتلقي أضحى ميلك قدرات جديدة، وأصبح حديثهم يدور حول الوساطة الذاتية 

يرى البعض يف هذا الوضع فرصة جديدة للنقاش يف الفضاء العام يرى آخرون مثل دومينيك فولتون 

Dominique Wolton راطيةعمالء الدميوق"العكس إذ يُؤكدون على فكرة مفادها أن الوسطاء هم "Agents

de démocratieواملدافعون عن الفضاء العمومي.

احلديث عن جدلية العالقة بني احرتام أخالقيات املهنة الصحفية واحرتافية العمل إىلإن التحليل السابق حييلنا 

ثله حاليا االاإلعالمالصحفي من جهة وبني حق املواطن يف  نرتنيت واالتصال عرب الفضاء االلكرتوين والذي ُمت

اا التفاعلية الويب  أد فُ . الذي يتيح للفرد املستخدم أن ينشر معلومات وحمتويات بكل حرية2.0و إننا َنِص

يف عملية االنرتنيتيتمتع به املبحر على أصبحهامش احلرية الكبري الذي أنهذه العالقة باجلدلية من منطلق 

اإلعالمالصحفي املواطن يُؤثر على احرتافية اسمالصحفي إذ يُطلق عليه لشخصيةالنشر والتفاعل وانتحاله 

جدها الصحفيون وأهل االختصاص، من جانب آخر فإن مهمة اإلعالم تكمن يف وأخالقيات املهنة اليت ُمي

عالماإلواملقصود مبوضوعية . "

إذ يعتمد .خيتلف عن دور األديب أو الفناناإلعالمياإلعالمأنه ليس تعبريا ذاتيا من رجل 

إن هذه الفقرة توضح أسباب التوجه حنو االقتصار 1"واإلحصائياتالتعبري املوضوعي على احلقائق واألرقام 

يف نظر اجلماهري من خالل احلد من تدخل ماإلعالعلى املعلومة اخلام والبحث عن صيغ تعزز من موضوعية 

جمرد ناقل هلذه املعلومة أو مستقبل لتلك املعلومات إىلالصحفي عند معاجلة املعلومة وهنا يتحول هذا الوسيط 

من. 

29-28صص 1986اجلزائر،املؤسسة الوطنية للكتاب ، ،الطبعة الثانية، المسؤولية اإلعالمية في اإلسالمحممد سيد حممد ،1
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ممثال يف الصحفي يعين استبعاد أخالقيات املمارسة اإلعالمياد تدخل الوسيط جهة أخرى فإن استبع

. الصحفية واحرتافية العمل اإلعالمي واستبداهلما باآلراء اليت ينشرها أفراد اجلمهور على االنرتنيت

بالنسبة إلينا فإن زاوية النظر إىل مفهوم الوساطة والوسيط باعتبارمها ُيشريان إىل مكانة املهنة الصحفية يف 

الفضاء االلكرتوين هو الذي حييل إىل احلديث عن احنصار الوساطة يف عالقة اإلعالم باجلمهور، ولكن ومن 

بة العمل اإلعالمي بغية حتقيق مزيد من وجهة نظرنا فإن مفهومي الوساطة والوسيط يرتبطان بوظائف مراق

وهنا . االحرتافية واملوضوعية وجتسيد ألخالقيات املهنة انطالقا من االستماع إىل آراء وانتقادات اجلماهري

كنه من إمبا حيمله من خصائص التفاعلية واملشاركة 2.0تتحول االنرتنيت والويب  ىل أداة يف يد الوسيط ُمت

.حتقيق أهداف الوساطة

إن موضوع حبثنا يتعلق أساسًا مبمارسة الوساطة يف اجلانب املتعلق باالستجابة لردود أفعال اجلمهور وشكاوى 

املواطنني ومعاجلتها من أجل تفادي األخطاء املتعلقة بأخالقيات املهنة الصحفية، وإذا كنا قد حتدثنا من خالل 

قبل نشر املعلومة فإن العالقة مع املوضوع تكمن هذا املبحث عن الوساطة يف شقها املتعلق بالتدخل الصحفي 

يف التعرف على وظائف مراقبة العمل الصحفي كنوع من ممارسة الوساطة سواء أتعلق األمر بالرقابة القبلية أو 

البعدية، كما أن احلديث عن ممارسة الوساطة قبل النشر يسمح بالتفريق بني املعاين املختلفة اليت قد حيملها 

ورغم أن املالحظ من خالل ما سبق هو تسجيل . م سواء يف جمال حبثنا أو يف الدراسات األخرىهذا املفهو 

تزامنا مع التطور يف اجلانب  التقين الوسائلي )حتويل املعلومة إىل خرب(تدٍن يف ممارسة الوساطة القبلية 

حظات اجلمهور وشكاوى املواطنني مال(التفاعلي والتوجه حنو السرعة يف نقل املعلومة إال أن الوساطة البعدية 

السلطة حتاول القيام بدور قد تعززت إذ أصبح احلديث اآلن عن وجود سلطة خامسة )حول احملتوى اإلعالمي

.فضال عن قيامها مبراقبتهاالرابعة
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:بعة والسلطة اخلامسةاالسلطة الر :ثانيا

Williamيتحدث الباحث يف علم االجتماع ويليام ديتون  Dutton السلطة اخلامسة"عن "cinquième

pouvoirبفضل املنصات التكنولوجية اجلديدة كالشبكات (فيما بينهم أفرادكثريا ما يتصل : "فيقول

كنهم اخلروج عن حدود املؤسسات املوجودة، )االجتماعية، والرسائل االلكرتونية هم . ، أو جتاوزهاإضعافهاوُمي

"اجتماعي كبري أُطلق عيه اسم السلطة اخلامسةقاعدة لشبكات حيكمها تالحم 

توازيا مع هذا فإن السلطة الرابعة أي الصحافة تُواكب البيئة االفرتاضية مثلما تُواكب العامل احلقيقي، هذا يف 

إىلنسبة (ومن ُيشكلها هم جمموعة حمدودة نسبيا auto réglementéإطار مهين يتم التحكم فيه ذاتيا 

خاص الذين يعملون لتحقيق هدف حمدد يتمثل يف استبعاد كل ما هو إشاعة أو هفوة  بغية من األش)اجلمهور

.

عاجل 

لذا ويف حالة ما . 

فقدت مهنة اإلعالم هذه املصداقية فإن اجلمهور الذي أصبح ميتلك مؤهالت صلبة يف جمال اإلعالم اآليل إذا

أجهزة اإلعالم تُفضل السبق واحلصرية أما حاليا فهي يف السابق كانت . قد يعترب أن الصحافة غري ضرورية

تزال مهمة إال أن األهم بالنسبة لإلعالم اآلن هو احملافظة على املصداقية والثقة  ورغم أن تلك العناصر ال

1.كضمان لدميومة املهنة

يل إىل أن دور الوسيط كما يتناوله حبثنا يـَُعُد حمور  يًا يف ضبط العالقة بني إن اعتبار اجلمهور كسلطة خامسة حيُ

املؤسسة اإلعالمية ومجهورها الذي مل يعد يرى فيها الوسيلة الوحيدة املمثلة آلرائه بعد أن أصبح ميتلك وسائل

1Le médiateur de presse dans un monde numérique : savoir distinguer l’information de la rumeur et
apprendre à célébrer la différence, fichier pdf Url :http ://www.newsombudsmen.org/wp-
content/themes/sink_ono/documents/begbieoxfordfrench.pdf consulté le 26/12/2014 a 9h53. P1 traduit
modifié

http://www.newsombudsmen.org/wp-content/themes/sink_ono/documents/begbieoxfordfrench.pdf
http://www.newsombudsmen.org/wp-content/themes/sink_ono/documents/begbieoxfordfrench.pdf
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أا أخرى للتعبري غري تلك املتعلقة بالتمثيل اإلعالمي، وهذه املكانة خوَّلت له نقد وسائل اإلعالم  رى  ي نما  حي

جيعله يقوم بوظيفتها من خالل دة عن احلقيقة يف نقلها للخرب إىل احلد الذي يتقديره بع

اعتبارا هلذا سنحاول من خالل ما سيأيت التطرق إىل دور الوسيط يف الفضاء االلكرتوين . صحافة املواطن

:املرتبطة مبمارسة الوساطة ضمن هذا الفضاء من خالل بعض األمثلةواإلشكاالت

حتديات ممارسة الوساطة يف الفضاء االلكرتوين - 1

إن الضغوط اليت تتحمل عبأها أجهزة اإلعالم واملتعلقة بضمان احلفاظ على الوقائع عند معاجلة األحداث 

ببث معلومات غري مؤكدة عن أحداث بومباي B B Cأصبحت إشكالية، فعندما قامت اليب يب سي 

Bombay وكان مصدرها تويرتTwitter ،1:فإن ثالثة أمناط من ردود األفعال وردت إىل مدونة رئيس التحرير

حنن نريد وقائع مثبتة -B B Cأنتم اليب يب سي –ال تستخدموا تويرت أو أي مصدر آخر غري رمسي .أ

.والشيء آخر

استخدموا مواقع التواصل االجتماعي، فإن استغالل ما يعرفه اآلخرون للوصول إىل املعلومة يعين أنكم .ب

.    تستخدمون ذكائكم

.استخدموا املصدرين ولكن البد من اإلشارة إىل ذلك بشكل واضح، وافصلوا بني املعلومتني.ج

بذ أن يتم التالعب به ويف هذا السياق يقول أحد الباحثني إن اجلمهور إذا يطالب مبعلومات صادقة وال حيُ

اك"بأنه  2"اة املصداقية بل البد هلا من أن تكون صادقةيف الوقت احلايل أجهزة اإلعالم غري قادرة على حمُ

1Le médiateur de presse dans un monde numérique :savoir distinguer l’information de la rumeur et apprendre
à célébrer la différence, fichier pdf, Op cit. P3 traduit
2 Ibid. P4 traduit
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عن جمموعة من املعايري األخالقية الصحفية من British press councilيتحدث جملس الصحافة الربيطانية 

"بينها 

قارنا بني عملية فإذاإن هذه الفقرة تعطي بعدا آخر لتربير استخدام مواقع التواصل االجتماعي 1"األحداث

الفصل بني اخلرب والتعليق وبني الفصل بني مواقع التواصل االجتماعي واملصادر الصحفية األكثر تأكيدا إذا 

اليت يوفرها اجلمهور عرب مواقع التواصل القول بأن املعلوماتإىلجاز التعبري فإن التفكري يف هذه املسائل حييلنا 

االجتماعي غالبا ال تكون خام بل تكون يف شكل تعليق على حدث معني، وهذا التعليق يكون ذاتيا 

وشخصيا ألن اجلمهور يستخدم هنا افرتاضيا حسابه الشخصي ليعرب عما يريد هو التعبري عنه وبالطريقة اليت 

هذه التعليقات دون حذر عرب وسائل اإلعالم اليت متثل املصداقية لدى 

.مكانتها وتعامل اجلمهور معها بعد أن تتأثر مصداقيتهاىاجلمهور من شأنه أن يؤثر عل

إن الصحافة حاليا قد تقع حتت رمحة املصادر اليت تتسرت على هويتها افرتاضيا، فمن السهل عرب االنرتنيت 

و انتحال أخرى، وهو ما ُيشكل صعوبة بالنسبة ألجهزة اإلعالم اليت كانت يف السابق على إخفاء اهلوية أ

أما حاليا فإن هناك . معرفة مبصادرها وتضمن هلا السرية وعدم اإلفصاح عن هويتها إذا كانت تُفضل ذلك

مثال والذي قام بنشر عدد معترب من Wikileaksمناذج ال تعمل متاما وفق هذا املبدأ، فموقع ويكيليكس 

2:امللفات واليت أُثبت أن بعضها أصلي ذهب بعيدا يف محاية هوية مصادره فحسب املوقع

•

الضوئي خاصتكم ، أو املاسحWordاخلاص بكم، أو برنامج pdfبرنامج إىلالتعقب للوصول 

Scanneur أو آلة الطباعة ،Imprimante .

1Le médiateur de presse dans un monde numérique :savoir distinguer l’information de la rumeur et apprendre
à célébrer la différence, fichier pdf, Op cit p5 traduit
2 Ibid. p8 traduit
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، Wikileaksسنقوم بإخفاء كل معلومة ختصكم منذ خطواتكم األوىل يف شبكة ويكيليكس •

. مصاحلنا لن تتعرف عليكم، ولن حنتفظ بأية معلومة عن زيارتكم للموقع

لزمون بعدم القيام بذلك، لن نساعد أيًا كان يريد التعرف على هويتكم كمصدر وقانونيا حنن م•

وكل حتري جيري حولكم له عالقة باعتباركم مصدرًا لنا يـَُعُد جنحة يف بلدان عدة ويستحق 

. املتابعة

، فاملصدر ال يتحمل 2.0هذه الطريقة يف التعامل مع مصدر املعلومة تؤكد حرية االستخدام يف زمن الويب إن

علومات، بل وتعترب أي حماولة للتحقيق حول هويته كمصدر ملوقع هنا أي مسؤولية قانونية إزاء ما يقدمه من م

جنحة ينجم عنها املتابعة القضائية وقد يبدو ذلك غريبا كون أن املعلومات اليت Wikileaksويكيليكس 

تقدمها املصادر يف هذه احلالة ال تكون دائما صادقة، كما أن التكتم التام على هوية املصدر ومعرفته باستحالة 

تعرف على هويته يكون عامال مشجعا على سوء استغالل مثل هذه املواقع واستخدامها ألغراض شخصية ال

قد ال ختدم دائما هدف اإلعالم الذي يسعى وراء املصداقية، وإن كان البد هنا من التنويه بأن ضمان سرية 

. لتبعاتهوية املصدر تشجعه على اإلدالء باملعلومة الكاملة والصحيحة دون اخلوف من ا

اإلنسانأنإىلُتشري إذاإلعالمإن هذه العالقة اجلدلية موجودة ضمن النظرية الليربالية أو نظرية احلرية يف 

يستطيع أن مييز بني ما تقدمه له الصحافة بني احلقيقي والزائف، باستخدام عقله فهو قد جيد بعض الصدق "

احلقيقة، ولكن على املدى الطويل تظهر احلقيقة من خمتفيا وراء الكذب كما جيد بعض الزيف خمتفيا وراء

1."تصحيحها

219ص ، مرجع سابق،اإلسالمفي اإلعالميةالمسؤولية ،حممد سيد حممد1
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ف من جانب آخر فإن عدم التعرف على املصدر حىت من جانب املوقع الذي ينقل املعلومة من شأنه أن ُيضع

من مصداقيتها لدى اجلمهور، كما أن هذه املعلومة قد حتمل صفة اإلشاعة للسبب نفسه وهذه االعتبارات

تؤثر كلها على عالقة اجلمهور باملوقع اإلخباري على مستوى املوقع ومسؤوليته االجتماعية وهي أحد نظريات 

اتمعاألخالقياإلعالم اليت قامت على أنقاض النظرية الليربالية وراعت أكثر البعد  عالم ب اإل ئل  عالقة وسا .ل

:و الفضاء الرقميالوسيط الصحفي - 2

كن للوسيط أيضا اإلنتاجالوسيط هو اختبار ما بعد إن أهم دور يقوم به  يساهم يف أنللمادة املبثة، ولكن ُمي

كن الدفاع عنها، وذلك ملساعدة فرقة التحرير يف التصدي لفخاخ  صياغة إجراءات صحفية ذات مصداقية وُمي

ثِّل ذلك بالنسبة للمؤسسة الصحفية اسرتاتيجية فعالة لتسيري املخاطر قبل عملية 1.الفضاء السيربنيطيقي وُمي

:االنتاج حيث يقوم الوسيط ب

عة عرب االنرتنيتمراقبة صحة املعلومات الــمُ إىلدف اإلجراءاتاملساعدة يف وضع )1 .جَم

عرب العامل أويف العامل الواقعي ءسواالتحقق من املصادر إىلاإلجراءاتاملساعدة يف وضع )2

.االفرتاضي

كن اإلجراءاتاملساعدة يف وضع )3 املشاهدين واملستمعني حبالة إلشعاراإلعالميتبناها جهاز أناليت ُمي

املادة اليت تعرض عليهم خاصة عندما يتعذر التأكد من املعلومة

ث عند بث املساعدة يف وضع إجراءات تسمح بالوقوف على الوقع العاطفي لل)4 مادة املبثة مثلما حيُد

صور رهائن مثال

كنه بالتايل وبكل استقاللية االستمرار يف مراقبة معاجلة األحداث يف مؤسسته  إىلباإلضافةالوسيط الصحفي ُمي

.

1Le médiateur de presse dans un monde numérique :savoir distinguer l’information de la rumeur et apprendre
à célébrer la différence, fichier pdf, Op cit .P12 traduit modifié
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:الصحفي النموذجيمؤهالت الوسيط - 3

دد بعض الكتابات مميزات وتتضمن خصائص 1"الوسيط الصحفي املثايل يف املستقبل"أن ميثل ملن ميكن حتُ

2:وترى بأنه الشخص الذي باستطاعتهمتعلقة مبمارسته للوساطة يف الفضاء الرقمي

أن يفهم املبادئ الصحفية•

•

النصوص، الفيديوهات، وملفات الصوت واملعطيات املبثة عرب الشبكة : أن يكون قادرا على حتليل•

أن يكون لديه معرفة جيدة باالنرتنيت مع التحكم اجليد يف تقنيات البحث االلكرتوين•

)أي يتعلق بالصحافة(أن يكون قادرا على تعريف اجلمهور مبا هو صحفي •

قات مع وسطاء آخرين واحلديث معهم وحسب الظروف عن مسائل أن يكون قادرا على تكوين عال•

قد تكون يف بعض األحيان سرية وحساسة 

شكل مفاهيمي جمردإىل" اإلنتاجتطبيق االعتبارات األخالقية يف ممارسة "أن يكون قادرا على حتويل •

أن يكون قادرا على العمل بشكل مستقل•

:خالصة

ة قد تأثرت بالتطور التقين الذي مسَّ السياق االفرتاضي فتنامي يبدو جليًا أن الصحافة االلكرتوني

متعددة منها املتعلقة بالقوالب الفنية للكتابة إشكالياتصاحبته 2.0شبكة االنرتنيت والتحول إىل الويب 

الصحفية حيث تزايد االهتمام بالربقية كنوع صحفي يعرض احملتوى اخلام ويتناسب مع ميزة السرعة كقيمة 

أصبحت ذات أولوية يف الفضاء االلكرتوين، من خالل االعتماد على بث املعلومة مث حتيينها إخبارية

1 Le médiateur de presse dans un monde numérique : savoir distinguer l’information de la rumeur et
apprendre à célébrer la différence, fichier pdf, Op cit. p 13
2 Ibid. PP 13-14  traduit modifié
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وهو ما يكون قد أضعف من التدخل الصحفي يف معاجلة املعلومة مع احلدثباملستجدات بطريقة متزامنة

خاصة مع ميزة التفاعلية ومنط االتصال الذي أتاح للمتلقي االنتقال بني روابط النص الفائق ملختلف املواقع 

يُكون حيث)السياسة التحريرية واخلط االفتتاحي(اإلخبارية مبتعدًا عن وساطة املؤسسة الصحفية الواحدة

فكرة عن اخلرب من خالل املعلومات املختلفة اليت تُقدمها املواقع املتعددة ما جعل احلديث يدور املستخدم 

إال أن هذه . إىل التفاعلية)املعاجلة الكالسيكية للمعلومة وحتويلها إىل خرب(حول االنتقال من الوساطة 

ٍع للصدى اإلعالمي عززت من التفاعلية يف بعدها املتعلق مبنح املتلقي مساحة للتعل يق والنقد وتقدمي َرجْ

وتصحيحه من قبل الفاعلني يف اإلعالميلإلنتاجالوساطة كمفهوم يتناوله حبثنا ويتعلق مبراقبة تقييم اجلمهور 

وظيفة الوسيط املوفق بني اجلمهور أنىل إاملختلفة مبا فيها الصحافة االلكرتونية، لنصل اإلعالميةاملؤسسات 

والصح

2.0التطبيقات وطرق التفاعل اليت أصبحت أداة يف يد املستخدم للويب 



المقتربات النظرية لمعالجة مسألة الوساطة اإلعالمية: الرابعالفصل

تمهيد

نظرية حارس البوابة اإلعالمية: المبحث األول

نظرية المراقبة االجتماعية والذاتية داخل غرفة األخبار:المبحث الثاني

نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم:المبحث الثالث

األجندةنظرية :المبحث الرابع

خالصة
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:تمهيد

حناول من خالل هذا الفصل االقرتاب من مفهوم الوساطة وإبراز خمتلف املستويات املتعلقة بعمل 

الوسيط الصحفي ودوره كضابط ألخالقيات املهنة الصحفية يف ظل النظريات اليت حتدد عالقة الصحفي 

السلبية تباملؤسسة اإلعالمية واجلمهور، واملتغريات اليت تسمح بفهم طبيعة هذه العالقة وتوضح 

.واالجيابية على أداء الصحفيني

ونتطرق يف املبحث األول إىل نظرية حارس البوابة واليت يظهر من خالهلا دور مكانة املرسلني يف اختيار نفاذ 

املعلومات من عدمها وفق انتقاء تتحكم فيه السياسة التحريرية وااليديولوجيات والقيم املختلفة اليت ترتجم رؤى 

ىل الصحفيني احملررين وسنعرض يف هذا املبحث بعض النقاط إلكني ومدراء النشر ورؤساء التحرير وصوًال املا

.اليت تتحدث عن عالقة مهمة الوسيط الصحفي األخالقية بالعوامل املتحكمة يف حراسة البوابة

غرفة األخبار، حيث سنحاول أن يف املبحث الثاين سنتعرض إىل نظرية املراقبة االجتماعية واملراقبة الذاتية داخل 

من خالل التعرض إىل نظريات مثل دوامة الصمت واملسؤولية نتناول مفهوم املراقبة يف بعديه السليب واالجيايب

اول هذا املبحث أن يقدم عرضا نظريًا جمردا  عن التأثري السياسي واالجتماعي على عمل االجتماعية، وحيُ

ىل العالقة بني املؤسسة إديث عن دور الوسيط يف إعادة التوازن ، مث احلاإلعالمالصحفيني ومؤسسات 

.اإلعالمية، الصحفي واملواطن من خالل الرتكيز على البعد األخالقي والدميوقراطي للممارسة الصحفية

أما املبحث الثالث فيعترب مكمال لسابقه حيث سندرج فيه نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم، وسنستفيد منها 

لتحقيق يكونأنما ينبغي أويل تأثري األبعاد القيمية والثقافية للمجتمع على دور الوسيط من منطلق يف ت

ودميوقراطية تعكس قيما عاملية كالنزاهة واحلرية ،

.واملسؤولية
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من خالل عرض العوامل املؤثرة يف بناء أجندة ىل نظرية األجندةإوبالنسبة إىل املبحث الرابع فسنتطرق فيه 

ودور الوسيط يف وسائل اإلعالم واجلمهور، والعالقات املتبادلة للتأثري والتأثر بني اجلمهور والوسيلة اإلعالمية

.البعد األخالقي ضمن هذه العالقةإدراجعملية 

نظرية حارس البوابة اإلعالمية: المبحث األول

كلمة استعملها كورت لوين Gatekeeperإن تعبري حارس البوابة أو مايعرف باللغة االجنليزية ب 

Kurt LEWIN يشري فيها إىل احللقة البشرية اليت متلك إمكانية فتح وغلق األبواب يف التعامل مع األخبار

يقوم ا القادمة ويتمحور مبدأ هذا الطرح حول أن احلدث موضوع التغطية اإلعالمية مير  ة  ي تقائ اجلة ان مبع

القائمون باإلرسال وفق مكانتهم ضمن السلم اهلرمي للمؤسسة اإلعالمية من صحفي، رئيس حترير، ناشر، 

ويف هذا السياق . 1وغريهم ويتحدد تبعا هلذا شكل املضمون اإلعالمي الذي يقدم إىل اجلمهور...خمرج، فين 

إلعالمية عبارة عن شبكات اتصال ضخمة تتصارع داخلها يذكر الدكتور حممد منري حجاب أن املؤسسات ا

معقدا للسلطة والنفوذ ومن هنا فإنه يبدو مهما حسبه معرفة األسلوب املصاحل، كما أن كل مؤسسة متثل نظاما 

الذي يتم مبقتضاه اختاذ القرارات، واملراكز واملناصب املسؤولة عن تنفيذها الفعلي وطبيعة القائم باالتصال 

واملستويات اليت يعتنقها وكل األمور األخرى اليت قد تؤثر يف اختيار املواد اإلعالمية بالنظر أمهية هذه والقيم 

ما سبق يتم الرتكيز على دراسة وسائل اإلعالم من منطلق البعد إىلاستنادا . اجلماهريإىلالعمليات بالنسبة 

إىل دراسة دور ومركز الصحفي من جهة االجتماعي أي كمؤسسات هلا وظيفة اجتماعية من جهة باإلضافة 

كيف يصنع الصحفيون األخبار؟ ما هي االلتزامات املهنية واألخالقية : األسئلةعن باإلجابةأخرى واالهتمام 

2؟إطارها

بتصرف23ص .2010،دعوة إىل فهمسلسلة ،تونس،الدار املتوسطية للنشر،1،طعلم االجتماع اإلعالميعبد الرمحن عزي ، 1
بتصرف269-268، صص .2010الفجر للنشر والتوزيع، ، القاهرة، دار1، طنظريات االتصالحممد منري حجاب، 2
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:اإلعالمي على عملية حراسة البوابةتأثري النظام - 1

إن االيديولوجيات وأمناط تصور مؤسسات اإلعالم للواقع االجتماعي تُنِتُج تأويالت متباينة للمضمون 

اإلعالمي تظهر يف االختالفات بني ما يتم نشره كمحتوى أو كتفاصيل داخل النص اإلعالمي من تلك اليت 

ت السلسلة اليت متر عربها ال تنشر وتبعا لطبيعة النظام اإلعالمي قد تتحدد مكانة حارس البوابة وحلقا

يف التشكيك يف صدق ما تنشره وسائل االتصال اجلماهريية، لذلك تصبح سالسل القومية حيث يبدأ األفراد 

د، مهمة جدا، وطويلة جدا، وتتطور جبوار سالسل وسائل االتصال الشخصي املواجهي، من فرد إىل فر 

اإلعالم اجلماهريية، ويف هذه احلالة جند أن سالسل االتصال الشخصي، اليت تنقل اإلشاعات واألقاويل 

تقوم بالرقابة على وسائل اإلعالم وتكملة نواحي النقص - من فرد إىل فرد–واملعلومات اخلفية، جبميع أنواعها 

ها هو كون األفراد والشخصيات اليت تعرب ري قد يزيد من نفوذ السلسلة املوازية لوسائل اإلعالم وتأثو ما 1.فيها

ويف 2"دورا مهما يف حتديد ما يعرفه الرأي العام"عن مواقفها تنتمي إىل فئة قادة الرأي هذه األخرية اليت تلعب

ضرورة العمل على توسيع معارف هذه الفئة إىلذا السياق يشري الدكتور منري حجاب ه

تأثريها من البعد األخالقي املؤطر لعمل احملرر يف وكالة أنباء أو جريدة حيث تكتسي موضوعيته ومستوياته 

3.اإلخبارية واملهنية أمهية خاصة

مبا يسمى بالنظام العاملي اجلديد لإلعالم واالتصال وباحلديث عن وكاالت األنباء فإن بعض األمثلة املتعلقة 

nouvel ordre mondial de l’information et de la communication(NOMIC) حيث يتم احلديث

عن نظريات العامل الثالث اليت حتاول من خالهلا األوطان الناشئة وليدة االستقالل التنديد بطريقة جديدة 

270ص مرجع سابق،حممد منري حجاب، 1
273املرجع نفسه ص 2
املرجع نفسه ص نفسها3
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1إلعالم ميارسها الشمال على اجلنوب من خالل استخدام وكاالت األنباء الكربىلالحتالل واهليمنة على ا

دراسة مقارنة يف تغطية األخبار الدولية بني : وكذا دراسة الدكتور عبد الرمحن عزي األخبار بني الثقافات

حيث تفيد The Newyork Timesو The Christian science Monitorو El Moudjahidواجلمهورية "

النتائج بأن الصحيفتني اجلزائريتني متيالن إىل تقليد ما مت تطويره يف الصحافة الغربية وأن تعامل الصحف 

جيعلها متتثل للقوالب اليت حتددها الوكالة يف قداجلزائرية مع وكاالت األنباء الفرنسية حبكم اللغة والسهولة

من طريقة معاجلتها بألخبار و أثر بالعملية االنتقائية لوسائل اإلعالم تتيؤكد بأن 2التعامل مع األخبار الدولية

باإلضافةقبل الوكاالت  اليت تشرتك فيها، هذا 

.التحريرية وااليديولوجية

التأثري غري املقصود حلراسة البوابة- 2

إن عملية فتح وغلق البوابة أمام أخبار أو تفاصيل حمددة قد ال تتم دائما بطريقة مقصودة أو لنوايا متعلقة 

بالسياسات التحريرية، فأول حارس للبوابة بالنسبة خلرب عن كارثة طبيعية هو الفرد الذي الحظ احلدث وقت 

الحظ أشياء أخرى أي يرى أشياء ويغفلأشياء معينة يالحظها وال ي- بال شعور–وقوعه، هذا الفرد ينتقي 

نواحي، ويهمل أخرى، وبعد حارس البوابة األول هذا يأيت الثاين ممثال إىلوقد يتحدث فيشري أخرىأشياء عن

وٍَّن يف املخرب الصحفي الذي حيصل على اخلرب من معاينة الفرد اول االتصال بأكثر من شاهد عيان لُيَك ، وقد حيُ

الصحفي سيقوم يف النهاية بعملية انتقائية حيدد من خالهلا مدى أنفكرة كاملة عن احلدث ولكن احملصلة هي 

3.وقد تكون هذه التفاصيل املختارة قد تلونت باالهتمامات اخلاصة للفرد،أمهية جوانب معينة من احلدث

1Henri Pigeat, Pierre Lesourd , Op cit. P68 traduit.
بتصرف51-50مرجع سابق صصاإلعالمي،علم االجتماع ،عبد الرمحن عزي2
بتصرف272- 271صص مرجع سابقحممد منري حجاب،3
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:اإلعالمالبوابة والوساطة يف مؤسسات حراسة- 3

وممارسة الوساطة يف مؤسسات اإلعالميةمما سبق ميكن استخراج عالقة بني املقاربة النظرية حلراسة البوابة 

:اإلعالم ونوجزها يف النقاط التالية

اال أمام اإلعالمالتشكيك يف مصداقية وسائل عالقة عدم الثقة النامجة عن )1 تح  اإلشاعاتتف

املعاجلة إياهاانتشاره وهنا تفقد املعلومة تأشرية املصداقية اليت متنحها يريد األفرادواألقاويل وما

اإلعالمية القائمة على مراعاة القيم اإلخبارية، واألخالقيات املهنية، ما يستدعي تدخل الوسيط 

إىلذه النقطة تعيدنا وشرح متطلبات العمل الصحفي للجماهري وهاإلعالمإلعادة االعتبار لوسائل 

بفقدان وسائل اإلعالم لثقة مجاهريها حيث الطرح التارخيي الذي يربط ممارسة الوساطة اإلعالمية

.

وطبيعة سياستها التحريرية يؤثر سلبا على اإليديولوجين تسلط وسيلة إعالمية من خالل توجهها إ)2

حق املواطن يف إعالم كامل وموضوعي ومنه فإن ممارسة الوساطة حتاول التوفيق بني طرح الوسيلة وما 

.هذه القاعدة كهدفإىليطلبه املواطن يف اإلطار األخالقي للممارسة الصحفية مبا يضمن الوصول 

غري مقصود بني الذايت واملوضوعي الواقعي أولدقة يف نقل احلدث الناجم عن تداخل مقصود اعدم )3

الصحفي أثناء مراحل انتقال املعلومة عرب بوابات االتصال يربر اللجوء إىل أوسواء من قبل املصدر 

اجلمهور بشكل عام أفعالملها شكاوى املواطنني وردود على املستجدات اليت حت

إىل مؤسسات اإلعالم أفعاهلمالشخصيات الذين قد ترد شكاواهم أو ردود أوإن بعض األفراد )4

ما تعلق األمر بفئة قادة الرأي واليت تساهم يف تشكيل الرأي إذايتطلب من الوسيط اهتماما خاصا 

.العام والـتأثري عليه
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داخل غرفة األخباراالجتماعية والذاتيةة بنظرية المراق: الثانيالمبحث 

إذإن املتلقي لوسائل اإلعالم ال يُعد خامال فهو يُفسر  الرسالة حسب جتربته ووسطه واحتياجاته ورغباته 
فما : يعترب مستخدما للوسيلة ال ضحية هلا ومن هنا فإن التأثري الرئيسي لوسائل اإلعالم يتم عن طريق احلجب

إن هذه الفقرة تشري بوضوح إىل االبتعاد عن أداء احد الواجبات األساسية 1.ال يُقال أكثر تاثريا مما يُقال
ثل عنصر أخالقي مهم فلإلعالم وهي جتسيد حق املواطن يف إعالم كامل وموضوعي و إ الدقة يف "ــمهال قيمة ُمت

إن احلديث عن التأثري االنتقائي 2"األخبار ليس معناه احلقيقة وال شيء غري احلقيقة، ولكن كل احلقيقة
عالم ذا الشكل يُعيدنا  اإل ئل  Elizabethالليزايبث نويل نيومان " دوامة الصمت"نظرية إىللوسا Noell-

Neumann دد وسائل أنالنظام اليومي للمجتمع من خالل حتديدها ملا جيب على الناس اإلعالمحيث حتُ
أنيفكروا به وما ال جيب عليهم 

تقدم بان وسائل اإلعالم ليست يبدو جليا من خالل ما3.األغلبية على وسائل اإلعالم خباصة التجارية منها

وُيشري  ،جيعلها تسري وفق منط واحدإذاالجتماعية على وسائل اإلعالم يُؤثر سلبا على وظيفتها الدميوقراطية 
ال ميكن أن تكون هناك دميوقراطية دون مواطنني على "إىل أنه Claude-Jean Bertrandجان برتراندكلود 

كن أن يكون هناك مثل هؤالء املواطنني دون وسائل إعالم نوعية 4."اطالع جيد مبجريات األمور، وال ُمي

ارس إال يف جو دميوقراطي وأن الرقابة  كن ويضيف الكاتب أن االنضباط املهين واألخالقي ال ُمي الذاتية ال ُمي
تصورها إال يف سياق تتواجد فيه يف آن واحد حرية التعبري وبعض الرخاء للوسائل اإلعالمية وللصحفيني 

فان اإلعالموبغض النظر عن النظام اإلعالمي الذي تُعايشه وسائل 5.األكفاء الفخورين مبمارسة مهنتهم
مله املهنيون عن دورهم وأدائهم الذي يتوافق معه املرتبط الرقابة الذاتية هنا مرتبطة بالتصور األخالقي الذي حي

قد جيعلاألغلبية، ماإلرادةشرطي أيضا بنقل كل اآلراء، وانتقاء املعلومة وفقا لقيمتها اإلخبارية ال كمنعكس 

، بريوت، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1رباب العابد، ط.تر،)ديونتولوجيا اإلعالم(أدبيات اإلعالم جان كلود برتراند1
بتصرف 39ص 2008سلسلة طريق املعرفة، 

15ص 2005، القاهرة، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،1اخلرب من املراسل إىل القارئ، طحسنني شفيق، صحافة وكاالت األنباء رحلة 2
بتصرف 39ص جان كلود برتراند، املرجع السابق3
7- 6ص ص، املرجع نفسه4
بتصرف11-10، ص املرجع نفسه5
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تنجم نطالقا من تصوراته املتعلقة باالنعكاسات اليت ميكن أن اةالصحفي يعيش حالة اخلوف وميارس رقابة ذاتي
.عما يكتبه

:الرقابة الذاتية واالستبداد الذايت

يعترب اخلوف حسب الربوفيسور عبد الرمحن عزي العامل األساس يف تشكيل ما يعرف يف األدبيات 

اإلعالمية بالرقابة الذاتية اليت قد يصاحبها لدى الفرد صراعات ووساوس داخلية متعددة نتيجة ألثر مراقبة 

ه الصحفي من قضايا ومعلومات على اجلمهور وتعترب الرقابة الذاتية يف هذه احلالة حراس البوابة ملا يعرض

لذلك فهو قد أشار إىل أن الرقابة الذاتية ترتبط بالفرد وهو يقصد 1.نتاج اخلوف ومصدره يف نفس الوقت

كاتب إىل الاملرسل واملتلقي أي الصحفي والفرد املتعرض للوسيلة اإلعالمية ذلك أن الفوبيا تنتقل من 

اجلمهور إن هذه احلالة تضطر الصحفي إىل التنازل عن أخالقيات املمارسة اإلعالمية و التأقلم مع الواقع 

أن الرقابة تكون نتيجة للشعور الذي و الذي يكرس آليات للمراقبة االجتماعية على العمل الصحفي

بقة حول املخاطر املتوقعة واملرتتبة ينتاب الصحفي أو املؤسسة اإلعالمية والذي يتشكل من التصورات املس

ويف معرض شرحه آلليات املراقبة يصنف الربوفسور عبد الرمحن عزي اخلوف إىل منطني ،غرفة األخبار

اتوعموما فان آلي2"وحيسب على الصحفي ذاته"لى و اخلوف ع" وهو متعلق بالوضع"اخلوف من 

3:ــاملراقبة حسبه ترتبط ب

، تونس، الدار املتوسطية 1،طمعرفية  في الرواسب الثقافيةاإلعالم وتفكك البنيات القيمية في المنطقة العربية قراءةعبد الرمحن عزي، 1
بتصرف 2009.117للنشر،

بتصرف118ملرجع نفسه ص ا 2

بتصرف119-118املرجع نفسه صص   3
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وهذا اخلوف ليس .اخلوف من الرقيب سواء أكانت وزارة أو حكومة أو شرطة أو قضاء، اخل•

حبكم أن هذه املؤسسات ليست دائما " التعسف"و " االعتباط"يف املساءلة بقدر ما خيص 

فاآلليات القانونية اليت حتمي الصحفي يف املنطقة . بسلطة القوةحمكومة بسلطة القانون وإمنا 

العربية تكون معطلة كليا أو جزئيا مما يفقده السند القانوين الذي جيعله مبنأى عن هاجس 

.اخلوف

اخلوف من القوانني العقابية املتعددة كقوانني النشر وقوانني اإلعالم والتجاوزات اليت قد تؤدي •

.مة املاليةإىل السجن والغرا

اخلوف من حتيز القانون ذاته ذلك أن املؤسسة القضائية قلما تكون مستقلة يف املنطقة •

وتشرتك مع املؤسسة اإلعالمية يف هاجس اخلوف.  العربية

كل صحفي يكون حتت إشراف ووصاية من هو أعلى منه يف : اخلوف من املسؤول املباشر•

.السلم اهلرمي للمؤسسة اإلعالمية

: ن اجلمهور واحمليط اخلارجياخلوف م•

.

اخلوف من انعدام التضامن بني الصحفيني ذلك أن جل اجلمعيات الصحفية تفتقر إىل •

.الرمسي السائداالستقاللية وكثريا ما تكون أداة شكلية حساسة للجو

•

على حد تعبري عبد الرمحن عزي " سجن صغري"

. فاألمن الوظيفي هنا تتحكم فيه اعتبارات ذاتية ومصلحية وليس الكفاءة بالضرورة
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إن وضع اخلوف ال يسمح كما أشرنا سلفا بالتزام الصحفي بأخالقيات املهنة ومنها الصدق والنزاهة، احلياد 

لصحفييها جماال للتعبري و واملوضوعية كون املؤسسة اإلعالمية غري مستقلة متاما بالشكل الذي يفتح أمامها 

ة إىل التأقلم والتكيف مع هذا الواقع، الدقيق الصادق عن الواقع املعاش ذلك أن املؤسسة نفسها تكون مضطر 

.  لل

ختلفة كما سامهت يف حتقيق التفاعل بني قد أتاحت للمواطنني حرية أكرب للتعبري عن آرائهم املاالنرتنيتولعل 

إال أن هذا الوضع ليس اإلعالمواجلمهور معززة بذلك الوظيفة الدميوقراطية لوسائل اإلعالميةحمرر املعلومة 

ىل املوقع وهذا إفعندما أثريت فضيحة كلينتون ولوينسكي دخل اجلميع مثاليا متاما كما تظهره بعض األمثلة،

لذلك ،يدرج فيه أي شيء كانأنولكن من جهة أخرى يستطيع أي شخص ،بامتيازعمل دميوقراطي 

.1

قيود النظام السياسي واالجتماعي البد أن تكون نابعة من طموحها يف ر من يف التحر اإلعالمإن رغبة وسائل 

لقد حتدثنا عن املراقبة االجتماعية مبعناها السليب ولكنها قد . ق مع البعد األخالقي لوظيفتهاأداء مهين يتواف

من بني العناصر املرتبطة بتدين ثقة القراء، ":اإلعالماالجتماعية لوسائل ةباملسؤوليحتمل معىن اجيابيا مرتبطا 

اإلعالميسأل عن جودة أنحيق للمواطن إذ2"فإن اإلحساس بغياب العقوبة عند اخلطأ يعد مؤثرا جدا 

يساعد يف أمروإىل الصحفي وهو اإلعالمية

االنتقاء ويف األداء عموما عندما يتعلق األمر مبمارسة الرقابة الذاتية اليت حتدثنا عنها مبعناها االجيايب الذي يعرب 

احلد الذي إىلأنعن احرتام الصحفي لألخالقيات إال 

13، ص مرجع سابق،جان كلود برتراند1
2Jean-Noel Jeanneney, une histoire des médias des origines à nos jours, Paris, édition seuil, COLL.
POINTS HISTOIRE, 2001 p 212 traduit
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خيرج يف ما يكتبه عن إطار حمدد تضبطه املؤسسة اإلعالمية والنظام يصبح فيه الصحفي رقيبا على نفسه ال

. السياسي واالجتماعي

إا قد ال ُتشكل تصورا يضبط العالقة بني املإىلمن هنا ونظرا الختالف وجهات النظر  لذكر ف بقة ا يم سا اه ف

اتمع، كما قد ال ُتطرح كحل يساعد على ترقية ااإلعالميةالصحفي واملؤسسة  ألداء اإلعالمي دون اخلوض و

يف مسألة من ميلك احلقيقة ، وما العنصر األكثر أمهية يف احلياة الدميوقراطية، وكيف نعاجل املشكالت اليت تنبثق 

إن املفهوم األكثر توفيقا بني هذه . من العالقة اجلدلية بني املتلقي كجمهور وكمواطن  وبني وسائل اإلعالم

ه كلمة الوساطة واليت تعرب عموما عن عامل وسيط يساهم يف ضبط العالقة بني املسائل حسب رأينا تعرب عن

ثله  الصحفي واملؤسسة اإلعالمية واجلمهور، وهنا فإن الوسيط اإلعالمي هو صحفي من ذوي اخلربة الطويلة ُمت

شخصية حمرتمة من جانب الصحفيني واجلمهور ينقل مالحظات األخري للمهنيني  للعاملني باملؤسسة 

إلعالمية ويُفسر للجمهور طبيعة العمل اإلعالمي ويسعى إىل التوفيق بني طريف هذه العملية االتصالية مبا خيدم ا

.أداء إعالميا حيرتم البعد األخالقي للمهنة

:نظرية الحتمية القيمية في اإلعالم: المبحث الثالث

:تعبري يشمل على ثالثة ألفاظ" يف اإلعالماحلتمية القيمية "ما يقدمها الدكتور عبد الرمحن عزي فان نظرية ك

:احلتمية- 1

1.والظاهرة باإلعالم واالتصال

ومنها القيمة وهي معنوية ومصدرها الدين حيث يسعى اإلنسان إىل جتسيدها كلما ارتفع :القيمية- 2

وهو ملاذا يستبدل : من خالل هذا التعريف يتبادر إىل الذهن السؤال التايل 2.عله وعقله إىل منزلة أعلىبف

بتصرف9ص.2011، دعوة إىل فهمسلسلة ،تونس، الدار املتوسطية للنشر،1طنظرية الحتمية القيمية في اإلعالم، عبد الرمحن عزي، 1
بتصرف10ص املرجع نفسه، 2
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متغري الدين مبتغري القيمة ؟ وجند الدكتور عبد الرمحن عزي جييبنا عن هذا السؤال يف معرض مقارنته بني 

1:نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم واإلعالم اإلسالمي 

جيعلها جزءا من اللغة األكادميية العلمية يف حني يبدو " نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم "تعبري :أوال

لفظ اإلعالم اإلسالمي أقرب إىل لغة اخلطاب بالنسبة للذي مل يتعود على هذه التعابري اللغوية أو  

. كان يقع خارج هذا التقليد

احمللية إىل العاملية فقول إعالم إسالمي أو إعالم وهي نقطة مهمة تتعلق باخلروج من دائرة:ثانيا

مسيحي أو غريها يوحي بأن األمر يتعلق بشأن حملي ديين يف حني أن نظرية احلتمية القيمية يف 

"ترى أن القيمة هي احملرك األساس يف التطور احلضاري ألي جمتمع إذ"اإلعالم ليست حملية 

إن الدفع مبفهوم القيمة إىل الواجهة جيعل النظرية قابلة للنقد الذي يوجه إىل النظرية وليس إىل :ثالثا

مصدرها

:يف اإلعالم- 3

االت، اإلذاعة، التلفزيون( حف،  لص واجلديدة )ا

ربة عبد الرمحن عزي على أولوية الثقافة على وسائل اإلعالم إذ ينتقد االنرتنيت واإلعالم االجتماعي، وتقوم مقا

فالثقافة حسبه . بالشكل الذي جيعل وسائل االتصال أساسا للثقافة" عصر الوسيلة"الطرح القائل بأننا يف 

كما أن الوسيلة –أي الثقافة - تستوعب وسائل اإلعالم بينما تشمل األخرية جزءا حمددا وحمدودا منها

2.دت يف سياق ثقافة معينة وسعت إىل التعبري عن مظاهرهاوج

إن احلديث عن نظرية احلتمية القيمية كمقرتب نظري ميكن أن يقدم تفسريات متعلقة بالوسيط الصحفي يف 

املؤسسة اإلعالمية نابع من العالقة اليت نلمسها بني ما تقدمه النظرية وخصوصية وظيفة الوساطة على مستوى 

بتصرف63- 62صص مرجع سابق،اإلعالم،نظرية الحتمية القيمية في عبد الرمحن عزي، 1
بتصرف11-10صص املرجع نفسه2
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:الرتكيز على الرسالة: أوال

إن احلديث عن الوساطة كوظيفة يف جمال اإلعالم يرتبط بتحسني األداء اإلعالمي وخمرجاته املتمثلة يف الرسائل 

اإلعالمية، حيث أن النقاش بني الوسيط واجلمهور و الصحفي هو حول هذا العنصر، فاحملتوى اإلعالمي هو 

ثل املعطى املبدئي الذي ينطلق منهيف منحاها اإلدارياملؤطر لعملية الوساطة غري أن هذا األخري ،النقاشإذ ُمي

يُؤطره البعد السوسيوثقايف للمجتمع حيث أن احلوار يكون حول املالحظات واالنتقادات اليت يُقدمها اجلمهور 

عالم اخلاصة وهنا حنيل إىل أفكار نظرية احلتمية القيمية يف اإل. الذي يُعايش سياقا اجتماعيا وثقافيا حمددا

.  اإلعالميةوكذا األمهية احملورية للرسالة يف العملية االتصالية اإلعالمبأولوية الثقافة على وسائل 

:الرتكيز على املرسل وإمكاناته القيمية واألخالقية: ثانيا

أا :الثقافة يمة ب لق ية ا تم احل نظور  فق م رف و :الشكل التايلذلكويوضح1"معايشة الواقع انطالقا من القيم"تع

يوضح مفهوم الثقافة وفق الرؤية القيمية: (1)الشكل رقم 

25عزي نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم ص أنظر عبد الرمحن

25ص مرجع سابقنظرية الحتمية القيمية في اإلعالم،عبد الرمحن عزي، 1
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، املنطق أو النشاط ) مصدرها الدين(القيم : فان الثقافة سلم يتضمن ثالثة أبعاد السابقومن خالل الشكل

ومتثل القيم املستوى األعلى مث يأيت العقل يف 1والفعل أو حركة اإلنسان مع واقعه) مصدره العقل(املنطقي 

د لنمط العالقة مع القيم فهو املرحلة املوالية ليتعامل مع النشاط املنطقي كالفهم واإلدراك والتأويل ويعترب احملد

إما نشاط منطقي يبتعد عن القيمة أو يقرتب منها ، لتتشكل قاعدة اهلرم من سلوك اإلنسان وفعله الذي يعترب 

2.هم والتأويلحمصلة للرتابط املنطقي بني القيم وطرق اإلدراك والف

وظيفة الوساطة مرتبطة أساسا لقد حتدثنا سابقا عن أن شخصية الوسيط حتدد مدى استقالليته ونظرا ألن

سلوكه املرتبط بوظيفته يف سياق منظومة القيم لُ وِ ؤَ بضمان جتسيد أخالقيات املهنة الصحفية، فإن الوسيط يُـ 

ؤكده مكانة الوسيط أيضا، إذ تُ هذا و هي اليت يتفاعل معها و 

نه شخصية تعكس أطيبة واحرتام الزمالء واجلمهور أي السمعة الالذين حيظون بيتم اختياره من بني الصحفيني

اتمع من جهةقيم  مهنة الصحافة ثقافة  وقد ذكرنا سابقا أن . تحلى بااللتزام األخالقيتو من جهة أخرى و

دوره بوضوح املؤسسة اإلعالمية ال حتدد دائما ميثاقا ألخالقيات املهنة يكون مرجعا للوسيط أو وثيقة حتدد

وإذا أخذنا بعني االعتبار املرجعية النظرية للحتمية القيمية فإنه من املهم حتديد 

التأويل دُ ه احلالة الوسيط الصحفي مرجعا لسلوكه وكيف يُؤوهلا، ويـُعَ مصدر القيم اليت يعتربها اإلنسان ويف هذ

وضوعيةهذه الوظيفة فنشاط الوساطة هنا مرتبط مبختلف التأويالت اليت يشرتط أن تكون منطقية ومأداء

بتصرف25صمرجع سابقنظرية الحتمية القيمية في اإلعالم،عبد الرمحن عزي، 1
بتصرف23ص املرجع نفسه2
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الحظات وانتقادات اجلمهور من جهة وتربيرات الصحفيني منتجي املادة اإلعالمية من جهة أخرى عند مل

.   مقارنتها مبنظومة القيم اليت يتفاعل معها الوسيط

: الرغبة يف التوجه حنو احلضارة والدميوقراطية: ثالثا

املقدمة للملتقى الدويل حول اإلعالم القيمي بني التنظري والطرح اإلمربيقي لقد اقرتحنا يف إحدى املداخالت 

بعض التفاصيل إضافةشكال يوازي الشكل اهلرمي الذي قدمه الدكتور عبد الرمحن عزي وحاولنا االجتهاد يف 

1:يليف الشكل السابق على النحو التااليت يكون قد حتدث عنها الدكتور يف كتاباته وجندها غري مدرجة

التوجه الحضاري في عالقة الثقافة بالقيموفق مفهوم الثقافةيوضح : (2)الشكل رقم 

: القيمياإلعالم، ورقة حبثية مقدمة مللتقى  عالقة المرجعية المعيارية بالدراسات االمبريقية:القيمية في اإلعالمنظرية الحتمية غوثي عطاله،1
5ص.2014ديسمرب 10–09يومي املنعقد جبامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن بني التنظري والطرح اإلمربيقي 

ى من أسس نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالمحاخلاص مستو منا تصمي: املصدر
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الزمن، : عن الشكل املقرتح من قبل الدكتور عبد الرمحن عزي يف إبراز عناصر من بينهاالسابقيتميز املخطط 

واملستويات الثقافية، ونقرتح من خالل الشكل أعاله خمططا يتضمن خمتلف اجلوانب املتعلقة بتعريف الثقافة 

بني القيم، السلوك من منطلق نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم، وجيسد الشكل أعاله بشكل واضح العالقة

والنشاط املنطقي، والعالقة بني الثقافة والقيم، فالنشاط العقلي إما أن يضبط عالقة تتسق ويتوازى فيها فعل 

وإما أن يكون غري إىل التوجه حنو احلضارة)السلم الزمين(ما يؤدي عرب الزمن اإلنسان وسلوكه مع القيمة وهو 

راف باالبتعاد عن القيمة فيكون املآل التوجه حنو االحنطاط، كما أن زوايا مرتابط مع القيمة مما يؤدي إىل االحن

وجتسد هندسيا فكرة إمكانية املقارنة بني الثقافات االحنراف يف املخطط تشري إىل الثقافات ومستوى نضجها

.اليت يتحدث عنها الدكتور عبد الرمحن عزي

دف إىل إحراز تقدم دميوقراطي وتكريس قيم الدميوقراطية من اإلعالميةلقد تناولنا سابقا مسألة أن الوساطة 

حتسني األداء اإلعالمي للمؤسسات الصحفية اليت تُعد إىلف د..عدالة ونزاهة وشفافية

عنصرا هاما من عناصر الدميوقراطية كما أننا حتدثنا من جانب آخر عن شرعية وجود وسيط إعالمي داخل 

فة يف وسائل اإلعالم ومن هنا نالحظ ياملؤسسة الصحفية وأنه ليس هناك إتفاق حول ضرورة لوجود هذه الوظ

من انطالقاقيمية قد تفتح زاوية لتفسري منط تطور ممارسة الوساطة يف وسائل اإلعالم أن نظرية احلتمية ال

التفاعالت املوجودة بني الرغبة يف تكريس قيم حضارية خاصة بتعزيز النظام الدميوقراطي من جهة واإلكراهات 

كن اليت تواجه الوسطاء، وذلك أيضا من خالل إقحام عامل الزمن كما أن املقارنة بني الث قافات والقيم قد ُمت

فسر ظهور مناذج خمتلفة ملمارستهاأو تُ اجلوانب الثقافية اليت تؤثر سلبا أو اجيابا على وظيفة الوساطة إبرازمن 

.تبعا للسياق االجتماعي والثقايف
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:نظرية األجندة: المبحث الرابع

تأثريها املرتبط بصناعة أجندة الرأي تتحدث نظرية األجندة عن عالقات وسائل اإلعالم باجلمهور من خالل

حيث Public Agenda Settingبوضع أجندة اجلمهور العام وهو ما يربز خاصة مع االجتاه األول املتعلق

إليهامن أولويات اهتمامات اجلمهور متغريا تابعا هلا حسب النتائج اليت توصل اإلعالمتتخذ وسائل 

وهو االجتاه الذي يتوافق مع مقوله برنارد 19721عام Shaw" شو"و Mccombs"ماكومبس"

Bernardكوھن Cohen عن قوة الصحافة حيث يقول"

من جهة أخرى فإن االجتاه الثاين من 2"كيف يفكرون لكنها تنجح برباعة يف أن حتدد هلم يف ماذا يفكرون 

اهتمام ألولوياتحبوث وضع األجندة يعترب أن أجندة السياسة العامة واهتمامات صانعي القرار متغري تابع 

وسائل اإلعالم يف حني يتحول حمتوى.وهنا يربز دور الصحافة كسلطة رابعة وتأثريها السياسيوسائل اإلعالم 

وميثل هذا االجتاه اجلهود 3الثالث الذي يتحدث عن وضع أجندة وسائل اإلعالميف االجتاه إىل متغري تابع

؟اإلعالمعن السؤال من يضع أجندة وسائل اإلجابةالبحثية اليت حتاول 

ر الوسيط يف ارسات الوساطة ودو مدة يف سياق عرض التحليل النظري ملإن اهتمامنا بفروض نظرية األجن

و تأثريه على املتلقني  اإلعالميمن جهة يرتبط اإلعالموسائل 

ميكنها أن تفسر طرق تعامل الوسيط مع إسهاماتراحل تطورها واليت قدمت من جهة أخرى مبكما يتعلق

صال الشخصيكطبيعة القضايا واالتالصحفي واجلمهور بناءا على املتغريات اليت تؤثر يف عملية وضع األجندة

.2009،مصر، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، 1،طوجمهورهااإلعالممدخل الهتمامات وسائل :اإلعالمنظريات أمحد زكريا أمحد، 1
بتصرف 11ص 

11املرجع نفسه ص 2
بتصرف 11املرجع نفسه ص 3
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اإلمكانات االتصالية اليت أصبحت متاحة يف زمن الويب و واليت ميكن أن يعزز من تأثريها السياق التفاعلي 

2.0.

لقد أكدت املرحلتان األوىل والثانية من حبوث وضع األجندة أن أجندة وسائل اإلعالم تؤثر على أجندة 

وجود متغريات وسيطية تؤثر على عملية وضع األجندة ت قرار ولكن املرحلة الثالثة اقرتحاجلمهور وصانعي ال

:منها

: طبيعة القضايا-

قضايا ملموسة وقضايا جمردة، ويُقصد بامللموسة تلك القضايا اليت يُعايشها إىلوتنقسم وفق طبيعتها 

ل عليهم فهمها وتصورها أما  ِه أفراد اجلمهور ويتمتعون حياهلا خبربات شخصية واحتكاك مباشر ُيَس

إن 1دة فهيار 

طبيعة القضايا والثقافة اليت ميلكها اجلمهور عنها ميكنها أن تُقدم تفسريات لطرق تعامل الوسيط مع 

الوسيط اجلمهور وإزاء الصحفيني، فالقضايا الشخصية اليت ال حتمل أبعادا جمردة تشكل ضغطا على 

،

ففي احلالة األوىل تكون املعلومة املتوفرة لدى املتلقي أكرب ويكون أكثر دراية بقضيته مما يستدعي من 

حيرتم أخالقيات املهنة مث إن دور يرضي طريف الوساطة و حلإىلالوسيط القيام جبهد أكرب للوصول 

يف هذه يشكل الوسيط حيثالوساطة وتأثريها على السياسة التحريرية غري منفصل عن هذه النقطة 

قد يعزز من هذا التأثري باعتباره ممثال إذضابطا لدرجة التأثري الناجم عن ضغط اجلمهور الوضعية 

اإلعالميةرتبط بشرح متطلبات العملية للجمهور أو قد حيد منه أو يُعدله من خالل دوره امل

كما أن اجلمهور ميكن أن حيد من تأثري الوسائل اإلعالمية عندما يناقش قضايا خمتلفة عن .للجمهور

بتصرف23ص أمحد زكريا أمحد، مرجع سابق،1



اإلعالميةالوساطةمسألةلمعالجةالنظريةالمقتربات: الرابعالفصلاإلطار النظري                        

148

املتغري الثاين املؤثر على عملية وضع األجندة  ويتعلق إىلتلك اليت تعرضها وسائل اإلعالم وحنيل هنا 

.األمر باالتصال الشخصي

:الشخصياالتصال -

إىل أن االتصال الشخصي قد يصبح سالحا ذا حدين يف Wanta"وانتا"وWu"وو"لقد أشار كل من 

عملية وضع األجندة، فمن املمكن أن يزيد من تأثريات هذه العملية عندما تتناول املناقشات القضايا اليت 

أنه من ناحية اخرى قد حيد من ا يصبح دور االتصال الشخصي تدعيمي، كما نتتناوهلا وسائل االعالم، وه

ويف ظل 1.هذه التأثريات وذلك عندما تتناول هذه املناقشات القضايا اليت مل تنل سوى تغطية إعالمية حمدودة

التفاعلية لالتصال اليت أصبحت متاحة عرب شبكات واإلمكاناتبروز ما أصبح يعرف بصحافة املواطن 

خصي بني األفراد وتبادل املعلومات على نطاق واسع قد تعززت التواصل االجتماعي فإن عملية االتصال الش

مصدرا لبعض القضايا اليت تتناوهلا وسائل اإلعالم حيث أصبح 2.0إىل احلد الذي أصبحت فيه أدوات الويب

.اجلمهور مشاركا يف بناء أجندة وسائل اإلعالم

منوذج عام لتدفق إىل1994عام Brosius"بروسيوس"و Weimann" واميان"لقد خلصت دراسات 

2:االتصال عرب مرحلتني خالل عملية وضع األجندة واقرتح أربعة مناذج

:النموذج الكالسيكي لتدفق االتصال عرب مرحلتني: النموذج األول

أجندة اجلمهور الوسطاء        اإلعالمأجندة وسائل 

:مرحلتنياالتصال عربالنموذج املعكوس لتدفق : النموذج الثاين

اإلعالمأجندة وسائل الوسطاء                أجندة اجلمهور         

25ص أمحد زكريا أمحد، مرجع سابق، 1
بتصرف 38-37، صصاملرجع نفسه2
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:مدخل النموذج الكالسيكي املعكوس لعملية وضع األجندة: النموذج الثالث

أجندة اجلمهورأجندة وسائل اإلعالمالوسطاء            

:مدخل النموذج الكالسيكي املعكوس لعملية وضع األجندة: النموذج الرابع

أجندة وسائل اإلعالمأجندة اجلمهور           الوسطاء             

لوسيط وبالرغم من أن هذه النماذج تتحدث عن الوسطاء بداللة قادة الرأي فإن إسقاطها على وضع ا

يربز النموذجان األول إذاإلعالمي داخل غرفة األخبار يقدم تفسريات تتعلق مبكانة الوسيط ودوره ووظيفته 

صحفي مدافع عن السياسة التحريرية وكممثل للصحفيني لدى اجلمهور أوال مث كممثل والثاين دور الوسيط ك

الوسيط السيادي الذي يؤثر على موقعوالرابعز النموذج الثالث للجمهور ومدافع عن آرائه ثانيا يف حني يرب 

السياسة التحريرية وعلى اجلمهور على حد سواء ويوازن بني مقرتحات اجلمهور ومتطلبات العمل اإلعالمي يف 

. إطار احملافظة على أخالقيات املهنة الصحفية

اإلعالملى أجندة وسائل عاإلعالمياحملتوى ةالتفاعلية وتلك املرتبطة بشخصن2.0أدوات الويبثرتلقد أ

الدور التقليدي للصحفي كواضع لألجندة "اليت تبث حمتواها الكرتونيا حيث يؤكد الدكتور أمحد زكريا أمحد أن

حيث 1"أو كمنتقي لألخبار اليت يتعرض هلا اجلمهور يواجه حتديا يف عصر االنرتنيت كوسيلة إعالم معاصرة 

2:اليت يريد التعرض هلا وذلك من خاللبح بإمكان املستخدم أن حيدد األخبارصأ

اإلعالميةحفي أو باملؤسسة االتصال املباشر بالص- 

اإلعالميةاالعتماد على اخليارات الذاتية لألخبار اليت تتيحها املؤسسات - 

األخبار اليت يفضلها وباالعتماد على النظام الذي يفضلهإىلالتعرض - 

54-53ص صأمحد زكريا أمحد، مرجع سابق، 1
بتصرف54- 53صص ،املرجع نفسه2
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خباراالعتماد على وصالت املصادر األساسية لأل- 

املقارنة بني إمكانيةإن مثل هذه اخلصائص التقنية قد حتد من تأثري املواقع اإلخبارية خاصة من خالل 

والتحقيق اليت قد يقوم احملتويات اليت يبثها املوقع ومقارنتها باملصادر األصلية أو التأكد منها عرب عملية البحث 

اليت يقدمها مجهور املوقع اإلخباري و جتسيدها العملي ا متصفحو املواقع لذا فإن مراعاة  املالحظات 

للحفاظ على مجهور املستخدمني وهو ما يشكل حمور اوااللتزام بأخالقيات العمل الصحفي يشكل ضمان

.   عمل الوسيط الصحفي

:خالصة

ويتعلق األمر نستنتج من خالل هذا الفصل أن الوساطة كممارسة ترتبط بعناصر أساسية يف العملية االتصالية، 

باملرسل، الرسالة واملتلقي، وكذا السياق املرجعي الذي يؤثر على العالقة اليت تربط العناصر السابقة واملتمثل يف 

البعد السياسي واالجتماعي والثقايف والقيمي، واملالحظ أن وظيفة الوسيط الصحفي تقدم حلوال على مستوى 

سلطة حارس البوابة واملؤسسة اإلعالمية يف فرض منط معني من املرسل تتعلق باحلد من التعسف يف استخدام 

العمل على الصحفيني مرتبط بإخفاء معلومات وإبراز أخرى، ويكون ذلك من خالل النقاش حول السياسة 

التحريرية يف ضوء البعد األخالقي ومسؤولية املؤسسة اإلعالمية اجتاه مجهورها، وهو ما ُيساهم يف تغيري على 

لقي والذي ميثل مؤشرا سالة خاصة ما تعلق ببناء أجندة وسائل اإلعالم لتتماشى مع اهتمامات املتمستوى الر 

عن املسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم والصحفيني، وباحلديث عن املسؤولية االجتماعية فإن البعد 

ء اجلمهور حول احملتوى االجتماعي للمراقبة األخالقية لعمل الصحفيني قد يربر اهتماما مبالغا فيه بآرا

ارسها الصحفيون  اإلعالمي ما حييل إىل رقابة اجتماعية على احملتوى الصحفي ترتمجها آلية الرقابة الذاتية اليت ُمي

حسب ما الحظنا هو تقدمي شرح لظروف الوسيط دورخوفا من ردة فعل اجلمهور، وهنا فإنأنفسهمعلى 



اإلعالميةالوساطةمسألةلمعالجةالنظريةالمقتربات: الرابعالفصلاإلطار النظري                        

151

لى اآلراء والشكاوى اليت تدعم التقدم الدميوقراطي وحرية الصحافة الردود لإلبقاء فقط عالعمل الصحفي وفرز

وأخالقيات اإلعالم، ومن هنا فإن العالقة بني االجتماعي والثقايف يف عمل الوسيط الصحفي تعكسها القيم 

.  السوسيوثقافية احمللية والعاملية السامية



يدانياإلطـــــــار الم
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I /تعريفية بالمؤسسات الصحفية موضوع الدراسةاتبطاق:

نعرض بعض التفاصيل اليت تعرف باملؤسسات الصحفية حمل الدراسة، وال نقدم فيما أنحناول يف هذا العنصر

يلي بطاقات تقنية كاملة وإمنا فقط بعض املعلومات اليت متكنا من التوصل إليها واليت ختتلف من مؤسسة 

. ين طبيعة وحجم املعلومات املقدمة بالنسبة لكل حالة مدروسةاىل أخرى وهو ما يفسر تبإصحفية 

:الشروق اليومي:أوال

:اجلريدة

اليت تأسست يف عام " مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر"يومية وطنية مستقلة شاملة تصدر عن " الشروق"

إىل جملة نصف 2011حتولت يف ماي " (الشروق العريب"وتصدر منذ ماي من نفس السنة أسبوعية 1991

، وصدور قانون اإلعالم 1989واإلعالمية يف دستور عام مع اإلقرار باحلق يف التعددية السياسية). شهرية

، قرر جمموعة من الصحفيني الشباب الذين كانوا يشتغلون يف جرائد حكومية خوض املغامرة، 1990لعام 

، وكان املشروع احلقيقي هو إصدار جريدة يومية، لكن الظروف السياسية "الشروق العريب"فأسسوا أسبوعية 

.ا البالد يف التسعينيات مل تسمح بذلك

وم

. 2000نوفمرب 02اليت صدر العدد األول منها يف " الشروق اليومي"الصحف املستقلة، وكان من بينها 

3ئة ألف نسخة يف أقل من اجناحا كبريا حيث وصل سحبها إىل امل" ميالشروق اليو "ومنذ انطالقتها، حققت 

.أشهر، وظلت يف حتسن مستمر وباتت حتتل املرتبة الثانية بني الصحف املعربة من حيث السحب واملبيعات

وتويل الشروق أمهية لصفحات الرأي، حيث تنشر بشكل شبه يومي أعمدة ومقاالت رأي لكتاب من 

فة، بل متناقضة أحيانا، يف سجال فكري راق يثري الساحة الثقافية والسياسية، وتتناول توجهات فكرية خمتل

. تلك الكتابات كافة القضايا املطروحة على الساحة
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مراسل 12مراسل عرب الواليات، و100صحفيا إضافة إىل حنو 40عدد الصحفيني يف اجلريدة يف حدود 

عربية واألجنبية، كما أن للجريدة مكاتب جهوية يف بعض من خارج الوطن موزعني عرب أهم العواصم ال

وتصدر الشروق صفحات جهوية للقسمني ) وهران، قسنطينة، تيزي وزو، عنابة، ورقلة، الوادي(الواليات 

الغرب –الشرق (

إثنتان بالعاصمة، وواحدة يف  (مطابع على املستوى الوطين 6تطبع اجلريدة يف و)ائلمنطقة القب–اجلنوب –

*. ت وحىت خارج الوطناليا، وتوزع عرب كل الو )قلة وبشاركل من قسنطينة ووهران وور 

:املوقع االلكرتوين

ية الكرتونية بالعربهي صحيفة جزائرية يومية تصدر باللغة العربية هلا نسخة " الشروق اليومي"جريدة إن 

1ويعمل بالشروق صحفيون ومرتمجون باللغة الفرنسية واالجنليزيةيف موقعها الرمسيةواالجنليزية والفرنسية متوفر 

بعد قرار إدارة الشروق إنشاء واجهة إلكرتونية للطبعة الورقية 2005تأسس موقع الشروق أون الين عام و 

العنكبوتية وكذا اجلالية اجلزائرية يف اخلارج من اإلطالع على حمتويات لتمكني شرحية من القراء على الشبكة 

2.اجلريدة

http://www.echoroukonline.com:عنوان املوقع

د 32سا و 9الساعة 2016ماي 16معلومات وردتنا عرب مراسلة الكرتونية من قبل سكرتري حترير مؤسسة الشروق اليومي يوم االثنني *
منشورات خمرب املمارسات اللغوية يف اجلزائر، جامعة مولود –الشروق اليومي نموذجا جريدة –العدول النحوي في لغة الصحافة نعيمة محو،1

115، ص2011معمري، تيزي وزو 

2http://www.echoroukonline.com/ara 19:42أفريل على الساعة 15مت اإلطالع عليه يوم

http://www.echoroukonline.com/
http://www.echoroukonline.com/ara
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:الخبر:ثانيا

)"اخلرب"بطاقة فنية للشركة ذات أسهم : أنظر املالحق(:اجلريدة

، وكان عدد األعضاء املؤسسني 1990سبتمرب 01بعقد توثيقي بتاريخ " اخلرب"الشركة ذات أسهم تأسست 

".املساء" و " الشعب" صحفيا أتوا من القطاع العمومي و باخلصوص من جريديت (26)وعشرون ست

مولود محروش صدر أول عدد : السيدآنذاكوبعد القيام باإلجراءات اليت جاءت يف تعليمة رئيس احلكومة 

.1990نوفمرب 01من يومية اخلرب يف 

(18)عدد الشركاء احلاليني وهم كلهم من املؤسسني فهو مثانية عشر

.الجزائر-شارع الفتح ابن خلقان حيدرة32: عنوان املقر املركزي باجلزائر العاصمة

ألف نسخة يوميا 300تصدر اجلريدة أكثر من 

صحفي 67:الصحفينيعدد 

:املوقع االلكرتوين

سجل يوكان ذلك مواكبة للتطور التكنولوجي، واملوقع 1998املوقع االلكرتوين جلريدة اخلرب يف أفريل تأسس

*حاليا مرور حوايل مليون ونصف مليون زائر يوميا

http://www.elkhabar.com: عنوان املوقع

:El Watanثالثا 
:اجلريدة

يف سياق اإلصالحات السياسية من طرف عشرين صحفياً 1990أكتوبر 8يوم El Watanأُطلقت يومية 

SPA El Watan.1جتمعوا يف شركة ذات أسهم 

"اخلرب"مراسلة الكرتونية من قبل مصلحة التسويق ملؤسسة معلومات مستمدة من*
1 http://www.elwatan.com/services/qui-sommes-nous/qui-sommes-nous-06-08-2013-85107_247.php
consulté le 25/07/2016 a 21h11 traduit

http://www.elkhabar.com/
http://www.elwatan.com/services/qui-sommes-nous/qui-sommes-nous-06-08-2013-85107_247.php
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وقد متت متابعة مدير النشر يف أكثر من مائة 1990اليومية عن العمل يف عدة مناسبات سنة إيقافلقد مت 

1.قضية، وقد حكم عليه مرات عدة بالسجن

بإنشاء وكالة لإلشهار وقامت بتطوير تعاونيات يف جمال SPA El Watanلقد قامت الشركة ذات األسهم 

على مطابع يف اجلزائر العاصمة، وهران El Watanلت حتص" اخلرب"توزيع الصحف، وبالشراكة مع يومية 

ويعترب ذلك جزءا من االستقالل االقتصادي . وقسنطينة وقد مسح هلا ذلك بتحسني جودة النسخة املطبوعة

Elوالصناعي الذي دعم التحكم الذايت و االستقاللية التحريرية وقد أثرت  Watan حمتواها التحريري بنشر

,Economie)ثالث مالحق أسبوعية االقتصاد، التلفزيون، والعقار Télévision, Immobilier)2

:املوقع االلكرتوين

Elكانت  Watan وبعد مراحل من 1997سنةاملغاربية اليت أنشأت موقعا على االنرتنيتمن أوىل اليوميات

إمكانيةلألشخاص املسجلني 2010التطوير والتحيني فإن الصحيفة أصبحت توفر منذ 

3.النسخة الورقيةمن pdfلصيغة 

http://www.elwatan.com: عنوان املوقع

1 http://www.elwatan.com/services/qui-sommes-nous/qui-sommes-nous-06-08-2013-85107_247.php Op cit.
traduit
2 Ibid. traduit

3 https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Watan consulté le 25/07/2016 a 21h15 traduit

http://www.elwatan.com/
http://www.elwatan.com/services/qui-sommes-nous/qui-sommes-nous-06-08-2013-85107_247.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Watan
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:Liberteرابعا 

Ahmedأمحد فاتاين : من طرف أربع مسامهني، ثالثة صحفيني حمرتفني همLiberteلقد مت إنشاء :اجلريدة

FATANI حسان واندجلي ،Hacène OUNDJELI وعلي وافقAli OUAFEK باإلضافة إىل رجل

هي جريدة وطنية إخبارية ناطقة باللغة الفرنسية وتابعة للشركة حمدودة Liberteواألعمال يسعد ربراب، 

SARLملسؤولية ا SAEC وصدر العدد األول 1988، وقد مت إنشاؤها يف السياق السياسي ملا بعد أكتوبر

*1992جوان 21يوم األحد )العدد صفر(Liberteمن صحيفة 

:املوقع االلكرتوين

فإن وظيفة 2011يتم نشرها عرب النت، وإىل غاية اخلامس من أكتوبرصحيفة الفإن 2000منذ سنة 

حيث كان يتم Liberteاألنرتنيت كانت تتعلق بإعادة إنتاج حمتوى النسخة الورقية على املوقع االلكرتوين لـــ

إدراج النسخة االلكرتونية على اخلط يف الليلة اليت تسبق صدورها الورقي ما بني الساعة احلادية عشر ومنتصف 

أعادت 2011أكتوبر 5ة املوقع، ومنذ تاريخ الليل من قبل الويب ماسرت الذي كان مسؤوال أيضا عن محاي

Liberte النظر يف إسرتاتيجيتها على الشبكة، وأنشأت نسخة جديدة من موقعها أكثر تفاعلية وتتوفر على

وتطورت بذلك وظيفة االنرتنيت من إدراج احملتوى على اخلط إىل منط تفاعلي من )يديامامللتي(احلوامل املتعددة 

لفرز تضمن احرتام امليثاق اخلاص باملوقع االلكرتوين الذي أصبح يتيح للقارئ التعليق على االتصال مع وظيفة ل

ويضم موقع . Liberteااللكرتوين لــ و Liberteمقاالت 

Liberteمعرضا للصور والفيديو.*.*

ومتت ترمجتها من اللغة . يف شكل كتيب يقدم معلومات عامة عن املؤسسةLiberteمعلومات مستمدة من دليل تعريفي أصدرته مؤسسة *
الفرنسية إىل اللغة العربية

مت حتريره من طرف les vingt ans de Liberteوحيمل عنوان Liberteهذه املعلومات مستمدة من دليل يقدم تعريفا عن مؤسسة *.*
Mustapha HAMMOUCHE أحد صحفييLiberte من ستة عشر فصال تسرد تاريخ مؤسسة وثيقةوالدليل عبارة عنLiberte أصدرته

املؤسسة مبناسبة مرور عشرين سنة عن تأسيس الصحيفة، وقد قمنا برتمجة املعلومات من اللغة الفرنسية إىل اللغة العربية   
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http://www.Liberte-algerie.com:عنوان املوقع

.ملعرفة تفاصيل أكثر حول املؤسسات الصحفية أنظر املالحق:مالحظة

وننوه إىل أن املواقع الصحفية للجرائد موضوع الدراسة تعترب كلها امتدادا للنسخة الورقية حيث يعكس 

ؤسسة اإلجابة

املوقع االلكرتوين الشروق أون الين هو امتداد جلريدة الشروق نفس احملتوى نفس : "الشروق اليومي حيث يقول

يت تكون بصفة البعض األخبار واملواضيع املضمون، نفس املادة اإلعالمية، نفس التغطيات اإلعالمية باستثناء 

طارئة، وتكون خاضعة للتجديد والفورية فتكون على مستوى األون الين يف انتظار إعادة نشرها يف العدد 

"املوايل 

وباالستناد إىل هذه املالحظة فإن بعض النتائج املقدمة حول وضع الوساطة تنطبق على احلاملني الورقي 

.وااللكرتوين
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II /تركيبة عينة الدراسة:

:رؤساء التحرير: أوال

Elالسمات العامة لعينة الوسطاء مسؤولي التحرير في مؤسسات الشروق اليومي، الخبر، وضحي(1)رقم جدولال

Watan وLiberte

األقدمية التخصصاملستوىالسناجلنساملنصباملؤسسة

الصحفية

األقدمية يف 

املؤسسة

األقدمية يف 

املنصب

علوم االعالم ليسانس40ذكررئيس حتريرالشروق اليومي

واالتصال

02سنتان سنة15سنة20

سنوات6سنة19سنة25علوم سياسيةليسانس47ذكرنائب رئيس حتريراخلرب

علوم االعالم ليسانس47ذكرنائب رئيس حترير

واالتصال

سنوات5سنة18سنة24

El Watanسنوات4سنة23سنة23لغة فرنسيةماجيستري46ذكررئيس حترير

نائب رئيس حترير 

مكلف بالويب

سنوات8سنة20سنة25علم االجتماعليسانس46ذكر

Liberteاملدرسة متعددة مهندس43ذكررئيس حترير الويب

التقنيات

سنوات5سنوات10سنة16

يُظهر اجلدول أعاله أن رؤساء التحرير يف املؤسسات الصحفية كلهم من الذكور الذين تتجاوز أعمارهم 

احلائز El Watanسنة وأغلبهم متحصل على شهادة الليسانس، باستثناء رئيس حترير صحيفة (40)األربعني 

ن يف ختصص تقين، على شهادة املاجستري، نائب رئيس حترير الويب املتحصل على شهادة مهندس ولك

" اخلرب"واالتصال بالنسبة للشروق اليومي واإلعالمعلوم : ونالحظ أن رؤساء التحرير من ختصصات خمتلفة

اليت حيمل أحد نائيب رئيس حتريرها شهادة من ختصص العلوم السياسية، باإلضافة إىل ختصص لغة فرنسية 
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وعلم االجتماع فيما يتعلق بنائب رئيس التحرير املكلف بالويب يف El Watanبالنسبة لرئيس حترير مؤسسة 

.املؤسسة نفسها

لشروق اليومي اجمال الصحافة بالنسبة لكل املؤسسات الصحفية سنة يف 20وال تقل خربة رؤساء التحرير عن 

رئيس حيث جند أن خربة Liberteسنة باستثناء 25سنة وEl Watan23سنة، 24و 25سنة، اخلرب20

. سنة16حترير الويب هي 

تعامله تعكس مدة جتربته الصحفيةEl Watanمؤسسة

، يليه ثانيا El Watanيف مؤسسة سنة 23سنة خربة صحفية مع جتربة 23مع املؤسسة حيث تتطابق مدة 

سنة يف مؤسسة 20سنة خربة صحفية منها 25نائب رئيس التحرير املكلف بالويب يف املؤسسة نفسها  بــ

El Watan سنة 20(05)بفرق مخس

ورئيس حترير الويب يف مؤسسة " اخلرب"، وحيل نائبا رئيس حترير جريدة "الشروق اليومي"سنة يف 15خربة منها 

Liberteيف (06)بفرق يقدر بست يف املرتبة الثالثة

واللذين قد " اخلرب"سنوات، يليه نائبا رئيس حترير جريدة 8شغل هذا املنصب ملدة El Watanيف مؤسسة 

5الذي شغل منصبه ملدة Liberteورئيس حترير الويب يف مؤسسة سنوات5و6شغال منصبيهما ملدة 

سنوات، فيما تقتصر جتربة رئيس 4الذي شغل منصبه ملدة El Watanسنوات مث يأيت رئيس حترير صحيفة 

.يف منصبه على سنتني" الشروق اليومي"حترير صحيفة 
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:الصحفيون: ثانيا

السمات العامة لعينة الصحفيين المنتمين إلى مؤسسة الشروق اليوميوضحي(2)رقم جدولال

%النسبة املئوية التكرار اا فئ املتغريات
%40 4 ذكر اجلنس
%60 6 أنثى
%70 7 ]31-25] السن
%10 1 ]37-31]
%10 1 ]43-37]
%10 1 ]50-43]
%90 9 ليسانس املستوى
%10 1 ماجيستري
%80 8 اإلعالم واالتصالعلوم  التخصص
%10 1 علوم قانونية
%10 1 اجنليزية
%10 1 دويل الركن
%10 1 وطين
%10 1 سياسي
%20 2 جمتمع
%30 3 حملي
%10 1 اقتصادي
%10 1 صفحات عن اجلامعة
%50 5 ]6-1] األقدمية يف الصحافة

%30 3 ]11-6]
%10 1 ]16-11]
%10 1 ]21-16]
%70 7 ]4-1] األقدمية يف  الشروق اليومي

%10 1 ]7-4]
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10% 1 ]10-7]
%10 1 ]13-10]
%100 10 المجموع

الذين صادفناهم وقمنا بإجراء "الشروق اليومي"يظهر اجلدول أعاله تركيبة عينة الصحفيني موظفي مؤسسة 

كانت مرتفعة نسبيا عن اإلناثما هو مبني أعاله فإن نسبة حسب املقابالت معهم حول موضوع دراستنا، و 

%40إىل %60الذكور 

%70سنة وهو ما تظهره نسبة 31أعمارهم تعدى تصحفيون شباب ال 

من محلة %90)إذا قمنا بالتعميم(" الشروق اليومي"ليسانس حيث توظف هواملستوى فإن احلد األدىن

.)املاجستري يف حالة عينتنا(شهادات ما بعد التدرج %10الليسانس يف مؤسستها و

من الصحفيني هم من خرجيي ختصص علوم اإلعالم واالتصال، ويهتم أغلب %80وعن التخصص فإن 

%)30، حملي %20جمتمع (%50احمللي واالجتماعي وميثلون نسبة الذين صادفناهم بالشأن املستجوبني 

.الوطين، السياسي، االقتصادي وغريهاالدويل،: فيما تتوزع اهتمامات الصحفيني اآلخرين على أركان

من %50تتجاوز خربة وبالنسبة لألقدمية يف ميدان الصحافة فإن سن الصحفيني ينعكس على جتربتهم إذ ال

، وهذا يؤثر أيضا %20فهي سنوات)10(، أما نسبة من يتجاوزن خربة العشر سنوات)06(العينة الست 

%70على التجربة الصحفية للمستجوبني كصحفيني يف مؤسسة الشروق اليومي فنسبة 

.سنوات)04(الصحفية يف مؤسستهم األربع 
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السمات العامة لعينة الصحفيين المنتمين إلى مؤسسة الخبروضحي(3)رقم جدولال

النسبة املئوية التكرار اا فئ املتغريات 
72,73 8 ذكر اجلنس
27,27 3 أنثى
18,18 2 ]30-25] السن
36,36 4 ]35-30]
27,27 3 ]40-35]
18,18 2 ]45-40]
81,82 9 ليسانس املستوى
9,09 1 ماسرت
9,09 1 دكتوراه

45,45 5 علوم اإلعالم واالتصال التخصص
9,09 1 علوم قانونية

27,27 3 علوم اقتصادية/ علوم جتارية 
9,09 1 علم النفس
9,09 1 تاريخ حديث ومعاصر
9,09 1 دويل الركن
9,09 1 وطين

18,18 2 سياسي
27,27 3 جمتمع
18,18 2 حملي
9,09 1 اقتصادي
9,09 1 ثقايف
9,09 1 رياضي

45,45 5 ]7-1] األقدمية يف الصحافة

18,18 2 ]13-7]
18,18 2 ]18-13]
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18,18 2 ]24-18]
45,45 5 ]4-1] األقدمية يف  اخلرب

9,09 1 ]7-4]

36,36 4 ]10-7]

9,09 1 ]13-10]
100 11 المجموع

يغلب عليها الذكور بنسبة تفوق " اخلرب"تركيبة عينة صحفيي حسب ما تظهره بيانات اجلدول أعاله فإن 

سنة 40إىل 30من املستجوبني، وبالنسبة ملتغري السن فإن أغلب الصحفيني هم من الشباب ما بني 72%

كما تتجاوز النسبة %36سنة 35ىل إ30ما بني أعمارهمحيث تتجاوز نسبة الصحفيني الذين ترتاوح 

وفيما خيص املستوى الدراسي فأقل . سنة40إىل 35ما بني أعماهمالذين ترتاوح بالنسبة للصحفيني27%

املتبقية ختص %10و%)90نسبة (مستوى هو الليسانس وميثل مستوى أغلب الصحفيني املستجوبني

.)املاسرت والدكتوراه يف هذه العينة (مستويات ما بعد التدرج 

ومتثل %45إىل جمال علوم اإلعالم واالتصال بنسبة تتجاوز فيما يتعلق بالتخصص فإن الصحفيني ينتمون

.%27األغلبية، كما متثل نسبة الصحفيني املتخرجني من ختصصات االقتصاد والعلوم التجارية 

27.27% ،

الدويل، الوطين، : على التوايل يف حني تتوزع اهتمامات بقية الصحفيني على جماالت18.18%، 18.18%

.االقتصادي، الثقايف والرياضي
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)04(يف الصحافة واألربع سنوات)07(

.%)45.45نسبة ("اخلرب"كصحفيني ينتمون إىل مؤسسة سنوات

El Watanالسمات العامة لعينة الصحفيين المنتمين إلى مؤسسة وضحي(4)رقم جدولال

النسبة املئوية التكرار اا فئ املتغريات
80 8 ذكر اجلنس
20 2 أنثى
10 1 ]35-30] السن
30 3 ]40-35]
30 3 ]45-40]
30 3 ]50-45]
80 8 ليسانس املستوى
10 1 ماسرت
10 1 ماجيستري
50 5 علوم اإلعالم واالتصال التخصص
20 2 ترمجة
10 1 أدب معاصر
20 2 لغة فرنسية
10 1 دويل الركن
30 3 سياسي
20 2 جمتمع
20 2 ثقايف
10 1 رياضي
10 1 الربورتاجات عام
20 2 ]11-5] األقدمية يف الصحافة

40 4 ]16-11]
40 4 [21-16]
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20 2 ]4-1] El Watanاألقدمية يف  

20 2 ]7-4]

30 3 ]10-7]

20 2 ]13-10]

10 1 سنة20
100 10 المجموع

ام مقابل El Watanمن صحفيي %80متثل نسبة الذكور  تجو اس قمنا ب ين  لذ ، وبالنسبة اإلناثمن %20ا

يف %10من الصحفيني إذ تقدر بــ El Watanسنة تبدو األقل متثيال ملوظفي 35إىل 30للسن فإن فئة 

سنة، وعن 50إىل غاية 35لكل فئة من %30ني تتساوى الفئات العمرية األخرى يف درجة التمثيل بـــ ح

وهو املستوى El Watanمستوى للصحفيني العاملني يف مؤسسة أدىناملستوى الدراسي فإن الليسانس ميثل 

.املتبقية بني مستويات املاجيستري واملاسرت%20توزع نسبة ، يف حني ت%80بنسبة الذي ميثل األغلبية

من ختصص علوم اإلعالم واالتصال نسبة يف عينتا أغلبهم El Watanفيما يتعلق بالتخصص فإن صحفيي

.)%20(مث لغة فرنسية أو ترمجة نسبة50%

فيما 30%20%

.تتوزع باقي عناصر العينة بالتساوي بني الركن الرياضي وختصص الربورتاجات

سنوات بنسبة )10(بالنسبة للخربة الصحفية فإن اغلب صحفيي عينتنا تتجاوز جتربتهم الصحفية العشر 

، أما عن التجربة الصحفية )سنة 21إىل 16فئة %40سنة و 16إىل 11فئة من %40(%80تفوق 

.%)30نسبة (سنوات 10إىل 7صحفيني بني فهي ترتاوح لدى اغلب الEl Watanمؤسسةيف 
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Liberteالسمات العامة لعينة الصحفيين المنتمين إلى مؤسسة وضحي(5)رقم جدول ال

النسبة املئوية التكرار اا فئ املتغريات 
70 7 ذكر اجلنس
30 3 أنثى
30 3 ]31-25] السن
10 1 ]37-31]
10 1 ]43-37]
10 1 ]50-43]
30 3 ]56-50]
10 1 ]62-56]
80 8 ليسانس  املستوى
10 1 مهندس
10 1 ماجيستري
10 1 علوم اإلعالم واالتصال التخصص
10 1 ترمجة
30 3 علوم اقتصادية
10 1 لغة فرنسية
10 1 لغة اجنليزية
10 1 لسانيات
10 1 "كيمياء صناعية"تكنولوجيا 
10 1 علوم األرض
10 1 دويل  الركن
20 2 سياسي
20 2 وطين
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10 1 ثقايف
30 3 رياضي
20 2 اقتصادي
10 1 مواضيع حول التكنولوجيا 
30 3 ]9-4] األقدمية يف الصحافة

0 0 ]14-9]
30 3 ]19-14]
20 2 ]24-19]
20 2 ]29-24]
70 7 ]9-4] Liberteاألقدمية يف  

10 1 ]14-9]

0 0 ]19-14]

20 2 ]24-19]
100 10 المجموع

وهذا ما تشري إليه نسبة Liberteحسب اجلدول أعاله ميثل الذكور غالبية يف عينة املبحوثني من صحفيي 

صحفيون شباب ال تتجاوز : ، وبالنسبة للفئات العمرية فاملالحظ هو بروز فئتنيلإلناث%30مقابل 70%

سنة وميثلون 50وصحفيون تتجاوز اعمارهم %30وميثلون )سنة 31إىل 25ما بني (سنة 31أعمارهم 

، ونالحظ هنا نوعا من التوازن بني )سنة 62إىل 56لفئة %10و56سنة إىل 50لفئة %30%(40

أما عن املستوى الدراسي فإن الليسانس كأدىن مستوى . عمرية بني الشباب والكهول من الصحفينيالفئات ال

.ستريواحلاصل على املاجنسبة شهادة املهندس%10فيما متثل %80الصحفيني بنسبة ميثل أغلبية 
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يتوزع بقية فيما %30وبالنسبة للتخصص فإن املستجوبني من ختصص العلوم االقتصادية يف الغالب بنسبة 

واالتصال، ترمجة، لغة فرنسية أو اجنليزية، لسانيات، تكنولوجيا، علوم اإلعالمالصحفيني على ختصصات علوم 

.لكل ختصص%10األرض بنسب 

أن نسبة دمث جن30%

السياسي، الوطين، االقتصادي بينما متثل :20%

.%10النسبة األضعف صحفيي الركن الدويل والثقايف بنسبة 

14

سنوات 9- 4سنة ونالحظ تساويًا بني فئيت 29إىل 14كمجموع للفئات ما بني %70سنة بنسبة 

وهذا قد تُفسره الفئات العمرية للسن، أما عن جتربة الصحفيني  %30سنة خربة مهنية ب 19-14و

سنوات )04(ياغلب الصحفإنفLiberteة سكموظفني يف مؤس

%70سنوات بنسبة )07(جاوز سبع وال تت

%20سنة بنسبة 19اال 

:في المؤسسات الصحفيةالصحفيينمقارنة تشكيلة عينة

:من حيث اجلنس

ارا نسبة تتجاوز نسبة الذكور يف عينة الصحفيني الذين صادفناهم يف املؤسسات الصحفية اليت  بزي ا  قمن

ةمرتفعاإلناثحيث جند أن نسبة " الشروق اليومي"يف كل املؤسسات باستثناء %70اإلناث، بنسبة تتحاوز 

%40لـــ %60نسبيا عن الذكور

:من حيث الســــــــن
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31تقل أعمارهم عن %70تضم العينة األكثر شبابا من الصحفيني فنسبة " الشروق اليومي"نالحظ أن 

يبدو أن عينيت و سنة، 40و35ما بني %27سنة و 35و30أعمارهم ما بني %36" اخلرب"سنة تليها 

صحفيني العاملني يف مؤسسيتالصحيفتني الناطقتني باللغة العربية اكثر شبابا بشكل نسيب من عينة ال

El WatanوLiberte سنة 35الناطقتني باللغة الفرنسية فاألوىل ال متثل فيها نسبة من تقل اعمارهم عن

ممن تقل أعمارهم %40ما يعين يف احملصلة %30سنة متثل 40إىل 35وجند الفئة العمرية %10سوى 

ة وتلك فهناك نوع من التوازن بني متثيل الفئات العمرية الشابLiberteسنة، أما بالنسبة ملؤسسة 40عن 

.%40سنة وهم ميثلون 50األكثر تقدما يف السن مع أفضلية نسبية ملن تتجاوز أعمارهم 

:من حيث املستوى

يف  %80فيما خيص املستوى الدراسي فاملالحظ هو أن أغلب الصحفيني من مستوى ليسانس بنسبة تتجاوز 

.كل املؤسسات الصحفية

:من حيث التخصص

الشروق "دراسة من ختصص علوم اإلعالم واالتصال فيما يتعلق مبؤسسات إن أغلب الصحفيني يف عينة ال

" اخلرب"، وإن كانت هذه النسبة تقل نسبيا يف مؤسسة %45" اخلرب"وEl Watan "50%"، %80" اليومي

حيث أن أغلب الصحفيني املستجوبني ميثلون ختصص العلوم Liberteيف مؤسسة %10فهي ال متثل سوى 

.%30االقتصادية بنسبة 

: من حيث األركان اليت حيرر فيها الصحفيون مواضيعهم
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أنحظ الصحفيني يف املؤسسات األربع، ونال

El"و" اخلرب"مؤسسات  Watan " صحفيو عينتنا ويف هذه األخرية ميثل السياسي أهم جمال حيرر من خالله

االم  اتمع بــــ %)30(مق اشرة ركن  يه مب Liberteوالثقايف بنسبة التمثيل نفسها، أما بالنسبة لـــــ %20يل

 .

:من حيث اخلربة املهنية

كصحيفتني ناطقتني باللغة " اخلرب"و" الشروق اليومي"نالحظ من خالل النسب أن اخلربة املهنية لصحفيي 

El"العربية أقل من خربة صحفيي مؤسسيت  Watan "و"Liberte " الناطقتني بالفرنسية فاغلب صحفيي

لب صحفييها تقل غوأ%50بنسبة سنوات )06(ست" الشروق اليومي"

فإن " اخلرب"، أما يف %70سنوات بنسبة )04(أربع عن " الشروق اليومي"جتربتهم كموظفني يف مبؤسسة 

سنوات والنسبة نفسها ختص )07(45.45%

.سنوات)04(األربع " اخلرب"تعاملهم مع مؤسسة هنية للمستجوبني كصحفيني مل يتعداخلربة امل

Elوفيما خيص مؤسسيت  WatanوLiberteاملؤسسة فإن العينة املصادفة تظهر أن اخلربة املهنية لصحفيي

سنة يف املؤسسة الثانية، )14(واألربعة عشر %)80نسبة (سنوات )10(األوىل تتجاوز يف الغالب العشر 

Elوأن أغلب صحفيي  Watan سنوات يف حني أنه ال 10إىل 7ترتاوح مدة تعاملهم مع الصحيفة ما بني

4مع فئة سنة الفئة األكثر متثيال19إىل 14ومتثل فئة سنوات)04(عن أربع Liberteتقل جتربة صحفيي 

ني يمن الصحف%20لالنتباه هو أن نسبة وامللفت ،لكل فئة%30سنوات وهو ما تؤشر عليه نسبة 9إىل

Liberte 4فئة من %70ومتثل نسبة سنة)19(تسعة عشر
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ذه املؤسسة وهي أقل فئة ما يعين أن خربة الصحفيني يف مؤسسة سنوات يف جمال تعامل الصحفي مع ه9إىل 

Liberte سنوات)04(ال تقل عن أربع.

:مالحظة

ىل التكميم وبالتايل فإن اجلداول أعاله أدرجت لتقدمي عرض عن تركيبة العينة واليت إإن دراستنا ال تسعى 

تفسريات عن طرق اإلجابة، وإن كان جمال اهتمامنا ال يتعلق بتأثري متغريات السمات العامة مميكن أن تقد

تقدم تأويالت لبعض اإلجابات اليت قد أنلسمات العامة ميكنها ولكن ا. على عملية الوساطة بشكل أساس

أن عينة الصحفيني تبدو متناقضة خاصة عندما يتعلق األمر مبجال املقارنة بني املؤسسات الصحفية خاصة و 

ن توضيح تركيبة العينة قد يفسر بعض التأويالت إومنه ف)االنتقاء باملصادفة(على وجه اخلصوص كانت عرضية 

تعلق مبدى االستفادة من حتليل البيانات الواردة يف ما اليت قد تكون ذات عالقة بالظروف املنهجية للعمل، أما 

.  جداول السمات العامة فستحدده الضرورات التأويلية أثناء حتليلنا للمقابالت

إن اهلدف من الفصل التمهيدي هو عرض تفاصيل تقنية حول تركيبة العينة وبعض املعلومات اخلاصة 

حتليال للمقابالت يف شكل فصول يتعلق كٌل منها حبالة باملؤسسات الصحفية حمل الدراسة وسنقدم فيما يلي

:مؤسسة صحفية من بني املؤسسات موضوع الدراسة ولتكون طريقة التحليل واضحة ننوه إىل النقاط التالية

وأن الفقرات املستغلة من خطاب املستجوبني قد ،)تسجيل صويت(أن املقابالت كانت مسجلة•

لفصحى مع حماولة احملافظة قدر اإلمكان على طابع احلديث الشخصي ترمجت كلها إىل اللغة العربية ا

للمبحوث لنقل املعىن بدقة، وقد قمنا بتوحيد اللغة نظرًا ألن لغة حديث املستجوبني  كانت متباينة 

بني العربية والفرنسية والدارج يف العامية أو خليطا منها، كما أننا قد جند املبحوث نفسه جييب يف فقرة 
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سية مث يف فقرة موالية بالعامية أو العربية والعكس ومنه كانت العودة إىل لغة كتابة نص منت بالفرن

.حلل األنسبااألطروحة 

يف املبحثني املالحظة الثانية تتعلق بالتحليل والذي حيرتم حماور املقابلة وترتيب األسئلة بشكل عام•

واليت كانت 7و5الصحفيني اخلاصة بالسؤالنيإجاباتإدراج باستثناء الثاين والثالث من التحليل

من دليل املقابلة اخلاصة بالصحفيني  والذي يتناسب مع املبحث الثاين من األولمدرجة ضمن احملور

سرية الوساطة وتوظيف الوسيط، ويعود ذلك : الدراسة ضمن املبحث األول ويظهر ذلك يف عنصري

جابات املقدمة من طرف رؤساء التحرير فيما خيص هي مكملة لإلاإلجاباتألننا الحظنا أن تلك 

العنصرين املذكورين سابقا واللذين جندمها مدرجني ضمن املبحث األول املتعلق بآليات استخدام 

كما جاء –ألن املقابلة كتقنية الوساطة من قبل رئيس التحرير، وال يُعد ذلك خلال منهجيًا اعتبارًا 

املتضمنة يف اإلجابات اتبية معينة لإلجابة، وبالتايل فإن املعاين ال تستبق حكما عن وجود تر -سابقا

أنظر التقنية املستخدمة، (تكون يف الغالب األساس احملدد لتصنيفها ضمن نقاط أو موضوعات حمددة 

أما عناصر املبحث الثالث فقد اخرتنا على عكس املباحث األخرى أن ،)25ص اإلطار املنهجي

تكون يف شكل عناوين مستقلة عن األسئلة حيث مثلت العناوين املختارة القاسم املشرتك بني 

ام يل خطاب عد حتل ب ثني  بحو امل ات  .إجاب
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اآلليات التي يُمارس من خاللها رئيس التحرير وظيفة الوسيط: المبحث األول

مارسة الوساطة على األداء الصحفيأثر م:المبحث الثاني

في ممارسة الوساطة2.0استخدام الويب :المبحث الثالث

نموذج الوساطة في المؤسسة الصحفية الجزائرية:الرابعالمبحث

خالصة
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:تمهيد

مع إبراز بعض املالمح املرتبطة باملوقع " الشروق اليومي"يُقدم هذا الفصل عرضا ملمارسة الوساطة يف مؤسسة 

ويرتبط كل مبحث يف سياقه مبحور ،من خالل املبحث الثالث من هذا الفصل"الشروق أون الين"االلكرتوين 

، ويتناول املبحث الثاين "الشروق اليومي"، فيتناول املبحث األول آليات ممارسة الوساطة يف من حماور الدراسة

يف 2.0ىل استخدامات أدوات الويب إ، ويتطرق املبحث الثالث الصحفيأثر ممارسة الوساطة على األداء 

وحناول من خالل هذه . ابع فيعرض مقرتح املستجوبني حول منوذج الوساطةممارسة الوساطة، أما املبحث الر 

وذلك بتحليل مقابالت مت إجراؤها " الشروق اليومي"املباحث اإلجابة عن أسئلة الدراسة فيما يتعلق مبؤسسة 

مع رئيس حترير وصحفيي املؤسسة

الوسيطاآلليات التي يُمارس من خاللها رئيس التحرير وظيفة : المبحث األول

:)مواضيع الشكاوى(نوع األخطاء المرتكبة-1

، أو بني هي ليست أخطاء هي اعرتاضات،هي ردود توضيح:")رئيس التحرير(01املبحوث رقم

هذا ال يعين أن اخلرب املنشور ال أساس له من الصحة، ولكن الطرف الذي  ،وأحيانًا تفنيد)تصويب(قوسني

ِتبَ عنه املوضوع طبيعي أن يفند اخلرب، أحيانا يرى بأنه أضر به معنوياً وأحيانًا يرى بأنه تشهري وأحيانًا يرى  ُك

"بار له شخصياً رد اعت-حسب تفسريه اخلاص–بأنه قذف وبالتايل فهو يرى بأن نشر التوضيح أو التفنيد هو 

"الشروق أو الين"نفهم من خالل هذه اإلجابة أن طبيعة الشكوى اليت ترد عن املواضيع اليت تنشر عرب موقع 

أوال ردود التوضيح وهي تتعلق بتقدير خاطئ من : هي ثالث أصناف"الشروق اليومي"أو صفحات جريدة 

طرف الصحفي لتفاصيل املوضوع أو غموض يكتنف بعضا من هذه التفاصيل أو غياب بعض التفاصيل أثناء 

إىل الرغبة من جانب املشتكي يف إزالة اللبس الناجم عن سوء فهم أثناء " التوضيح"البحث، حيث تشري كلمة 



الشروق اليوميممارسة الوساطة اإلعالمية في مؤسسة: الفصل األولاإلطار الميداني

177

ضوع، ثانياً يتحدث املبحوث عن ردود فعل تتعلق بالتصويب مبعىن تصحيح بعض املعلومات الواردة معاجلة املو 

.ضمن ما كتبه الصحفي، وثالثا هناك التفنيد أي تكذيب لصحة معلومة وردت ضمن املادة الصحفية

هري أو اويعطى أصحاب الشكوى للتجاوزات الصحفية صيغة قانونية ك

حيق : "101املادة 12/05اجلهاز اإلعالمي برد االعتبار هلم فحسب قانون اإلعالم إللزامالقذف وذلك 

"1

وحسب املادة 2"ئل اإلعالماملقابل للحرية املمنوحة لوسا"حيث يعد حق الرد حسب خالد مصطفى فهمي 

خدمة االتصال السمعي البصري أو مدير وسيلة إعالم جيب على املدير مسؤول النشرية أو مدير: "100

شخص طبيعي أو معنوي بشأن وقائع أو آراء، تكون إياهالكرتونية أن ينشر أو يبث جمانًا كل تصحيح يبلغه 

ونلمس من خالل إجابة رئيس التحرير أنه يعترب 3"حيحةعالم املعنية بطريقة غري صوسيلة اإلأورداقد 

.الشكاوى اعرتاضات شخصية ال يرى فيها ردود أفعال ألخطاء صحفية

:قراءمعايير االهتمام بشكاوى ال-2

كل التوضيحات وكل الردود اليت ترد إىل اجلريدة مكتوبة سواء عن طريق الفاكس أو "10املبحوث رقمويقول

عن طريق الربيد تنشر يف موعدها احملدد ألن هذا يضمنه قانون اإلعالم للقارئ وللطرف الذي نشر عنه اخلرب 

إال إذا  %99سبة الشكوى اليت تكون حول املقال تنشر كرد بن. ن كل الردود مضمونةإأو املوضوع وبالتايل ف

يناير 12يتعلق باإلعالم، 05-12اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، األمانة العامة للحكومة، قانون عضوي رقم 1
11ص101املادة 2012

وجرائم الرأي اإلسالميةفي ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة : حرية الرأي والتعبيرخالد مصطفى فهمي، 2
386ص . 2009،االسكندرية، دار الفكر اجلامعي، 1،طوالتعبير

11ص، املرجع السابق،100املادة 05-12اإلعالمقانون 3
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كانت غري مؤسسة أو كان الرد غري موقع أو ليس به ختم اجلهة املعنية يف حال كانت اجلهة مؤسسة عمومية 

"أو خاصة كشخص معنوي أو كان الرد مبين للمجهول بدون ذكر اجلهة اليت تتحمل مسؤولية هذا الرد

فإن املعايري اليت جتعل من الشكوى حمال لالهتمام "الشروق اليومي"من هنا وحسب رئيس حترير جريدة 

الفاكس وأن تتخذ صيغة طلب حق الرد عن 

اليت وردت ضمن املادة اإلعالمية املنشورة يف اجلريدة أو عرب املوقع االلكرتوين للشروق ويضيف علومةامل

وف وية متثبة  احبه معر يكون ص أن  لرد  وط ا من شر نه  وث أ بح كما يسقط الرد يف حالة " ختم"أو " توقيع"امل

كصفة يطلقها "ري املؤسسةغ"عدم إثبات صحة الوقائع اليت يتضمنها وهو ما يقصده رئيس التحرير بعبارة 

على هذه الردود أي أن الشكاوى اليت تؤخذ بعني االعتبار من طرف رئاسة التحرير هنا هي طلبات الرد اليت 

ترفع هذا الطلب الذي ترد عرب القنوات الرمسية لالتصال واليت تكون موثقة بتوقيع أو ختم وحمددة اجلهة اليت

ون فحواه مؤسسا ومثبتاً البد أن يك

واملالحظ هنا هو إقصاء املالحظات واالنتقادات اليت ال ترد إىل املؤسسة يف شكل طلبات شخصية للرد أو 

التصحيح بل فقط يف شكل رجع صدى من قبل اجلمهور حول األداء اإلعالمي ملؤسسة الشروق ويبدو من 

تلفة يتناسب طردا مع وجود خخالل هذه املالحظة أن االهتمام مبالحظات اجلمهور واملواطنني أو اجلهات امل

.قانوين للمؤسسة اإلعالمية لضمان ذلكإلزام 

:القراءومالحظات قنوات االتصال المخصصة الستقبال شكاوى -3

الفاكس أو الربيد العادي املضمون، أما مواقع التواصل االجتماعي فال "رئيس حترير01ميقول املبحوث رق

الرمسية هي القنوات إذا وكما ذكرنا سابقا فإن قنوات االتصال " غري رمسية

فال تؤخذ الشكاوى أما تلك اليت ترد عرب مواقع التواصل االجتماعيعلىلردلاملعتمدة من قبل رئاسة التحرير 
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كوى يف فلسفة من جهة أخرى فإن االنتقادات تأخذ شكل الش"غري رمسية"بعني اال

على القنوات الرمسية يف االعتمادمؤسسة الشروق فقط عندما تأخذ صيغة طلب حق الرد وهو ما يُفسر 

الفقرة الثانية خبصوص حق الرد 103املادة 12/05معاجلة هذه الشكاوى وهنا نقرأ ضمن قانون اإلعالم 

استالم، أو عن طريق احملضر يرسل الطلب برسالة موصى عليها مرفقة بوصل :"يليوحق التصحيح ما

يوما إذا تعلق األمر بصحيفة يومية أو خدمة (30)القضائي، حتت طائلة سقوط احلق، يف اجل أقصاه ثالثون 

.1يوما فيما خيص النشريات الدورية األخرى(60)، وستون بصري أو جهاز إعالم الكرتوين-اتصال مسعي

:مخرجات المالحظات والشكاوى-4

مباشرة بعد استالمنا للتوضيح نـُبـَلِّغ الصحفي حىت يكون على علم ")رئيس حترير (01يقول املبحوث رقم 

إذا كان التوضيح مؤسس وصحيح حسب ما جاء يف مضمونه نواجه به الصحفي والذي . ويقدم هو تفسريات

يحة ويأيت التوضيح من حقه أن يقدم توضيحات ومن حقه أحيانا أن يقوم بتعقيب إذا كانت املعلومة صح

بشهود عيان أو ببيان رمسي نستعمل حنن كرئاسة : ليفند معلومة صحيحة مؤكدة بوثائق أو بأدلة أو بشهادات

ِّ فيه للقارئ أن حترير  حق التعقيب حيث ننشر التوضيح ويف أسفل التوضيح ننشر تعقيب احملرر الذي يُبني

وهذا رب املنشور إىل هذه الدالئل وهذه الوثائق وهذه الرباهني اليت تثبت صدق اخلديستناملوضوع حمل التوضيح 

"قياس من مقاييس العمل الصحفيممعمول به يف كل وسائل اإلعالم ألنه تقليد وأجبدية و 

تتعلق خمرجات الوساطة بني املشتكني والصحفيني حسب إجابة رئيس التحرير بطلبات الردود اليت تقدم من 

مح رئاسة التحرير تسالردود التعقيب الذياجلهة الشاكية وتقوم املؤسسة بنشرها كما يضاف إىل هذه طرف 

أسفل التوضيح أحيانا والذي يوضع بغرض إبراز خمتلف الدالئل اليت استند إليها الصحفي للصحفيني بنشره

11ص، املرجع السابق،103املادة 05-12اإلعالمقانون 1
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ة على مصداقية مؤسسة الشروق يف حترير مادته الصحفية، ويبدو واضحا أن هذه العملية تتعلق برهان احملافظ

يُنشر ومن مثة فليس هناك ضرورة لنشر فكما جاء يف إجابة سابقة لرئيس التحرير فإن التوضيح غري املؤسس ال

يوصي بتجنب هذه املمارسة 110يف مادته 12/05حىت أن قانون اإلعالم التوضيح وإضافة تعقيب عليه 

ارس حق الرد أيض:"حيث جاء يف نص املادة بتعاليق جديدة ويف هذه احلالة جيب أال ا إذا أُرفق نشره أو بثهُمي

1"يرفق الرد بأي تعليق

.أساس يف هذه احلالة إىل احملافظة على مصداقية املؤسسة

:أساليب الضبط المهني في ممارسة الوساطة-5

رمبا القاعدة الوحيدة هي أننا نقوم باستفسار الصحفي فإذا كان ")رئيس التحرير(01يقول املبحوث رقم

تراه مناسبا مبا يف إجراءصادقا يف معلومته وخربه ننصفه وتكون أمام اجلهة صاحبة الرد كل احلرية يف اختاذ أي 

ل ودي بني املؤسسة يكون ح،ايقع، نادرا جدما ذلك التوجه إىل العدالة وإذا مل يكن احلق معنا وهذا نادرا 

"واجلهة املعنية طبعا مع توجيه إنذار للصحفي

اقرتاح احلل الودي يكون حيث أن املتابعة القضائية تجنبلحالمتثلالوساطةمن خالل هذه اإلجابة فإن 

حفي جتنبا لتكراره ، ويف حالة اخلطأ يوجه إنذار للصطأ يف حق الشاكيخلحفي صارتكاب املؤسسة أو الحال

املؤسسة واليت تبقى حسب تقدير رئيس التحرير جد نادرة إىلنسبة الشكاوى اليت ترد لاوتقليص

:اإلجراءات المتخذة قبل التوجه إلى القضاء-6

أنا شخصيا ال أحب ما يسمى بالوجه لوجه : "يتحدث هنا رئيس التحرير عن طريقة ممارسة الوساطة فيقول

طئبني اجلهة  فالصحفي جاء باخلرب الشاكية وبني الصحفي وال يعين ذلك أن الصحفي فوق كل اعتبار وال خيُ

12ص، املرجع السابق،110املادة 05-12اإلعالمقانون 1
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حنن يف رئاسة التحرير وواجلهة الشاكية إذا كان لديها شكوى أو توضيح ننشرها ولكن ال تكون مواجهة

ة غري ودية يتم التوجه حنو بطريقة ودية مع اجلهة املعنية أو بطريقنأخذ على عاتقنا املسألة وحنن حنل املشكل

"العدالة، أما بيننا وبني الصحفي فهو أمر داخلي

هو "الشروق اليومي"منط الوساطة املعتمد من قبل رئيس حترير صحيفة أنالسابقة يتضحاإلجابةمن خالل 

فصل األطراف املتنازعة حيث يكون التواصل من جهة بني رئيس التحرير والصحفي ومن جهة أخرى بني 

ينتقي املعلومات وحيدد التفاصيل اليت يعتمد عليها filtreكفلرت رئيس التحرير والشاكي وهنا يكون الوسيط  

لرئيس التحرير يف أدائه لدور لتقريب وجهات النظر بني طريف العملية االتصالية وقد يكون ذلك مساعدا

باشرة بني الصحفي والشاكي قد تنجم عن املواجهة الشخصية املالوسيط حيث يتجنب الضغوطات اليت 

سلطة تقدير إذا كان احلل الودي ممكنا أم أن الشكوى تأخذ مسار التحكيم القضائي ومن حيتفظ لنفسه بو 

افظ أيضا على السر خالل اإلجابة فإن رئيس التحرير عندما يفصل بني ال املهين طرفني الصحفي والشاكي حيُ

واستقالليتها عن الضغوط اخلارجية اليت ميكن أن تؤثر على مردودية الصحفيني وحيافظ على مسعة للمؤسسة 

.اإلعالميةالصحفي منتج املادة 

:سرية الوساطة-7

أحيانا عندما يأيت رد حول موضوع ما كل حالة وطريقة التعامل معها ")رئيس حترير(01يقول املبحوث رقم

: تناقش على مستوى هيئة التحريرايُناقش مع صاحب املوضوع، وأحيانا إذا كانت القضية كبرية وأخذت أبعاد

رئيس التحرير، نواب رئيس التحرير، رؤساء األقسام، وتُناقش ليس من أجل املناقشة وإمنا من أجل طرح قضية 

تتكرر مثل تلك األخطاء تثار حىت الوإمناجه واضح فال تفتح لذلك النقاش فعند وقوع اخلطأ فهو خطأ وعال
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نرجو أال يتكرر مثل هذه من جانب الصحفيني من خالل املسؤولني مثال صحفي ما قام خبطأ يف قسم حمدد

"األخطاء وكل مسؤول يتحمل مسؤوليته يف القسم والتخصص اخلاص به

طلب بعض الوضعيات حسب تتكون بني رئيس التحرير والصحفي وتاإلجابة فإن معاجلة الشكوىمن خالل

حيث يقوم بدور بيداغوجي وتدرييب يوفر معلومات الشكوى مثاالمندرجة اخلطأ أن يتخذ رئيس التحرير 

للصحفيني عن طرق التعامل مع بعض الوضعيات احملددة ويعيد التذكري باملسؤوليات الصحفية اخلاصة بالتوجيه 

.

رد بشأن عملهم حيث يقول املبحوث يرى الصحفيون أن السرية ليست مطلوبة عند معاجلة الشكاوى اليت تو 

بالعكس الزمالء قد يدعمونين وميكن هلم أن يصححوا يل اخلطأ وال أرى حرجا أن يعمم اخلطأ أمام : "09رقم 

حدث وأن استعنت بصحفيني كحكم لتقييم هل كتبت املوضوع وفق : "11ويقول املبحوث رقم " الزمالء

فإن معاجلة الردود تكون حسب احلالة حيث 07رقم وبالنسبة للمبحوث " أخالقيات املهنة أم ال؟

طئ وحىت إذا كانت شكوى من طرف :"يقول ليس لدي مشكل ألن رأي اجلمهور جمرد رأي قد يصيب وقد خيُ

مواطن أعترب مشاركتها أمرا عاديا ولكن عندما تكون من طرف مؤسسة رمسية أو وزارة هنا أفضل أن تكون 

"دا أخرى كالتشكيك يف قدرات الصحفيمعاجلتها سرية حىت ال تأخذ أبعا

أفضل إذا أن حتل ،الشكوى ختص املواطن وعالقته بالصحفي ومبوضوعه مباشرة:" فيقول08أما املبحوث رقم 

"سريا مع رئيس التحرير والشخص املعين

حرير أثناء يعترب الصحفيون أن تقييم الزمالء لعملهم ميثل دعما يف مواجهة القرارت اليت قد تصدر عن رئيس الت

معاجلة الشكاوى حيث يستعني بعض الصحفيني بزمالئهم ليكونوا وسطاء بني رئيس التحرير وبينهم كحكم 

ثان على مهنية املعاجلة الصحفية للموضوع حمل الشكوى وهو ما يُفسر بنوع من التضامن املهين الذي ينشأ 
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رب الصحفيون رأي اجلمهور أو حىت تقف ويعبني أفراد يزاولون نفس املهنة ويتعرضون لنفس التحديات واملوا

املواطن رد فعل عادي وال يولونه نفس االهتمام اخلاص بالشكاوى اليت ترد من طرف اليت يقدمهاالشكوى

حيث يفضل بعض الصحفيني أن تعاجل هذه األخرية بطريقة سرية حفاظا على واهليئات الرمسيةاملؤسسات

يفية التعامل مع مثل تلك املؤسسات، يف حني يعترب بعض الصحفيني مسعة الصحفي املهنية كمحرتف يعرف ك

.   ن تعاجل بطريقة سرية ألن املسألة متثل أمرا شخصياأأن شكاوى املواطنني حول ما ينشرونه البد 

ومن خالل إجابة رئيس التحرير والصحفيني فإن معاجلة الشكاوى بشكل علين تضمن بالنسبة للصحفيني 

هم إذ يستفيدون من دعم الزمالء يف مواجهة القرارات والتوجيهات اليت تصدر عن رئيس احلفاظ على مسعت

ويرجع تفضيل بعض الصحفيني للسرية يف معاجلة التحرير واليت قد حتمل تشكيكا يف قدرات الصحفي 

وث رقم 

هو رئيس القسم احمللي ومن هنا فإن مناقشة أخطائه وإعادة النظر يف عمله أمام الصحفيني ومنهم من 08

هم حتت مسؤوليته يضعف من مكانته كرئيس قسم يوجه على مستواه العمل الصحفي ويقدم مالحظات 

. وانتقادات بشأن ما حيرره زمالؤه

:إعالميوسيط توظيف-8

م الشاكي ليشتكي الهي أرى بأن رئاسة التحرير : ")رئيس التحرير(01رقم املبحوث يقول  ُد وسيط فحينما يـَْق

بصحفي معني، فهو يُقدم شكواه لرئيس التحرير، وحنن لدينا حمامي اجلريدة هو الوسيط أيضا على مستوى 

وبالتايل الوسيط هو منصب ومهي وأراه زائدًا لن حيل املشكلة بل احملكمة عندما تصل القضية إىل العدالة، 

سيزيد من طول الطابور قبل الوصول إىل احلل وتصبح العملية بريوقراطية حيث يوجهك الوسيط حنو الصحفي 
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والصحفي حنو الوسيط والوسيط يوجهك حنو رئيس التحرير واألخري حنو احملامي لذلك فاألمور أحسن دون 

"د اعتقادي وسيط على ح

وجاءت إجابات الصحفيني املبحوثني متكافئة بني من يدعم تنصيب وظيفة الوسيط الصحفي داخل صحيفة 

:"الشروق اليومي"

:أسباب رفض توظيف الوسيط الصحفي

وال أرى يف الوسيط أرى أن رئيس التحرير قادر على تويل هذا الدور أو رئيس القسم : "07يقول املبحوث رقم

أأعتقد : "02ويقول املبحث رقم " ضرورية إضافيةوظيفة 

من الصحفيني حنن عددنا يف حدود األربعني صحفي هنا باملقر نلتقي يوميا ومن اهلني للشخص الشاكي أو 

"رةاملستفسر الوصول إىل كاتب املقال أو املسؤول مباش

:أسباب توظيف الوسيط الصحفي

كفكرة جيدة ألن الصحفي ال ميلك الوقت الكايف ليطلع على انشغاالت املواطنني : "11يقول املبحوث رقم 

ويف نفس " والوسيط من خالل مقابالته ولقاءاته املستمرة مع املواطنني يكون أكثر اطالعا على مشاكلهم 

نقل انشغاالت الصحفي نعم فالوسيط شخص متكون وعلى اطالع بدوره ي:"08السياق يقول املبحوث رقم

" للمواطن والعكس

وأن جتاوز النزاع بني الصحفي والشاكي حلدود املعاجلة يقدر رئيس التحرير أن دور الوساطة جزء من وظيفته 

الودية جيعله من اختصاص حمامي املؤسسة وعليه فإن استحداث الوسيط كوظيفة مستقلة يف املؤسسة الشروق 

ا أثر سليب بريوقراطي يعرقل من سري العملية خاصة وأن عدد الصحفيني ليس  يكون هلال تقدم  اإلضافة بل 
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ما يعين أن مراقبة عمل الصحفيني وجودة إنتاجهم تقتصر على 02ذلك املبحوث رقم إىلكبريا كما أشار 

رئيس التحرير حيث ال توجد ضرورة هيكلية وتنظيمية الستحداث وظيفة الوسيط الصحفي حسب خصائص 

ميكن أن ُتساعد الصحفيني على وظيفة الوسيط أنيف الوقت نفسه فان نصف عينة الصحفيني ترى املؤسسة، 

وجه اخلصوص يف التفرغ لعملهم املتعلق جبمع األخبار والتحرير بدال من املناقشة الدائمة للشكاوى 

. واالنتقادات اليت ميكن أن تؤثر على وظيفتهم األساسية

:سة الوساطة على األداء الصحفيأثر ممار : المبحث الثاني

أثر ممارسة الوساطة على رئيس التحرير: أوال

في النقاش حول السياسة التحريريةوالشكاوىمساهمة المالحظات واالنتقادات-1

حول واإلدارةيف النقاش بني هيئة التحرير القراءهل تساهم مالحظات وانتقادات وشكاوى :السؤالعن

القراء هم بال شك رأس مال أي مؤسسة بطبيعة احلال "جييب رئيس حترير جريدة الشروق السياسة التحريرية؟

إعالمية وبالتايل هم مصدر إثراء وتطوير للمؤسسة اإلعالمية وهم مصدر اخلرب يف نفس الوقت، هم احلاضنة 

ي مشكل أو أي أعدة أطراف أو قراء على نفس املالحظة ليس هناك تتفق للمنتوج اإلعالمي وبالتايل حينما 

 "

االجتماعي من طرف املواطنني القراء يساهم يف دعم النقاش حول جابة رئيس التحرير فإن التوافق إمن خالل 

اخلرب ومتلقي اخلرب وبالتايل ميكن هلم أن اإلدارة حيث أن القراء هم مصدرو السياسة التحريرية بني هيئة التحرير 

الذي قد يطاهلا أثناء املعاجلة اإلعالمية اليت تؤطرها سياسة يكونوا رقيبا على املعلومة من التحريف أو الـتأويل 

وهناك نوع من االنتقاء هلذه اآلراء فقد جاء يف إجابة رئيس التحرير أن اإلجابات الصائبة من ،حتريرية معينة
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يف خضم هذا النقاش ما يعين أن تأثري رأي اجلمهور يظل حمدودا قراء هي اليت تُؤخذ بعني االعتبار طرف ال

. يعتمد على رغبة رئاسة التحرير واإلدارة يف االستفادة منهاو نسبيا على السياسة التحريرية 

:في نقد السياسة التحريرية)الوسيط(حرية رئيس التحرير-2

وبطبيعة احلال يف سياق اخلط الوطين، l’embalageحنن لدينا توجه حنو التعليب " :يقول رئيس التحرير

الوطنية، اإلسالم والعربية وهذا اخلط االفتتاحي ثابت غري قابل : خنرج عن هذا الثالثياإلسالمي، العرويب، وال

جيد أم ال فهذا أمر فنحن ال نتناقش حول اخلط الوطين ... للنقاش وميكن تغيري طريقة العمل وليس التوجه

، كيف يكون هذا مفصول فيه وتوجه عام بل نتحدث عن كيفية جتسيده، حتسينه، التعبري عنه بطريقة صائبة

"اخلط يف طريقه الصحيح وال حيدث احنراف

تنتهج سياسة تعتمد من خالهلا على طرح " اليوميالشروق "يتضح من خالل هذه اإلجابة أن صحيفة 

واليت جتسد خطها طوط العريضة لسياستها التحريرية وهي اخل، إسالمي، وعرويباملواضيع يف قالب وطين

يل بشكل و ،االفتتاحي العام يكون النقاش حول طرق التعبري عن هذا التوجه من خالل انتقاء املواضيع اليت حتُ

وال يكون هناك )التعليب(ملعاجلة املوضوعكمقاربةتلك األبعاد أو أن تكون تلك األبعاد حاضرة  إىلمباشر 

حيث يكون النقاش ، نقاش حول التوجه املتعلق باختيار األبعاد سالفة الذكر أو إسرتاتيجية التعليب كتوجه

أي من خالل انتقاء املواضيع اليت تربز من خالهلا هذه العرويباإلسالميحول كيفية التعبري عن التوجه الوطين 

املادة الصحفية حيث حتدد مالمح السياسة التحريرية حسب حماولة إظهارها بشكل بارز يفوأ/واألبعاد 

يسمح النقاش يف هذه احلالة حول طريقة و 1الدكتور عبد العزيز شرف من خالل ماذا ينشر؟ وكيف ينشر؟

11-24،  موقع مدرسة الصحافة املستقلة مقال وضع على املوقع يوم األربعاء "الصحافة التحريرية في الصحف اليومية"األمري صحصاح، 1
مت االطالع http://www.ijschool.net/news.php?action=view&id=371#.VxhPJnpEN60الرابط 2412:على 2010-

16:02على الساعة 2016أفريل 20على الرابط يوم األربعاء 

http://www.ijschool.net/news.php?action=view&id=371
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اإلسالميكان التوجه الوطين ما  وإذا،التحرير أو

الصحيفة كأحد العوامل املؤثرة على السياسة التحريرية اليت تعكس نظام األفكار إيديولوجيةوالعرويب ميثل 

الجتاه حيتمل بروز تأويالت داخل املادة الصحفية إال أن عملية تعليب املواضيع وحىت ضمن هذا ا1والثقافية

وعدم مناقشة هذا التوجه يعين عدم مناقشة ،غرض التعليببمتعلقةأثناء التحرير أو التعليق املصاحب للخرب

السياسة التحريرية إطارن مبعض التجاوزات الصحفية اليت قد تنجم عن الرغبة يف معاجلة املعلومة ض

.  للصحيفة

: ضمن االجتماعاتانتقاداتهمو القراء شكاوى إدراج-3

لق ذا العنصر بالقول جييب رئيس التحرير  تع امل ال  لسؤ بطبيعة احلال وإذا مل يكن ذلك يف اجتماعات ":عن ا

يومية، يكون يف اجتماعات دورية وإذا طرأ أي تطور أو اتصال أو شكوى أو شيء من هذا القبيل تُناقش يف 

"حينها 

يف و من خالل هذه اإلجابة فإن ردود اجلمهور والشكاوى تدخل يف سياق النقاش اليومي اخلاص بالتحرير 

ملواطنني خبصوص مكتب رئيس التحرير مباشرة ولقد رأينا يف إجابات سابقة أن النقاش حول شكاوى اإىل

كون االجتماع بني رئيس التحرير والصحفي حلظة وصول ياملادة الصحفية تكون باستفسار الصحفي حيث 

الشكوى وقد تعاجل كمثال يف االجتماعات اليومية، أو ختصص اجتماعات دورية ملناقشة الشكاوى والردود 

بتصرفاألمري صحصاح، مرجع سابق، 1
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ملناقشة مسائل تتعلق بطرق واإلدارةحرير قد تكون هذه االجتماعات بني هيئة التكما ،خاصة املتكررة منها

.املعاجلة الصحفية

:أثر ممارسة الوساطة على الصحفيين:ثانيا

:وى مع أخالقيات المهنة اتساق اآلراء والشكا-1

ال تساعد املعنوينيستجوبني أن تعليقات اجلمهور وشكاوى املواطنني واألشخاصيرى أغلب الصحفيني امل

ليس : "08حيث يقول املبحوث رقمدائما على حتفيز العمل الصحفي ليكون أكثر احرتاما ألخالقيات املهنة 

: 09ويقول املبحوث رقم "دائما ألن الكثري من املواطنني ليسوا على اطالع على أخالقيات املهنة الصحفية

نة ألا متس شخص" مله ا ات  ية ألخالقي تكون مناف ات  اد تق ويقول املبحوث رقم " الصحفي أكثر من عملهاالن

كْ يف الصحفي جيب أال ينساق وراء هذه التعليقات فهو خيتلف :"5 وهناك جهات معينة قد ال تروقها .همِ ُح

اجلمهور يرى يف بعض األحيان أننا :"04ويقول املبحوث رقم " زاوية معاجلة املوضوع فنجدها تنتقد الصحفي

07وبالنسبة للمبحوث رقم " فيها لتربز القصةمَ خِ ضَّ بعض األمور تستلزم أن تُ نقوم بالتضخيم ولكن هناك 

آراء اجلمهور يف تكريس ممارسة أخالقية صحفية يعتمد على درجة معرفة اجلمهور مبوضوع املادة فإن مسامهة 

الدينية أو حسب إملام اجلمهور باملعلومة اليت نكتب عنها عندما ترتبط باملعلومة : "اإلعالمية حيث يقول

ولكن يف املواضيع الدولية واالقتصادية وتلك اليت ال توجه للجمهور العام قد ال ،

أحيانا أساتذة ودكاترة يقدمون رأيهم حول : "03ويف نفس الصدد يذكر البحوث رقم "يكون رأيه دقيق 

"من خالله عملنا الصحفيمْ يَّ قَ املوضوع وهذا يساعدنا ونُـ 

يف حتسني األداء األخالقي للممارسة ال تسهماالنتقادات والشكاوىخالل اإلجابات السابقة فإنمن 

:الصحفية وذلك اعتبارا لألسباب التالية
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عدم معرفة املواطن ألخالقيات املهنة الصحفية•

أغلب التعليقات ذاتية متس شخص الصحفي وال تقيم عمله•

زاوية معاجلته للموضوع أو طريقته يف الكتابة مثال متثل تدخال يف عمل الصحفي كمناقشة •

04يف إجابة املبحوث رقم " التضخيم"

رأي القارئ نراه أول شيء يف : "02يف املقابل فإن نقد اجلمهور يكون مفيدا أيضا حيث يقول املبحوث رقم 

جيايب أم سليب، هل املوقع االلكرتوين عدد القراءات عدد التعاليق تعطيك فكرة هل تفاعل اجلمهور بشكل ا

ويقول املبحوث رقم "صححوا معلومة، هل صححوا خطأ يف طريقة الكتابة أو مت التنبيه إىل معلومات إضافية 

املواضيع اليت يبنغي أن ،االنتقادات اليت نراها على الشروق أون الين تعرفنا على ما حيبذه اجلمهور: "03

تزيد أو حىت الشكاوىالتعليقات:"10وبالنسبة للمبحوث رقم "نعاجلها والنقاط اليت ينبغي أن نركز عليها 

وقبل أن ختتار املوضوع تعرف خاصة وأنين صحفية مبتدئةيف اخلربة وتصبح على اطالع على مشاكل الناس

"إذا كان هذا املوضوع يُناسب نوعا معينا من اجلمهور أم ال

ردود القراء وشكواهم وخاصة التعليقات هو أن إن املالحظة العامة اليت تربز بعد قراءة هذه اإلجابات

االلكرتونية ُتساهم يف حتسني األداء الصحفي خاصة على املستوى املهين حيث يتم استغالل تعليقات القراء 

من هذه التعليقات يف جوانب تدقيق املعلومة وتصحيح اخلطأ وإكمال اخلرب الذي حتدث االستفادة األخالقية 

قد يكتسبها الصحفي املبتدأ فهي متثل جماال مشرتكا بني املهين أما بالنسبة للخربة اليت02عنها املبحوث رقم 

.واألخالقي فاخلربة مهنية وأخالقية
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:قارئرئيس التحرير بين الصحفي وال-2

غلب اإلجابات أن رئيس التحرير يكون يف أحيان كثرية منحازا إىل اجلمهور والقراء ومن يقدم االنتقاد تذكر أ

أهم، اجلمهور هو يعترب رئيس التحرير آراء اجلمهور:"06يقول املبحوث رقم أو الشكوى بشكل عام حيث 

: 08يف هذا السياق يقول املبحوث رقم و " عتبار ويوجه الصحفيويف حالة التوضيح يأخذه بعني االامللك،

ويقول " أغلب األحيان مييل أكثر للقراء ليحافظ على القراء واملواطنني بصفة عامة على حساب الصحفي"

بعض األحيان تكون الشكوى من طرف جهات رمسية، وإذا وقع الصحفي يف خطأ  : "...05املبحوث رقم 

"غري مؤسسة رمبا يكون فيه إنذار أو شيء آخركبري مع جهة مسؤولة كبرية ووجه هلا انتقادات

من خالل اإلجابات فإن رئيس التحرير يقوم بدور املدافع عن القراء عندما يتعلق األمر بالوساطة بني املواطن 

والصحفي ويعمل على توجيه األخري أما يف حالة الشكوى من طرف جهة رمسية فإن رئيس التحرير قد ال 

ومنه فإن اهلدف األساسي من الوساطة هنا عقوبات على الصحفي منها اإلنذاريكتفي بالتوجيه بل يسلط

كن أن تلحق الضرر باملؤسسة يف حالة املواجهة القضائية مع جهات رمس ية أو نافذةوتفادي التبعات اليت ُمي

يف حال وجود : "04رى بعض املبحوثني أن رئيس التحرير ينحاز  إىل الصحفي حيث يقول املبحوث رقموي

اول معاجلة املوضوع  أخطاء ويف حال عدم وجود أخطاء ينصح الصحفي بعدم االكرتاث فرئيس التحرير حيُ

افظ على مسعة الصحفي أكيد للصحفي ألنه تكون هناك حنياز اال: "09ويقول املبحوث رقم "حبيث حيُ

"مقابلة على عكس املواطن الذي يكون بعيدا وقد ال يعيد االتصال

فمن يؤثر على حياد رئيس التحرير يف سريورة الوساطة من خالل هاتني اإلجابتني يتضح أن منط االتصال 

رئيس التحرير بوجهة نظره وهو ما ال إقناعخالل االتصال املواجهي واملقابلة يكون الصحفي أثر قدرة على 
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إىليهدف ينفي أن اقتناعه يكون أسهل أيضا، كما نلمس أيضا أن اخلطاب املوجه للصحفي من قبل الوسيط 

دث نوعا من التحترير ا وازن أثناء سريورة لصحفي من فكرة أنه  ميثل احللقة األضعف يف دائرة الوساطة ما حيُ

.ني أطرافهاالوساطة وحيافظ على العالقة ب

حيدث حتليل مفاده أن رئيس التحريرإىلوإذا حاولنا الربط بني هذه اإلجابات وتلك اليت سبقتها فإننا نصل 

نوعا من التوازن بني مطالب اجلهة الشاكية مواطنا كان أم هيئة رمسية وبني الصحفي حفاظا على مصلحة 

وحياول من ة املؤسسة وجتنبا ملتابعات قضائيةصور املؤسسة إذ حياول االستجابة ملطالب املشتكني حفاظا على

.  خالل خطاب حمدد احلفاظ على مردودية الصحفي الذي ميثل مصدر إنتاج املعلومة بالنسبة للمؤسسة

:واألخالقياتيس التحرير بين السياسة التحريريةرئ-3

السياسة التحريرية متحكمة يف سريورة الوساطة أثناء معاجلة الشكاوى أنتذهب معظم اإلجابات إىل اعتبار 

يتحتم العودة إىل السياسة التحريرية فجريدة هلا مقروئية : "04بشأن املادة الصحفية حيث يقول املبحوث رقم

ويقول املبحوث " وانتهجت سياسة معينة وجنحت فيها فهي لن تتخلى عنها ألجل قانون صغري ميكن جتاهله

السياسة التحريرية هي اليت تكون املتحكم األول حسب وجهة نظري وعموما أخالقيات املهنة ال : "07رقم

األمر يتعلق حقيقة ليس يف الشروق فقط بل يف اإلعالم ككل أرى أن: "09ويقول املبحوث رقم"توجهه

أن السياسة تلعب دور ،بالسياسة التحريرية أكثر وأعتقد أن هذا التوجه ناتج عن طبيعة تسري النظام يف اجلزائر

فهي تفرض على مالك املؤسسة أن يتبع سياسته رمبا خوفا من اخلسارة أو من العقوبات أو خدمة ألشخاص 

"معينني ويكون ذلك على حساب أخالقيات املهنة  
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فإن رئيس التحرير يأخذ بعني االعتبار السياسة التحريرية لصحيفة الشروق الصحفيني إجاباتخالل من 

حيث يؤثر التزامه بالسياسة التحريرية على ،أثناء معاجلته للشكاوى اليت ترد بشأن املواضيع الصحفيةاليومي 

اح املؤسسة هو جناح سياستها املالحظات والقرارات اليت يتخذها كطرف وسيط بني الصحفي واملشتكي، فنج

التحريرية ومن هنا فإن ضرورة احملافظة عليها تفرض بعض التجاوزات القانونية خاصة إذا كانت السياسة 

حيدد معامل السياسة حيث أن مالك املؤسسة الصحفية،تتعارض مع طبيعة تسيري النظام يف اجلزائرالتحريرية ال

التحريرية تبعا لتصوراته حول طبيعة النظام اإلعالمي وعالقته باجلوانب االقتصادية والسياسية والقانونية يف 

.سياق نظام احلكم

وهنا حتدد السياسات التحريرية منط العالقة اليت تربط الصحيفة مع القارئ يف سياق نظام إعالمي وسياسي 

من املعايري اليت يفرضها النظام االجتماعي والذي قد يتأثر أيضا بطبيعة سياسة احلكم قد يكون أكثر تأثريا 

والسياسة اإلعالمية املنتهجة من قبل وسائل اإلعالم ليكون تأثري اجلانب السياسي أكرب من تأثري  اجلانب 

االجتماعي يف مسألة املمارسة واملعاجلة الصحفية وهو ما ينطبق أيضا على ممارسات ال

الوصول إىل منط معني من املمارسة ليجد الوسيط نفسه مضطرا للتأقلم مع السياسات التحريرية والنظام 

.اإلعالمي والسياسي عموما

أحيانا يضطر إىل التنازل بعض الشيء عن السياسة التحريرية للجريدة لكي خيضع : "08رقمويقول املبحوث

وحيث "ية ألنه يف حال جتاوزها سيرتتب عليها عقوبات وإجراءات يف حق املؤسسةألخالقيات املهنة الصحف

أن القوانني هي انعكاس لفلسفة النظام احلاكم فإن آليات تغيري السياسة التحريرية تتحكم فيها قوانني املمارسة 

ة يعكسان التزاما بتوجهات ومبا أن القوانني األخالقية والسياسة التحريري،األخالقية اليت تعرب عن هذه الفلسفة

نظام احلكم فإن بعض الصحفيني يفسرون أن التزام رئيس التحرير بالسياسة التحريرية عند معاجلة شكوى 

ويف هذا السياق يقول يشكل خرقا ألخالقيات املهنة متعلقة مبوضوع صحفي ال 
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التحريرية هي اليت تكون املتحكم األول حسب وجهة نظري وعموما أخالقيات السياسة :"أن07املبحوث رقم

"مؤسستنااملهنة ال تتناىف مع السياسة التحريرية يف

أن رئيس التحرير يزاوج بني السياسة التحريرية وأخالقيات املهنة وأنه ببقية املبحوثني وهي اإلجابة اليت قدمها

"اليوميقالشرو "ال يوجد فرق بينهما يف مؤسسة 

:ن األداءيتحسوضغطبين الالشكاوى االنتقادات و -4

يرى جل املبحوثني تقريبا أن االنتقادات تساهم يف حتسني أدائهم الصحفي حيث يقول املبحوث رقم 

02":

فيحرص على تقدمي 

ويقول املبحوث رقم "  مع الوسائط االجتماعية البد أن تقدم له املعلومة يف وقتها وبصياغة مقبولة وصحيحة 

س أن مواضيعه تُقرأ وأن هلا مراقب فكلما أد: "09 ركت أن هناك مجهورا هي انتقادات بناءة جتعل الصحفي حيُ

"دمي أشياء أحسن والتحلي مبسؤولية أكربقعك ذلك لتفيتابعك يد

اإلجابتني فإن املراقبة االجتماعية على األداء الصحفي من قبل اجلمهور تساعد على تعزيزه حيث من خالل 

ئدا أي فا لومة  املع ية  نوع يث  من ح ية  لصحف ادة ا امل ومن حيث دقتها والطريقة ا،تضمن جودة 

والسرعة واآلنية حيث تتعلق هذه األخرية على وجه اخلصوص مبا يف أسلوب الكتابة والصياغة اللغوية ةاملتمثل

دفق دائم للمعلومات يف شكل عناوين وخمتصرات األخبار اليت يوفره املوقع االلكرتوين الشروق أون الين من ت

تقدم عناوين األخبار تزامنا مع حدوثها و جمموعة األخبار اليت اليت نافذة آخر األخبار : تظهر على املوقع مثل

روابط حتيل النوافذوتشكل هذه ،تظهر يف شكل عنوان مصحوب مبقدمة يف وسط صفحة املوقع االلكرتوين

ثل املزاوجة بني السرعة، التحرير وفق متحيث الكتابة الكالسيكية للمعلومة اخلربيةأخبار حررت وفق إىل



الشروق اليوميممارسة الوساطة اإلعالمية في مؤسسة: الفصل األولاإلطار الميداني

194

يستجيب لتطلعات القارئ القوالب الصحفية واحملافظة على مكانة اخلرب كأسلوب وكمعلومة صادقة رهانا 

فهي تشري إىل االلتزام 09أما إجابة املبحوث رقم .االلكرتوين يف ظل منافسة وسائط التواصل االجتماعي

لنا إىل نظرية املسؤولية ل حيياألخالقي الذي تفرضه الرقابة االجتماعية على املمارسة الصحفية بشك

،جتماعيةاال

،طنكالوالء للو 

وقد تشرح ذلك ردود أفعال القراء 1إخل...كبار السن واألمهات والقادةوتوقري،والقضاة،واحرتام رجال الدين

اليت ترفض إظهار الفرد اجلزائري بصورة تنتقص منه أو جتعله منوذجا لفرد ال يقدر القيم االجتماعية والدينية 

اتمع اجلزائري اصة ب .اخل

ام ال يق تعل ام و د نتقا اء وا لقر ا اوى  أن شك ا عن  ا سابق ن لقد حتدث تساعد أغلب الصحفيني على مستوى البعد و

األخالقي للممارسة الصحفية ومن هنا فإن الرقابة االجتماعية من طرف القارئ وعالقتها بتحسني األداء 

الصحفي تُفهم من خالل حتسني األداء على الصعيد املهين أي جتنب ضغوطات اجلمهور يف شكل رقابة ذاتية 

أما مسألة أخذ بعني االعتبار ردود األفعال املختلفة حول ما سيكتبه يقوم ا الصحفي على نفسه حني ي

الضمري املهين والبعد األخالقي واملسؤولية الصحفية فهي ال تقدم كنتيجة ألثر رجع صدى القراء على ما يكتبه 

  .

، منشورات جملة الصورة واالتصال، الرأسمال القيمي في الفضائيات األجنبية اإلخبارية الناطقة باللغة العربيةبوعمامة العريب كرمية بومدين، 1
بتصرف301ص2015جوان 12و11خمرب االتصال اجلماهريي وسيميولوجية األنظمة البصرية، جامعة وهران،العددان 
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:القراءنتقادات وتقبلهم الالصحفيون -5

ال أقبل النقد عندما يكون عنيف بذيء ويستهدفك يف شخصك خاصة التشكيك : "02يقول املبحوث رقم

عندما يكون النقد يف حمله  : "08ويقول املبحوث رقم " يف ما كتبته ألنه ليس لدينا نية استهداف شخص ما

ذا كان فيه تطاول ويكون كأن أخطئ يف حق املواطن وال أحتقق من املعلومة يكون مقبوال وتكون غري مقبولة إ

ذلك خاصة من قبل املسؤولني عندما اليروقهم ما كتبته حيث يقدمون انتقادات يف غري حملها كما أن 

عندما تكتب عنهم يوظفون أشخاص يبعثون ردود وينقلون انشغاالت على كمافيا العقار أصحاب املصاحل  

ال أتقبل أن :"06املبحوث رقم " انتقادات غري مؤسسة لسان مواطنني ولكن اهلدف هو تغليط الرأي وتوجيه 

"يتدخل القارئ يف طريقة كتابيت أو صياغيت للعنوان فهذا يتعلق بعملي

ال يتقبل الصحفيون النقد الشخصي الذي ال يتناول املوضوع أو الذي يقدم تأويالت عن الغاية من الكتابة 

سسة واملثبتة خاصة من قبل املواطنني حيث قلنا سابقا حول مواضيع حمددة، ويتقبل الصحفيون الشكاوى املؤ 

أن ردود اجلمهور وشكاوى املواطنني تعرب بالنسبة للصحفيني عن رأي وردة فعل طبيعية وال تشكل ضغطا 

سؤولني أو مجاعات الضغط كأصحاب املصاحل الذين حياولون من خالل املعليهم مثل تلك الصادرة عن 

وهو ما يفسر إجابة املبحوث رقم توجيه عمل الصحفي وتقييد حريته الشكاوى االتصال باملؤسسة واستغالل 

وهو صحفي بالقسم احمللي حيث يرفض الصحفيون النقد الذي حياول أن يؤثر على وظيفة الصحافة يف 08

اتمع لى  ة ع ب لرقا ارسة ا طرق الكتابة حولأيضا أن تقدم هلم مالحظات و يرفض بعض الصحفيني. مم

.اللغوية حيث يعتربون أن ذلك من اختصاصهم فهم أدرى مبتطلبات الكتابة الصحفيةوالصياغة 
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في ممارسة الوساطة 2.0استخدام الويب :المبحث الثالث

قراءفضاءات التفاعل بين الصحفيين وال-1

تعليقات فضاءات التفاعل هي عرب االتصال االلكرتوين أو من خالل : ")رئيس التحرير(01املبحوث رقم

القراء على األون الين وحاليا أصبح موجودا فايسبوك الذي أعتقد شخصيا أن فيه االجيابيات والسلبيات والبد 

"من التعامل معه حبذر وبالنسبة للربيد االلكرتوين ميكن للصحفي أن يتواصل مع مجهوره 

أهم فضاء للتفاعل بني "ن الينالشروق أو "تشكل مساحة التعليقات على املواد الصحفية اليت ينشرها موقع 

الصحفيني والقراء حيث يكون النقاش حول االنتاج الصحفي باإلضافة إىل فايسبوك حيث حيمل التفاعل 

طابعا شخصيا والربيد االلكرتوين حيث يكون منط التفاعل أكثر خصوصية 

:االلكترونيةمعايير نشر التعليقات-2

%95التعليقات تنشر بنسبة :")رئيس التحرير(01املبحوث رقم

حتتوي أحيانا على سب أو جتريح وأحيانا تطاول أو حتامل سواء على الصحفي أو على الشخص أو اجلهة 

أحيانا لضعف يف الفرز وأحيانا تطلب منا اجلماعة املكلفة السماح هلا بنشر كل باملوضوع وهي تنشراملعنية 

"

طبقتنشر على املوقع االلكرتوين للشروق أون الين حيث ال تتقريبا تبعا هلذه اإلجابة فإن كل تعليقات القراء 

ة اليت يكتبها الصحفيون وقد ذكرنا صحيفة الشروق معايري صارمة ملعاجلة الردود اليت ترد حول املادة اإلعالمي

وبالتايل فإن هذا الرأي رب بالنسبة للصحفيني جمرد رأي تتعليقات اجلمهور وحىت شكاوى املواطنني تعأنسابقا 

حيدد شروط ما يسميه "الشروق أون الين"حر وال ضرورة ألن خيضع للرقابة ورغم ذلك جند أن موقع 
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ط االتعليقات املخصصة للقارئ حيث يؤكد على ضرورة احرتام النقومنها مساحة" األدوات التفاعلية"ــب

1:التالية

القذف والسب، التحرش واملضايقة، التهديد وانتهاك احلقوق القانونية لآلخرين مثل حقوق جتنب •

.اخلصوصية

ّلة حبقوق الغري، أو إباحية، أو مبتذلة وغري• ال يسمح بنشر أو توزيع مواد أو معلومات أو روابط خمُ

.الئقة، أو حمظورة وغري مشروعة

يتحمل املستخدم لوحده مسؤولية نشر أو توزيع مواد أو روابط أو معلومات أو آراء حترض على •

.العنف والطائفية وال حترتم األديان، أو تسيء للرموز والثوابت الوطنية

من حلظة دخولكم املوقع، يف حال عدم تعترب الشروط املذكورة أعاله سارية "الفقرة التالية وجاء يف املوقع أيضا 

اتفاقكم معها أو مع بعضها، فمؤسسة الشروق لإلعالم والنشر ال تتحمل أية مسؤولية، ويف حالة نزاع قضائي 

حمتمل فسوف يكون من اختصاص احملاكم اليت يتبع هلا مكان تواجد املقر الرئيسي ملؤسسة الشروق لإلعالم 

2"والنشر، بالقبة باجلزائر

ار أخالقيا وتضع إط"الشروق أون الين"هنا فإن مؤسسة الشروق تضع ضوابط ومعايري ملستخدمي موقع ومن 

أا ،وإن كانت تقوم حبذف بعض التعليقاتلعملية التفاعل مع حمتويات موقعها إال أن املؤسسة  حتمل إال 

من حلظة دخوله إىل املوقع وهو ما ابتداءأو أي عملية ي نشر يقوم بهألالقانونيةسؤوليةاملاملستخدم القارئ 

يشكل محاية قانونية ملؤسسة الشروق للنشر واإلعالم 

1http://www.echoroukonline.com/ara 19:42أفريل على الساعة 15مت اإلطالع عليه يوم
املرجع نفسه 2

http://www.echoroukonline.com/ara
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:مع رئاسة التحريرأدوات التفاعل -3

لو استعملته مرة واحدة هناك ،أنا شخصيا ال أستعمل فايسبوك:")رئيس التحرير(01املبحوث رقميقول 

على صفحة رمسية ألين ال أرى فيه ال ال أملك حساب على فايسبوك و،العشرات ممن ينتحلون شخصيتك

أنا أستخدم الربيد االلكرتوين واهلاتف وهي أدوات اتصال ،شيئا أساسيا هو شيء إضايف ملن ميلك الوقت

"تُعرف من خالهلا وتَعرف األشخاص اآلخرين

ربيد االلكرتوين أو الشبكة الداخلية ويتم االتصال بني الصحفيني ورئيس التحرير يف الغالب عن طريق ال

Outlookيتم التعامل بيننا عن طريق الربيد "08أو عن طريق اهلاتف احملمول حيث يقول املبحوث رقم

وهي شبكة داخلية تربط كل الصحفيني outlookعن طريق الرسائل وعندنا أيضا االلكرتوين أو عرب اهلاتف

كما " ألداء واملردوديةفايسبوك حمظور يف اجلريدة بدعوى أنه يُعطل ا: "02ويقول املبحوث رقم" واملسؤولني

فايسبوك جمال للحديث عن الصداقة وأمور شخصية ونادر استخدامه يف جمال :"04وث رقم يذكر املبح

"العمل

املبحوثني أن احلديث عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي هو احلديث إجاباتمن القد الحظنا انطالق

غري آمن للتواصل خاصة أن املالحظ أنه يستغل كأداة فضاءالذي يعترب فايسبوك اتعن استخداماأساس

اهلوية وعليه ال ميكن الـتأكد من شخصية املرسل واملتلقي على مستوى هذه الشبكة االجتماعية النتحال 

ال وبالتايل يفضل رئيس التحرير التعامل مع الصحفيني عن طريق قنوات أكثر رمسية كالربيد االلكرتوين لالتص

الشروق "يف جمال عالقات العمل حيث حيظر استخدام فايسبوك داخل مؤسسة outlookوالشبكة الداخلية 

ث الشخصي وال ألنه يستهلك وقت الصحفي ويضعف بالتايل من مردوديته فهو جمال للحدي" اليومي

.يستخدم عادة من قبل الصحفيني ألغراض متعلقة بالعمل الصحفي
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:الرقابة على مواقع التواصل االجتماعي-4

إن عدم امتالك رئيس التحرير حلساب على فايسبوك وتعامله بشكل خاص عرب الربيد االلكرتوين 

يؤثر على مسألة وجود رقابة من قبله على ما يكتبه الصحفيون الكرتونيا على مواقع التواصل حيث يتعلق 

فضاء التعليقات اليت يف الرقابة االلكرتونية وممارسة الوساطة باالستفادة من 2.0استغالل أدوات الويب 

: 07يف تقييم وتقومي أداء الصحفيني حيث يقول املبحوث رقم "لشروق أون الينا"يفتحها املوقع االلكرتوين 

فايسبوك ال ولكن يف املوقع االلكرتوين نعم، فهو عندما يطلع على ما يكتبه اجلمهور يتحدث إيل، ينبهين إىل "

أن املسألة 05ويعترب املبحوث رقم " حيذر من تكرار اخلطأ أنين أخطأت وأن اجلمهور كان على صواب و 

ك ميثل الصحفي كشخص خارج املؤسسة ويف فايسبو :"كما أشرنا إىل ذلك سابقا فايسبوكشخصية بالنسبة ل

ما ينشر على مواقع التواصل يتعلق بأنميكن اعتبار أن عدم وجود رقابة و " حالة الشروق ليست هناك رقابة

ما ينشره الصحفي يف الوسائط االجتماعية : "02طابعا شخصيا حيث يقول املبحوث رقم االجتماعي حيمل

إذا كانت بامسه اخلاص فهو حر أما إذا كان يُقدم نفسه على أساس أنه صحفي يف الشروق فأعتقد أن 

"حيرتم خط وتوجهات املؤسسة اليت يشتغل فيها أنالشخص يصبح تابعا للمؤسسة اإلعالمية وعليه 

منصة لالتصال والتفاعل مع الزمالء الصحفيني د قلنا سابقا أن عدم استخدام رئيس التحرير لفايسبوك كلق

يضعف من رقابته على ما ينشره الصحفيون ضمن موقع التواصل االجتماعي، حيث تغيب مقومات الرقابة 

ب شخصي ميثل الفرد وليس التقنية كما أنه قد ال توجد مربرات للرقابة بشكل عام اعتبارا ألن فايسبوك حسا

أا متثل موقفهم كصحفيني حيث الصحفي وتربز ضرورة الرقابة عندما  لى  لشخصية ع ئهم ا أرا يون  لصحف قدم ا ي

."اليوميالشروق"يرى املبحوثون أنه البد أال تتناقض هذه اآلراء مع اخلط االفتتاحي وتوجهات مؤسسة 
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فإن بعض "اليوميالشروق"ورغم عدم وجود مقومات للرقابة على وسائط التواصل االجتماعي يف مؤسسة 

أكيد فيه رقابة ولن خيربونا : "04الصحفيني يعيشون حتت ضغط الرقابة كهاجس حيث يقول املبحوث رقم 

يون كذلك يراقبون والصحفبذلك والغالب أن هذه الرقابة تكون على عملهم كرؤساء أقسام ورؤساء حترير 

"بعضهم والــتأثري هنا اجيايب يزيد من احلماس يف العمل

:الوساطة عبر مواقع التواصل االجتماعي-5

فايسبوك فيه حد سليب حيث حتول إىل وسيلة لتصفية احلسابات، وإذا أحد :")رئيس التحرير(01املبحوث رقم

إىل األمرما مل يعجبه املوضوع قد يسب الصحفي عرب فايسبوك والصحفي قد يقع يف الفخ ويرد ويتحول 

يليق وحنن ننصحهم ألن هذه أمور شخصية حيث أن الصحفي الذي يفتح صفحة معارك بينهم وهذا ال

،فهو من يتعرض للسب ولست أنابامسه الشخصي 

"آالف شخصةاملمارسات فال أدخل يف جدل عقيم مع أربع

فايسبوك منصة غري مناسبة ملمارسة الوساطة حيث تكون الردود عربه يف أنرئيس التحرير إجابةنقرأ من 

مباشرة إىل الصحفي وهذا االتصال املباشر ذلك ل صيال و وعنيفة يف شكل سب للصحفي مثالغالب شخصية 

يـَُغِيبُ وساطة رئيس التحرير الذي يفضل مناقشة كل طرف على حدى عند طلب االستفسار أو تقدمي 

الشكوى ويف حالة فايسبوك فان الردود حتمل بعدا شخصيا يزيد من توتر العالقة بني الصحفي واملنتقد وال 

عمل الصحفي حيث ينصح رئيس التحرير بتفادي النقاش على وسائط التواصل يُؤسس إلعادة النظر يف 

إىل أن رئيس التحرير يوجه مالحظات هنا اإلشارةوجتدر . 

يلزم الصحفي بتجنب التفاعل حيث يعترب فايسبوك فضاء شخصيا وليس مهنيا لالتصال وال
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نموذج الوساطة في المؤسسة الصحفية الجزائرية: الرابع المبحث 

حنلل ضمن هذا املبحث إجابات رئيس التحرير والصحفيني حول سؤال خاص يتعلق باختيار منوذج الوساطة 

املناسب الذي يعتربون أنه قابل للتطبيق يف املؤسسة الصحفية اجلزائرية حيث يكون االختيار بني منوذج مكتب 

يقومون حبل النزاعات ويراقبون املمارسة األخالقية الصحفية يف كل املؤسسات الصحفية وسطاء صحافة 

اجلزائرية ومنوذج الوسيط الصحفي الذي تستحدثه كل مؤسسة داخليا حيث يشرف هذا الصحفي على معاجلة 

وثني كما وكانت إجابة املبحالشكاوى اليت ترد إىل املؤسسة الصحفية ويشرح للشاكي طبيعة العمل الصحفي

:يلي

لة إعالم سيإذا كان الوسيط متعدد اجلنسيات ويعمل مع أكثر من و :")رئيس حترير(01يقول املبحوث رقم

فال ميكن له أن ينجح ألنه سيحدث اصطدام مع التوجه واملعاجلة فكل وسيلة هلا طريقة عملها وأنا أعترب أن 

ئيس القسم ونائب رئيس التحرير هو أحسن وسيط هذا الدور بدون جدوى نقدية وأرى أن رئيس التحرير أو ر 

واستحداث منصب وسيط هو إقرار بأن اجلهة املباشرة حبل املشكلة فاشلة ونضع هلا مراقب وقد يفشل ذلك 

"املراقب يف مهمته فتكون النتائج وخيمة عليه وعلى املؤسسة

إن إجابة رئيس التحرير تذهب إىل أن وظيفة الوسيط بشكل عام غري قابلة للتطبيق يف املؤسسة الصحفية 

يراقب العمل اإلعالمي يف خمتلف اجلزائرية حيث ُيشري إىل أن النموذج اخلاص مبكتب من وسطاء الصحافة 

اختالف التصورات من ع املؤسسات الصحفية سينجم عنه خالفات بني الوسطاء وبني مؤسسات اإلعالم ناب

وجد توافق كاف يسمح بنجاح ياليت حتملها كل مؤسسة عن العمل الصحفي وسياستها التحريرية حيث ال 

عملية الوساطة يف هذا النموذج، من جهة ثانية فإن رئيس التحرير يرى يف الوسيط مراقبا لعمله وأنه يضعف 

بشكل أساس واملسؤولني عن مراقبة حترير املادة من مكانته إذ أن دور الوساطة من مهام رئيس التحرير 
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ويكون التأثري . يؤثر سلبا على املؤسسةسوأن مراقبة عملهم الصحفية كرؤساء األقسام ونائب رئيس التحرير 

إذ أن إضعاف مكانة األخري يؤثر سلبا السليب داخليا على عالقات العمل اليت تربط الصحفي برئيس التحرير 

ومن جهة أخرى فإن رئيس التحرير يعد ممثال للمؤسسة ،املتعلقة بتأطري الصحفينيعلى مصداقية قرارته

الصحفية ويكون تناقض اآلراء بينه وبني الوسيط سببا للتشكيك يف مصداقية املؤسسة الصحفية من قبل 

ن فإن الوسيط مهنة تضعف م"اليوميالشروق"القارئ واملواطن بشكل عام وبالنسبة لرئيس حترير صحيفة 

الوظيفة األساسية لرئيس التحرير يف لعب دور حارس البوابة وتضعف من مصداقية املؤسسة الصحفية

على أن منوذج الوساطة األكثر قابلية للتطبيق يف املؤسسة الصحفية اجلزائرية "اليوميالشروق"ويتفق صحفيو 

كن أن هو منوذج الوسيط داخل املؤسسة، وذلك نظرا لسهولته يف التطبيق ونظرا  لنقاط الضعف اليت ُمي

أنا أفضل النموذج :"08يتضمنها النموذج اخلاص بلجنة من وسطاء الصحافة حيث يقول املبحوث رقم 

األول، أسهل يف التطبيق وأسهل يف ضبط األمور ألنه عندما تشارك العديد من املؤسسات اإلعالمية تكرب 

يف : "04ويف السياق نفسه يقول املبحوث رقم" فية املهام وتصبح متشعبة وتربز مشاكل بني املؤسسات الصح

يكون له حساسية ضد املؤسسة وسيتعامل بصدق، خاصة وأنه توجد حساسيات لن النموذج األول الوسيط 

َِكن  أي وسيط أن يسبب مشكل ملؤسسة معينة حىت بني املؤسسات الصحفية يف اجلزائر فإن جلنة وسطاء ُمت

" يرد الوسيط اآلخر عندما تسنح له الفرصة ولن تكون العملية عادلةوإن كان األمر ال يستحق وقد 

يكون أكثر فعالية يف أداء من خالل هذه اإلجابات فإن منوذج الوسيط من داخل املؤسسة الصحفية 

يرتبط عمله مبعاجلة الشكاوى ومراقبة األداء األخالقي الصحفي ملؤسسة واحدة، كما أن إذوظيفة الوساطة 

لنموذج جينب املؤسسات الصحفية املشاكل املتعلقة بتقبلها لقرارات الوساطة املشرتكة حيث أن السياق هذا ا

يساعد على ذلك نظرا للحساسيات املوجودة بني املؤسسات الصحفية املتعلقة ئري الاإلعالمي اجلزا

ات املنبثقة عن جلنة الوسطاء يتم باالختالفات يف التوجه واخلط االفتتاحي وطرق معاجلة املعلومة وهنا فإن القرار 
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اليت حيملها الصحفيون ومسؤولو التحرير وبالتايل فإن هذه التصوراتتدخال غري موضوعي يف طريقة عملها

عالم ال تساعد يف إنشاء مكتب وساطة مشرتك بني املؤسسات الصحفية نظرا عن طرق العمل يف أجهزة اإل

. لغياب الثقة يف الطرف الثالث أي الوسيط

التطبيق هو أن يكون الوسيط صحفي من داخل إىلاألقرب "كالتايلإجابتهفجاءت 11أما البحوث رقم 

موقف أكثر إفادة تهتكون نتيجن تالقح األفكار والرؤى واألجنع هو جلنة تشكلها مؤسسات خمتلفة ألاملؤسسة 

فإن استحداث منصب 11املبحوث رقم إجابةوحسب "للمجتمع فالوسيط الواحد قد ينحاز إىل املؤسسة

التجسيد الواقعي نظرا لألسباب اليت ذكرناها إىلوسيط داخل كل مؤسسة صحفية يعترب السيناريو األقرب 

أن منوذج جلنة من وسطاء الصحافة يكون أكثر فعالية إذ يقدم اعتبارإجابته إىل سابقا ويذهب املبحوث يف

. حتيز الوسيط إىل مؤسسته الصحفيةومتنع من

إن نقطة االتفاق بني املؤسسات الصحفية هي ضرورة احرتام أخالقيات املهنة الصحفية وعندما يفتح النقاش 

بني ممثلي مؤسسات اإلعالم

يفة دف أساس يط كوظ لوس أن ا اصة و يد خ تحد عد بال ب إىل مناقشة ومراقبة مدى احرتام العمل اإلعالمي اال

نة ألخالقيات املهنة الصحفية وعليه فإن نقطة التوافق بني وسطاء املؤسسات الصحفية ستكون أخالقيات امله

رغم االختالفات اليت تكون بني خمتلف املؤسسات الصحفية على صعيد السياسات التحريرية وتصور كل 

املؤسسات الصحفية املختلفة االجتماعية على العمل الصحفي تكون فعالة إذ أن املفروض هو أن تعكس

.االجتماعية واملعاجلة املوضوعية للشكوى الصادرة عن املواطن
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:خالصة

تعلق مبعاجلة رئيس التحرير ت" الشروق اليومي"ىل أن ممارسة الوساطة يف مؤسسة إخنلص من خالل ما تقدم 

ذف والتشهري بشكل أساس، ورغم أن األخري ال يرى يف مثل هذه الشكاوى للشكاوى الرمسية اخلاصة بالق

املادة اإلعالمية اليت يف سوى اعرتاضات شخصية للقارئ قد ال ترقى إىل التنبيه عن وجود أخطاء صحفية 

ىل القارئ إن رئيس التحرير يأخذ على عاتقه االستماع ، فإ"الشروق أون الين"و" الشروق اليومي"نشرا 

نسخة وقد ألف300تتجاوز حفاظا على صورة املؤسسة ومصلحتها إذ أن للشروق اليومي مقروئية مرتفعة

إىل جتنب املتابعة القضائية، ونالحظ أن هاجس احلفاظ على مصداقية املؤسسة يسعى من خالل هذه العمل

ويضطر املؤسسة إىل نشر الرد والتوضيح، حيث تنشر قائم حىت يف احلاالت اليت يكون فيها اخلطأ واضحا 

.التوضيح تعقيبا يشرح الطريقة املنتهجة يف تغطية املوضوع حمل النزاعأسفلرئاسة التحرير 

اجلة الشكاوى بشكل سري بني رئيس التحرير، الصحفي واملشتكي ويفضل رئيس التحرير أال تكون وتتم مع

وبالنسبة للصحفيني . مواجهة بني الصحفي والقارئ حيث يعترب ذلك أفضل ملسار التوفيق يف عملية الوساطة

مسؤوليتهم األخالقية فهم يرون أن الشكاوى واالنتقادات اليت توجه من قبل القراء إىل عملهم ال تعزز من 

.أكثر يقظة ملا هو جديديف جعل التحرير أكثر دقة، والصحفي

فهي شبه منعدمة، فيما عدا بعض املالمح املتعلقة بإدراج آراء 2.0عملية الوساطة عرب الويب أما فيما خيض 

حيث يسمح حىت لبعض التعليقات اليت تتجاوز " الشروق أون الين"القراء يف مساحة التعليقات على موقع 

منعدم، فرئيس التحرير ال قواعد ميثاق استخدام املوقع بأن تنشر، أما التفاعل عرب مواقع التواصل االجتماعي 
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ظر استخدامه داخل املؤسسة حبجة تأثريه السليب على مردودية  ميلك حسابا على فايسبوك وهو موقع حيُ

.الصحفيني

وبالنسبة لنموذج الوساطة املقرتح فإن رئيس التحرير والصحفيني يتفقون على ان الوسيط الصحفي من داخل 

يف املؤسسة الصحفية اجلزائرية نظرا النعدام الثقة يف قرارات مكتب املؤسسة سيكون األكثر قابلية للتطبيق 

"  الشروق اليومي"حسبهم تدخال يف عمل مؤسسة 



الخبرممارسة الوساطة اإلعالمية في مؤسسة:الثانيالفصل 

تمهيد

اآلليات التي يُمارس من خاللها رئيس التحرير وظيفة الوسيط: المبحث األول

مارسة الوساطة على األداء الصحفيأثر م:المبحث الثاني

في ممارسة الوساطة2.0استخدام الويب :المبحث الثالث

نموذج الوساطة في المؤسسة الصحفية الجزائرية:المبحث الرابع

خالصة
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:تمهيد

يف ممارسة الوساطة الصحفية وطرق االستفادة من موقع " اخلرب"يعرض هذا الفصل منوذج صحيفة 

elkhabar.com

حيث سيتم حتليل املقابالت اليت مت إجراؤها مع الصحفيني ونائيب رئيس يداينالفصل السابق من اإلطار امل

رسة الوساطة يف مؤسسة - الذين ميثلون الوسطاء يف املؤسسة-التحرير 

يف ممارسة الوساطة ومنوذج 2.0، استخدام أدوات الويب ثر ممارسة الوساطة على األداء الصحفي، أ"اخلرب"

وقد مت إجراء مقابلتني مع نائيب رئيس التحرير دون . الوساطة الصحفية املقرتح للتطبيق يف املؤسسة اجلزائرية

ضوره إىل مقر الصحيفة أثناء مدة إجراء الدراسة امليدانية، ومبا أن رئيس التحرير نفسه ألسباب تتعلق بعدم ح

مت اختيارمها كبديل، وننوه فقط إىل نائيب رئيس التحرير يقومان بالدور نفسه الذي يقوم به رئيس التحرير، فقد

تعلقة أن إجابات نائيب رئيس التحرير تضم إجابات متعلقة بأدوارمها الشخصية، كما تضم أحيانا إجابات م

.بوظيفة رئيس التحرير وهو ما يسمح لنا باإلضافة إىل إجابات الصحفيني بتقييم أدائه كوسيط صحفي

بني 2أو نائب رئيس التحرير1وللتفريق بني إجابة نائيب رئيس التحرير سنستخدم العبارة نائب رئيس التحرير

.قوسني

ير وظيفة الوسيطاآلليات التي يُمارس من خاللها رئيس التحر : المبحث األول

:)مواضيع الشكاوى(نوع األخطاء المرتكبة-1

يراه املواطن أنه ميثل قذف أو تقريبا أغلب الشكاوى هي ما: ")2نائب رئيس التحرير(13يقول املبحوث رقم 

حيدث قد :"1)نائب رئيس التحرير(12ويقول املبحوث رقم " معلومة خاطئة أو غري مضبوطة مبعىن ناقصة

سوء تفاهم مع املواطنني أو املسؤولني حيث ال يتم صياغة املعلومة بشكل جيد،  قد ال يعرب عنها املستجوب 
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بشكل جيد، وحيدث ذلك أيضا يف الرتمجة من الفرنسية أو العامية إىل اللغة العربية فقد يتغري املعىن بعض 

"الشيء

تتعلق بالقذف املعلومة اخلطأ أو املعلومة التحريراليت ترد إىل رئاسة حسب إجابات املبحوثني فإن الشكاوى 

وهي التصنيفات اليت يضع يف سياقها املواطن شكواه وهنا فإن احلديث يتعلق عن حق الناقصة غري الدقيقة

الرد، التكذيب والتوضيح وبالتايل فهي تأخذ الطابع القانوين غالبا وهذا باإلضافة إىل اخلطأ الصحفي املرتبط 

تؤثر اللغة على دقة املعاجلة إذيح حيث يتغري املعىن بعد الرتمجة وأثناء التحرير قل املعلومة والتصر بالدقة يف ن

والسياسة التحريرية الصحفية للمعلومة إىل جانب املتغريات األخرى املتحكمة يف كتابة اخلرب كزاوية املعاجلة

وإمناث وما يكتب ذلك أن اللغة ليست الواقع للمؤسسة وبالنسبة للمعاجلة اإلعالمية فإن هناك فرقا بني احلد

ويف دراسة له حول البعد الذايت يف نقل 1اليت مساها شوتز باملستوى الثاين للحقيقةواسطة وهلا حقيقتها اخلاصة

عدم احرتام عقد املعلومة "أن املالحظ هو Jean-Claude Bondolالتصريح يذكر جون كلود بوندول 

الطريقة اليت يدرج من خالهلا الصحفيون وجهة نظرهم الشخصية يف األخبار اإلعالمية من خالل 

ومن هذا املنطلق فإن الشاكي قد يؤول عدم الدقة يف نقل املعلومة إىل توجيهات من طرف 2"والتعليقات

املؤسسة الصحفية لتأويل تصرحياته وهو ما ينجم عنه سوء الفهم أو إشكال بني الصحفي والشخص املعين 

.املؤسسة الصحفيةبوتردي عالقة الثقة الباملق

بتصرف23ص ،، مرجع سابقاإلعالميعلم االجتماع ،ن عزيعبد الرمح1
2 Jean-Claude Bondol. La médiation journalistique dans le discours rapporte direct: mise en
évidence du point de vue subjectivisant dans le langage de la télévision. Article de linguistique/sciences
de l'information et de la communication. CNRS Université de paris 8
Url : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00161205/document Consulté le 16/8/2016 a 14h47 p1 traduit

https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00161205/document
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:معايير االهتمام بشكاوى القراء-2

كل الشكاوى نأخذها مأخذ اجلد عندما تأيت يف شكل : ")2نائب رئيس التحرير(13يقول املبحوث رقم

والرد البد أن يكون يف أطر رمسية موقع، فيه ختم يتم إرساله عن طريق الفاكس أو ،أو توضيح أو ردتكذيب

ويقول "م باالتصال اهلاتفي ألن الشخص جمهول اهلويةهنتالربيد االلكرتوين بعد املسح الضوئي للوثائق وال

فهم يصرحون تربطنا عالقات مع مسؤولني ميثلون مصدرا للخرب :"1)نائب رئيس التحرير(12املبحوث رقم 

لك العالقة وأيضا مع املواطنني مثل ممثلي األحياء ولكننا لنا كالوزراء ومدراء املؤسسات والبد ن حنافظ على ت

نوصي الصحفيني بتسجيل التصرحيات وعندما يقول املسؤول كالما مث يتلقى توبيخا من طرف مسؤوليه وحياول 

ن خالل توضيح صغري ويف احلاالت اليت يضر ذلك أن يتدارك الوضع يف بعض األحيان ميكن أن نساعده م

"بسمعة اجلريدة ال ميكننا القيام بذلك 

ثل الرد ميللشكوى هي املعيار األساسي ملعاجلتها حيث قانونيةأن الصفة الاإلجابتنينستشف من خالل 

كما البد أن ترد الشكوى عرب قنوات رمسية ،املوضوعهتب حولوالتوضيح والتكذيب حقا للطرف الذي كُ 

وتكون مدعمة بالوثائق اليت تثبت صحة الشكوى إذ تشكل هذه املعايري للتواصل كالفاكس والربيد االلكرتوين 

أساس دراسة الشكوى قبل نشرها كرد ضمانا حلق املشتكي، وهناك حاالت خاصة ال تكون فيها الشكوى 

درها الصحفية افاملؤسسة حفاظا على العالقة مع مصأكثر شخصية نية مهرمسية وإمنا تأخذ مسار عالقات 

تسمح بنشر بعض التوضيحات حىت حول األخبار الصحيحة إذا ترتب عنها إحراج ملصدر املعلومة كخدمة 

،املعلومة اليت يقدمهامقابل

القواعد األخالقية للصحافة كما هاتلنج يف كتابه الذي يناقش فيه. ، ويتحدث جون لكجريدة"رباخل"مؤسسة 

بالنسبة ا وأن قيمة املراسل
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إال أن الواجب هو األخبار، تتعلق مبدى قدرته على أن يكون على مقربة من مصادر صنعللمؤسسة الصحفية

1.وعدم التلون بآرائهاعدم مشاركة هذه املصادر فيما تفعله

:شكاوى ومالحظات القراءقنوات االتصال المخصصة الستقبال-3

معةعن طريق اهلاتف وغالبا ما يكون االتصال مباشر : "1)نائب رئيس التحرير(12يقول املبحوث رقم 

مقر اجلريدة أما إىلويتم االتصال برئيس التحرير أو نائب رئيس التحرير وميكن للشاكي القدوم الصحفي

املوضوع وكتابة إىلالتصحيحات اليت تكون من خالل التعليقات يف املوقع االلكرتوين نستفيد منها بالعودة 

"أخرىمقاالت 

عن طريق االتصال املباشر عرب اهلاتف أو بالتنقل شخصيا إىل "اخلرب"يتم استقبال الشكاوى يف مؤسسة 

املشتكي مباشرة حنو الصحفي وميكن أن يتم استقبال الشكوى من املؤسسة وغالبا ما يتم توجيه الشخص 

الرد والتوضيح والتكذيب يكون عرب القنوات أنلقد حتدثنا يف النقطة السابقة طرف رئيس التحرير أو نائبه و 

خاصة وهذا يعين أن االتصال اهلاتفي يكون لطرح االنشغال  ال الربيد االلكرتوين والفاكسصالرمسية لالت

ة أولية وفيما خيص ما يرد عرب املوقع االلكرتوين من ردود فهي مالحظات يتم االستفادة منها من كمرحل

. تكمل أو تدقق املعلومةخالل متابعة مواضيع 

:مخرجات المالحظات والشكاوى-4

حىت يتحدث مالحظات للصحفييف حالة نشر الرد توجه:")2نائب رئيس التحرير(13املبحوث رقم يقول 

الة عندما احلمع كل األطراف ورسالة أخرى لباقي الزمالء حىت يلم كاتب املقال بكل جوانب املوضوع ويف 

، القاهرة، الدار العربية للنشر 1الرؤوف، طكمال عبد . ، ترمناقشة علمية للقواعد األخالقية: أخالقيات الصحافة ،جلنهات.جون ل1
بتصرف24ص 1981والتوزيع، 
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إدارييكون اخلطأ كبريا وميس مبصداقية املؤسسة وحنن هنا نتحمل جزءا من املسؤولية ميكن أن يكون فيه تقرير 

"ملهين ويعاقب كل واحد مبا يف ذلك رؤساء التحريريقدم إىل اللجنة الـتأديبية اليت تقيم درجة اخلطأ ا

مع رئيس نادرة وهذه املسائل تعاجل عادة التقارير اإلدارية:"1)نائب رئيس التحرير(12يقول املبحوث رقم و 

القسم أو رئيس التحرير والظاهرة مل تتطور إىل احلد الذي يفرض هيكلة تنظيمية وأشخاص يتولون معاجلتها 

"سنوي فاحلاالت تعاجل يومياويقدمون تقرير

من خالل اإلجابات السابقة فإن الشكوى اليت تنشر كرد يرتتب عليها مالحظات للصحفي والزمالء تتعلق 

نظرخاصة بنقل وجهات

تفاديا ألخطاء مماثلة خاصة وأن رئيس التحرير مكلف مبراقبة وتقييم مدى صالحية املقال ألن ينشر وعليه فإنه 

ضيق بني رئيس يتحمل مسؤولية اخلطأ إىل جانب الصحفيني وهنا خترج املالحظات عن نطاق النقاش ال

تحرير للطاقم الصحفي خاصة وأن الشكوى يف التحرير والصحفي مرتكب اخلطأ إىل تعليمات يقدمها رئيس ال

حالة الرد تنشر يف الوسيلة اإلعالمية سواء يف اجلريدة أو عرب املوقع اإللكرتوين وبالتايل فهي خترج عن نطاق 

وحسب اإلجابات أيضا . حرير بني املشتكي والصحفياخلصوصية اليت من املفروض أن متيز وساطة رئيس الت

الذي يرفع إىل اللجنة التأديبية يف حالة اخلطأ فإن خمرجات عملية الوساطة قد تأخذ شكل التقرير اإلداري 

نائب رئيس (12املبحوث رقم الذي ميس مبصداقية املؤسسة إال أن هذا النوع من التقارير نادر حسب إجابة 

واجلهات الشاكية عادة ما املواطننياوى وانتقادات القراء عملية الوساطة ومعاجلة شكحيث أن 1)التحرير

تعاجل بشكل يومي وشخصي من قبل رئيس التحرير رؤساء األقسام والصحفيني حيث ال تعترب ظاهرة تستلزم 

رير تقييمة من أجل معاجلتها، وعليه فإنه ال توجد تقا"اخلرب"وظيفة خاصة ضمن اهليكل التنظيمي ملؤسسة 

الردود اليت تصل املؤسسة سنوية عن األداء الصحفي تستفيد من املعطيات واملؤشرات اليت ميكن أن تقدمها 

.حول األخطاء اليت يرتكبها الصحفيون
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:أساليب الضبط المهني في ممارسة الوساطة-5

الكتايب هذا يف حالة األخبار أوعن طريق االستفسار الشفهي :")2نائب رئيس التحرير(13املبحوث رقم 

اليومية والعادية أما عندما يتعلق األمر مبوضوع ميس كيان املؤسسة توجد درجة أخرى وهي تقرير إداري يكتبه 

"

التأدييب عندما يكون اخلطأ مقصودا ...:"1)نائب رئيس التحرير(12يقول املبحوث رقم و 

خاصة إذا كانت القضية تتعلق بتحامل حيث يكون الصحفي على خالف مع شخص ما فيذكر أشياء غري 

تعاجل القضية على مستوى رئيس التحرير مث املدير وعندما تصدر ،موجودة ودون أخذ تصرحياته ويتكرر األمر

 ُ نذار أو بالفصل ألن األمر يتعلق مبصداقية املؤسسة اإليفصل سواء بوّ التقارير حت

"مصداقية رئيس التحرير ومصداقية الصحفي

من خالل إجابيت املبحوثني نالحظ أن درجة اخلطأ املرتكب حتدد منط تعامل رئيس التحرير واملؤسسة مع 

ر اخلطأ واهلفوة وتدقق املعلومة فإن طبيعة ظهالصحفي فبشأن الردود املعتادة اخلاصة باألخبار اليومية واليت تُ 

املوضوع والرد جيعالن رئيس التحرير يستفسر الصحفي إما شفهيا وإما كتابيا ويف هذه احلالة تتم معاجلة 

املشكلة بني رئاسة التحرير والصحفي وصاحب الشكوى أما التقرير اإلداري الذي حتدثنا عنه سابقا كأحد 

حيث تركز إجابة" اخلرب"باخلطأ املقصود الذي ميكن أن ميس مصداقية مؤسسة خمرجات الشكاوى فهو يتعلق 

يستخدم الصحفي موقعه لتشويه مسعة على مسألة التحامل حني1)نائب رئيس التحرير(12املبحوث رقم 

شخص ما دون تقدمي أي دليل ودون إدراجه كطرف يف املوضوع حيث يقوم بتزييف احلقائق خدمة ألهداف 

ويكتب د يكرر الصحفي هذه املمارسات فيرتتب عن ذلك عقوبات مهنية كاإلنذار أو الفصل شخصية وق

وبني الصحفي يف البداية لكن هناك جمال ملعاجلة املسألة بينهرئيس التحرير التقرير ويقدمه إىل املدير ويكون
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ه اليت قد تصل إل حد 

.الفصل

:اإلجراءات المتخذة قبل التوجه إلى القضاء-6

"من خالل أن يكتب الصحفي توضيح أو مقال آخر: "1)نائب رئيس التحرير(12يقول املبحوث رقم 

عندما يقدم املواطن حق الرد، وهو حق، أقوم مبعاينة الرد :")2نائب رئيس التحرير(13املبحوث رقم ويقول

ويف حال توبعنا ون أي مشكل دكان خاليا من السب والقذف والكذب ومستوفيا الشروط ننشر الرد وإذا

"قضائيا بعد نشر الرد فإن القضاء سينصفنا

يف معاجلة الشكاوى اليت ترد بشأن املواد الصحفية"اخلرب"املتخذة من قبل مؤسسة اإلجراءاتمن هنا فإن 

حيث تأخذ اإلجراءات هنا يكتبه الصحفي املوضوع مبقال جديدإىلعلى نشر حق الرد أو العودة تقتصر 

املتعلقة حبق الرد املضمون بقوة 12/05من قانون اإلعالم 101طابعني  طابع قانوين متعلق بااللتزام باملادة 

ودي بني صاحب الشكوى وكاتب املقال يتم عن طريق االتفاق بني وطابع حل ،القانون ألي شخص

املقال مربزا املعلومات اجلديدة اليت توصل إليها حبيث يصحح ما ورد يف الطرفني ويعود من خالله الصحفي إىل 

ذه الطريقة 

أنظر للمثال  يف إجابة (يستجيب ملطلب املشتكي وحيافظ على مصداقيته كصحفي وهو حل يرضي الطرفني

)225- 224صصرئيس التحرير بني الصحفي والقارئعنصر 17املبحوث رقم 
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:سرية الوساطة-7

يعاجل اإلشكال على مستوى القسم أو على مستوى رئاسة :" 1)نائب رئيس التحرير(12يقول املبحوث رقم 

التحرير ويف احلاالت اليت تكون فيها املشكلة تتجاوز مستوى معني يتم مناقشتها على مستوى االجتماع 

وهناك من الصحفيني من يتقبل ذلك وهناك من ال ،نأخذها كمثالأن اليومي واملهم هنا ليس احلالة وإمنا 

"يتقبل

وضح منط تعامل من يقوم بدور الوسيط مع الصحفي تذه اإلجابة يبدو واضحا أن درجة اخلطأ من خالل ه

عرض عاجل الشكاوى بني رؤساء األقسام أو بني رئيس التحرير أو نوابه و الصحفي مرتكب اخلطأ وقد تُ فقد تُ 

تعرض هلا الصحفي املعين حالته كمثال يوضح طريقة التعامل اليت ينبغي أن يتبناها الصحفيون مع الوضعية اليت 

وكما جاء سابقا فإن رئيس التحرير يتحمل مسؤولية املقاالت املنشورة وهو يسعى دائما ،باخلطأ لتجنب تكراره

وظيفة رئيس التحرير مع بني وبالتايل فإن هناك تداخال ،ليجنب الصحفي الوقوع يف اخلطأ من هذا املنطلق

رئيس حترير جيعله يتجاوز بعض املعايري الواجب توفرها يف الوساطة  دوره كوسيط ويبدو أن االلتزام املهين ك

كاملعاجلة السرية وتبقى هذه املالحظة نسبية تتعلق بدرجة اخلطأ ومبخرجات الوساطة حيث أن نشر الرد أو 

ن اإلشكال قد يعاجل يف نطاق ضيق أ، وقد ذكرنا سابقا التوضيح خيرج اإلشكال من دائرة اخلصوصية إىل العلن

.بني مسؤويل التحرير والصحفيني

أن يتم معاجلة الشكاوى بطريقة سرية بني الشاكي ورئيس التحرير من الصحفينيضل أغلب املبحوثنيفيو 

وأحل املشكل مع رئيس التحرير ،شكل شخصي وال يهم الزمالء اآلخرينامل:"24حيث يقول املبحوث رقم 

قد تستدعي تعميم وجييب بعض املبحوثني أن بعض احلاالت " أو مع رئيس القسم فأنا أفسر ملسؤويل املباشر

إذا استدعت احلالة أن :"22النقاش حول االنتقاد أو الشكوى مع كل الصحفيني حيث يقول املبحوث رقم 
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نتعامل ،ال حىت يتجنبوا الوقوع يف نفس اخلطأ مستقبالصحفيي القسم مل أوتعمم على باقي الصحفيني 

أحيانا مع شخصيات وهناك من يشدد يف حرفية كالمه وإذا أخطأت يف حرف فقد يبعث إليك رد  وهناك 

من هنا " املتسامح والنقاش جيعلنا منيز بني الشخصيات والذهنيات والناس الذين نتعامل معهم ونأخذ حذرنا

فهناك بعض الشكاوى اليت ميكن االستفادة منها يف ،الشكوى حتدد طرق التعامل معهاو االنتقادفإن طبيعة 

،جمال املمارسة الصحفية اليومية كأمثلة حتدد طرق تصرف الصحفيني مع الشخصيات والوضعيات املختلفة

عزز من األداء ومعاجلة هذا النوع من الردود بطريقة املالحظة العامة اليت يقدمها مسؤولو التحرير للصحفيني ي

.التعامل مع شكاوى مماثلة"اخلرب"من جهة وجينب مؤسسة 

ضيق رئيس التحرير أو رئيس القسم ولكن إطاريف البداية أفضل أن تعاجل املسائل يف :"19يقول املبحوث رقم

بعض الصحفيني من ذوي اخلربة ليمدوين بطريقة معينة ألجتنب إشراكيف مواضيع حمددة أحاول شخصيا 

الوقوع يف اخلطأ نفسه مستقبال أنا هنا أقوم بعملية انتقاء للصحفيني الذين أعرفهم جيدا وعندهم خربة والذين 

ه ويظهر من خالل هذه اإلجابة أن عناصر الثقة واملكانة والتقدير الذي حيظى ب" ميثلون منوذجا بالنسبة إيل 

تتوفر يف من يتم اختياره ألداء مهمة الوساطة حيث ركز املبحوث رقم أنالبد الصحفي مهمة كخصائص

يف اختيارهم ليكونوا )النماذج(يف إجابته على معايري اخلربة واأللفة، وتقديره الشخصي لبعض الصحفيني 19

مستشارين يساعدونه يف جمال تصحيح أخطائه الصحفية وميدونه بطرق التعامل مع الوضعيات اجلديدة بالنسبة 

.إليه

شخصية وال حاجة فيها إىل وساطة رئيس وهناك من الصحفيني من يعترب أن العالقة بني الشاكي والصحفي 

ر يبين وبني القارئ حدث يل منذ أسبوع أن أخطأت يف يبقى األم:"15التحرير حيث يقول املبحوث رقم

تاريخ واتصل يب صاحب الشكوى وعرف أين من كتب املقال وطلب مقابلة رئيس التحرير مباشرة وزارين 
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من يكون هوبعدها وقلت له أنت جتاوزتين ولن أحتدث معك وميكنك أن تقدم شكواك ملن تريد، الصحفي

" ه أن يأخذ مكانهعلى علم باملوضوع وال أحد ميكن

يفضلون السرية يف ممارسة الوساطة وأن تتم معاجلة " اخلرب"من خالل هذه اإلجابات يربز جليا أن صحفيي 

االنتقادات والشكاوى واملشاكل اليت تكون بني الصحفي والشاكي يف نطاق ضيق مع رؤساء التحرير 

إذ تعاجل املعايري اليت تساهم يف جناح الوساطة من بنيconfidentialitéرب السرية واخلصوصية تواألقسام، وتع

يكون وسيطا ويتعلق األمر أناملشكلة فقط بني الشاكي والصحفي املتهم بارتكاب اخلطأ ومن خيوله الطرفان 

فإنه يف وضعيات 19إال انه وكما الحظنا يف إجابة املبحوث رقم ،برئيس التحريرهنا على وجه اخلصوص 

لصحفي تدخل بعض الزمالء ممن ميلكون اخلربة وحيوزون على تقدير الصحفي وثقته اخاصة قد يطلب 

ملساعدته يف حل مشكلته ما يعين أن تويل دور الوسيط يتحدد من خالل معايري تتجاوز العالقة اإلدارية 

.والتنظيمية حىت وإن كانت بعض هذه املعايري موجودة يف شخص رئيس التحرير كاخلربة مثال

:توظيف وسيط إعالمي-8

" اخلالفات مل تصل إىل احلد الذي يستدعي توظيف وسيط:" 1)نائب رئيس التحرير(12املبحوث رقم يقول 

اخلرب أول مؤسسة هلا ميثاق خاص بأخالقيات املهنة، :")2نائب رئيس التحرير(13املبحوث رقم ويقول 

ويف هذه احلالة عندما يتلقى الصحفي تكوينا ميثاق أخالقيات املهنة والصحفي يوقع مع عقد العمل على 

"جيدا ويقوم بعمله باحرتافية فمن النادر جدا أن يتعرض لشكوى

من خالل هذه اإلجابات  وكما أشرنا إىل ذلك يف عنصر سابق فإن الشكاوى ال متثل ظاهرة تستدعي 

كما أن " اخلرب"دة جرييف 1)نائب رئيس التحرير(12املبحوث رقم توظيف وسيط إعالمي حسب تقدير 

من التكوين القبلي الذي اجزءن يكون حمرتفا وبالتايل فقواعده تشكل ألزم الصحفي بميثاق أخالقيات املهنة يُ 
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وجتدر اإلشارة إىل أنه ومن خالل حديثنا مع نائب رئيس حترير جريدة ،وتلقي الشكاوىالوقوع يف اخلطأجينبه

يف مؤسسة اخلرب يوقع على عقد فُ ظَ وَ بأن الصحفي الذي يُـ األخريأفادنا)13املبحوث رقم ("اخلرب"

التوظيف وعلى نسخة من ميثاق أخالقيات املهنة اخلاص باملؤسسة وأن ذلك يعترب مبثابة عقد معنوي يعرب عن 

.التزام أخالقي من قبل الصحفي بضرورة احرتام بأخالقيات املهنة الصحفية وعدم جتاوزها

يكون مفيدا "اخلرب"إىل اعتبار أن توظيف وسيط إعالمي داخل مؤسسة نيالصحفيجاباتوتذهب أغلب إ

حيث يقول املبحوث رقم )22، 21، 19، 18، 17(وتتلخص تربيرات ذلك يف إجابات املبحوثني

كون للتخفيف من الضغط على رئيس التحرير الذي له مسؤوليات أخرى وعندما يكون يممكن أن :"21

فبعد كتابة املقال وتلقي الشكوى فإن ،شخص حمدد مكلف 

وعندما يأخذ شخص على عاتقه ،املواجهة بني املواطن والصحفي تكون صعبة عندما تكون بطريقة مباشرة

مل ال أكيد أنه إذا كانت له :"22ويقول املبحوث رقم"تقريب وجهات النظر أعتقد أن ذلك سيكون مفيدا

خربة يف حل املشاكل سيخفف الضغط على الصحفي وسيحفظ له وقته الذي يستغله يف عمله بدال يف 

%80أو %70لشخص إذا كان ميتلك اخللفية القانونية ميكن له إزالة االدخول يف دوامة من املشاكل وهذا 

َُ أحيانا حىت مع رئيس ال:" 18ويقول املبحوث رقم " من أسباب اخلالف ويتم حل املشكل لُ تحرير قد ال حي

 "

تأخذ جدواها من تركيز عمليات "اخلرب"من خالل هذا يتضح أن استحداث وظيفة الوسيط يف مؤسسة 

يقوم ا كل من  ية  قتهما يف تستهلك و هي عملياتو الوسيط الصحفي ورئيس التحرير إضاف

حل املشكلة وتشكل ضغطا على الصحفي حيث يكون يف وضعية اتصالية غري مرحية عند املواجهة املباشرة مع 

أن يكون االتصال أن وجود وسيط يساهم يفعلى فعالية العملية االتصالية يف مرحلة الوساطة وهو ما يعين 
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على الوظائف األساسية لكل من رئيس التحرير والصحفي كما أن الوساطي فعاال حبيث ال تؤثر الشكاوى

وإذا تركزت هذه الوظيفة يف يد الوسيط ،رئيس التحرير قد ال يتمكن دائما من حل املشكلة ومعاجلة الشكوى

ويوصي هنا الصحفيون بأن تكون للوسيط خلفية قانونية جتعله ،القضاءقد جينب ذلك الصحفي التوجه حنو 

:"فإن وظيفة الوسيط19وبالنسبة للمبحوث رقم . أكثر فعالية يف حل املشاكل

أما " املؤسسة وحتافظ على حقوق املواطنني عندما يتعسف الصحفي حىت إذا كان ذلك عن غري قصد

مثرية لإلهتمام ألن الوسيط إذا قام بدوره سيتعرف على توجه :"فيعترب أن وظيفة الوسيط17املبحوث رقم

تزداد املبيعات وتتحسن نها تصبح أكثر ميوال للقارئ ومنهسياستها ولكرُ يـٍّ غَ والصحيفة هنا قد ال تُـ ،القارئ

"الصحيفة وبالتايل أعتقد أن مصلحة املؤسسة تتطلب من الوسيط القيام بعمل معترب

وتتحدث اإلجابات هنا عن أن وظيفة الوسيط تساهم يف احملافظة على عالقة املواطن والقارئ باملؤسسة من 

بتوجهات القراء، وإذا كانت إجابة خالل إبراز صورة جيدة عن املؤسسة وضمان حقوق املواطنني واالهتمام 

تذهب إىل اعتبار الوسيط وظيفة توازن بني مسعة املؤسسة وحق املواطن فإن إجابة املبحوث 19املبحوث رقم 

، يعطي الوظيفة صفة جتارية جيعلها تقرتب أكثر من عمل مسؤول العالقات العامة أو مسؤول التسويق17رقم 

ستحداث منصب الوسيط يتعلق أيضا باملفهوم والصورة اليت حيملها وهو ما يعين أن تقبل الصحفيني ال

.الصحفي عن طبيعة دوره داخل املؤسسة الصحفية

وتذهب إجابات املبحوثني اآلخرين إىل أن وظيفة الوسيط غري ضرورية وأن املؤسسة اجلزائرية مل تصل إىل 

بالنسبة إلينا فإن : "14حوث رقم مستوى جيعلها قادرة على استحداث مثل هذا املنصب حيث يقول املب

يقوم ذا الدور ويستفسر الصحفي ولكن وظيفته ليست وسيط ير  تحر يس ال ئب رئ وإذا قمنا باستحداث ،نا

سياق ذاته ويف ال" هذا يضعف من صالحياته،هذا املنصب فما هو دور رئيس التحرير ونائب رئيس التحرير

يقوم ا املدير، رئيس التحرير، الوساطة ليست منصبا إ:"16يقول املبحوث رقم  ية  يوم ارسة  هي مم ا  إمن ا و اري د
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ستتحول إىل مهنة لتصفية احلسابات فهذا الصحفي الرئيس القسم، والصحفيون فيما بينهم وعندما تضبطها

فأقول بأن عندي معه حساسيةوذاك الصحفي،أحتدث عن املالحظات اليت وردت بشأنه حىت ال أزعجه

... املواطنني قالوا فيه كذا وكذا، إن الصحفي يرفض ضغط املسؤولني يف الدولة والسياسيني ورجال األعمال

أما البحوث "ويرفض التهديد والتوجيه فمهنته مهنة احلرية فكيف يسمح لشخص بأن يفرض عليه شيئا ما

ا دائما أن تتفادى األعباء وحنن يف اخلرب أو اجلانب التجاري لوسائل اإلعالم حيتم عليه:"فيقول بأن23رقم 

ممكن الزميل ال يقبل من زميله مالحظة ،غريها من مؤسسات الصحافة اجلزائرية مل نصل بعد إىل هذا املستوى

يكون شخص مستقر سأو انتقاد فما بالك بسيل من مالحظات القراء وال أتوقع أن خارج إطار رئاسة التحرير 

" لظروف احلالية

واملؤسسة الصحفية "اخلرب"يقدر املبحوثون هنا أن وظيفة الوسيط كمنصب مهين غري ضرورية يف مؤسسة 

:اجلزائرية عموما وذلك نظرا لألسباب التالية

أن الوساطة هي ممارسة يومية ال تتحد مبنصب إداري أو مكانة مهنية داخل السلم التنظيمي •

للمؤسسة فيمكن أن يقوم 

أن السياق الداخلي للمؤسسة الصحفية اجلزائرية ال يساعد على استحداث منصب وسيط فهي •

تسعى إىل جتنب األعباء املالية اإلضافية 

عيد قيم عمله وتُ الصحفي اجلزائري مل يبلغ مستوى من تقبل النقد جيعل من استحداث وظيفة تُ •

مرا ممكناأالقراء ردوداءا على النظر فيه بن

أن وظيفة الوسيط تعمل على تقييد حرية الصحفي وميكن أن "اخلرب"يف مؤسسة نيويعترب بعض الصحفي

تستغل لتصفية حسابات شخصية ما يعين أن اإلمكانات القيمية للوسيط تكون مهمة يف ضمان شرعية 
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سلبا على عمل الصحفي وجودة األداء اإلعالمي وجوده كمنصب و هنا يعترب الصحفيون أن الوسيط قد يؤثر

.حني تستغل مالحظات وشكاوى املواطنني يف ممارسة رقابة تعسفية على العمل الصحفي

:أثر ممارسة الوساطة على األداء الصحفي: المبحث الثاني

أثر ممارسة الوساطة على رئيس التحرير: أوال

في النقاش حول السياسة التحريريةمساهمة المالحظات واالنتقادات والشكاوى-1

:"1)نائب رئيس التحرير(12املبحوث رقم يقول 

ثة أو أربعة أيام كما وميكن ملديرنا العام مرة كل ثال،سنوات وليس فيها جتديد وهناك قواعد وضوابط حترتم

"جتماع اخلاص بالتحرير ويقدم تعليمات أو توجيهات ولكن للتذكري فقطذلك أن حيضر االيستدعي األمر

من خالل ما تقدم يتضح أن املالحظات واالنتقادات اليت يقدمها القراء حول احملتوى اإلعالمي ال تساهم 

ا من حيث أن نوع" اخلرب"حول السياسة التحريرية اخلاصة مبؤسسة واإلدارةيف النقاش بني رئاسة التحرير امتام

احلياد عن الضوابط والقواعد اليت حتدد معامل السياسة التحريرية قد يستدعي تدخل املدير لتذكري مسؤويل 

يني ا من خالل حضور اجتماع التحرير الذي تُ  لصحف ر وا ي تحر ناقش فيه املواضيع اليت سيتم تغطيتها ال

السياسة اإلخبارية حيددها املالك ويسهر على أنويقول عبد الرمحن عزي يف هذا الصدد ،والكتابة حوهلا

وأن 1تنفيذها احملررون

وأن 2الفصل: وتتنوع اآلليات من اإلشراف املباشر على أداء احملرر أو شطب قصته اخلربية إىل امللجأ األخري

إىل أنه عادة ما يكون هناك صراع بني القيم الذاتية تْ صَ لُ اخلاصة بدراسات املرسل قد خَ النتائج العامة 

بتصرف30ص ، مرجع سابق،  علم االجتماع اإلعالميعبد الرمحن عزي، 1
35ص املرجع نفسه2
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باألوىل من )الصحفي(واالجتماعية اليت حيملها الصحفي وقيم املؤسسة اإلعالمية وأنه كثريا ما يضحي املرسل 

1أجل احملافظة على املهنة

: في نقد السياسة التحريرية)الوسيط(حرية رئيس التحرير-2

":")2نائب رئيس التحرير(13املبحوث رقم يقول 

مل يسبق لنا احلديث أن نغري اخلط االفتتاحي وبالنسبة :"1)نائب رئيس التحرير(12املبحوث رقم ويقول

مل يسبق أن حذفت من مادته  رغم خربتهقبة كاتب العمود لدينا ،ة أعطيك مثاال سعد بوعيللسياسة التحرير 

فأنا ميكن أن أحتمس ،فهو يقول لنا تصرفوا أنتم مسؤولون عن اجلريدةكلمة أو العمود كامال وقدم اعرتاضا 

"الصحيفةختدمأثناء الكتابة وأحرر مادة ال 

وال ميكن لعامل اخلربة للمسائلةتشكل حمل اقتناع وهي غري قابلة يةمن خالل اإلجابات فإن السياسة التحرير 

فرئيس التحرير من خالل تطبيقه للسياسة التحريرية يقوم بدور ،أن يكون معيارا ملناقشة السياسة التحريرية

.وبالتايل تظهر السياسة التحريرية كعنصر اجيايب تبعد املؤسسة عن اخلطأاملعدل 

: ضمن االجتماعاتانتقاداتهمو ء القراإدراج شكاوى -3

هي تذكر أو تثار يف االجتماعات اليومية عندما يكون هناك :"1)نائب رئيس التحرير(12املبحوث رقم يقول 

نائب رئيس (13املبحوث رقم ويقول " إشكال يف شكل تعليمات وتذكري خاص بالصحفيني اجلدد

أن يطلعنا يوميا وأن يقدم مالحظاته يف اجتماع هيئة التحرير الذي يضم فٌ لَ كَ املكلف باملوقع مُ :")2التحرير

رؤساء التحرير ورؤساء األقسام

"املواضيع املهمة
بتصرف39ص ، مرجع سابق،علم االجتماع اإلعالميعبد الرمحن عزي، 1
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لنا صَّ فَ وقدالصحفيني من خالل اإلجابات فإن مالحظات القراء وردود املشتكني تقدم يف شكل تعليمات إىل

وتوجه التعليمات بشكل خاص إىل الصحفيني اجلدد لتجنب األخطاء حيث أن نقص ،يف هذه النقطة سابقا

يَّ ا يتعلق بالردود اليت تماخلربة جيعل من السهل أن يقع هؤالء فيها، وفي بل قمن مُ رد إلكرتونيا عرب املوقع فهي تـَُق

حوهلا ويعرض باإلضافة إىل ذلك خمتلف اآلراء اليت قدمها القراء مسؤول املوقع الذي يبدي مالحظاته 

وعلى هذا األساس فإن املالحظة العامة اليت ميكن استخالصها ،

مع " اخلرب"عملية عن طرق تعامل الصحفيني يف جريدة إرشاداتهي أن املالحظات والشكاوى تقدم 

الوضعيات 

، وميكن هلذه املالحظات أيضا أن تربز مدى توافق السياسة التحريرية للمؤسسة مع ما يريده القارئ بالقارئ

هناك عملية انتقائية ملا ميكن أن ولكن التعليقات اليت ترد إلكرتونيا ختضع لتقييم مسؤويل التحرير حيث يكون 

. تستفيد منه املؤسسة وصحفيوها من غريه

:أثر ممارسة الوساطة على الصحفيين:ثانيا

اتساق اآلراء والشكاوى مع أخالقيات المهنة-1

تتفق أغلب اإلجابات على أن آراء اجلمهور وشكاوى املواطنني تتوافق مع أخالقيات املهنة الصحفية وتراقب 

سبة يل شخصيا أعتقد أن املواطن بإمكانه مراقبتنا وتقومينا يف نبال:"19اء املهين حيث يقول املبحوث رقماألد

كما أن شكاواهم هي رقابة على ،أدائنا املهين والصحفي ال يكون ملما بكل شيء لوال مساعدة املواطنني

األداء الصحفي فعندما خيطئ الصحفي وال يتمكن من الوصول إىل احلقيقة أو تكون له هفوات يف عمله فهو 

أن اآلراء والردود جتعل الصحفي يشعر 19و18ويف السياق نفسه  يضيف املبحوثان "همُ وِ قَ حيتاج إىل من يُـ 

عندما ننشر موضوعا خاصة حنن يف القسم احمللي أو :"...18قم أنه قد قام بدوره حيث يقول املبحوث ر 
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نفهم من ..." ة قد وصلتالاتمع إذ نتحدث عن معاناة املواطن وعندما يأتيك رد تشعر فعال بأن الرس

وقد عن عملهم autosatisfactionخالل هذه اإلجابة أن الردود جتعل بعض الصحفيني حيسون بالرضا الذايت 

يف ميدان الصحافة سنة 19و18خربة املبحوثني الصحفيني األقل خربة إذ ال تتجاوزالة يتعلق ذلك حب

وأن ذلك يتعلق ،هناك إجابات أخرى ترى بأن الردود قد تتوافق أحيانا مع األخالقيات وقد تبتعدو .واحدة

يانا ال يف بعض األحيان يكون رأي اجلمهور صائبا وأح:" 14مبستوى اجلمهور حيث يقول املبحوث رقم

أنه ال توجد 16ويرى املبحوث رقم"فهناك املثقف وهناك دون ذلكوذلك ألن مستويات اجلمهور ختتلف 

عندما يرسل املواطن أو القارئ حتفظا ...:"حيث يقولالعمل الصحفيوأخالقياتعالقة بني آراء اجلمهور 

عالقة ائيا بأخالقيات  لك  لذ أن  قد  ت أع تصل فأنا ال  أو ي ال  لى مق وهنا فإن هذه "املهنة وإمنا هي حرية تعبريع

يف نقد املمارسة فيد بالفصل بني البعد األخالقي يف املمارسة الصحفية وحرية التعبري تاإلجابة حتمل داللة 

أن املؤسسة تستمع رُ هِ ظْ نفسها وعليه فتبدو آراء القراء غري مهمة يف جمال البعد األخالقي وإمنا كواجهة تُ 

إذا احتج :"وهي متعلقة باجلمهور حيث يقول: 23ز فكرة أخرى يف إجابة املبحوث رقموترب . جلمهورها

ن باب أنه م

تؤدي يف كثري تقصري مهين من جانب الصحفي وهذا تتعامل معه الصحيفة بإعادة نشر التصحيحات اليت ال

من األحيان الغرض منها ألن النشر األول يكون أكثر تأثريا من التصحيح وحىت القراء وأصحاب الشكاوى ال 

ويبدو من خالل هذه اإلجابة أن اآلليات اخلاصة باملراجعة األخالقية للكتابات " يكونون راضني يف النهاية

ويفسر املعلومات وتدقق بعضها تظل غري ناجعةأو نشر مقاالت تصحح الصحفية من حق الرد والتصحيح 

معرتف به " حق رد"حممد رابح ذلك بأنه حىت يف احلالة اليت يأخذ فيها التوضيح مكانا يف الصحيفة ألنه ميثل 

معلبا حتت عنوان وسيجده عادةقانونا، فإنه لن جيذب انتباه القارئ الذي البد أن يبحث عنه بني األعمدة

façon)وقد أعيدت كتابته بطريقة صحفية ..."فيما خيص"أو " رأي فالن"أو " جييبفالن "أو " توضيح"
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maison) تضعف من مفعول التصحيح، فالقليل من اجلرائد من تطبق قانون اإلعالم الذي يلزم نشر
1

:قارئبين الصحفي والرئيس التحرير-2

وتقدم لذلك تربيرات خمتلفة حيث يقول املبحوث قارئ،تتفق أغلب اإلجابات أن رئيس التحرير ينحاز إىل ال

عموما يتحيز إىل اجلمهور ألن القارئ هو رأمسال الشركة، فالصحفيون قد يتغريون ولكن القراء ال : "14رقم 

يكسب ود املواطن يقوم باستقباله، ينشر له نحياول أ:"21ويقول املبحوث رقم " نستطيع التفريط فيهم

"على املؤسسة

وجودية تتعلق مبصرينالحظ من خالل اإلجابتني أن مراعاة وجهة نظر القارئ واملواطن نابعة من أسباب 

هلا مكانتها نسبة على عدد قرائها وبالتايل فهي تسعى دائما لكسب ودهم، ومن "اخلرب"املؤسسة، فصحيفة 

جهة أخرى فإن رئيس التحرير حياول دائما أن جينب املؤسسة التداعيات القضائية للمقاالت الصحفية من 

ليت ترد إىل الصحيفة، واملالحظ سارا وديا للشكوى امخالل أدائه لدور الوسيط الذي حياول أن جيد خمرجا و 

هنا هو أن آليات التنظيم اخلارجي القانونية تضطر رئيس التحرير إىل لعب دور الوسيط حلل النزاعات على 

املستوى الداخلي حيث يرتبط دوره هنا مبمارسة غري رمسية للوساطة كإحدى أدوات التنظيم الذايت للممارسة 

.الصحفية األخالقية

أن رئيس التحرير ينحاز للصحفي ألن لذلك عالقة مبصلحة املؤسسة ومصداقية اجلريدة بعض اإلجابات وترى

أعتقد أن مصلحة اجلريدة هي األوىل وحدث يل مرة أن كتبت مقاال عن جرمية :" 17يقول املبحوث رقمحيث 

1 M’hamed REBAH, La presse Algérienne journal d’un défi, Algérie, éd.  chihab, 2002. Pp 199-200
traduit modifié
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حق الرد بل طالبين دري على الدرك الوطين ومل يرغب الشاكي هنا باستعمالايف ركن احملقق واقتصرت مص

بكتابة موضوع جديد وبعد املناقشة مع رئيس التحرير مت اقرتاح كتابة متابعة للموضوع يف شكل تتمة إذ من 

ومن خالل هذه "غري املعقول كتابة أن املقال األول تضمن أخطاء ألن يف ذلك ضرب ملصداقية الصحيفة

ول براغماتية لضمان احملافظة على مسعة املؤسسة املمارسات الصحفية تتخذ شكل حلاإلجابة يتضح أن بعض

ويظهر املثال السابق أن االحنياز للصحفي هو نتيجة ،والصحفي ومراعاة شكوى املواطن يف الوقت نفسه

االحنياز للمؤسسة ومن خالل اإلجابات نستنتج أن خيار رئيس التحرير يتعلق أوال باحملافظة على مسعة 

.الشاكي أو للصحفيالحنياز للقارئاألساس خيتار املؤسسة ووجودها وعلى هذا ا

وإمنا أيضا بأسلوب التقصي فإن الشكاوى ال تتعلق فقط باملعاجلة الصحفية 22وحسب املبحوث رقم 

إذا مت نشر تصريح خارج اإلطار الرمسي أي أن املستجوب كان يتحدث بشكل عادي مع الصحفي :"الصحفي

نشر أوال اعتذار مث توضيح يف نفس هي تسجيل صحفي، بعد التأكد يُ دون أن يعلمه األخري بأن احملادثة 

صحفية أثناء عملية التقصي ومجع ومن هنا فإن البعد املتعلق باحرتام أخالقيات املهنة ال"مكان كتابة املقال

املعلومة تؤثر أيضا على قرار الوساطة، فإذا كانت وظيفة الصحفي هي مجع املعلومات فإن ذلك ال خيلي 

رأينا يف ؤوليته فيما يتعلق بااللتزام بقواعد أخالقية حمددة تتعلق بالطرق املشروعة جلمع املعلومات وكما مس

تعديا "اخلرب"بعض احلدود األخالقية أثناء التقصي الصحفي ميثل بالنسبة ملؤسسة املثال السابق فإن جتاوز

شاكي ويدرجون توضيحا حول املعلومات اليت على أخالقيات املهنة الصحفية جتعل مسؤويل التحرير ينصفون ال

.  استخدمها الصحفي يف مقاله واملنبثقة عن أساليب غري أخالقية للتحري الصحفي
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:رئيس التحرير بين السياسة التحريرية واألخالقيات- 3

َُ تذهب أغلب إجابات  السياسة التحريرية يف معاجلته للشكاوى مُ كٍّ الصحفيني إىل أن رئيس التحرير عادة ما حي

رئيس التحرير يف حالة وقوع إشكال مع مواطن ويُقدر : " 19واالنتقادات الواردة حيث يقول املبحوث رقم 

املواطن بأن النقاط اليت إقناعأن هذا اإلشكال يتعلق بالسياسة التحريرية أكثر من خطأ مهين يتحدث وحياول 

احتج عليها البد أن تكون

يف هذه احلالة هو يقدم مصاحل اجلريدة :"23ويف السياق نفسه يقول املبحوث رقم "يريده املواطننكتب ما 

ونادرا ما جند أن اجلريدة تقبل اخلسارة لنفسها يف أي موضوع، هي تصحح ،اليت تتلخص يف السياسات

ويظهر من خالل اإلجابتني أن السياسة التحريرية "املهنة ألن اخلطأ املهين بشريوأخالقياتاحرتاما للقانون 

اء يف إجابة معيار مهم يف حتديد معاجلة رئيس التحرير لشكاوى املواطنني وممارسته للوساطة حيث يُقدم كما ج

وحل املشاكل وذلك من خالل احلرص على تفادي األخطاء املهنية " مصاحل اجلريدة"23املبحوث رقم 

أا تكون جزءا من ،األمر مبصلحة املؤسسةعندما يتعلق تطرح كمعيارةاإلجابات أن أخالقيات املهن و

بالنسبة للخرب سياسة اجلريدة وأخالقيات املهنة تقريبا :"14قمسياستها ويف هذا السياق يقول املبحوث ر 

سنة 25ويف اجلزائر أن تظل جريدة مستقلة لـ ،متطابقتان، حنن نطبق القانون واخلرب أول جريدة مستقلة

ومن خالل هذه " سياسة احلذرتطبقذا ليس باألمر السهل وبالتايل فهي دائماخاصة مع النظام والسياق فه

تـأخذ بعني االعتبار وضعها كمؤسسة يف سياق النظام السياسي الذي تعيش فيه ويدخل "اخلرب"اإلجابة فان 

أن تطبيقها ملعايري أخالقيات املهنة الصحفية يندرج حتت طائلة اإللزام ذلك ضمن سياستها التحريرية حيث 

وجتنب تبعات التطبيق السياسي للقانون من أجل الضغط على املؤسسة وعلى هذا األساس فإن القانوين 
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ليت متارس رقابة ذاتية على نفسها من خالل تبين سياسة حتريرية ال تتعدى فيها بعض احلدود القانونية ا" اخلرب"

.ميكن أن توظف لتقييد حرية التعبري يف الصحيفة

:االنتقادات والشكاوى بين الضغط و تحسين األداء-4

على يقدمها اجلمهور واملواطنون عامل يساعدتذهب أغلب اإلجابات إىل اعتبار الشكاوى واالنتقادات اليت

:"20رفع مستوى األداء الصحفي ويقول املبحوث رقم

وتذهب "دوره األصليهو ويف عمله اليومي أن يقدم معلومة ذات مصداقية، معلومة صحيحة، ألن هذا 

حيث يقول إجابات أخرى إىل أن ردود املواطنني واجلمهور تشكل ضغطا إضافيا على مهنة الصحفي 

يتفاداه الصحفي يف الصحيفة هو أن توجه له مالحظات ختص أداءه املهين، فهو أقصى ما:"23املبحوث رقم 

يعتقد دائما أنه حترى كل الشروط اليت تكفل عمال متقنا قابال للنشر ولكن املالحظات والشكاوى تؤثر على 

اتية على فيصبح خياف أكثر ويفقد اجلرأة والصحفي عندما يفقد اجلرأة قد ميارس رقابة ذنفسيته وعلى أدائه 

"نفسه حىت يف أتفه األشياء

إن الضغط اليومي الذي يواجهه الصحفي أثناء قيامه بعمله وحتريه من صدق املعلومة وحتققه من املصادر وأنه 

مل يكن ضحية لتالعب جيعله ال يتقبل االنتقاد خاصة بعد أن يقدم جهدا معتربا يف التأكد من املعلومة ويف 

متالصحفي تكون على احملك هذا إضافة إىل التبعات اليت ميكن أن تطاله إذاحالة الشكوى فإن مصداقية 

فُ زُ عْ تأكد انه قد أخطأ وهي وضعية قد جتعل الصحفي يَـ ال

يتناوهلا بأسلوب خمتلف يكون فيه أقل حدة يف الكتابة ويكون هذا نتيجة للخوف إىل أن تدفعهشكوى أو 

انطالقا من التصورات املسبقة حول املخاطر املرتتبة عن واالستبداد الذايت الذي ميارسه الصحفي على نفسه 
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ة االجتماعية والذاتية نظرية املراقبالثاين حولبحثاملالفصل الرابعالنظرياإلطارأنظر(.معاجلته ملواضيع معينة

)137داخل غرفة األخبار ص

الصحفي :"19يقول املبحوث رقممن نوع آخر يتعلق بالضمري املهين للصحفي حيث اإال أن هناك ضغط

 ُْ "له الشكوى قلق نفسي وحياول دائما كيف يستدرك األمر ويعوض عن اخلطأثُ دِ الذي ميلك ضمري مهين حت

القيمية للمرسل فالضغط الناجم عن شكاوى املواطنني واجلمهور ال يكون باإلمكاناتعلق هذه اإلجابة توت

صادرا فقط عن دعاوى غري مؤسسة وإمنا يرتبط أيضا بطبيعة عمل الصحفي الذي تصدر عنه أخطاء أو 

مر خاصة مع السرعة اليت يفرضها منط العمل ومن هنا يشكل التدقيق املستهفوات أثناء التقصي أو الكتابة 

إن : "19يضيف املبحوث رقمو ،للقراء ضغطا نفسيا على بعض الصحفيني الذين حياولون العودة إىل املوضوع

الصحفي بعد تناوله ملوضوع ما جيب أن مير إىل موضوع آخر والشكوى تعيده إىل نفس املوضوع وختلق عليه 

ما الشكاوى واالنتقادات منأنوتذهب بعض اإلجابات "نوع من الضغط النفسي واملهين على أدائه اليومي

تأخذ اإلجابة:"16ضغطا غري مربر حيث يقول املبحوث رقميساهم يف حتسني األداء ومنها ما يشكل 

االحتمالني هناك مالحظات بناءة كاتصاالت املواطنني من مناطق نائية وهو ما يسمح ملا بالقيام بتغطية 

وإمنايطلب تصحيح ناقش مشكل والمؤسفة فهو ال يُ إخبارية ولكن يف بعض األحيان تكون ردود القارئ 

ومن خالل هذه اإلجابة فإن رجع صدى املواطنني " يعرب عن موقف سياسي أو شخصي وحياول أن يلزمك به

تها اإلعالمية أما املستويات األخرى للنقاش ظوتعزيز يق"اخلرب"يساهم يف تعزيز التغطية الصحفية ملؤسسة 

.فهي تعترب جانبية وغري منطقية و ال تضيف شيئا للممارسة اإلعالميةوالشخصية اإليديولوجية
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:القراءنتقادات وتقبلهم الالصحفيون -5

يتقبلون النقد واملالحظات اليت تقدم اإلضافة " اخلرب"تذهب أغلب إجابات املبحوثني إىل أن صحفيي 

النقد أتقبله عندما يكون املواطن على حق وعارف بطبيعة املهنة :"19لعملهم حيث يقول املبحوث رقم

بحوث رقم ويقول امل" الصحفية وخاصة عندما ميلك املعلومة ويعرف أنين كصحفي أخفقت يف عملي

بة روبورتاج دون اعندما يكون النقد بناء من طرف أفراد مثقفني، وذوي خربة عند مالحظة نقص أو كت":18

عندما أكتب موضوع وتردين تعاليق كثرية على املوقع أحس :"17ويضيف املبحوث رقم" مراعاة كل النواحي

القارئ إليك، وإذا مل تعرف كيف ينظر والنقد تستطيع أن تعرف من خالله وجهة نظر ،أين فعال قدمت شيئا

"القارئ إىل كتابتك وأسلوبك تبقى معزول والنقد ننظر إليه بطريقة اجيابية ألنه يطور القدرات

:من خالل اإلجابات فإن قبول الصحفيني للنقد يعتمد على النقاط التالية

مدى املعارف اليت حيملها املنتقد عن طبيعة العمل الصحفي•

املالحظة املتخصصة للمنتقد املتخصص إذ تساعد الصحفي يف كتابته •

متثل مقياس اليت حينما ميثل النقد عالقة تربط الصحفي بالقارئ كأحد طرق التفاعل واالنتقادات •

الصحفي من إدراك مدى تأثري كتاباته من خالل عدد التعاليق اليت ذلك ميكن حيثللرضا املهين

ترده حول ما حيرره

ال أقبل النقد الذي :"24جهة أخرى هناك نوع من النقد ال يتقبله الصحفيون حيث يقول املبحوث رقممن 

الصحفيون يكذبون هذا النوع من :"...21ويضيف املبحوث رقم" تكون فيه إهانة وال أقبل األفكار املسبقة

يعلم ا يكون املواطن الأرفض النقد عندم:"19وبالنسبة للمبحوث رقم" الكالم يكون مزعجا ألنه دون فائدة
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ولكنه جيهل أصال طبيعة املهنة والسياسة عن طبيعة العمل الصحفي على اإلطالق ويطلق أحكاما جزافيةشيئا

"التحريرية وال يفرق بني جريدة معارضة وجريدة مواالة

ومن خالل هذه اإلجابات فإن االنتقادات اليت تعد مرفوضة بالنسبة للصحفيني هي تلك املتعلقة بالتصورات 

عن مهنة الصحافة املعيارية النمطية واألفكار املسبقة 

طرف املواطنني الذين ال حيملون فكرة هانة شخصية للصحفيني كما ال يتقبل بعض الصحفيني النقد منإ

.وطريقة عملها" اخلرب"مسبقة عن مؤسسة 

في ممارسة الوساطة2.0استخدام الويب :المبحث الثالث

فضاءات التفاعل بين الصحفيين والقراء -1

متوقف هناك صفحة اجلريدة على فايسبوك واملنتدى ولكنه : ")2نائب رئيس التحرير(13املبحوث رقم يقول 

"يسمح بالتفاعل من خالل التعليقاتيباإلضافة إىل املوقع االلكرتوين الذ،حاليا ألسباب تقنية

أدوات التفاعل تقتصر على التعليقات الواردة عرب املوقع االلكرتوين وفضاء فايسبوك مبا حيمله أنويبدو من هنا 

بني الصحفيني واجلمهور من خالل التفاعل عرب تلفة حيث ميكن التواصل عربهمن خصائص تفاعلية خم

على فايسبوك"اخلرب"الصفحة الرمسية لصحيفة 

:االلكترونيةمعايير نشر التعليقات-2

ننشر كل التعاليق إال تلك اليت فيها السب أو الكالم بذيء :")2نائب رئيس التحرير(13املبحوث رقم يقول 

نائب رئيس (12املبحوث رقم شريوي"أو التعاليق اليت ُتسيء للدينواجلارح أو الذي يسيء للثوابت الوطنية 

التعليقات يف بعض األحيان تصحح من حيث اللغة ويف بعض األحيان نرتكها بأخطائها لتكون :"1)التحرير
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فعندما يذكر املواطن أن مهنته بناء ويقرأ أكثر مصداقية حىت ال نتهم بتغيري املعىن أو أننا حنن من وضع التعليق

"أن هناك تغيريا مااجلمهور تعبريا فصيحا فقد يشك

تتعلق "اخلرب"املعايري املعتمدة يف نشر تعليقات القراء عرب املوقع االلكرتوين لصحيفة من خالل ما تقدم فإن

ئة واجلارحة أو املسيئة للثوابت مبحتوى التعليق حيث يكفي أن يتجنب من يكتب التعليق الكلمات البذي

وقد ختضع بعض التعليقات للتصحيح اللغوي قبل نشرها وهنا يربز اهتمام صحيفة خاصة،لدينولالوطنية  

غري أن ذلك من شأنه أن يؤثر يف بعض بسالمة اللغة حىت من خالل إعادة النظر يف طريقة كتابة القراء "اخلرب"

حد ذاته إذ هناك اختالف أيضا بني األسلوب الصحفي واألسلوب الذي األحيان على مصداقية التعليق يف 

.يكتب به املواطن

:أدوات التفاعل مع رئاسة التحرير-3

للتفاعل مع الصحفيني االجتماعيرئيس التحرير ال يستخدم وسائط التواصل أنجييب كل املبحوثني تقريبا 

ويقتصر االتصال على النمط الشخصي واملواجهي بشكل أساس، وإلكرتونيا على استخدام الربيد االلكرتوين 

أنا شخصيا لدي تواصل مباشر معه وال أجلأ إىل :"20حيث يقول املبحوث رقم Outlookوالشبكة الداخلية 

سبوك، رمبا مع زمالء آخرين، وبني الزمالء وسائط التواصل االجتماعي وهو ليس صديق معي على فاي

Outlookنستخدم خاصة فايسبوك من بني وسائط التواصل االجتماعي ولكن داخل املؤسسة نتواصل عرب 

ويقول " وشبكتنا الداخلية اليت متكنين من أن أبعث رسائلي إىل رئيس التحرير، رئيس القسم أو إىل زميل

وحسب ما ورد يف إجابة " لتفاعل يكون عادة عرب الربيد اإللكرتوينالفايسبوك شخصي وا:"21املبحوث رقم 

23وهنا يقول املبحوث رقم" ير قد يتفاعل مع الصحفيني األكثر خربةرئيس التحر :"فإن 17املبحوث رقم 

التفاعل يكون عن طريق الربيد االلكرتوين، فايسبوك، :")"اخلرب"سنوات يف جريدة 9خربة صحفية، سنة 22(
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، تكليفات وتستثمر يف توجيه تعليمات خاصة بالعملSkypeوسكايب Viberاالتصال مثل فايربوسائل 

عالقة مهنية حنن ال ندردش مع بعض وتقريبا لنا نفس السن والفكرة هي التبليغ إطارحول موضوع معني يف 

"بالتكليفات بعد اخلروج من املؤسسة وانتهاء الدوام

برئيس التحرير تأخذ طابعا " اخلرب"من خالل إجابات املبحوثني نالحظ أن العالقة املهنية اليت تربط صحفيي 

رمسيا حيث يكون التفاعل بينهما من خالل االتصال الشخصي داخل مكان العمل أو من خالل تبادل 

ا املستخدمة للتفاعل بني وهي الوسائل ذاOutlookالرسائل عرب الربيد االلكرتوين أو الشبكة الداخلية 

حيث أن فاسبوك عادة ما يستخدم خارج املؤسسة كوسيلة للتواصل ،الصحفيني داخل املؤسسة بشكل أساس

ويتفاعل رئيس التحرير باستخدام وسائل خمتلفة للتواصل االجتماعي وأدوات تفاعلية أخرى  بني الصحفيني، 

مون إىل نفس جيله ويقرتبون منه يف السن ويكون اهلدف ينتكفايسبوك، سكايب، وفايرب مع الصحفيني الذين 

من هذا االستخدام مهنيا يتعلق بالبقاء على اتصال مع الصحفي، ويبدو من هنا أن هناك عملية انتقاء 

يقوم ا رئيس التحرير  وتلمح إجابة للصحفيني الذين يتفاعل معهم عرب وسائط التواصل االجتماعيشخصية 

فرضية أن ذلك يتعلق بتجنب االستخدام الشخصي هلذه املواقع يف عملية التفاعل إىل 23املبحوث رقم 

حيث قد تؤثر عالقة الصداقة بني الصحفي ورئيس التحرير على العالقة املهنية وعلى وظيفة رئيس التحرير 

. بشكل أساس

:الرقابة على مواقع التواصل االجتماعي-4

،فايسبوك موقع شخصي ولكن ميكن أن تتسرب معلومات:" 1)التحريرنائب رئيس (12املبحوث رقم يقول 

وإذا كان الصحفي قد قام بكارثة خارج إطار الصحافة نسمع عنه وتكون النظرة سلبية إليه ولكن ال ميكننا 

"معاقبته
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هُ لُ مِ حتَُّ ال إن كانتاحلياة الشخصية للصحفي تؤثر على مكانته داخل املؤسسة و هذه اإلجابة فإن لمن خال

حيث يكون التأثري السليب ملوقع التواصل االجتماعي فايسبوك متعلقا بسمعة الصحفي كفرد عقوبة مهنية

وكصحفي داخل املؤسسة وهذه احلالة ال تستدعي رقابة مهنية حول ما يُنشر حول الصحفي يف مواقع التواصل 

. اإلجتماعي

أن فايسبوك ومواقع التواصل اال"اخلرب"ويعترب صحفيو 

مع أن الشخص  : "21يشاءونما 

وقد قرأها إعالميونكان ينتمي للمؤسسة ونشر شيئا ضدها واملفروض أنه كعضو يف املؤسسة ال ينشر ذلك

وكان من املمكن أن تؤثر على الصحيفة ولكن مل توجه إليه أي مالحظات عكس ما كنا ننتظره وقد استغرب 

بالفعل هناك حرية يف مؤسسة اخلرب وقد تدهش : "17ويقول املبحوث رقم"الصحفيون ورمبا حىت املعين ذلك

وز احلدود كثريا فقد يتلقى 

رسالة من املدير يطلب منه التخفيف من حدة كتاباته ألن صفحته مقروءة، ولكن تبقى األمور شخصية 

نسبها إىل اخلرب أبوك صفحة شخصية أحتمل مسؤوليتها أنا وال سفاي: "23ويقول املبحوث رقم " عموما

وين فأقوم بنشرها على فايسبوك وأشري إىل أن هذه املادة وأحيانا أكتب مادة ال تنشرها اجلريدة واملوقع االلكرت 

"أحتكم فيه أنااألقل عندي فضائي اخلاص للنشرعي علىو موضعَ نِ فإذا مُ ، منعت من النشر يف الصحيفة

نشر فيها املقاالت اليت ال تنشر يف اجلريدة فمقص الرقيب أكانت يل مدونة خاصة : "16ويقول املبحوث رقم 

"الصحفياآلن هو يف يد

عترب كل ما ينشر على صفحات حيث يُ " اخلرب"مؤسسة آرائهم حىت تلك اليت قد تنتقد بداءإلاالجتماعي 

يف حاالت نادرة وهي تتعلق مبالحظات قد فايسبوك أمرا شخصيا ال خيضع لرقابة اإلدارة أو رئاسة التحرير إال
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ام الشخصية بشعبية واسعة جهها املسؤولون إىل الصحفيني الذينيو  فح حيث يكون تأثري اآلراء اليت حتظى ص

ٍبَح فيها أن يُ احلاالت اليت ميكنبالغا و فيها تنتقد املؤسسة  ويف  ملزما للمؤسسة موقف الصحفي الشخصي ْص

والذي قد يؤثر يف املؤسسة لدى القارئ وتصوراته عن طريقة عملها مسعةؤثر على كلتا احلالتني فإن ذلك ي

.غلب احلاالت سلبا على صورة املؤسسةأ

ساعدت على التخلص قد االجتماعي لتواصل لمن مدونات ومواقع 2.0أن أدوات الويب ويعترب الصحفيون

املؤسسة املرتبطة بالتعديل واحلذف يف تفاعل من الرقابة املفروضة من قبل رئاسة التحرير إذ تغيب وساطة 

وأن املعلومات اليت ينشرها نظرا العتبار مواقع التواصل كفايسبوك فضاء شخصيا للتفاعل الصحفي مع قرائه

هناك فرقا بني الرأي الشخصي واملقال اخلربي فإذا  أننسب إىل املؤسسة إال نسب إليهم وال تُ الصحفيون عربه تُ 

من التساؤالت حول مصداقية املعلومة، وطريقة صياغتها قبل أن في املواطن تطرح العديدكانت ظاهرة الصح

ال ُتطرح حوله هذه تقدم إىل اجلمهور وارتباط الرأي فيها باخلرب فإن املقال الذي ينشره الصحفي احملرتف 

2.0توفرها منصات الويب املسائل وتصبح النقطة املشرتكة الوحيدة هي غياب الرقابة واحلرية يف التعبري اليت 

ال ميكن أن تكون هناك دميوقراطية دون إذضمن دمقرطة املعلومة أي وصوهلا إىل املواطنتاليتالتفاعلية 

دون وسائل إعالم ميكن صناعة املواطن إن صح التعبرياألحداث والمواطنني على اطالع جيد مبجريات

صالثاين نظرية املراقبة االجتماعية والذاتية داخل غرة األخبارالرابع املبحث الفصل اإلطار النظريأنظر(نوعية

ويف حالة الصحفي املتفاعل الكرتونيا فإن املعلومة املقدمة ذات نوعية وتعرب عن حقيقة خربية وبالتايل )136

وهنا ،فإن غياب الوساطة التحريرية والوصاية على ما يكتبه الصحفي يعزز البعد الدميوقراطي ملمارسة اإلعالم

باحرتام  ب متعلق بالرقابة وآخر متعلق باملراقبة حيث يرتبط األولنالوساطة تتضمن جانبني جاأنميكن اعتبار 

.مرجعية السياسة التحريرية للمؤسسة ويتعلق الثاين مبراقبة مدى احرتام الصحفي ألخالقيات املمارسة املهنية
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إذا مل يكن هناك إجبار على االستجابة خلط اجلريدة فيما يكتبه الصحفيون :"أنه22ويرى املبحوث رقم 

يكون منسجما مع نفسه فال يكتب يف فايسبوك شيئا خمالفا ملا كتبه أنخارج املؤسسة إال أن الصحفي ينبغي 

" دى الناسيف اجلريدة فأكيد أن ذلك يؤثر على مصداقية الصحفي وجيعله حمل تساؤل ل

إن هذه اإلجابة تظهر أن ما يكتبه الصحفي على صفحته اخلاصة يف مواقع التواصل االجتماعي مرتبط مبا 

نشر باسم الصحفي إعالميا يكتبه إعالميا يف الصحيفة أو املوقع االلكرتوين، وعليه فإن االختالفات بني ما يُ 

نعكس على مصداقية الصحفي تعي ميكن أن وما خيتار الصحفي أن ينشره عرب وسائط التواصل االجتما

ومستقبله اإلعالمي وهذا يعتمد يف نظرنا على مدى اعتماد اجلمهور على مواقع التواصل كمصدر للمعلومة 

يكون الصحفي غري تعديل واحلذف الذي يطال اخلرب و كالاملعلومة الصحفية  إنتاجومدى معرفته بطبيعة 

ما يكتبه والعزوف عن قراءةفإما التشكيك يف مصداقية الصحفيالنتيجة هنا سلبية حتمياو ،مسؤول عنه

. إعالميا، وإما التشكيك يف مصداقية املؤسسة 

:الوساطة عبر مواقع التواصل االجتماعي-5

التحرير يف التفاعل بني الصحفي واجلمهور على يتفق كل املبحوثني على أنه ال توجد مشاركة من قبل رئيس 

مواقع التواصل االجتماعي حيث يكون التفاعل مع الصحفيني بشكل شخصي مواجهي مباشر وجييب كل 

عن السؤال هل يشارك رئيس التحرير يف التفاعل بينكم وبني اجلمهور إجابة ر و باشيغيب التفاعل االلكرتوين امل

أن يتفاعل عرب مواقع التواصل االجتماعي فهذا :" 19يقول املبحوث رقم؟على وسائط التواصل االجتماعي

ويضيف املبحوث" حوهلا أصداءلكنه عادة ما يعرض هذه املسائل على الصحفيني بعد أن تصله غري ممكن

مل نصل إىل هذه املرحلة، ولكن عندما يكون املوضوع مهم ويشغل الرأي العام ويتم تداوله عرب :"22رقم 
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فايسبوك وتويرت وغريها أكيد أنه سيجذب انتباه كل الصحفيني ومن بينهم رئيس التحرير وإذا كان التفاعل 

اجيايب يكون يف صاحل الصحفي وإذا كان وبالتايل سلبا على الصحفيسليب فهذا يؤثر على رئيس التحرير

"ويزيد من ثقة رئيس التحرير به

ميكن للصحفي أن يطرح يف "1)نائب رئيس التحرير(12املبحوث رقم يقول رئيس التحريربالنسبة لنائيبو 

ول املقاالت اليت ينشرها على حسابه الشخصي يف الفايسبوك ويصعب حتعليق كاجتماع التحرير ما وصله  

ق ولكن تصلنا معلومات هي حرية شخصية بينه وبني من يعلعليها بطريقة أخرى وعلى العمومعلينا اإلطالع 

ألننا تقريبا كلنا هنا أصدقاء على الفايسبوك وميكن أيضا للزمالء أن يكونوا على اطالع على التعليقات اليت 

أا بش ات  لوم ا مع رب لن تس مالءهم فت كرة معينة حول حتامل من يف بعض األحيان ميكن للردود أن تربز فترد ز

"طرف صحفي وهنا يقوم رئيس التحرير ونوابه بالتحقيق بشكل معمق

نواب رئيس التحرير أكثر تفاعال مع الصحفيني عرب مواقع التواصل من خالل اإلجابات السابقة نالحظ أن 

تفاعلهم مع اجلمهور ويف حيث تربطهم عالقات صداقة مع الصحفيني وهو ما ميكنهم من متابعة االجتماعي

لصحفي صديقا مع نائب رئيس التحرير فإن األخري يستفيد من األصداء اليت ترد ااحلالة اليت ال يكون فيها 

املعلومة أو فضح استغالهلم ملكانتهم الصحفية للتحامل تتعلق بعمل الصحفيني ومدى موضوعيتهم يف تناول 

على أشخاص معينني، فالتفاعل عرب وسائط التواصل قد يفتح جماال للتحقيق يف عمل الصحفي، كما أن 

من خالل ما يرده من أصداء رئيس التحرير يستفيد من ما يرد يف مواقع التواصل لتقدمي مالحظات للصحفيني

د تفاعل بني رئيس التحرير والصحفيني عرب وسائط التواصل االجتماعي وال يتدخل من زمالئه حيث ال يوج

. رئيس التحرير الكرتونيا يف التفاعل احلاصل بني الصحفيني والقراء
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حسابه الشخصيو 

درجة تفاعل مستخدمي مواقع التواصل أنونالحظ أيضا من خالل اإلجابات عيالتواصل االجتمايف موقع 

االجتماعي تكون دافعا لرئيس التحرير لتقدمي مالحظات وتعليمات للصحفي تبعا لنمط التفاعل االجيايب أو 

.  السليب من طرف اجلمهور

نائب رئيس (13املبحوث رقموعن السؤال هل تستخدم مواقع التواصل االجتماعي للرتويج للمؤسسة؟ يقول 

نعم أقوم بذلك أختار يوميا موضوع أو موضوعني وأقوم مبشاركته عرب الفايسبوك أتلقى التعليقات :")2التحرير

اول أن مننح مساحة أكرب للمواضيع وأرد عليها باإلضافة إىل ذلك فنحن نقدم مادة إعالمية إىل اجلمهور وحن

"نا أن نسبح ضد التيارن

ونالحظ من خالل هذه اإلجابة أن أجندة مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي واجلمهور بشكل عام تؤثر 

نحوا حيزا وميحيث يضطر مسؤولو التحرير ألخذ اهتمامات القراء بعني االعتبار " اخلرب"على أجندة صحيفة 

واليت يتم التعرف عليها من " اخلرب"أكرب من خالل إدراج املواضيع اليت تعكس جماالت اهتمام قارئ جريدة 

. خالل التعليقات والردود الوافدة إىل الصحيفة عرب القنوات االلكرتونية بشكل أساس

نموذج الوساطة في المؤسسة الصحفية الجزائرية: المبحث الرابع 

أعتقد أن األحسن هو اهليئة اليت كانت موجودة من قبل مث :")2نائب رئيس التحرير(13حوث رقم املبيقول 

un conseil de l’ordre, unوهي جلنة أخالقيات املهنة تْ لَّ حُ  conseil de la déontologie تشارك فيه كل

املعارض وتكون هي من يضبط 

أن يكون الوسيط من 1)نائب رئيس التحرير(12املبحوث رقم ويقرتح " العمل الصحفي يف كل املؤسسات

األقرب أن يكون صحفي واحد يدافع عن مؤسسته فكل مؤسسة :"داخل املؤسسة الصحفية حيث يقول
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نا فعندما نعمل يف مؤسسة لعام أو عامني تدافع عن نفسها بعماهلا، وحنن يف جريدة اخلرب نلوم حىت أصدقائ

من كوم زمالء ويتعلق األمر باللوم على مقاالت بتوجيهات وقد يصل  ثر  أك اء  أصدق عمل معهم  ن من  بح  يص

األمر إىل حد املشاحنة ولكن دون تعد حلدود معينة والتسامح هنا بني الصديق الزميل يكون أكرب من الزميل 

"الزميل

أن التربير الذي يؤيد اقرتاح صحفي يقوم 1)نائب رئيس التحرير(12املبحوث رقم ونفهم من خالل إجابة 

مبهمة الوسيط من داخل املؤسسة نابع من تأثري العالقات الشخصية اليت تكون قد تكونت من خالل العمل 

املبحوث حني تذهب إجابةيفواليت تسهل من عملية التواصل وقبول الرأي املخالفاليومي بني الصحفيني 

إىل اعتبار أن جملس أخالقيات املهنة هو من يقوم حبل النزاعات ومراقبة )2نائب رئيس التحرير(13رقم 

أا موضوعيا يف الشكاوى اليت ترد تفصل  حيث أن الضوابط القانونية تسمح بتجاوز احلساسيات املتعلقة بش

حلول للنزاع يف سياق ما ينص عليه إجيادبالسياسات التحريرية اخلاصة بكل مؤسسة صحفية والرتكيز على 

.قانون اإلعالم

اجلزائرية يتعلق ويذهب أغلب الصحفيون إىل اعتبار أن منوذج الوساطة األكثر قابلية للتطبيق يف احلالة 

ملا أقول أنه ال أفضل :"14باستحداث منصب وسيط داخل كل مؤسسة صحفية حيث يقول املبحوث رقم

منوذج الوسطاء من خمتلف الوسائل اإلعالمية، ألن الصحفي رمبا يكون من الشروق أو النهار فأوال هو 

لة منلك مطبعتنا اخلاصة وهم يطبعون 

لدى الدولة وبالتايل عندما تنظر إىل التفاصيل تدرك أننا خمتلفون جدا، فكيف تكون هناك جلنة وسطاء 

:"...19ويقول املبحوث رقم "!جتمعنا؟

..."مليوالت إيديولوجية أو ميوالت مرتبطة بالسياسة التحريريةالتحريرية وميكن أن خيضع حل املشاكل
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إىل عنصر املنافسة الصحفية جيعل الصحفيني ال يثقون يف باإلضافةمن هنا فإن اختالف السياسة التحريرية 

منوذج جلنة من وسطاء الصحافة يشارك فيها صحفيون من خمتلف وسائل اإلعالم حيث تعترب نقاط ضعف

هذا النموذج من أبرز األسباب اليت جتعل الصحفيني يعتربون أن النموذج األول أي وسيط من داخل كل 

، وتذهب بعض اإلجابات إىل اعتبار هذا النموذج أكثر عملية حيث مؤسسة صحفية أكثر قابلية للتطبيق

ن يكون خارج املؤسسة إنه يعرف السياسة التحريرية للمؤسسة الصحفية، ممكن م:"...19يقول املبحوث رقم 

ألننا كصحفيني ننطلق من السياسة التحريرية يف انتقاء املواضيع ويف ،ال يعرف سياستها وتوجه الصحفيني

نمعاجلتها هلذا فإن الوسيط م

من " جيهل خبايا الصحيفة وهو ما قد يزيد األمر إشكاالاملواطن أكرب ممنقناعإوبالتايل تكون قدرته على 

خالل هذه اإلجابة فإن الوسيط الذي يوظف من بني الصحفيني العاملني باملؤسسة نفسها يكون أكثر قدرة 

عرفته بالسياسة التحريرية ومنط العمل على تفهم طرق عملهم وشرحها للمواطن أو الشاكي بشكل عام نظرا مل

السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا السياق يتعلق بتحيز الوسيط إىل أنسسة الصحفية، إال العام داخل املؤ 

زمالئه من الصحفيني وقد جاءت أغلب إجابات املبحوثني لتقول أن ذلك يكون مستبعدا نظرا للشروط اليت 

حوث تتوفر يف الصحفي الذي سيشغل هذا املنصب كاملسار املهين، واخلربة، والسمعة حيث يقول املب

ما أراه أقرب للتطبيق ميدانيا هو النموذج األول، كل جريدة يكون هلا صحفي له خربة، فرتة جتربة  :"20رقم

كبرية، يتمتع باحرتام الصحفيني، حىت يتسىن له أن يكون وسيطا بينهم وبني أي شكوى ترد من مواطن، 

ل النزاع وديا تكون له ويكون له اسم كبري وبارز حبيث عندما يعلم املواطن أن هذا الصحفي هو من تدخل حل

"   ىل زميلإيف آخر مساره باالحنياز امسه يسمح أن يلطخ لنقابلية لالستجابة كما أن هذا الشخص 

الصحفيني داخل بة العالقات الشخصية اليت تربطه وطبيعمن هنا فإن مكانة الصحفي االجتماعية واملهنية 

يط الصحفي، حيث تسهل السمعة االجتماعية اليت املؤسسة اإلعالمية هو ما خيوله ألن يتوىل منصب الوس
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عملية النقاش مع املواطنني واجلهات الشاكية اليت تقدم مآخذ عن املعاجلة من

،الصحفية للمعلومات

بشأن االنتقادات اليت قد تطال معاجلته الصحفية، ومن جهة أخرى فإن املكانة جتعل الصحفي يستمع لرأيه 

والسمعة االجتماعية واملهنية والتقدير الشخصي الذي حيظى به الوسيط يف هذه احلالة كصحفي مرموق جيعله 

،أو إىل مؤسستهم باالحنياز إىل زمالئههَ تَـ حذرا أثناء معاجلته للشكاوى الواردة إىل الصحيفة إذ ال يرغب أن يُـ 

يسلط رقابة تعسفية على الصحفيني تضعف من احرتامهم لقراراته وبالتايل من فعاليته كوسيط أنه لنكما

. صحفي

حيث يقول املبحوث رقم )جلنة من وسطاء الصحافة(وهناك من الصحفيني من يفضل النموذج الثاين

أفضل النموذج الثاين لسبب بسيط ال يتعلق :"24ويقول املبحوث رقم" النموذج الثاين أكثر حيادية:"21

األمر مبؤسسة اخلرب بل يف كل اهليئات التحريرية أعتقد أن الصحفي فقد املصداقية وأصبح هناك حسابات 

من اجلانب املهين وليس ع مسؤوليه وفقد شرعيته ومصداقيتهشخصية، الصحفي أصبح فاسدا وميارس احملاباة م

لق يئة حترير ثانية ولن تقوم سوأشخاص من داخل املؤسسة وكأن األمر . ل ثقةفهو مل يعد حمالتحريري تع ي

أن يشرتي الصحفي أو ميارس أي شيء جيعله يراعي ما يريده املسؤول وعليه بإمكانهبدور احرتايف واملدير 

"عندما تكون هيئة خارجية من أشخاص ذوي خربة قد تنجح العملية 

اتمع للصحفيمن خالل هذه اإلجابة يبدو و  نظرة  أن  تغيب فيها عالقة الثقة بني املواطن والصحفي اضحا 

بوظيفتهم خدمة ألطراف معينة ضد حيث تتعلق 

تقوم ذا الدور أيضا وأن الصحفي من خالل العال ية  لصحف ملؤسسة ا ا أن  أخرى و اف  ربطه قة املهنية اليت تأطر

فهو جيسد أفكارها اليت تسعى خلدمة أطراف بعينها وهو ما يثري اجلدل حول مسألة مكانة باملؤسسة 

الصحفي االجتماعية واملهنية ويقول الدكتور عبد الرمحن عزي يف هذا الصدد أن املكانة املتميزة اليت كان حيتلها 
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قالة الصحفية كانوا ذوي ثقافة واسعة يف زمنهم املرسل يف تاريخ الصحافة اجلزائرية سابقا حيث أن أعالم امل

مؤسسة بريوقراطية كربى تتسم بالتقسيم االجتماعي وسيادة العالقات غري الشخصية وحتول إىلاإلعالمية

العملية اإلعالمية إىل صناعة وقد حتول املرسل الصحفي إىل خمرب عن املصدر الذي ميتلك نوعا من النفوذ يف 

: لقاب عدةسياسي، اقتصادي، فكري، روحي، فين وقد أدى ذلك إىل وصف الصحفي حاليا بأ: اتمع

1من أبواق كذا" بوق"جهة إىل جهة وحىت موظف عادي، أجري، أداة نقل املعلومات من

وبالتايل فإن وظيفة الصحفي تبعا للتحليل السابق حتولت إىل وظيفة آلية يقوم من خالهلا باختيار نقل املعلومة 

حمرتما مكانته ضمن سلسلة اإلنتاج وفق متطلبات السياسة التحريرية من مصدر النفوذ االجتماعي 

وهو ما يتعلق مبا حتدثنا عنه سابقا يف نظرية حارس البوابة لدوره كصحفيقييمٍ أو تَ لةٍ دون ُمسآءاإلعالمي 

الواقع والنقطة املتعلقة بتأثري النظام اإلعالمي على عملية حراسة البوابة حيث أن تصورات وسائل اإلعالم عن 

وهو ما ينتج التشكيك من جانب األفراد يف صحة األخبار ط إنتاجها للمعلوماتاالجتماعي تتحكم يف من

الهذهاليت تنقلها

من قبل هيئة خارجية تم معاجلتها تفرتض أن هيئة الوساطة يُ إىلوعليه فإن الردود اليت ترد النص الصحفي

ما مستقلة عن االلتزام بالسياسة التحريرية ملؤسسة بعينها ومكونة من أشخاص ذوي خربة يف جمال الصحافة

.يضمن استقاللية الوساطة عن الضغوط املهنية والتنظيمية للمؤسسات الصحفية

وساطة الصحفية أمرا صعبا فإن هناك العديد من األسباب اليت جتعل من تطبيق ال23وبالنسبة للمبحوث رقم

الفكرة تكون قابلة للتجسيد يف ظل ظروف تنظيمية وإدارية تكون مقبولة :"يف املؤسسة اجلزائرية حيث يقول

وهيكل تنظيمي وتقسيم لألركان واألقسام مث إن إداراتمن صحفنا ال تتوفر على %90لألسف الشديد 

بتصرف26-24صص ، مرجع سابق  علم االجتماع اإلعالميعبد الرمحن عزي، 1
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ال أتصور أنه سيتطوع هلذه املهمة ألن فيها ضغط الصحفي حبكم الضغط املهين واليومي الذي يعاين منه

كما أن الصحافة اجلزائرية تعيش أزمة مالية واقتصادية من غياب املبيعات وغياب ،ومطلوب فيها نتائج

تحول هذه الوظيفة إىل عمل تسويقي تاإلشهار وهذا الوضع غري مشجع على استحداث منصب وسيط وقد 

"لدعية هلا دون فائدة للمواطنيتعلق بتحسني صورة املؤسسة أو ا

من خالل هذه اإلجابة فإن املشاكل التنظيمية الداخلية اليت تعاين منها الصحافة اجلزائرية والصعوبات املالية 

املرتبطة بتدين املداخيل املرتبطة باإلشهار واملبيعات جيعل من استحداث منصب الوسيط كوظيفة عبئا إضافيا 

بيعة عمله املتعلقة بإعادة النظر يف جودة العمل اإلعالمي الذي يقدمه الصحفي تتحمله املؤسسة كما أن ط

واملؤسسة اإلعالمية يف ظل هذه الظروف يزيد من التأثري السليب على وضع املؤسسة الصحفية اجلزائرية غري 

للرأي العام الصحفي ومن مثة فإن السياق ال يساعد على استحداث وظيفة تتخذ كمعيار إبراز اخلطأ،املستقر

يف ظل الظروف احلالية فإن هذه الوظيفة قد تستغل بشكل سريع حنو الدعاية للمؤسسة وملنهجيتها و ومناقشته،

يف العمل الصحفي وهو ما ال حيقق الفائدة الدميوقراطية اليت يرجوها املواطن من وظيفة الوساطة 

:خالصة

تويل أمهية خاصة للشكاوى اليت ترد يف شكل " اليوميالشروق "على غرار " اخلرب"نستنتج مما سبق أن مؤسسة 

يف أن تكون يف االستماع " اخلرب"توضيح أو رد بشكل رمسي وقانوين، وجند أن هناك حرصا أكرب من مؤسسة 

وقد يتم إثرها حتديد موعد بني " اخلرب"لقرائها، فالشكاوى اليت ترد عن طريق املكاملات اهلاتفية تستقبلها 

عناية خاصة بالردود اليت ترد من طرف مصادرها، فحىت " اخلرب"للنظر يف تظلمه، كما تويل الصحفي والقارئ

.قد تنشر توضيحا للمحافظة على عالقتها مع مصدر املعلومة" اخلرب"يف حالة عدم التأسيس فإن 
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كمتابعة للحدث نشر مقال جديد" اخلرب"وتتعلق خمرجات الوساطة بنشر الرد والتوضيح، كما ميكن أن تقرتح 

يصحح األخطاء من خالل اعتبار املعلومات الصحيحة مستجدات مت التوصل اليها يف سياق التقصي عن 

وتتم معاجلة الشكاوى يف العادة بشكل سري بني الصحفي ورئاسة التحرير، أما يف حالة نشر التوضيح . اخلرب

على ميثاقها اخلاص " اخلرب"وحتوز ،اخلطأ

الصحفية ويوقع الصحفيون على هذا امليثاق مع عقد العمل حيث يشكل ذلك ميثاقا ألخالقيات املهنة 

.بني الصحفي واملؤسسة بعدم جتاوز بعض املعايري أثناء التغطية الصحفية لألحداثأخالقيا

يعتربون أن رئيس التحرير ينحاز يف اغلب األحيان " اخلرب"فإن صحفيي " الشروق اليومي"وعلى غرار مؤسسة 

للقارئ مراعاة ملصلحة املؤسسة ومصداقيتها وجتنبًا أيضا للمتابعات القضائية يف حاالت الشكاوى املؤسسة، 

ام تعزز من أن شك" اخلرب"يعترب صحفيو " الشروق اليومي"وعلى النقيض من مؤسسة  اد تق اء وان لقر وى ا ا

أي الشكاوى –

العمل عنAutosatisfactionتسهم يف بعض األحيان يف حتقيق اإلحساس بالرضا الذايت-واالنتقادات

.املقدم

على موقع يف ممارسة الوساطة فإن نشر التعليقات 2.0وبالنسبة حملور استخدام أدوات الويب 

elkhabar.com يعتمد على توافقها مع معايري حمددة، منها جتنب السب واالساءة لألديان واالسالم والثوابت

فاعل نشرها، وفيما خيص التالوطنية، هذا ويقوم املكلفون بالويب بتصحيح التعليقات من الناحية اللغوية قبل

عرب مواقع التواصل االجتماعي ، فإن نواب رئيس التحرير يتفاعلون مع الصحفيني ولكن هذا التفاعل يأخذ 

الداخلية وليس Outlookطابعا شخصيا وليس مهنيا ويستخدم يف الواصل املهين الربيد االلكرتوين وشبكة 

ني رئيس التحرير أو نوابه وبني الصحفيني والقراء عرب مواقع هناك مالمح ملمارسة الوساطة من خالل نقاش ب

التواصل االجتماعي أما عن االنتقادات اليت ترد عرب هذه املواقع فيتم رصدها من قبل املكلف باملوقع 
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أن أجندة صحيفة اإلجاباتااللكرتوين ومناقشتها ضمن اجتماعات التحرير اليومية، وقد ملسنا من خالل 

ر بأولويات اهتمامات القارئ يف هذا السياق وهو من أبرز جتليات مالمح الوساطة على مستوى تتأث"اخلرب"

.االعتماد الويب

بالنسبة للنموذج املقرتح للوساطة من قبل املستجوبني فيتعلق باستحداث منصب وسيط داخلي يف كل مؤسسة 

و ما يعين عدم االتفاق على تأسيس صحفية جزائرية، نظرا ألن لكل مؤسسة سياستها التحريرية اخلاصة، وه

الوسيط بطرق العمل داخل -إىل تقدير مفاده أن معرفة الصحفيباإلضافةمكتب أو جلنة تتوىل هذه املهمة 

.املؤسسة جتعله أكثر قدرة على إقناع الصحفي واألخري أكثر قابلية لالستجابة إىل قراراته
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اآلليات التي يُمارس من خاللها رئيس التحرير وظيفة الوسيط: المبحث األول

مارسة الوساطة على األداء الصحفيأثر م:المبحث الثاني

في ممارسة الوساطة2.0استخدام الويب :المبحث الثالث

نموذج الوساطة في المؤسسة الصحفية الجزائرية:المبحث الرابع

خالصة
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:تمهيد

Elنتطرق يف هذا الفصل إىل ممارسات الوساطة يف مؤسسة  Watan وطرق حل النزاع واالستفادة ،

بعض املالمح املتعلقة بعالقة ذلك مع إبرازمن شكاوى

واملمارسات اليت جندها من خالل التفاعل عرب مواقع التواصل elwatan.comخصائص املوقع االلكرتوين

االجتماعي، وطبعا سنعرض ما تقدم من خالل مباحث أربع متثل حماور الدراسة املرتبطة بآليات ممارسة 

بالوساطة ومنوذج الوساطة املقرتح للتطبيق يف 2.0، عالقة الويب الوساطة، أثرها على األداء الصحفي

Elوسنحاول احلديث حول هذه النقاط من وجهة نظر صحفيي . املؤسسة الصحفية اجلزائرية Watan

مع إجراؤمهاومسؤويل حتريرها، حيث سيتضمن هذا الفصل حتليال للمقابالت اخلاصة بالصحفيني وملقابلتني مت 

Elيفة رئيس حترير صح Watanونائب رئيس التحرير املكلف بالويب.

اآلليات التي يُمارس من خاللها رئيس التحرير وظيفة الوسيط: المبحث األول

:)مواضيع الشكاوى(نوع األخطاء المرتكبة-1

أول االنتقادات تتعلق بالناس الذين يقدمون ":)نائب رئيس التحرير املكلف بالويب(26املبحوث رقميقول 

تدقيقا يف املعلومة حيث يوضحون أن الصحفي قد قام بعمله ولكنه أخطأ يف بعض التفاصيل، ثانياً هناك من 

حيث يكون مصدر هذه الردود عادة un complément d’informationالناس من يقدم تتمة للخرب 

وقد حدث أن تلقيت ،األشخاص الذين متسهم القضيةأورفة به أشخاص هلم خربة يف ميدان معني وهلم مع

من خالهلا حقائق جديدة حيث كان من طرف شخص عرب فايسبوك رسائل ووثائق يف شكل ملف يثبت

"هذا الشخص على عالقة بطرف يف قضية كتب حوهلا أحد مراسلينا
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ن و طرف األشخاص الذين يعترب منالشكاوىإيداعهناك أيضا :")رئيس التحرير(25املبحوث رقمويقول 

إجراميا قد فعندما نكتب يف الصحيفة أن حريقا ما كان مصدره،طلبات التوضيح،

"ن ذلك غري صحيح حيث أنه ال يوجد دليل يثبت هذه القصةأتبعث لنا املؤسسة توضيحا ب

املرتبطة بإدراج معلومات غري باهلفواتتتعلقومن خالل هذه اإلجابات فإن األخطاء اليت يرتكبها الصحفيون 

دقيقة وقد تتضمن أخطاء يف منت اخلرب، أو حترير اخلرب ناقصا من بعض املعلومات، باإلضافة إىل اخلطأ املتعلق 

يف شكل ردود توضيح يقدمها أطراف تكونخلطأااليت ترد املؤسسة حول هذاوغالبا فإن الشكاوى بالقذف 

عندما ما وقد ترد بعض املالحظات من طرف خرباء يف جمال ختصص ،هلم صلة مباشرة بالقضية موضوع اخلرب

وعموما فإن ،أمهلها الصحفي أو ال يعرفها ومل تظهر يف مقالهقد إىل تفاصيل يكون يتعلق األمر بالتنويه

Elاء الصحفية اليت تكون موضوع توضيح يرد إىل مؤسسة اإلجابات السابقة تشري إىل أن األخط Watan

ك اليت تلأماتتضمن معلومات غري صحيحة، يثحباليت تشكل قذفا للشخص املادة الصحفية  تتعلق ب

إرساهلاوقد يتم أو تتضمن معلومات غري دقيقة فرتد حوهلا مالحظات وانتقاداتتنقصها بعض املعلومات

.الكرتونيا

:االهتمام بشكاوى القراءمعايير-2

شيء ما ينال يعتمد األمر علي عندما يصل:")نائب رئيس التحرير املكلف بالويب(26املبحوث رقميقول 

"أبلغ بهأو رئيس التحريرأوعلق بالقسم السياسي توأالحظ أنه ي

ميثل حقا ألنه األخبار ننشرهدقيق أو توضيح حول عندما يردنا ت:")رئيس التحرير(25املبحوث رقمويقول 

التصحيحات والردود اليت فيها طبعا ال ننشر ،على حق وأن الصحفي قد أخطأونتأكد فقط من أن صاحبه

"سب أو جتريح للصحفي
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ومتثل رئاسة التحرير حات والردود هي اليت تكون حمل اهتمام من قبل يالتوضالسابقة فإن اإلجابةمن خالل 

على املؤسسات 12/05القانوين الذي تفرضه مواد قانون اإلعالم والسبب يعود إىل اإللزامأولوية بالنسبة هلا

ناقش فحوى املادة اإلعالمية املقدمة تُ اليت و ليهاإبضرورة نشر التوضيحات والردود اليت ترد واملرتبطالصحفية 

طن أو للقارئ واملوا" حقا"حيث تعترب هذه الردود وحسب إجابة رئيس التحرير ،من قبل مؤسسات اإلعالم

رئيس دور ، وعلى صعيد التفاعل االلكرتوين فإن املؤسسة الصحفيةاجلهة الشاكية بشكل عام البد أن تضمنه

ليه يقتصر على مجع خمتلف االنتقادات والشكاوى الواردة إEl Watanالتحرير املكلف بالويب يف مؤسسة 

من يتحمل مسؤولية البث فيها حيث إىل من تتعلق به هذه الشكاوى والردود بشكل خاص و وتوجيهها إىل 

، هذا األخري يتوىل مسؤولية النظر يف شكل التوضيح أو الرد ويقرر نشره من ترسل غالبا إىل رئيس التحرير

يحات والردود اليت حتوي سبا أو جترحيا والعرف الصحفي إذ ال تنشر التوضقانون اإلعالم يقتضيهعدمه تبعا ملا 

.للصحفي صاحب املقال حمل الشكوى

:قنوات االتصال المخصصة الستقبال شكاوى ومالحظات القراء-3

يف فرتة سابقة كنا نعتمد على الفاكس خاصة بالنسبة للوثائق الرمسية :")رئيس التحرير(25املبحوث رقميقول 

عندما يتصل شخص نناقشه وحناول ، حىت اآلن نستعمل اهلاتفاخلتمحيث ترسل إدارة ما توضيحا حيمل 

، أما إىل املؤسسةونَ مُ دُ قْ وهناك أشخاص يَـ ونتأكد فقط من هوية املرسل الربيد االلكرتوينأيضاإقناعه، وهناك 

الـتأكد فيها كن ميال ن اعتبارها قنوات موثوقة فهي حديثة ومن جهة أخرى ماقع التواصل االجتماعي فال يكمو 

"  هوية املرسل إن كانت حقيقيةمن

فتح بعض األحيان صفحة الفايسبوك اخلاصة بأ:")نائب رئيس التحرير املكلف بالويب(26املبحوث رقم

El Watan

"يتأقلمون تدر ليا اهلاتف  والناس حا
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اتصالكقنوات El Watanمن خالل اإلجابتني السابقتني يتبني أن القنوات الرمسية املعتمدة من قبل مؤسسة

الفاكس والربيد 

لكن ظهر موقعها االلكرتوين أرقامه، و تتعامل عرب الفاكس حيث يُ El Watanوال تزال مؤسسة االلكرتوين

قد تقلص نسبة إىل الربيد االلكرتوين،يبدو من خالل إجابة رئيس التحرير أن االعتماد على هذه الوسيلة

توضيح من خالل الشاكي بسحب الشكوى بإقناعويستعمل اهلاتف لالتصال الشخصي وللوساطة املتعلقة 

، من جانب آخر يقول رئيس التحرير El Watanومناقشة فحوى املقال الذي نشرته طريقة العمل الصحفي 

ميكن التأكد كقنوات رمسية لتلقي الشكاوى حيث الأن وسائل التواصل االجتماعي ال ميكن االعتماد عليها

، وتشري هنا إجابة رئيس حترير الويب إىل أن األفراد قد ن أن تكون منتحلةواليت ميكمن هوية مصدر الشكوى

رتوين، فمن السهل االتصال اعي يف عملية التواصل االلكتبنوا فايسبوك كأحد مواقع التواصل االجتم

الرمسية إىل صفحتهاإرسالهد املستخدم يما ير وإرسال

ل أنه يتلقى يوميا العديد من الرسائل والشكاوى قو ويقدم رئيس حترير الويب يف إجابته مثاال عن ذلك حينما ي

حيث يقدم مالحظته حول أن األفراد الرمسية على فايسبوك El Watanاليت ترده من قبل القراء عرب صفحة 

أكثر سهولة من حيث االستخدام وتشبع 

وهنا فإن نوعا من ثقافة التعامل مع وسائط االجتماعي يربز من خالل هذا ،هاياحلاجات التواصلية ملستخدم

النمط من االستخدام ويف ظل اعتبار أن هذه املواقع غري رمسية وال ينبغي االهتمام مبا يصل عربها من نقد 

قد حتتفظ لنفسها مبسافة مع قرائها من مستخدمي El Watanإن مؤسسة فوشكاوى حول احملتوى الصحفي 

.مواقع التواصل االجتماعي
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:مخرجات المالحظات والشكاوى-4

عندما تكون هناك شكوى هي رد أو تصحيح وهو حق يضمنه :")رئيس التحرير(25املبحوث رقميقول 

بعمله على أكمل وجه وحينما يكون حبوزتنا التسجيل ا إذا كان الصحفي قد قام ممالقانون، حنن نتأكد 

وقد حدث ملا مرة مع علي هارون حيث قدم تصرحيا مفاده أن آيت أمحد قد رفض ال ننشر التوضيحالصويت

1991الرئاسة سنة 

تبني أنه ميلك التسجيل ،من السفر بعد أيامكاتب املوضوع ة الصحفيواستعجلنا نشر التوضيح وبعد عود

من و ، وبالتايل حلت املسألة تقنياالصويت الذي يثبت صحة ما كتبه لذا أدرجنا التسجيل على املوقع االلكرتوين 

وحتل املسائل غالبا بني رئيس التحرير أو رئيس إداريةجانب اإلدارة الشكاوى نادرة إىل حد أنه ال توجد تقارير 

"القسم والصحفي

،ن معناو هناك من بني الصحفيني  املتعاون:")نائب رئيس التحرير املكلف بالويب(26املبحوث رقمويقول

ا ذا الشأن وأنا دوري ،ولكنهم يقدمون خدمات ألشخاص معينني ويتحاملون على آخرين والناس لونن اس ير

مثال يف حالة عندما ال يكون األمر خطريا وتصل شكوى ،املدير أو املسؤول املباشر عن الصحفيغَ لٍّ بَـ هو أن أُ 

الشيء ،يعمل يف خنشلة أو سيدي بلعباس أبلغها إىل املسؤول عن مكتبنا يف الغرب بوهرانبشأن صحفي

تابعة يتحمل  متلزم األمر نفسه يف الشرق مع مكتب قسنطينة وغريها وهو يعاجل املوضوع مع الصحفي وإذا اس

"مسؤوليتهلٌ كُ 

األفضلية اليت توفرها االنرتنيت أنه باإلمكان :")نائب رئيس التحرير املكلف بالويب(26املبحوث رقمويضيف 

بأرشفتها فلن جندها Googleوحىت إن قام تصحيح اخلطأ، ميكن تصحيح أي معلومة مغلوطة أو حذفها متاما 

"يف موقع الصحيفة
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تتعلق مبا تنشره El Watanخمرجات الشكاوى اليت ترد إىل مؤسسة يتبني من خالل اإلجابات السابقة أن 

وقبل الوصول إىل هذه النقطة وبعد وصول الصحيفة ورقيا أو إلكرتونيا كتوضيح ميثل حقا للجهة الشاكية 

طبعا يف حال امتالك و ،نقاش بني رئيس التحرير والصحفي حول حمتواهاهناك الشكوى مباشرة يكون 

فإن التوضيح ال ينشر، ويقدم رئيس ما جاء ضمن مقاله الصحفي للدليل أو التسجيل الصويت الذي يؤكد 

الذي كان ميلك تسجيال صوتيا يها التوضيح دون استفسار الصحفي فرَ شِ التحرير يف إجابته مثاال عن حالة نُ 

التسجيل الصويت يف املوقع إدراجمت ىل ذلك رئيس التحرير فقد إا أشار ميثبت ما قام بتحريره وهنا وك

ومن هنا نستنتج أن اخلصائص اليت تتيحها ،وبذلك مت إنصاف الصحفيEl Watan.comااللكرتوين 

َ خمتلف صيغ امللفات مكتوبة، صوتية أو مسعية بصرية إدراجالصحافة االلكرتونية ومنها  املؤسسة من نُ كِّ ُمت

ومنه تربئة ذمته أمام اجلمهور العام فالصحيفة إدراج خمتلف امللفات اليت متثل دليال على ما حيرره الصحفي 

االختياريكون جمال و الصفحة، مندودةويف مساحة حمالورقية ال ميكن من خالهلا سوى نشر صور الوثائق 

يل ومنها التسجاليت تدعم مقاالت الصحفيني،ثباتات لنشر كل أنواع اإلواسعا على صعيد احلامل االلكرتوين 

-دُ عَ الصويت الذي يُـ 

، وإذا كان هذا األسلوب قد األسلوب األكثر استخداما - الدراسة

املاضي على استخدام التسجيل ألجل محاية الصحفي من تبعات املتابعات القضائية اليت قد تطاله اقتصر يف 

بات يوضح إىل جانب املادة الصحفية كإثمَ دَ قَ بتهمة تزييف احلقائق فقد أصبح من املمكن بفضل الويب أن يُـ 

يس فقط من املسؤولية القانونية لالصحفيليتحرر بالتايل،يعرضها املقالاملعلومة اليت مصداقية ئ مدى للقار 

من خالل إثبات أنه يراعي املعايري األخالقية يف املعلومات اليت للجمهوربل من ضغط املسؤولية االجتماعية 

.يقدمها للقارئ وللمجتمع
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وبالنسبة لرئيس حترير الويب وكما جاء يف حتليل سابق فإن دوره يتعلق جبمع خمتلف الشكاوى اليت قد ترده 

إىل مسؤويل التحرير أو مدير املؤسسة ملعاجلتها مع الصحفيني، والشيء نفسه حيدث مع اوإرساهلإلكرتونيا

مكاتب الصحيفة اجلهوية حيث يراسل رئيس حترير الويب رؤساء هذه املكاتب بشأن الشكاوى اليت ترد إىل 

الوسيط حلل النزاع أو م بدور املؤسسة خبصوص عمل املراسلني وتكون من مسؤولية رئيس املكتب هنا القيا

والبد من التنويه أن مسؤولية رؤساء املكاتب تبقى حمدودة ففي حال األخطاء ،ميف حقهإداريةإجراءات اختاذ

التحامل على أشخاص أواجلسيمة كاستخدام الصحفي لوظيفته لتقدمي خدمات مشبوهة ألشخاص معينني 

. El Watanمؤسسة آخرين فإن ذلك يفصل فيه رئيس التحرير أو مدير 

فإن األخري حسب ما جاء يف إجابة رئيس حترير الويب يسمح El Watan.comاملوقع االلكرتوين وبالعودة إىل 

،اليت تشكل خطأحذف املعلومة هبتصحيح املعلومة، وإعادة نشرها بشكل خمتلف، كما ميكن أيضا من خالل

جتاوزا االستخدام يشكل من متاحة اعتبارا خلصائص الويب إال أن هذا النمط اإلمكانيةت هذهوإذا كان

.على هذا املستوى إذ ال ينشر التصحيح الذي ينصف القارئألخالقيات الصحافة 

:أساليب الضبط المهني في ممارسة الوساطة-5

إذا كرر الصحفي اخلطأ حبيث كلما يكتب تردنا شكاوى نسأله عن :")رئيس التحرير(25املبحوث رقميقول 

حالته وما حيدث له، نطالبه بالرتكيز والصرامة ويف احلاالت الفادحة نطبق القانون الداخلي الذي حيدد درجة 

"وقد ينال الصحفي توبيخ ولكن إىل اآلن مل حيدث معنا ذلك،اخلطأ كبري أو ال

اللجوء إىل تطبيق القانون الداخلي أن El Watanوضح رئيس حترير صحيفة خالل اإلجابة السابقة يمن

، وغالبا ما يتعلق الوضع خبطأ متكرريكون يف حالة األخطاء الفادحة واليت تتبعها عقوبة تتعلق بدرجة اخلطأ 

للصحفي يف البداية تعليمات وتوصيات بشأن األخطاء اليت يرتكبها واليت ترد يف شكل شكاوى إىل مدَ قَ وتُـ 
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Elصحيفة  Watan ُسأل عن وضعه الشخصي واألسباب اليت كما يُ طلب منه الرتكيز أكثر يف عملهحيث ي

ملهم وتصحيحها رئيس التحرير مينح فرصة لصحفييه ملراجعة طريقة عومن هنا فإن جتعله يرتكب األخطاء 

التضامن املهين من قبل ونلمس من خالل ذلك نوعا من قبل إحالتهم إىل تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة

.رئيس التحرير مع زمالئه من الصحفيني

:اإلجراءات المتخذة قبل التوجه إلى القضاء-6

أن يصل األمر إىل القضاء عادة ما نعرف أن هناك شكوى بعد :")رئيس التحرير(25املبحوث رقميقول 

فنادرا ما يتصل بنا الناس قبل التوجه حنو العدالة، قليلون يقومون بذلك وعندما يكون احلق معنا ندعوهم حنن 

"للتوجه إىل القضاء

فمن النادر حسب El Watanمن خالل هذه اإلجابة فإنه يبدو واضحا ضعف ممارسة الوساطة يف مؤسسة 

عندما يدرك شتكون بالصحيفة قبل التوجه إىل القضاء، كما أن رئيس التحرير بنفسه رئيس التحرير أن يتصل امل

ال تُ أن الشكوى

فحينما يكون أحد طريف النزاع متأكدا من ىل حل ودي إ، ونالحظ هنا غياب املبادرة حنو التوجه القضاء

لصحفي اويف هذه احلالة تغيب احللول املتعلقة بالوساطة بني القارئ و الدالئل اليت معه يلجأ مباشرة إىل القضاء 

.إال يف حاالت نادرة كما جاء يف إجابة رئيس التحرير

تكون خمطئة يف حق ن املؤسسةنه يف حال كان الصحفي من ارتكب اخلطأ أي أإما الحظنا سابقا فوك

عاجل يف الغالب حتت طائلة اإللزام القانوين أكثر وعليه فإن  املسائل تُ ،يتم نشر التوضيح أو الردهالشاكي فإن

.من كوا تتعلق مبخرجات لعملية الوساطة الصحفية
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:سرية الوساطة-7

أو يف عن السؤال هل تتم مناقشة شكاوى القراء خبصوص الصحفيني بطريقة سرية بينكم وبني الصحفي

رئيس أنا طريقتان موجودتان، الميكن أن تكون :")رئيس التحرير(25املبحوث رقم؟ جييب اجتماعات حمددة

الصحفي، أو أن الصحفي ستدعي رئيس القسم الذي يتحدث إىل أالتحرير إذا مل يتعلق األمر حبالة خاصة 

،عاجل على مستوى رئيس التحريربنفسه يتحدث إىل الشاكي وبطبيعة احلال حينما تتعلق املسألة حبالة خطرية تُ 

ولكنها تكون بيننا وال نتحدث عن فالصحفي ميكنه أن يتالعب باملعلومة وبالتايل تكون املعاجلة حسب احلالة 

"فييف االجتماعات تفاديا إلحراج الصحذلك

من خالل اإلجابة السابقة يوضح رئيس التحرير أن ممارسته للوساطة تكون بشكل سري حيافظ على 

اخلصوصية يف مناقشة املشكلة بني املشتكي والصحفي، وقد يكلف رئيس التحرير رئيس القسم حبل النزاع 

ي وهذا حسب احلالة فيأخذ األخري وضع الوسيط، كما ميكن أن يكون االتصال مباشرا بني الصحفي واملشتك

عاجل املشكل على مستوى يكون فيها اخلطأ جسيما يُ اليتاصةاخلاالت احلاليت يعرب عنها مستوى اخلطأ، ويف 

حيث يقول األخري أن الصحفي بإمكانه التالعب باملعلومة ويبدو من خالل هذه اإلجابة أن ،رئيس التحرير

حرص رئيس التحرير على معاجلة النزاعات يف حاالت حمددة يتعلق بوظيفته اخلاصة مبراقبة أهلية املقاالت 

باملعلومة ، وقد يكتسب من خالل تعامله مع هذه املشاكل خربة عن طرق تالعب بعض الصحفيني للنشر

فيسمح له ذلك بتفادي اخلطأ نفسه من خالل منع نشر املقال، فرئيس التحرير يتحمل مسؤولية مهنية إىل 

وقد El Watan.comجانب الصحفي عن املقاالت اليت تصدر يف الصحيفة ونسختها االلكرتونية على موقع 

إذ يتقاسم رئيس ، الصحفي واملشتكي يربر ذلك أيضا وجزئيا أن تتم الوساطة بشكل سري بني رئيس التحرير

مكانة رئيس التحرير بعض األحكام من فُ عِ ضْ وقد تُ ،التحرير والصحفي مسؤولية املعلومات الواردة يف املقال
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يف نظر الصحفيني

. يقول رئيس التحرير أن سرية ا

تتفق على أن )36، 33، 32، 31، 30، 28املبحوثني (وبالنسبة للصحفيني فإن أغلب اإلجابات

أنا واثق :"31الشكاوى ال تتطلب السرية يف املعاجلة بني الصحفي ورئيس التحرير حيث يقول املبحوث رقم 

من نفسي والذي خياف عادة هو الذي يتحامل على األشخاص أو يكون لديه امتيازات مع الدولة أو 

أشارك جتربيت مع :"32املبحوث رقمويقول " أو الشرطة أو غريهاDRSالعسكر أو جهاز املخابرات السابق 

" الزمالء دون أي مشكل فليس لدي ما أخفيه

شكاوى اليت ترد ومن خالل هذه اإلجابات فإن املكانة الشخصية للصحفي جتعله ال يهتم بالكشف عن ال

احلالة اليت يقع فيها الصحفي مع زمالئه تضفي نوعا من ويبدو أن مشاركة ،بشأن ما يكتبه كمادة صحفية

لشفافية على عمله وتؤكد على نزاهته حيث تكون عقدة اخلوف نابعة من معرفة سابقة باستغالل وظيفة ا

الصحافة خلدمة أشخاص أو جهات معينة واالستفادة من امتيازات خاصة أو التحامل على األشخاص حيث 

يف ممارسات أو يستغل مهنتهتكون السرية هنا محاية للصحفي الذي ال يؤدي مهامه بالشكل املطلوب 

سمح معاجلة ومناقشة الشكاوى يف االجتماعات اليومية بالكشف عن هذه تيف حني قد ،مشبوهة ال أخالقية

.األمور

يتحمل كل واحد منا املسؤولية فرديا ومجاعيا فأنا اعمل يف القسم السياسي وإذا :"33وبالنسبة للمبحوث رقم 

"ذلك مع الزمالءالطبيعي أن نشارك فإن كل القسم معين خبطأي لذلك فمن ،أخطأت أنا
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مشاركة االنتقادات جيعل منمن خالل هذه اإلجابة فإن اهليكل التنظيمي ونظام العمل داخل املؤسسة 

وذلك لالستفادة من التجارب السابقة وحتسني مسؤوليتهمن مع زمالئه والشكاوى اليت تطال الصحفي 

.أو القسممستوى األداء داخل الركن

فيه نوع :"34

كن أن خيلق عالقات غري ميمن الذاتية والنرجسية يف مواضيع كهذه ألن إخراج املوضوع من سياقه ودائرته 

ونلمس من خالل هذه اإلجابة "والصحفيطبيعية بني الزمالء لذلك أفضل شخصيا أن يبقى بني املسؤولني 

ويساهم فعل إزالة اخلصوصية عند معاجلة ،أن الشكاوى اليت ترد بشأن الصحفي تعترب شخصية وخاصة به

الشكوى يف التأثري على العالقات املهنية والشخصية بني الصحفيني ممكن على صورة الصحفي ومكانته داخل 

قى األمر شخصيا ويف إطار ضيق خاصة ما مل يتم نشر التوضيح املؤسسة حيث يفضل بعض الصحفيني أن يب

يف حني يرى "...إذا مت نشر توضيح فإن اخلصوصية تزول يف هذه احلالة:"...35حيث يقول املبحوث رقم

مناقشة الشكوى كموضوع دون حتديد هوية الصحفي واإلشارة إليه مباشرة باإلمكانأنه 27املبحوث رقم 

"ديث عن ذلك مع الصحفيني دون حتديد الشخص وذلك حىت ال يتكرر اخلطأ نفسهميكن دائما احل:"...

:وظيف وسيط إعالميت-8

بصفة عامة :")رئيس التحرير(25املبحوث رقمجييب ؟توظف مؤسستكم وسيطا إعالمياعن السؤال ملاذا ال

والصحافة مهنة ووظيفة ليست متطورة كثريا عندنا ،

مهنة ليس هلا نقابة وليس هلا جملس آداب وأخالقيات املهنة، وفيما يتعلق بأسباب ،وال تزال تبحث عن نفسها

غياب الوسيط فهناك أسباب مادية ألنه منصب والبد أن يكون شخص مسؤوال عنه ويتلقى أجره وله اخلربة 



El Watanمؤسسةفياإلعالميةالوساطةممارسة: الثالثالفصلاإلطار الميداني                 

257

إىل هذا املستوى ولكن رغم ذلك اجلهد اخلاص بشرح العملية الصحفية للناس بعدصلالالزمة ولألسف مل ن

"نقوم به 

Elوتبعا لإلجابة السابقة فإن األسباب اليت يقدمها رئيس التحرير لعدم وجود وظيفة الوسيط يف مؤسسة

Watan مل تصل إىل درجة من أن الصحافة يف اجلزائر ويف املؤسسات الصحفية اجلزائرية بشكل عام يعود إىل

ويقدم رئيس التحرير مؤشرات،التطور على مستوى التنظيم واإلدارة يسمح هلا باستحداث مثل هذا املنصب

غياب التمثيل النقايب وغياب جملس ألخالقيات مهنة الصحافة، ومبا أن ةمثلعن تراجع الصحافة اجلزائرية يف أ

البعد األخالقي يف املمارسة الصحفية من خالل دعم منصب الوسيط الصحفي يرتكز باألساس على تكريس 

آراء القراء اليت تكشف عن التجاوزات الصحفية فإن غياب جملس ألخالقيات املهنة حيدد ميثاق أخالقيات 

باإلضافة إىل مهنة الصحافة يف اجلزائر يعين غياب املعيار الذي ميكن أن يستند إليه  الوسيط يف أحكامه،

را ماديا ففي ظل غياب مربرات وظروف وجود الوسيط فإن استحداث هذا املنصب ذلك فإن هناك تربي

Elسيكلف مؤسسة  Watanوبالتايل ختتزل ،تكاليف إضافية ملهنة ال تقدم القيمة املضافة املرجوة منها

رح ممارسات الوساطة يف تدخالت رئيس التحرير املتمثلة يف حل النزاعات اليت تكون بني القارئ والصحفي وش

.سري العملية اإلعالمية للقراء املشتكني واملنتقدين

ELويرى الصحفيون حسب ما ذهبت إليه أغلب اإلجابات بأن استحداث وظيفة الوسيط يف مؤسسة 

Watan هي ضرورية ألن دور الوسيط ال يتعلق فقط :"33قد يكون اجيابياً وضرورياً حيث يقول املبحوث رقم

بإبراز مالحظات القراء ولكنه يتعلق أيضا بإعادة النظر يف العمل الصحفي، وهي جتربة البد أن حناول 

Elجتسيدها يف  Watanويقول املبحوث رقم "الفرز وجتنب التعامل مع شكاوى ال معىن هلابألا تسمح

أعتقد أن ذلك سيكون أمرا جيدا ألن رئيس التحرير قد ال يكون دائما متفرغا وهو ميكن أن يكون :" 35
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منحازا ألنه يبدي موافقته على حمتوى الصحيفة وأعتقد أن الوسيط ميكن أن يلعب دور الشخص احملايد بني 

" الصحفي واملواطن

ة وظيفة مهمة يف نسج عالقة بني مالحظات القراء والعمل الصحفي من خالل اإلجابتني يتضح أن الوساط

حيث ترتبط ،الدقة واحلياديمن خالل إعادة النظر فيه بناءا على تصنيف الشكاوى واملالحظات تبعا ملعيار 

وظيفة الوسيط باملعاجلة املوضوعية للشكاوى واملالحظات وقد ال يتحقق ذلك يف شخصية رئيس التحرير 

املادة الصحفية واملصادقة على املقاالت وحتديد إنتاجالذي يقوم

حيث تتعلق وظيفة رئاسة التحرير بالرقابة القبلية على احملتوى املنشور فيما تتعلق وظيفة ،أحقيتها للنشر

ىل تقييم إة الوساطة تتعدى تقييم دور الصحفي الوسيط بالرقابة البعدية على املادة الصحفية وبالتايل فإن وظيف

عله ينحاز إىل الصحفي ضمانا ملصداقية وظيفته كرئيس جيخري بوظيفة الوسيط قد وقيام األ،دور رئيس التحرير

.حترير

يعتمد ذلك على إرادة :"28يقول املبحوث رقم إذويعتمد استحداث وظيفة الوسيط على اإلرادة اإلدارية

الصحيفة وعلى املوارد إذ البد من ضمان أجر الوسيط هذا فضال عن وجود رئيس التحرير الذي يقوم إدارة 

ويبدو واضحا من خالل هذه اإلجابة أن جانب االهتمام اإلداري باستحداث منصب وسيط "مبهمة الوساطة

Elة واملنفعة املتوقعة منه يتحكم يف إرادة التوجه حنو استحداث هذه الوظيفة داخل مؤسس Watan، خاصة

،الصحيفة تكلفة إضافية مع العلم أن رئيس التحرير ميارس مهمة الوساطة أيضالُ مِّ حَ تُ وأن هذه الوظيفة سَ 

وإذا ما ربطنا هذه املقاربة بالتحليل السابق حول دور الوسيط ودور رئيس التحرير فإن مكانة رئاسة التحرير  

االقتصادي الوضع واإلداريالتصور إىل جانبتشكل عائقا إضافيا أمام استحداث منصب الوسيطكوظيفة

.سري املؤسسة الصحفيةالذي يتحكم يف
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إنه منصب :"31ن وظيفة الوسيط غري ضرورية حيث يقول املبحوث رقم أيرى بوهناك من الصحفيني من 

وحسب رأي "الوسيط أرى فيه تدخال يف عملناإضايف وال ضرورة لوجوده فنحن كصحفيني مستقلون ودور

هذا املنصب سيجعل من عملية الوساطة بريوقراطية أكثر من أي شيء آخر وبالتايل ال :" 30املبحوث رقم

"أجده ضرورياً 

له تأثريات سلبية على ممارسة الوساطة وعلى الصحفيني فتبعا وبالنسبة للمبحوثني فإن الوسيط منصب إضايف

فإن معاجلة املشاكل تتم بشكل مواجهي مباشر بني املشتكي والصحفي، وأن 30املبحوث رقم لوجهة نظر 

يشري املبحوث رقم و ،باملعىن السليب للمصطلحةوجود وسيط بينهما يعرقل عملية االتصال وجيعلها بريوقراطي

تلمح اإلجابة إىل أن الصحفي يتميز بكونه مستقال يف حني أن وظيفة الوسيط متثل تدخال يف عمله إذ 31

وحتمل كلمة مستقل معىن احلرية اليت متيز خاصية يف طبيعة عمل الصحفي ،من طرف ثالثلةاملساءرفض 

.وهي حرية تقيدها الوساطة

:أثر ممارسة الوساطة على األداء الصحفي: المبحث الثاني

أثر ممارسة الوساطة على رئيس التحرير: أوال

واالنتقادات والشكاوى في النقاش حول السياسة التحريريةمساهمة المالحظات -1

طبعا النقاش يكون بني رئاسة التحرير واإلدارة والصحفيني عندما :")رئيس التحرير(25املبحوث رقميقول 

فنحن جريدة تدافع عن احلريات الفردية وذلك معروف، ،تكون حاالت وحنن خنصص اجتماعات هلذا الغرض

ار ذلك والصحفيون يعرفون طبيعة السياسة التحريرية وال يتم التعديل فيها على أساس ال ينبغي دائما تكر 

"االنتقادات والشكاوى فهي ثابتة وقارة 
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املالحظات والشكاوى اليت ترد بشأن احملتوى الصحفي أنىل إالسابقة يشري رئيس التحرير اإلجابةمن خالل 

Elاإلعالمية اليت تقدمها مؤسسة املادةتساهم يف النقاش بني رئاسة التحرير، اإلدارة والصحفيني حول 

Watanإال أن هذه الردود اليت يقدمها القراء ال تسهم يف النقاش حول السياسة التحريرية بل يتم،لقرائها

Elطرق تعزيزها بناءا على ما يرد إىل صحيفة على م االهتماتركيز Watanفالسياسة ،من مالحظات

.التحريرية تظل ثابتة وقارة وال يتم التعديل فيها

: في نقد السياسة التحريرية)الوسيط(حرية رئيس التحرير-2

حيث تكون اآلراء كثرية احلرية املطلقة غري موجودة والصحافة مهنة :")رئيس التحرير(25املبحوث رقميقول 

وبالتايل ،وال ميكن ألحد أن يفرض رأيه عليك،وحنن نناقش األفكار واآلراء وال ميكنك فرض رأيك على أحد

ونبحث دائما ،االعتبارالبد من أخذ تفكريهم بعني ،يكون من الصعب جدا أن توجه الناس وفق تفكريك

صحيفة فالبد أن يكونوا مقتنعني بالسياسة التحريرية وإال 

"ال ميكن العمل

إن هذه اإلجابة اليت يقدمها رئيس التحرير تدعم الطرح السابق املتعلق بأن السياسة التحريرية ثابتة يف مؤسسة 

El Watanوقد ،حتملهائ والصحفي بالقيم اليت دائما من قبل رئيس التحرير إلقناع القار اوأن هناك سعي

السياسة التحريرية متثل حمل اقتناع  يبدو األمر بديهيا نسبة إىل وظيفة رئاسة التحرير، ولكن املالحظ هو أن 

.سبيال إىل التعديل فيها- وإن كان موجودا- ال يطرح النقاش حوهلا حبيثكامل
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: ضمن االجتماعاتانتقاداتهمو القراء إدراج شكاوى -3

ولكن بعض من هذا ،ملا تقتضي الضرورة ذلك ويكون هناك حالة:")رئيس التحرير(25املبحوث رقميقول 

يقدم رأيه وبعد ذلك جند أنفسنا نناقش منا نتكلم عن موضوع معني كل واحد ،النقاش يكون يف كل مرة

"راء

أن االنتقادات توفر بعض املعطيات عن طرق املعاجلة خاصة عند النقاش من خالل هذه اإلجابة نالحظ

يقدم الصحفيون بعدهاو ذ تقرتح زوايا خمتلفة للمعاجلةإ،معاجلة املوضوع وذلك لتجنب الشكاوىالذي يسبق

ام بشأن ردة فعل سارهم املهينوأمثلة عن التجارب اليت ميكن أن يكونوا قد تعرضوا هلا يف مآرائهم توقع و

القراء أو األشخاص الذين هلم عالقة باملوضوع وعلى أساس هذا النقاش يتم اختيار زاوية املعاجلة األنسب 

.اتأو توضيحودردالواليت قد جتنب الصحيفة املتابعة القضائية أو تلقي 

:أثر ممارسة الوساطة على الصحفيين:ثانيا

:والشكاوى مع أخالقيات المهنة اتساق اآلراء -1

تتساوى إجابات الصحفيني بني تلك اليت تعترب أن آراء اجلمهور وشكاوى املواطنني واألشخاص تساهم يف 

،جعل العمل الصحفي أخالقيًا وبني تلك اليت تقدر أن الشكاوى والردود تكون غري مؤسسة يف الغالب

فعال إن ذلك مبثابة رقيب فإدراك أن القراء متفطنون دائما ":33وبالنسبة للحالة األوىل يقول املبحوث رقم 

ويقول "لعملنا يدفعنا كصحفيني ألن نكون أكثر دقة وأن نكون أكثر حيطة قبل كتابة املقال بالتأكيد 

ا بالتقدم وتعديل األشياء لنقوم بعملنا نويسمحان ل،التوضيح وحق الرد يوضحان لنا الصورة:"31املبحوث رقم

وهو أمر اجيايب وحنن تعودنا عليه، ولكن ما له عالقة باألخالقيات يف مهنتنا هو أن أكون ،وجهعلى أحسن

"ضد جمموعة أو شخص
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أن شكاوى القراء وانتقادهم حملتوى املادة اإلعالمية ميثل بالنسبة لتصور من خالل اإلجابتني نالحظ 

يعدل على قد أيضالصحفي فا،وكتابتهاخلربنقلجعلهم أكثر دقة عند رقابة اجتماعية تساهم يف الصحفيني 

وهنا ،يري السياسة التحريرية أو وفقا الختيارات شخصيةمن حمتوى املادة الصحفية ليستجيب ملعامستواه

فالصحفي ميكن أن يعطي األفضلية من خالل الكتابة لبعض املعلومات وخيتصر أخرى أو ال يدرج بعض 

أنهج لنهات.جون لويف هذا السياق يقول ،ىل أسلوبه يف الكتابةإمة نسبة مهت

من الواضح أن أصحاب اختاذ القرار يف املستويات العليا يف جهاز التحرير الصحفي يستطيعون عن طريق 

فهم أول من . ولكن نفس الشيء يستطيعه احملررون أيضا. السلطة املمنوحة هلم أن يتحكموا يف شكل األخبار

وهم يستطيعون إمهال بعض هذه التفاصيل، . يستخلص التفاصيل واجلوانب املختلفة املتعلقة بالقصة الصحفية

1.والرتكيز على بعضها اآلخر يف القصة

، وأن اجيابيةأاالرد والتوضيح والشكاوى تعطي أفكار تسمح بتقييم العمل و وقد جاء يف اإلجابة الثانية أن 

سنة يف 20خربة له31فاملبحوث رقم ،ها وتربر هذه اإلجابة بعامل اخلربةالصحفيني قد تعودوا علي

Elالصحافة كلها يف صحيفة  Watan ومن مثة فإنه يدرك طبيعة السياسة التحريرية ويعرف املواضيع اليت ميكن

القراء و األشخاص الذين تناوهلم املوضوع، وبالتايل فإن أفعالأن تثري اجلدل وميكنه كذلك توقع ردود 

رد فعل عادي يساهم يف يقظتهم وحيسن من ،الصحفيني األكثر خربة يعتربون الشكاوى والتوضيح والرد

ال يدخل ضمن نطاق احملاسبة ذلكوأن،أدائهم املهين وجيعلهم يصححون اخلطأ وجينبهم الوقوع فيه جمددا

ن املسألة تتعلق باخلطأ وليس بتعمد الصحفي توجيه املعلومة للضغط على أشخاصرا ألظاألخالقية ن

.جهات معينة والذي يعترب خرقا ألخالقيات مهنة الصحافةأو

20ص، مرجع سابق، جلنهات.جون ل1
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امأي القراء حول مار ن نعرف أهناك رجع صدى ومن املهم :"29املبحوث رقم ام تم اه لك  به وكذ ،نكت

ن أب،كل هذا يسمح لنا بالتصحيح،حيث ينتظر القراء منا أن نكتب عنهم،قاعدة القرب املكاينأيضاوهناك 

وبالنسبة للشكاوى فالصحفي قد خيطئ فقد يثق مبصدر ويكون ،حمددةنعيد الرتكيز على مواضيع وتفاصيل

"قال آخرملبة اومنطقيا يكون فيه نشر لتوضيح أو إعادة كتحمرفوهو ما ينتج عنه مقال،ضحية تالعب

يريده القارئما من خالل اإلجابة السابقة أن مالحظات القراء تساعد الصحفيني يف التعرف علىنستشف 

معطيات حول حاجات حمددة للقارئ الذي يرغب فهذه املالحظات حتمل ،أدائهميف حتسني ذلك يساعد و 

أن تم ،)حافةقاعدة القرب املكاين يف الص(الذي تبثه صحيفته ن جيد نفسه ضمن احملتوى اإلعالميأيف  أو 

تتأثر قد El Watanونالحظ من خالل هذه اإلجابة أن أجندة صحيفة الصحيفة اليت يقرؤها مبواضيع معينة،

ام و  مالحظ اء و لقر ات ا تمام اه الكتابة الصحفية حيث يركز الصحفيون على املواضيع اليت أسلوبقد يتغريب

ستنال اهتمامه، وبالنسبة للشكاوى أا

فهي حسب املبحوث ردود عادية حول املقاالت اليت حتمل أخطاء صحفية واضحة وهذه األخطاء تكون 

مبنأى عن تالعب من طرف مصدر املعلومة إليه املبحوث ليس أشارالصحفي كما ف،نامجة عن ظروف العمل

الذي قد حياول استغالل الصحافة لتحقيق أهداف شخصية وهو ما ينجم عنه مقاالت صحفية قد تكون حمل 

يتوضيح ويف هذه احلالة يعترب نشر التوضيح أو الرد عملية عادية تضمن حق املشتكأويرد حوهلا رد أونزاع 

الصحفي خربة إضافية ما يعين يف احملصلة أن االنتقادات أو الشكاوى تعمل على ترقية األداء املهين بُ كسِ وتُ 

.  للصحفيني

من الصعب التحدث حول هذا املوضوع ألن وظيفة الوساطة :"34ل املبحوث رقموبالنسبة للحالة الثانية يقو 

بالعمل الصحفي هي اليت تدفع البعض ور واألشخاصلكن يف أغلب األحيان عدم معرفة اجلمهغري موجودة 

ىل رفع شكاوى ضد الصحفيني أو ضد املقاالت ألن الكثري من اجلزائريني يتصورون أن املقال الصحفي كقرار إ
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وهو ما ،هناك سبب آخر هو غياب شبه تام ملؤسسات الرقابة على أخالقيات املهنةو ،احملكمة يف اجتاه واحد

حيث يعتقد البعض أن من حقه أن ،ؤسساتاملىل حدوث جتاوزات من قبل الصحفيني ومن قبل إأدى 

،يستغل جريدته ليقول ما يشاء

"واملؤسسات اليت قد متسها املقاالت

بواب وال جيد من يقدم له املعلومة أو يؤكدها فطبيعي أال عندما يطرق الصحفي كل األ:" 32املبحوث رقم 

"يكون القارئ راضيا عن املقال

ىل أن شكاوى القراء ال حتسن من أداء الصحفي إيلمح 34وحسب اإلجابات السابقة فإن املبحوث رقم 

إذ يعتقد 

يف حني أن الصحفي قبل كتابة اخلرب يراعي أن يتحدث إىل كل ،أا موجودة فقط للدفاع عنه واملرافعة لقضيته

حيث تتسم وظيفة ،األطراف ويكتب قصته اخلربية بناءا على خمتلف التصرحيات والدالئل اليت ميتلكها

ويشري املبحوث نفسه 34سب املبحوث رقم الصحافة باملوضوعية واحلياد وهو ما يغيب عن تصور املواطن ح

الذي حيمله مالكوا ويرجعه إىل التصور اخلاطئ،والصحفينيإىل وجود جتاوزات من قبل املؤسسات الصحفية 

من خالل التعسف يف استخدام اإلعالم يف 

عني االعتبار أن املؤسسة الصحفية تتحمل مسؤولية اجتماعية وأخالقية دون األخذ ب،حتقيق املصلحة اخلاصة

يف النقل املوضوعي والكامل للمعلومة والذي يعد حقا من حقوق املواطن يف اإلعالم يضمنه القانون، 

وباحلديث عن القانون فإن غياب أجهزة الرقابة كسلطة الضبط وجملس أخالقيات املهنة يسمح بالتجاوزات 

ففي ظل عدم وجود آلية للرقابة الذاتية من خالل جملس أخالقيات املهنة ووظيفة الوساطة حيث ،الصحفية

سلطة ويف ظل غياب ،يهتم العاملون يف جمال الصحافة مبراقبة مستوى األداء األخالقي للممارسات الصحفية
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34عترب هنا املبحوث رقم ضبط الصحافة املكتوبة فإن الوضع مهيأ للتجاوزات األخالقية يف جمال الصحافة وي

.الصحفي ومؤسسات الرقابة على مهنة الصحافة،أن األداء الصحفي مسؤولية مشرتكة بني املواطن

هي حاالت وتتعلق :" 27وتتحدث بعض اإلجابات عن أن األمر يتعلق حباالت حيث يقول املبحوث رقم 

"على وجه اخلصوص بالصحفيني املبتدئني الذين تنقصهم اخلربة

بري تسمح للصحفي مبعاجلة بعض املواضيع، بذكر أمساء عحرية التأنيعلمون هناك أشخاص ال:"35ملبحوث ا

وبالتايل فهناك حاالت تكون فيها جرمية القذف مبالغا فيها أعتقد أنه يف حالة املواطنني تكون الشكاوى 

"الصحفيمؤسسة ولكن يف حالة السلطات الرمسية تكون يف الغالب طريقة للضغط على 

34جابة املبحوث رقم إاملبتدئني حبيث تسمح هلم بتصحيح ألخطاء واكتساب اخلربة ، كما جاء سابقا يف 

يعتقد أن بعض القراء يقدمون شكاوى غري مؤسس35فإن املبحوث رقم 

والذي خيول له نشر بعض املعلومات اليت قد ال تروق ،الصحفي قد ال يكون جتاوز احلد املتعلق حبرية الصحافة

35للمشتكي ويفرق املبحوث رقم 

ترد من قبل املؤسسات واليت تستخدمها هذه األخرية كوسيلة للضغط ليتوبني الشكاوى ا،الغالب مؤسسة

.على الصحفي واحلد من حريته

:رئيس التحرير بين الصحفي والقارئ-2

Elتذهب أغلب إجابات الصحفيني إىل أن رئيس حترير  Watan عندما يكون يف وضعية الوسيط عادة ما

من املفروض أن رئيس التحرير :" 35ينحاز إىل الصحفي منه إىل الطرف الشاكي حيث يقول املبحوث رقم 

قد قرأ ووضع إمضاءه على املقال قبل صدوره وبالتايل فهو سيكون يف مرحلة الدفاع عن نفسه وبالتايل فمن 
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حبكم التعامل الدائم يعرف رئيس التحرير:"27املبحوث رقمويقول " املفروض أن يدافع عن الصحفي

وهذا ال يعين أن الصحفي إذا كان خمطئا يعطيه احلق ولكنه يرتك جمال ،الصحفي، أخالقه، ميوالته السياسية

" الشك لصاحل الصحفي 

ية املادة من خالل اإلجابتني السابقينت فإن رئيس التحرير ينحاز غالبا إىل الصحفي ألنه يتحمل مسؤول

ونالحظ هنا أن هناك تداخال ،وموقعها االلكرتوينEl Watanالصحفية كونه وافق على أن تنشر يف صحفية 

يراقب املادة الصحفية هو الذي فاألخري ،

تلقي شكاوى خبصوص عمل قام به صحفي معني هو شكوى تتعلق ومن هنا فإن،نشرها من عدمهويقرر 

فإن ذلك يكون مربرا ألن 35وبالتايل وحسب ما جاء يف إجابة املبحوث رقم ،أيضا بعمل رئيس التحرير

حيث نلمس هنا نوعا من التضاد بني الرقابة القبلية على للصحفينيEl Watanينحاز رئيس حترير صحيفة 

احملتوى الصحفي اليت

أن 27يرى املبحوث رقم ، من جهة أخرى حيث يقوم رئيس التحرير بلعب دور الوسيطاإلعالمي نفسه

إىل مبدئيا ز العالقات الشخصية اليت تربط رئيس التحرير بالصحفي حبكم التعامل اليومي جتعل األخري ينحا

لوسيط والصحفي على ميزة ا- رئيس التحريروهذه اإلجابة حتيلنا إىل تأثري العالقات الشخصية بني ،الصحفي

.  عند ممارسة الوساطةاحلياد اليت البد أن تتوفر كشرط 

االام الذي:"33يقول املبحوث رقموهناك إجابات تعترب أن هناك حاالت خمتلفة حيث  لى  ا ع تمد هذ يع

مبعطيات كاذبة قد تضر باألشخاص فاخلطأ يف كتابة تاريخ قد حيدث ولكن إذا تعلق األمر ،يوجه للصحفي

يؤثر على صورة الصحيفة و فكلما خيطئ الصحفي فإن ذلك يكون ملزما للمؤسسة ،يكون األمر معقدا

تحرير الذي يقوم ال ميكن اجلزم جبواب دون اآلخر يف غالب األحيان رئيس ال:"34يقول املبحوث رقم و "

يف بعض األحيان يعطي للمشتكي El Watanعندنا يف ،بوظيفة الوسيط يأخذ بعني االعتبار أخالقيات املهنة
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احلق أكثر من الصحفي لكن يف غالب األحيان عندما يكون فيه ظلم على الصحفي فهو حياول محايته من 

"أي ضغوط خارجية 

فبعض اهلفوات املتعلقة حتدد الطرف الذي ينحاز إليه رئيس التحريرىل ما تقدم فإن درجة اخلطأ إواستنادا 

وبالتايل فالشكاوى اليت قد ترد 33كما أشار إىل ذلك املبحوث رقم ،حتدثأنبأخطاء يف الكتابة طبيعي 

ختيار إنصاف الصحفي أوا

هناك تلميح الحنياز رئيس التحرير إىل الصحفي يف مثل هذه احلالة اعتبارا ألن اخلطأ هنا يتعلق و ،تكياملش

وال تشكل ضررا بالنسبة للمشتكي، ويف احلاالت اليت تكون فيها املشكلة معقدة كأن يرتتب 

فإننا نلمس من خالل إجابة El Watanعن اخلطأ ضرر باألشخاص الذين يقدمون شكاواهم إىل مؤسسة 

با على صورة صحيفة لنظرا ألن اخلطأ الصحفي يؤثر سأن رئيس التحرير سينصف املشتكي 33املبحوث رقم 

El Watan، أن رئيس التحرير قد يدافع عن املشتكي أكثر من 34وهنا جاء يف إجابة املبحوث رقم

التحرير مييل يف الغالب حنو دعم الصحفي حني ىل أن رئيس إولكنه يشري ،الصحفي يف مثل هذه احلاالت

.تستغل الشكاوى كأسلوب للضغط عليه

أا متعلقة بأخالقيات املهنة بدو  ملؤسسة في ا لصورة  نسبة  حيث يكون حتيز املسؤولني أو رئيس التحرير إىل ،وبال

ذا الصدد يقول املبحوث ويف ه،اجلهة الشاكية أو القارئ مؤشرا على االلتزام األخالقي محاية لصورة املؤسسة

يتم ،عندما يشتكي الناس فإن ردة الفعل من قبل طاقم املدير هي احملافظة على صورة الصحيفة:"30رقم

حيث يقال بأن الصحيفة قد أخطأت وبالتايل يكون ،االستماع للصحفي طبعا ولكن هناك صورة املؤسسة

حفي تتعلق أساسا باحملافظة على مسعة ومن هنا فإن عملية التحكيم بني الشاكي والص"هناك حتكيم

.الصحيفة
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:رئيس التحرير بين السياسة التحريرية واألخالقيات- 3

تتفق كل إجابات املبحوثني تقريبا على أن رئيس التحرير حيتكم أوال إىل أخالقيات املهنة الصحفية عند 

ميكن جتاوز السياسة : "27معاجلته للشكاوى والردود بشأن مقاالت الصحفيني حيث يقول املبحوث رقم 

مثال ال ميكن للصحفي التعدي على احلياة اخلاصة ،التحريرية ولكن ال ميكن جتاوز أخالقيات املهنة فهي قانون

فالسياسة التحريرية هي توجيهات بأن تتحدث عن نقطة أو نقطتني وال تتحدث عن نقاط أخرى ولكن 

ال أرى ،أنا ال أرى أن هناك فرقا:"33قول املبحوث رقم وي" أخالقيات املهنة هي حدود ال يتعداها الصحفي

كون أوال على صعيد األخالقيات يوإذا كان هناك خطأ ف،تقول بأن قواعدها هي أال تكون أخالقيةجريدة 

"

القانوين يف اإللزاموأن الصحفيةن األخالقيات متثل البعد القانوين للممارسةعن أ27يتحدث املبحوث رقم 

هناك ن ويظهر من خالل إجابة املبحوث أ،هذه احلالة ال ميكن جتاوزه اعتبارا الحرتام معايري السياسة التحريرية

ألن فاألوىل متثل حدودا قانونية عامة ال ينبغي جتاوزها فرقا بني طبيعة األخالقيات الصحفية والسياسة التحريرية 

متثل الثانية توجيهات تقدمها املؤسسة اإلعالمية لصحفييها تتعلق يف حني،تعديًا على القانونذلك ميثل 

وتتمة هلذه اإلجابة بالرتكيز على بعض األحداث أو التفاصيل وعدم احلديث عن مواضيع أو  تفاصيل حمددة 

ا عالقة بالسياسة يطرح فكرة أن الشكاوى تتعلق بالتجاوزات األخالقية وليس هل33فإن املبحوث رقم 

نالحظ من خالل اإلجابتني أنه ال توجد عالقة تضاد يف ثنائية أخالقيات و ،

،املهنة الصحفية والسياسة التحريرية فاألوىل متثل اإلطار القانوين والثانية متثل إطار املعاجلة الصحفية اخلاصة

أي بتعد على ةفإن الشكاوى تتعلق بتجاوز أخالقيات املهن33رقم يف إجابة املبحوثءوحسب ما جا

أحد مؤشراته كالتعدي على احلياة اخلاصة 27اإلطار القانوين للممارسة اإلعالمية والذي قدم املبحوث رقم 
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وعليه فإن وضع رئيس التحرير يتعلق هنا بصفة حتمية باالحتكام ،ومنه فإن معاجلتها ختضع العتبارات قانونية

.إىل أخالقيات املهنة الصحفية وقانون اإلعالم

أنه ميكن أن تعاجل بعض الشكاوى من منطلق السياسة التحريرية يف 29من جانب آخر يضيف املبحوث رقم 

:حالة التعليق حيث يقول

ال نقبل فيه فما تعلق بتأويلنا اخلاص ، فال نقبل الشكوىحداثإذا مل خنرج عن املوضوعية يف سردنا لأل"

"وهنا يرتبط األمر فعال بالسياسة التحريرية،ومعروف بأن التعليق حر والتحليل كذلكالشكوى 

فإذا كان االلتزام باملوضوعية يف نقل اخلرب " اخلرب مقدس والتعليق حر"مبقولة 29تتعلق إجابة املبحوث رقم 

مقاالت الرأي والتحليل واالفتتاحيات فإن ،نب تلقي شكاوى حول املعاجلة اإلعالمية لألحداثضروريا لتج

Elية ملؤسسة  واليت تدخل يف سياق التعبري عن تأويل خاص يقدمه الصحفي ويعرب عن السياسة التحرير 

Watanوحرية حبيث تعكس هذه األنواع الصحفية حرية الصحافة،غري مطروحة ألن تكون حمل شكوىفھي

وهنا ينحاز رئيس التحرير ،

واليت تظهر يف التعليق الذي تقدمه ،من منطلق الدفاع عن السياسة التحريرية للصحيفةللدفاع عن الصحفي 

.عن طريق مقاالت الرأيعن األحداث 

:االنتقادات والشكاوى بين الضغط و تحسين األداء-4

تذهب أغلب إجابات الصحفيني حنو اعتبار الردود واالنتقادات والشكاوى اجيابية وتساهم يف حتسني األداء 

والزمالء ،وهذه الردود ال تكون إال اجيابية،ال أعيد نفس اخلطأ:"27الصحفي حيث يقول املبحوث رقم 

عندما يوضح لنا :"28ويقول البحوث رقم "

ويقول املبحوث " وهذا يساهم يف الثراء الفكري للصحفي،مواطن خطأ ما أو معلومة كاذبة حناول التأكد منها
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وفعال ،نعطي ألنفسنا احلق بأن نكتب أي شيء أحيانافالتحرير ليس سهال وقد ،:"35رقم

يتحمل :"33ويقول املبحوث رقم"حرية التعبري مقدسة ومكرسة ولكن البد أن نضع حبسباننا أننا لسنا قضاة

والردود تساعد يف عدم التسرع للكتابة حول خرب يعتقد الصحفي أنه ميثل سبقا دون ،الصحفي مسؤولية كبرية

"مةالتأكد من املعلو 

ونه للقراء كمادة إعالمية يعتربه ميتضح مما سبق أن االنتقادات والشكاوى اليت ترد إىل الصحفيني بشأن ما يقد

الصحفيون عامال يساعدهم على حتسني أدائهم املهين 

:من خالل هذه اإلجابات يتضح أن انتقادات القراء والشكاوى اليت ترد بشأن املقاالت الصحفية تساهم يف

خطاء النامجة عن التسرع لغرض األوجتنب التساهل مع املعلومة ورفع مستوى يقظة الصحفيعدم •

حتقيق السبق الصحفي 

أشخاص احلماية  من االستعمال التعسفي حلرية التعبري والصحافة والتعدي إىل ادوار أخرى كمحاكة •

معينني ميثلون جزءا من املادة الصحفية

ة الصحفيني يف التعامل مع الوضعيات املختلفةتدقيق املعلومة مما يزيد من خرب •

وتسمح للزمالء بالتعرف على الطرق املالئمة للتعامل مع ،جتنب تكرار األخطاء واكتساب اخلربة•

بتحسني مستوى الشكاوى واالنتقادات ومن هنا تسمح ،الوضعيات اليت مل يتعرضوا هلا بالضرورة

Elمؤسسة األداء على الصعيد الفردي واجلماعي داخل  Watan

29ورغم أن املبحوث رقم

وهذا ما ،ال جيب أن تكون الشكاوى كثرية ألن ذلك يعين أن الصحفي يقوم بعمل سيء:"ثارا سلبية آحتدث 
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ا صورم من خالل ،ينعكس سلبا على مصداقية اجلريدة بطو ير لن  نون  املعل بصحيفة تكذب طوال اإلشهارو

"الوقت

ثقة : وبالتايل فإن ضغط حجم الشكاوى يؤثر على استقرار املؤسسة من الناحية االجتماعية واالقتصادية

.القراء واملعلنني ومسعة املؤسسة

:القراءنتقادات وتقبلهم الالصحفيون -5

حيث يقول املبحوث ،ا يتقبل الصحفيون الشكاوى اليت تستند إىل الدليلحسب اإلجابات فإنه عادة م

نقبل الشكاوى عندما تكون موضوعية وتستند إىل وقائع حقيقية أو نصوص قانونية أو معلومات :"28رقم

ولكن إن ارتكبت خطًأ سأكون ،من املفروض أن أدافع عن عملي:"35ويقول املبحوث " ميكن التحقق منها

" جمربا على تقبل ذلك

،حني تكون هذه األخرية مؤسسةاإللزامويتضح من هنا أن قبول الصحفيني حملتوى الشكاوى يتخذ صفة 

حيث ال ميلك الصحفي يف هذه احلالة خيارات كثرية، وقد يتقبل الصحفيون بسهولة االنتقادات املتعلقة 

عندما خنطئ يف تاريخ أو اسم شخص أو حدث معني نتقبل :" 36بتدقيق املعلومة حيث يقول املبحوث رقم 

" التصحيح دون مشكل 

:من خالل اإلجابات التاليةأما احلاالت اليت ال يتقبل فيها الصحفيون النقد فتظهر

"ال أقبل النقد والشكوى خبصوص شيء أكون متأكدا منه وأملك الدليل والوثائق حوله:" 29املبحوث رقم

" ارفض النقد عندما يتعلق بالشخص وال يتعلق بالعمل:"31املبحوث رقم
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ليشكك يف نفوذه ال أقبل النقد من طرف املعلن أو مسؤول كبري حياول أن يستعمل:"32املبحوث رقم 

"عملي

أو ،أو بالشكل الذي يريد،عندما يعاتبين شخص ألنين مل أكتب حوله باحلجم الذي يريد:"36البحوث رقم

ألنه من الناحية األخالقية هذا النوع فهنا ال أقبل مثل هذه االنتقادات،أن يشتكي من حتليل نقدي قد قدمته

"الشكاوى واالنتقادات غري مؤسسة

Elسبق يتضح أن صحفيي ا من خالل م Watanال يتقبلون النقد يف احلاالت التالية:

مؤكدة بشكل قطعي عندما تكون املعلومة الصحفية .1

غري مؤسسة

عندما يكون االنتقاد يتعلق بشخص الصحفي وليس بعمله كصحفي.2

ي والطعن يف مسعته املهنية من قبل مجاعات عندما تستخدم الشكوى وسيلة للضغط على الصحف.3

الضغط االقتصادية والسياسية

عندما يراد استغالل الصحفي ألغراض دعائية.4

أي برأي الصحفي وتأويله حيث يعد ،النقد الصحفيأوتعلق االنتقاد أو الشكوى بالتعليق يعندما .5

التعليق الصحفي حرأنحيث ،نية الصحفية وتقييدا حلرية التعبريذلك تعديا على األعراف امله

احلجم والعبارات : يبدو أن الصحفيني يرفضون التدخل يف طريقة كتابة النص5و4من خالل النقطتني و

.ومنطق الـتأويل
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في ممارسة الوساطة2.0استخدام الويب :المبحث الثالث

فضاءات التفاعل بين الصحفيين والقراء -1

وهناك الربيد االلكرتوين حيث هناك ،هناك التعليقات عرب االنرتنيت:")رئيس التحرير(25املبحوث رقميقول 

وبالتايل ميكن أن يكون ،ما يسمى باإلمضاء االلكرتوين إذ يضع الصحفي بعد توقيع امسه بريده االلكرتوين

"هناك تفاعل عرب الربيد االلكرتوين، وهناك فايسبوك أيضا

من لقد قمنا حبذف الفضاء اخلاص بالتعليقات :")بالويبنائب رئيس التحرير املكلف(26املبحوث رقم

Elاملوقع االلكرتوين جلريدة   Watanحيث البد من قراءة التعليقات ،ألنه مل يعد باستطاعتنا السيطرة عليه

فهناك مشقة حيث كان هناك 200وحتذف100تعليق لتنشر منها 300فعندما تقرأ ،ت اليت ستنشريوتثب

"كالم عنصريونطقيوكالم غري مسب

الشخصي عرب الربيد االلكرتوين والتفاعل عرب فايسبوك أهم فضاءات يعترب التفاعل من خالل اإلجابتني

Elالنقاش اليت تربط صحفيي  Watanخاصة مع حذف مساحة التعليقات على املقاالت من موقع ،بقرائهم

ق مباشرة حول املوضوع جمال اهتمام القارئ، ويعود حذف التعليقات كما يالصحيفة واليت كانت تتيح التعل

من املواضيع املعلقونأشار إىل ذلك نائب رئيس التحرير املكلف بالويب إىل السلوك االتصايل الذي يتخذه 

حيث تتجاوز التعليقات اليت تتضمن السب والكالم والتحريض على العنصرية حدود ،اليت ينشرها املوقع

كما ،سموح به لنشرها الكرتونيا إذ هناك معايري البد من احرتامها قبل نشر التعليقات عرب املوقع االلكرتوينامل

ا كلها لتكون النتيجة نشر نسبة قراءأن كثرة التعليقات اليت ال حترتم حدود النشر جيعل من الصعب تقنيا 

. قليلة من التعليقات نسبة إىل تلك اليت ترفض
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:االلكترونيةمعايير نشر التعليقات-2

تنشر ما مل هناك شتيمة مثل القذف والسب أما الرأي :" )رئيس التحرير(25املبحوث رقموتبعا ملا سبق يقول 

"الذي خيتلف معنا ننشره بشكل عادي

لقد قررنا حذف مساحة التعليقات بعد :" )نائب رئيس التحرير املكلف بالويب(26املبحوث رقمويقول 

أذكر أنه يوم قبل أن حنذف التعليقات وصل عددها إىل ،حداث غرداية، ألن التعليقات كانت جد عنصريةأ

ألمر  غري منطقي واضطررننا اتعليقا لقد كان 350وقد حذفنا منها ،ساعة24تعليق يف ظرف 400

ضف إىل ذلك فأنا أالحظ ما حيدث يف العامل والتوجه اليوم يف وسائل اإلعالم هو ،حلذف مساحة التعليق

يف كندا الحظت أن ثالثة مواقع الكرتونية قد حذفت ،تضيف شيئا

التعليقات جتعل ن أو التربير كان ب،يف الواليات املتحدة قام جزء كبري من امل،مساحة التعليق

وقد الحظت ،القراء ينصرفون عن املوقع فعندما يقرأ املبحر تعليقا عنيفا يغلق املوقع أو ينصرف إىل آخر

Elشخصيا منذ حذف التعليقات أن عدد قراء موقع Watan ال يزال على حاله وبالتايل ال توجد فائدة من

"التعليقات

Elل موقع جريدة طبعا فإن تعليقات القراء اليت تكون من خال Watanنشر حمددة يف ريالبد أن حترتم معاي

وعن حدود ،إذ ال يقبل الكالم الذي خيرج عن حدود االحرتام كالسب،شكل طرح الفكرة من قبل املعلق

وحسب إجابة رئيس التحرير فإن مساحة التعليقات كانت تضمن وصول ،األخالقيات كالقذف غري املؤسس

إذ ال تسلط رقابة يف هذه احلالة ويبدو من خالل اإلجابتني أن ،الرأي املخالف لزاوية كتابة املقال أو املوضوع

إىل الصحيفة املشاكل املرتبط مبسألة فضاء التعليقات والردود تتعلق أساسا بالتعليقات العنصرية اليت كانت ترد 

واليت اضطرت املؤسسة إىل االستغناء بصفة تامة عن مساحة التعليق اليت كانت متاحة لقراء اجلريدة عرب 
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خاصة وأن أحداث غرداية ارتبطت خبالف قائم على أساس عنصري حيث تكون هذه ،موقعها االلكرتوين

Elمؤسسةف،احلالة القطرة اليت أفاضت الكأس Watanت سابقة لطاملا تعرضت النتقادات ومن خالل إجابا

ملا يتم استحداثه هناك متابعة من قبل املؤسسةمن جانب آخر نالحظ أن،عنصرية حول معاجلتها للمواضيع

يث يتم استحداث مساحة التعليق ملواكبة التكنولوجيا واللحاق أو ح،الصحف واملواقع االلكرتونية يف الغرب

تقليد ما يتم استحداثه يف وسائل اإلعالم الغربية مث تقدم تربيرات االستغناء عن بعض املميزات اخلاصة 

مالحظة أن هذه األخرية قد بعد ،نفسها اليت تقدمها مناذج مواقع الصحف يف الغرببالصحافة االلكرتونية 

زلت عن بعض تلك املميزات أيضا واملثال هنا يتعلق مبساحة التعليق على مواضيع املنشورة يف املوقع تنا

Elااللكرتوين جلريدة  Watan.

:أدوات التفاعل مع رئاسة التحرير-3

،منذ وقت قصري نعم حيدث أن رئيس التحرير يتفاعل معنا عرب وسائط التواصل:" 29يقول املبحوث رقم

يعطي تعليمات ،(messenger)جي مايل واملاسنجر ،يتنقل من مكتبه يرسل إلينا عرب فايسبوكأنفبدل 

وحنن كل الوقت متصلون بفايسبوك ،أو بشأن نشر مقال على صفحيت اخلاصة،حول ضرورة حضور اجتماع

" ونتعامل عادة مباسنجر الفايسبوك

على فايسبوك ويستخدمها رئيس El Watanحنن منلك صفحة خاصة بصحفيي :"30ويقول املبحوث رقم

"

ويتضح من خالل هذه اإلجابات أن منط التفاعل بني الصحفيني ورئيس التحرير عرب مواقع التواصل 

حيث يقدم عرب هذه الوسائط ،أخذ شكل التعامل الوظيفي اليومياالجتماعي وعرب الربيد االلكرتوين ي
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معلومات عن مقاالت اليت ويستقبل من صحفييه حضور االجتماعات وغريها،تعلق بالعملتتعليمات 

ويكون هذا النوع من ،يستفيد منها يف جمال توجيه التغطية وإثراء احملتوى الصحفي للجريدة واملوقع االلكرتوين

تبادل معلومات عرب جمموعات إطارمهين شخصي عن طريق الربيد االلكرتوين أو يف إطاريف التفاعل سرياً 

.مغلقة على فايسبوك خاصة فقط بالصحفيني وغري مفتوحة للقراء

لتحرير فكل وبالنسبة لبقية الصحفيني فيبدو أنه ليس هناك اتفاق حول طريقة حمددة للتواصل مع رئيس ا

فهناك من يفضل االتصال عرب اهلاتف واالتصال الشخصي مثل ،صحفي يفضل نوعا معينا من االتصال

أو فقط لتفضيالت ،بتأمني االتصالحيث تعود األسباب هنا العتبارات متعلقة 33و،2831املبحوثني 

لذلك ،مرات عديدةال استخدمها يف التواصل ولقد متت قرصنتين:"31شخصية حيث يقول املبحوث رقم

وبالتايل أفضل أن أستخدم اهلاتف ،فقد قمت حبذف حسايب وحىت بالنسبة للمؤسسة فقد تعرضت للقرصنة

أنا صديق مع رئيس :"33ويقول املبحوث رقم " والرسائل النصية القصرية ألن االتصال يكون أكثر أمانا 

"كون عرب اهلاتف أو بلقائه يف مكتبهيأنأفضلولكن عندما أريد حمادثته ،التحرير على فايسبوك

ويبدو من خالل هذه اإلجابات أن تأمني االتصال يتعلق خاصة بعملية انتحال اهلوية عرب مواقع التواصل 

تسرب يرتتب عنه أنوهذا ما ميكن ،يف هذا السياقأيضااالجتماعي وقرصنة احلسابات الشخصية تدخل 

حيدث يف ما:" يف هذا السياق 33حيث يقول املبحوث رقم مواقع التوصل االجتماعي علىللمعلومات 

فهي مسائل داخلية وال جيب أن نتحدث عن طريقة العمل يف مؤسسة ،اجلريدة البد ان يظل داخل اجلريدة

El Watan تويرت أو غريهاأوعلى فايسبوك"
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:الرقابة على مواقع التواصل االجتماعي-4

هناك ،:")رئيس التحرير املكلف بالويبنائب (26املبحوث رقميقول 

وجريدة Le Mondeالكثري من هيئات التحرير اليت متلك ميثاقا خاصا مثل وكالة األنباء الفرنسية أو جريدة 

Le Figaro، اإلعالمبالنسبة لوسائل وهو ميثاق خاص باستخدام فايسبوك وتيوتر من قبل الصحفيني

كسونية واألملانية نفس الشيء فهي لديها ميثاق أخالقيات حيدد منط التعامل مع وسائل التواصل االجنلوسا 

وهناك ،يقوله الصحفي عرب وسائط التواصل االجتماعي يلزمه كصحفي ويلزم املؤسسةألن ما،االجتماعي

ولكنها متر مرور الكرام وهو أمر مؤسف ألن الصحفي هو ،يرتكبون محاقات على االنرتنيتبعض الصحفيني 

"اسم عام

فان الرقابة تعترب ضرورية على ما يكتبه الصحفيون عرب مواقع التواصل االجتماعي اإلجابةمن خالل هذه 

ىل إألن مكانة الشخص كصحفي تربطه مباشرة بانتمائه تلزم املؤسسة مبا يقوله الصحفي نظرا أاحيث 

Elمؤسسة  Watan،بعض الصحف املرجعية الفرنسية يفوعلى غرار ما حيدث يف وسائل إعالم غربية وخاصة

Leمثل  Monde وLe Figaro يرى نائب رئيس التحرير املكلف بالويب أن ،ألنباء الفرنسيةاووكالة

ألنه يعترب شخصية ،معينة عندما يستخدم مواقع التواصل االجتماعيبأخالقياتيلتزم أنالصحفي البد من 

Elعامة متثل مؤسسة Watan،وما ينشره عرب وسائط التواصل االجتماعي قد يلزم املؤسسة.

بعد مْ يِّ قَ يزال بعيدا إذ مل نُـ أعتقد أن األمر ال،إجابتكال استطيع :")رئيس التحرير(25املبحوث رقمويقول

وحىت نظامها هو يقوم باألساس أن فالن يكون مع أصدقائه واألصدقاء ،أثر وسائل التواصل االجتماعي

واألمر ،إال إذا ما كان هناك أحد يكرهه فسينتقده،رائع وسيعجبون مبا يكتببأنهبطبيعة احلال سيقولون له 
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هنا ال يكون موضوعيا برأيي ولذلك ال أستطيع أن احكم على عملي وما سأقوم به من خالل وسائط 

"االجتماعيالتواصل

وال ميكن ،يتضح من خالل إجابة رئيس التحرير أن الرقابة على مواقع التواصل االجتماعي غري حمددة املعامل

بضرورا أل ن الردود اليت تصل عرب مواقع التواصل االجتماعي حسبه ال تقدم تعبريا موضوعيا عن عمل اجلزم 

فعالقة الصداقة جتعل ،فهي متثل ردودا تعكس العالقات الشخصية بني الصحفي ومن يتفاعل معه،الصحفي

ص ال 

س حترير نظام مواقع التواصل االجتماعي ال يسمح حسب منطق رئيوهنا فإن تربطه عالقات جيدة معه،

Elمؤسسة  Watan ويف ورقة حبثية للدكتور مجال بن ،هابتقييم موضوعي وقياس ألثر ما ينشره الصحفيون عرب

أا فُ رَّ زروق تـُعَ  لى  ية ع اع تم االج قع  ملوا " ا

حملة عن شخصيتهم أمام مجهور عريض أو حمدد وفقا لنظام معني يوضح قائمة مبجموعة من املستخدمني الذين 

ام اخلاصة أيضا واملإمكانيةيتشاركون معهم يف االتصال مع  فح لى ص وعليه فإن 1"علومات املتاحةاالطالع ع

واعتبارات مرتبطة ،مسأليت الرقابة على حمتويات مواقع التواصل االجتماعي تعرتضها حواجز تقنية من جهة

مث غياب املؤشرات املوضوعية لتقييم أثر ما ينشر على مواقع التواصل االجتماعي ،باحلرية الشخصية للصحفي

. يما موضوعيا ملا ينشره الصحفيون على الشبكات االجتماعية للتواصلحيث ال تقدم ردود األفعال دائما تقي

1Danah Boyd,Nicole B,Eelisson :Social network  sites  difinition,  history,andscholarship, Journal  of
mediated communication, vol,(13),2010

نقال عن
، قراءة تحليلية لعينة من المداخل النظرية: استخدام المداخل النظرية في دراسات اإلعالم الجديد بين التطور والقصورمجال بن زروق، 

ورقة مقدمة 
2014نوفمرب25/26بسكرة اجلزائر يومي 
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ام اإلجاباتالنسبة للصحفيني فإن كل وب لى حساب يون ع لصحف به ا يكت لى ما  بة ع يوجد رقا نه ال  لى ا فق ع ت ت

،حنن أحرار من هذا اجلانب: "31حيث يقول املبحوث رقم ، الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي

حيث يقول ،وهناك حاالت خاصة قد تكون فيها الرقابة مربرة" ففايسبوك شخصي وهو ال يلزم املؤسسة

رمبا فيه فقط انتقاد عندما يتعلق األمر بتسيري ،ةالصحفيون عندنا ميلكون حرية تام:" 34املبحوث رقم 

وال رئيس التحرير يتدخل رغم ، عدا ذلك ال املديرفهذا شيء داخلي وال ينبغي أن خيرج إىل اخلارج،املؤسسة

" أن فيه بعض التجاوزات ألنه يعترب األمر حرية شخصية

واحلرية الشخصية ال تسمح بالتعدي على ،تعلق باحلفاظ على السر املهينتالرقابة فإن اإلجابةمن خالل هذه 

حظة وال يرتتب عنها شكل االنتقاد وتقدمي املالكما أن الرقابة تأخذ فقط ،مبدأ احلفاظ على السر املهين

حدث جتاوز من قبل صحفيني قاموا بانتقاد الصحيفة :"27حيث يقول املبحوث رقم ،حضر لنشر رأي معني

ولكن مل يطلب ،ومتت معاجلة املوضوع بني املدير، رئيس التحرير واملعنيني من الصحفيني،بطريقة غري مباشرة

"

حفيني من يرون بضرورة التزام الصحفي بروح املسؤولية عند استخدام مواقع التواصل وهناك من الص

ونلزم مبا نقوم به حنن شخصيات عمومية ،هناك الصورة العامة" 30حيث يقول املبحوث رقم ،االجتماعي

هل ،أختذ موفقا ضد شخص معني عرب فايسبوك مث أخصه مبقابلةأنختيل ،

فة مسؤولية وأنا عندما أعمل االصح:"...27و يضيف املبحوث رقم" حممل اجلدى تظن أن مقايل سيؤخذ عل

،أعتقد أننا نتمتع حبرية مفرطة:"29ويقول املبحوث رقم "  أتبع خطه االفتتاحيأنلصاحل جهاز معني ينبغي 

ام وينسون هناك صحفيون تصرف ملؤسسة ب ا لزمون  Elصحفيون يف أمي Watan عند استخدامهم مواقع

التواصل االجتماعي، كما أن ملواقع التواصل االجتماعي قواعد البد من احرتامها فقد يتم مقاضاتك إذا قمت 

التصرفات تنم هذه أنويف كثري من األحيان يعتقد الناس ،بالسب أو الشتم عربها والصحفيون ينسون ذلك
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فال ميكن أن نطلق عبارات ،تعليمات من قبل املؤسسة لصحفييهاأاعن اخلط االفتتاحي للجريدة أو 

Elوحىت إن كان الصحفي شخصا حرا فهو حيمل قبعة ،عنصرية هكذا Watan، ولذلك اعتقد انه البد من

" انه البد من توعية الصحفيني بان الصحافة تتناغم مع املسؤوليةمبدأنطلق من أاملراقبة و 

مواقع التواصل االجتماعي وفايسبوك على وجه أنهي إجاباتن  خالصة ما ميكن قوله حول ما تقدم من إ

Elلعاملني يف مؤسسة لاخلصوص متثل بالنسبة  Watan فضاءا شخصيا للنقاش يرتبط مبمارسات فردية ال

قل املسيطرة على تأطري طرق التعاملهي على األوهذه النظرةإليها،بانتماء الصحفي املؤسسة أو عالقة هلا ب

حيث تتوقف حدود الرقابة عند تقدمي املالحظة أو ،مع ما ينشره الصحفيون عرب مواقع التواصل االجتماعي

وبالنسبة ،يري املؤسسة الداخلياالنتقاد والتأكيد على ضرورة االلتزام باحلفاظ على السر املهين املتعلق بتس

ني عند استخدام مواقع يخالقية من قبل الصحفاألفإن هناك ضرورة الحرتام بعض املعايري وثنيبحلبعض امل

باعتبار أن الصحفي شخصية عمومية بالنسبة للقارئ وأن  استخدام مواقع التواصل ،التواصل االجتماعي

َ هَ نُـ وِ كَّ حفي اليت يُ صاالجتماعي دون األخذ بعني االعتبار صورة ال يف له كشخصية عمومية هِ لِ ثُّ ا اجلمهور عنه وَمت

عرب مواقع التواصل الشخصي الذي يقدمهرأيهخاصة عندما يناقض ،مالمح معينة قد يؤثر على مصداقيته

تردي عالقة الثقة بني القارئ والصحفي ويؤثر سلبا إىلما يؤدي ،مقاالتهأواالجتماعي تصرفاته كصحفي 

ضرورة مراقبة نعلى مكانته املهنية واالجتماعية الشخصية، من جهة أخرى الحظنا يف إحدى اإلجابات أ

القواعد القانونية اليت أصبحت حتكم استخدامها استخدام الصحفيني ملواقع التواصل االجتماعي نابعة من

فهذه األخرية تتعلق باملواقف والتصرفات الشخصية واليت ،حيرتمها الصحفيأنومن املسؤولية املهنية اليت البد 

Elحيث يلزم هؤالء مؤسسة ىل الصحفيني إاالفتتاحي أو تعليمات من املؤسسة تعرب عن اخلطأايعترب القراء 

Watan ال تتجاوز حدود املسؤولية الصحفيةاحلرية الشخصية أناملستجوب هنا رُ دِ قَّ يُـ إذمبواقفهم الفردية،

اإلطار القانوين الذي أصبح يؤطر مواقع التواصل االجتماعي قد يؤدي بالصحفي إىل أنكما أنه يذكر 
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ن يؤثر على أما من شانه وهو،نظري كتاباته لعبارات فيها سب وشتم أو تصنيف عنصريمتابعات قضائية

Elمسعة الصحفي ومسعة مؤسسة  Watan،على لوعي باملسؤولية امللقاةن معىن الرقابة هنا يتعلق باإوبالتايل ف

.استخدامه ملواقع التواصل االجتماعيأثناءفي عاتق الصح

:الوساطة عبر مواقع التواصل االجتماعي-5

،يتعلق األمر بتأخر لدينا يف عالقاتنا مع مواقع التواصل االجتماعي:")رئيس التحرير(25املبحوث رقميقول 

فهناك مظهر ترفيهي ضمن هذه ،نعتربها كألعابلناز والكمؤسسة ال نستخدم وسائط التواصل االجتماعي 

،لنابالنسبةاإلشهار

"بالنسبة لألفراد نعم،أن تستثمر املؤسسة فيها الأماوميثل ذلك أيضا استدعاء للقراء 

Elجمال اهتمام بالنسبة ملؤسسةتشكل الالسابقة فإن مواقع التواصل االجتماعي اإلجابةحسب  Watan

عندما يكون هناك تداول للمقاالت اليت تصدرها الصحيفة واملوقع االلكرتوين حيث تسمح درجة انتشارها 

الل استقطاب مستخدمي مواقع يسمح بتوسيع دائرة القراء من خما ،للصحيفةاإلشهاربتقدمي نوع من 

وعادة فإن األمر يرتبط مبا يبثه الصحفيون كأفراد من اءة املقاالت اليت تصدرها،التواصل االجتماعي إىل قر 

تنشر أو أن يقوم املستخدمون بتداول املقاالت اليت همالت متعلقة بعملهم أو مقاالت صادرة عن زمالءامق

،مؤسسايت باستخدام معني لوسائط التواصل االجتماعيإلزامليس هناك و ،عرب الصحيفة واملوقع االلكرتوين

Elسابقة فان نائب رئيس التحرير املكلف بالويب يف مؤسسة إجاباتوكما الحظنا يف  Watan يأخذ على

إىلعاتقه رصد التظلمات والردود اليت ترد على مستوى فايسبوك ووسائط التواصل االجتماعي املختلفة وحيوهلا 

كما يأخذ على عاتقه إخل،...رئيس حترير، رئيس قسم، مدير مكتب جهوي :سؤول املخول له معاجلتهاامل
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26املبحوث رقمحيث يقول أيضا بصفة مستمرة نشر املقاالت اخلاصة بالصحيفة كنوع من اإلشهار هلا 

أنا،ويج للمؤسسةإن مواقع التواصل االجتماعي تستخدم لغرض الرت :")نائب رئيس التحرير املكلف بالويب(

أقوم مبشاركة املقاالت على فايسبوك وتويرت بصفة مستمرة وأقوم بعد ذلك بقياس عدد املعجبني واملشرتكني عرب 

وقد قدم أساسومنذ سنة تقريبا حولت اهتمامي إىل تسيري صفحات فايسبوك وتويرت بشكل ،هذه املواقع

ر و ألف ألن هناك حض113ىل إألف 25حيث ارتفع عدد املشرتكني على تويرت من ،ذلك نتائج جيدة

ثقافة، جمتمع، وأطلب من الزمالء يف املكاتب اجلهوية أن يشاركوا ،مبشاركة كل شيء سياسةأقومحيث 

اصة  ا على فايسبوك فهناكإنشاءتوصلت بعض املكاتب إىل وقد،نتاجهمإ ات خ فح El Watanمثالص

Batna،El Watan Tizi Ouzou"، يقوم املكلف بالويبنائب رئيس التحريرأناإلجابةويبدو من خالل

هي و ،تعلق بالرتويج للمؤسسةتيف جمال التواصل على مواقع التواصل االجتماعي بغية حتقيق أهدافمببادرات

االلكرتوين على وجه شخصية منه على هذا املستوى إذ تتعلق وظيفته األساس باملراقبة التقنية للموقع مبادرة

أكثر برصد التعليقات اليت نسبيا حيث ال يتعلق األمر بتعليمات تنظيمية من قبل املؤسسة ،اخلصوص

اإلجاباتجتماعي، ومن خالل هذه ترد حول املقاالت أو حول املؤسسة بشكل عام عرب مواقع التواصل اال

لمؤسسة أكثر من االهتمام بإقامة عالقة لن التفاعل على مواقع التواصل االجتماعي يهدف إىل الرتويج إف

حيث نالحظ أن مظهر الوساطة يتعلق برصد التعليقات ،

يث حباملسؤول املخول مبعاجلتها إىلذه املواقع وتوجيهها واالنتقادات اليت تكون حول املقالت املنشورة عرب ه

ك إجابة لوتربز ذ،من خالل النقاش بني الصحفي واملسؤولنيالعمل الداخلي يتم االستفادة منها يف سياق 

عندما يتعلق األمر مبقال أثار جدال واسعا عرب مواقع التواصل االجتماعي يتم معاجلته :"30املبحوث رقم 

ويقول املبحوث "ولكن األمر نادر ألن هناك مراقبة قبلية تسبق صدور املقال،املسؤولني والصحفينيداخليا بني 

يستمع رئيس التحرير إىل هذه الردود فعندما يكون  هناك انتقادات تندد مبحتوى مقال ينبه إليها :"28رقم 
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حتدث جدال واسعا عرب فايسبوك ويتحدث مع رئيس القسم، وقد يتدخل املدير خاصة بالنسبة للمقاالت اليت 

فان عملية الوساطة تنطلق من وسائط التواصل اإلجابتنيومن خالل "ومواقع التواصل االجتماعي األخرى

وعليه فإن االهتمام ،االجتماعي عندما تكون األخرية مؤشرا على جدل واسع حول املقال موضوع االنتقاد

الصحفي على املكانة االجتماعية اإلنتاجتأثري رصد بقيتعلتخدمي مواقع التواصل االجتماعيبرأي مس

نائب رئيس (26املبحوث رقمالصحيفة وتربز إجابة واليت تتعلق بتصور القارئ عنEl Watanملؤسسة 

ولسنا حنن فقط من ،يبعندما نتعرض النتقاد جن:"بعض مالمح ذلك حيث يقول)التحرير املكلف بالويب

من يساندنا وجييبون عن بعض التعليقات من نوع لقد مت شراؤكم، لقد بعتم يقوم بذلك فهناك من القراء 

ِ بأننااخل فالقراء جييبون ..أنفسكم وهناك صحفيون من عندنا يشاركون يف هذا النقاش أيضا ،ونْ يُ دِّ أناس ج

Elمؤسستنا مثل ويكون هذا النوع من النقاش خاصة عندما تصدر مقاالت حول Watan حتتفل بعيدها

"وغريهاEl Watanاخلامس والعشرين، صدور فلم حول 

وبني و من خالل هذه اإلجابة فإن مواقع التواصل االجتماعي تتيح مساحة للنقاش بني القراء والصحفيني

حيث يسمح ذلك للمنتقدين بالتعرف على العمل الصحفي وطريقة عمل املؤسسة ومسعتها ،القراء فيما بينهم

اليت ارتبطت تارخييا مبسألة احلفاظ على اليت تنشدها الوساطة الصحفية األهدافاالجتماعية وهي من 

ء فالصحفيون وبعض من القراء ميثلون حسب ما جاء يف إجابة املبحوث وسطا،مصداقية املؤسسة الصحفية

وإن كان هذا النقاش قد خيرج عن حدود El Watanيتحدثون باسم الصحفي الذي مت انتقاده وباسم مؤسسة 

املوضوعية من خالل الدفاع عن أفكار مسبقة أو وجهات نظر خمتلفة بني طريف النقاش إال أن اجلانب 

العمل الصحفي يف مؤسسة التفاعلي ملواقع التواصل االجتماعي يسمح حىت ضمن هذا النقاش من تربير طريقة

El Watan اليت والتوصل إىل حتديد مدى مصداقية املادة اإلعالمية
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وهو ما ميثل مالمح للممارسات تتعلق بالوساطة الصحفية ومتت مشاركتها عرب وسائط التواصل االجتماعية

.على مستوى مواقع التواصل االجتماعي

نموذج الوساطة في المؤسسة الصحفية الجزائرية:الرابعلمبحث ا

أعتقد أن املثايل هو أن ختصص كل مؤسسة لنفسها وسيطا من باب :")رئيس التحرير(25املبحوث رقميقول 

ذا اجلانب ألننا منلك أجهزة وال منلك صحافة وطنية هفكل مؤسسة يكون هلا نظام يف ،احرتام القارئ تستقبله

لذلك أن جتمعنا هيئة واحدة للوساطة ال ،كثرية وهي نامجة عن اخليارات السياسية املختلفةفهناك مشاكل  

"هناك اختالف كبري حىت نتفق على حد أدىن،أعتقد أن ذلك سيكون ممكننا

املبحوث الوسيط الصحفي من داخل املؤسسة قد يتحيز ويدافع عن املؤسسة يقول أنوفيما يتعلق مبسألة

أنبأس يف ذلك فهو سيدافع عنها على مستوى القارئ واملؤسسة لتعيش البد ال:")التحريررئيس (25رقم

إذا ن لكل مؤسسة وسيط أما يكو أنوهنا البد ،االهتمام بهو يكون هلا قراء، من خالل االستماع للقارئ 

"استحداث هيئة ننظر يف ذلك الحقا ولكن اخلطوة األوىل هي وسيط داخليإىلتطورت العملية

جلنة كان هناك يف املستقبل القريبإذا": )نائب رئيس التحرير املكلف بالويب(26املبحوث رقميقول 

جلنة خاصة مكان أن يستحدث داخل هذه اهليئةأخالقيات تراقب أخالقيات العمل يف وسائل اإلعالم فباإل

،حبيث يكون جهاز مستقل ألن توظيف وسيط ليس باألمر السهل،تضم زمالء من الصحفينيبالوساطة 

"فالصحافة فقرية والصحفي نفسه ال يتلقى أجرا جيدا وبالتايل ال يتم التفكري يف االستثمار يف جمال الوساطة

يفضل منوذج الوساطة الصحفية الذي يعتمد على أن El Watanتقدم فإن رئيس حترير مؤسسة من خالل ما

ويربر املبحوث هذا ،ؤسسة صحفية وسيطها اخلاص حبيث يعمل على معاجلة املشاكل داخلياتوظف كل م

فهناك اختالف على مستوى السياسة التحريرية ،باالختالف الكبري الذي مييز الصحف اجلزائريةاالختيار
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طها أي نقطة إىل ذلك فإن الصحافة اجلزائرية يف تصور املبحوث هي أجهزة إعالم مستقلة ال تربباإلضافة

توافق حيث ال تشكل حسبه يف جمملها صحافة وطنية ميكن أن تشرتك يف هيئة للوساطة على األقل يف 

تطور منوذج الوساطة من توظيف وسيط داخلي خاص بكل مؤسسة أن رئيس التحرير يعتربو الظروف احلالية، 

.الوساطة الداخليةميكن النظر فيه يف حال جنحت إىل هيئة وساطة جتمع املؤسسات الصحفية 

مراقبة العمل وظيفة وكل إليه تداخل جملس أخالقيات املهنة الذي ستحدثَ أن يُ ويقرتح رئيس حترير الويب

حيث يضمن ذلك استقاللية هذه اللجنة ويربر املبحوث اختياره بغياب مبادرات من ،جلنة للوساطةالصحفي

نظرا ألنه ميثل بالنسبة للمؤسسة أجرا إضافيا جانب املؤسسات الصحفية يف االستثمار يف توظيف وسيط

وكون الصحافة اجلزائرية فقرية فهي قد ال ترغب يف استحداث هذا املنصب، ونالحظ هنا أن استحداث جلنة 

بعة لس أخالقيات املهنة يعزز من  اطة تا لوس مستقلة للضبط الذايت للممارسة الصحفية صداقيتها كهيئة مل

ا،األخالقية يفة  ،لس وجلنة الوساطة املشرتكة هي تكريس ومراقبة البعد األخالقي يف املمارسات الصحفيةفوظ

.املهنة هو هيئة مستقلة وعليه فإن جلنة الوساطة ستحمل الصفة نفسهاأخالقيات كما أن جملس 

للتطبيق يف املؤسسة الصحفية أحسنالنموذج األول أنىل اعتبار إاإلجاباتغلب أبالنسبة للصحفيني تذهب 

يعرف ألنهوسيطها اخلاص هلايكون أنأعتقد أن كل مؤسسة جيب :"27اجلزائرية حيث يقول املبحوث رقم 

الصحفيني بشكل جيد، وهو باعتباره صحفيا البد أن يدافع عن الصحفي ولكن يف حدود احرتام أخالقيات 

إىلنصفه ميكنه دائما التوجه الوسيط مل يُ أناملواطن اعتربإذايتمتع بالدبلوماسية وطبعا أنفالبد ،املهنة

عرف كيف يأنالوسيط البد أن يكون من داخل املؤسسة ألنه جيب :"31ويقول املبحوث رقم "العدالة 

عمل ا، كما  ل يقة ا فالوسيط ،تضمن استقالليتهأنن املؤسسة عندما تستحدث هذا املنصب البد أتكون طر

ن الصحفي قد أمالحظات القراء بإىلسيقدم تفسريات استنادا ،سينتقد مقاالالصحيفة،بشكل آيل سينتقد
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مل تكن تستحق، ويف بعض األحيان فان إدراك املقال هو الذي اإلعالميةركز كثريا على نقطة يف املعاجلة 

"والوسيط هو هنا أيضا ليشرح الصعوبات اليت تواجه الصحفي أثناء عمله ،يوحي بأن هناك نية مبيتة وراءه

لصحفيني يعتربون أن منوذج الوسيط داخل املؤسسة الصحفية يكون أكثر فعالية من خالل اإلجابتني فإن ا

،بعهألن ممارسة الوساطة تستلزم معرفة مسبقة بطريقة العمل داخل املؤسسة الصحفية واخلط االفتتاحي الذي تت

 َ فمن ،ذلك من شرح العمل الصحفي ولكننا نالحظ الفرق يف تصورات الصحفيني لدور الوسيطهُ نُ كِّ إذ ُمي

نالحظ أن بعض الصحفيني يتصورون أن الوسيط مكلف بالدفاع عن الصحفيني واملؤسسة اإلجابتنيخالل 

صالية يف إقناع القارئ مبا تقدمه وبأنه يقوم بوظيفة العالقات العامة من خالل االعتماد على إمكاناته االت

يف حني يقدم صحفيون آخرون ،استقاللية الوسيطإشكاليةاملؤسسة كخدمة صحفية ويف هذه احلالة ال تطرح 

الذي يعترب أن النموذج األول أي وسيط 31تعريفا دقيقا لوظيفة الوساطة كما جاء يف إجابة املبحوث رقم 

إال أنه يؤكد مع ذلك على ضرورة ،سباب نفسها اليت ذكرناها آنفامن داخل املؤسسة يكون أجنع نظرا لأل

املنتهجة االنتقاد إىل املؤسسة وطرق العملضمان استقاللية هذا املنصب ألن طبيعته يف األساس تتعلق بتوجيه

من قبل الصحفيني وأنه يقوم كذلك بالدفاع عن الصحفيني ويشرح الصعوبات اليت تواجههم أثناء معاجلة 

.فهو بالتايل يدافع عن القراء لدى املؤسسة ويدافع عن الصحفيني لدى القراءاملعلومة والتقصي عنها 

قانون :" 29حيث يقول املبحوث رقم إىل اعتبار أنه ميكن املزاوجة بني النموذجنيأخرىإجاباتوتذهب 

وهو من سيقوم بدور مكتب الوسطاء وأعتقد ،جملس لآلداب وأخالقيات املهنةإنشاءيتحدث عن اإلعالم

مل حتل املشكلة يتم وإذاالنموذجني ضروريان وسيط داخلي يقوم حبل املشاكل داخل اجلهاز اإلعالمي أن

إن دور االثنني خمتلف فالوسيط الداخلي ...:"35قول املبحوث رقم وي"التوجه حنو جملس أخالقيات  املهنة 

ولكن جملس أخالقيات املهنة حيرص على ،يقوم مبعاجلة الشكاوى واالنتقادات ويكون يف االستماع إىل القراء

"ضمان احرتام أخالقيات املهنة على مستوى كل املؤسسات الصحفية 
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يرى أن هناك تكامال  بني منصب الوسيط يف املؤسسة 29وخبصوص اإلجابتني السابقتني فإن املبحوث رقم 

الصحفية ودور جملس أخالقيات املهنة الصحفية حيث حياول األول حل النزاع بني املشتكي والقارئ من 

لنزاع ألخالقيات املهنة خالل االحتكام إىل خربته وحتكيمه اخلاص مبدى احرتام املادة الصحفية موضوع ا

الصحفية وطبعا فإن الوسيط يف هذه احلالة يقدم مالحظات لإلدارة ومسؤويل التحرير من جهة يف حالة الدفاع 

فهو يقدم توصياته حول احلل الذي يراه مناسبا عن القارئ وهو ال يستطيع أن يلزم املؤسسة بنشر توضيح 

إقناعمن جهة أخرى اول إلجياد خمرج للنزاع وقد حي

وهنا فإن املشتكي قد ال تروقه مالحظات الوسيط أو طريقة ممارسة ،اإلطار األخالقي للممارسة الصحفية

املؤسسة الوساطة داخليا وبالتايل فهو حيتاج إىل التوجه إىل هيئة تكون رمسية وقانونية تفصل يف النزاع بينه وبني 

إال أن السؤال املطروح حول جملس أخالقيات املهنة وهو ميثل ،الصحفية ويتعلق األمر مبجلس أخالقيات املهنة

يراقبون سري العمل األخالقي اإلعالموسيلة للضبط الذايت للصحافة حبيث يضم صحفيني من وسائل 

لصحافة والصحفيني يتعلق بالسلطة 

األحسن هو جملس أخالقيات املهنة الصحفية ولكن البد أن أنأعتقد :"28وهنا يقول املبحوث،املمنوحة له

ألنه ما قد تعتربه مؤسسة صحفية خرقا للقواعد ،يكون فعال مستقال ويتم تسيريه من قبل صحفيني ذوي خربة

ذلك لذا البد من أن يكون لدى جملس أخالقيات املهنة السلطة ملسآءلة  كأخرىاملهنية قد ال تعتربه مؤسسة 

الساإلعالمياجلهاز إلجباركل الصحف وأن ميتلك السلطة  ار  بقر ام  تز االل لى  في ع لصح "وا

جملس أخالقيات املهنة يعترب مبثابة جلنة الوساطة اليت تبث يف من خالل هذه اإلجابة يرى املبحوث بأن و 

تكون بني القارئ والصحفيني يف مؤسسات اإلعالم، ولكنه يؤكد على ضرورة أن مينحه القانون النزاعات اليت

إللزام أي جهاز إعالمي لألخذ بقرارته السلطة 

.ويلزم كل املؤسسات الصحفية باحرتامهاالصحفية
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Elتجربة الوسيط في مؤسسة  Watan:

2000ملدة سنتني ما بني Médiateurباستحداث وظيفة مسيت بالوسيط El Watanلقد قامت مؤسسة 

والذي كانت خربته املهنية تتجاوز يف تلك Ali BAHMANE"علي بامهان"، وقد أوكلت إىل 2002إىل 

سنة، وقد مت استحداث هذا املنصب حسب اإلجابة اليت يقدمها الوسيط نفسه استجابة 26املرحلة 

وكانت مهمة ،يف جمال الوساطة بني املواطن والصحفيEl Watanلتساؤالت القراء حول دور مؤسسة 

ام الوسيط هي مساعدة املواطنني حلل مشاكلهم من خ لم تظ اج  إدر أو  ية  املعن ات  لط لس اشرة با ال مب تص اال الل 

.يف مساحة الصفحة األسبوعية املخصصة للقراء

ويعود ذلك ،بعد جتربة دامت لسنتني2002عن منصب الوسيط مع سنة El Watanوقد استغنت مؤسسة 

الجياد El Watanإىل ضغط الشكاوى اليت كان يُعاجلها الوسيط واملتعلقة أساسا بتقرب املواطن من صحيفة  

الوسيط خارجا عن نطاق مهامه وعن دور املؤسسة هته االجتماعية اخلاصة، وهو ما يعترب حل ملشكال

دات من طرف القراء أو طلبات للرد الصحفية اليت يعمل فيها، ونادرا ما كان يتعامل الوسيط مع انتقا

.والتوضيح

كانت تستهدف حتقيق أهداف El Watanويبدو واضحا مما سبق أن وظيفة الوساطة املستحدثة يف مؤسسة 

بني املواطن إذ كانت تتعلق أساسا جبعل الصحيفة واسطة أخرى غري تلك املتعلقة بتقييم احملتوى الصحفي 

فة حسب إجابة الوسيط كانت تسمح بإنشاء عالقة بني املؤسسة والقراء والسلطة، ومع ذلك فإن هذه الوظي

ه الوسيط بأن عمله كان مرتبطا ،ومقروئيتهاُتساهم يف احملافظة على جودة الصحيفة ومصداقيتها هذا وقد نّو

يها ة اليت كان يشغل فيف الفرت " جد متطورة"بالنسخة الورقية بشكل أساس حيث مل تكن الصحافة االلكرتونية 

Questions pour le Médiateur)03أنظر امللحق رقم(هذا املنصب 
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:خالصة

El Watanاستنادا إىل ما سبق نالحظ أنه ال يوجد اختالف كبري من حيث آليات ممارسة الوساطة بني منوذج 

والنماذج السابقة، فرئيس التحرير يويل اهتماما خاصا للشكاوى اليت ترد يف شكل طلب تصحيح أو رد رمسي، 

القراء وحياول اقناعهم بطريقة عمل املؤسسة وحيوهلم إىل يرد على املكاملات اهلاتفية اليت ترده من قبل و 

El Watanملشتكني ال يبادرون عادة باالتصال فإن ا

بالصحيفة قبل التوجه إىل القضاء وهو ما يعرقل عملية الوساطة، ويقوم رئيس التحرير بالوساطة بشكل سري 

بني الصحفي والقارئ، ويعترب بعض الصحفيني أن ذلك يتناقض مع مبدأ الشفافية يف معاجلة الشكاوى وأنه 

.هة ضغط الشكوىقد يضعف من مصداقية الصحفي يف مواج

أن رئيس التحرير ينحاز يف معاجلة الشكاوى إىل الصحفي يف العادة عكس ما El Watanويرى صحفيو 

الحظناه يف النماذج السابقة، وذلك العتبارات تتعلق بتحمله جزءا من املسؤولية بشان املقال حمل النزاع، ألنه 

للنشر، وأنه سيضطر لالحنياز إىل املشتكي إذا ما أدرك يكون قد صادق عليه وأبدى قرارا اجيابيا بشأن أهليته 

ىل حتكيم إويف هذه احلالة يضطر رئيس التحرير El Watanأن املتابعة القضائية لن تكون يف صاحل مؤسسة 

الشكاوى ال تعزز من أنويرى الصحفيون . أخالقيات املهنة عند معاجلة الشكوى وتقييم عمل الصحفي

كتجنب مسؤوليتهم األخالقية ولكنها ترفع من مستوى اخلربة لديهم يف التعامل مع تقنيات العمل الصحفي  

.وغريها... التسرع يف نشر السبق، تدقيق املعلومة، التأكد من املصادر

املكلف بالويب يتكفل وفيما يتعلق مبمارسات الوساطة وعالقتها بالويب فإننا جند أن نائب رئيس التحرير 

برصد شكاوى القراء اليت ترده عرب وسائط التواصل االجتماعي ويعيد ارساهلا إىل مسؤويل التحرير املخولني 

بالبث فيها، باإلضافة إىل أنه يتوىل رصد التعليقات واملالحظات وعرضها يف اجتماعات التحرير اليومية، 
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تتأثر بأولويات اهتمامات القراء، El Watanندة صحيفة أن أج" اخلرب"ونالحظ كما هو الشأن يف مؤسسة 

ويشارك . املختلفة للمواضيع جتنبا للشكاوىباإلضافة إىل االستفادة من ردود القراء يف اختيار زوايا املعاجلة 

الذي يكون بني القارئ والصحفي عرب وسائط التواصل الويب كذلك يف التفاعلاملكلف بنائب رئيس حترير 

وغريها وهي .. سري العملية الصحفية وظروف التغطيةويستخدمها يف الرد على القراء وتوضيحاالجتماعي

اا ويقتصر التواصل مع صحفيني اواحدة من أهداف الوساطة، يف حني ال يش يقة ذ لطر ير با تحر يس ال رك رئ

. فايسبوكملوقع Messagerie instantanéeداخلية عرب أداة املراسلة اآلنية على توجيه تعليمات

وخبصوص منوذج الوساطة املقرتح، فال ميكن إضافة شيء عن املقرتحات السابقة غري اقرتاح نائب رئيس التحرير 

بعة لس أخالقيات املهنة، والذي نعتقد من وجهة نظرنا أنه يتالئم  اطة تا اث جلنة وس تحد اس يب ب لو لف با ملك ا

.ع متطلبات وظروف العمل الصحفي يف اجلزائرم

بكوEl Watanوأخريا ننوه بان جريدة  نفرد  قامت باستحداث منصب ا الصحيفة اجلزائرية الوحيدة اليتت

وسيط ملدة سنتني، إال أن هذه الوظيفة كانت تتعلق بشكل أساس برصد ردود القراء وإعادة نشرها يف 

للمنصب دور بارز يف الصحيفة لتكون األخرية مهزة وصل بني املواطن والسلطات العمومية، حيث مل يكن

.جمال نقد وتقييم العمل الصحفي



Liberteممارسة الوساطة اإلعالمية في مؤسسة :الرابعالفصل 

تمهيد

اآلليات التي يُمارس من خاللها رئيس التحرير وظيفة الوسيط: المبحث األول

مارسة الوساطة على األداء الصحفيأثر م: المبحث الثاني

في ممارسة الوساطة2.0استخدام الويب :المبحث الثالث

نموذج الوساطة في المؤسسة الصحفية الجزائرية: الرابعالمبحث

خالصة
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:تمهيد

، ويُقدم Liberteىل جمموعة من املباحث املتعلقة مبمارسة الوساطة الصحفية يف مؤسسة إيتعرض هذا الفصل 

وذلك من ، liberte-algerie.comبعض املالحظات عن مالمح هذه املمارسة عرب املوقع االلكرتوين للصحيفة 

ىل أن إمث عالقتها باستخدامات الويب الصحفيخالل التطرق إىل آليات ممارسة الوساطة وأثرها على األداء 

.ىل اقرتاح منوذج للوساطة الصحفيةإنصل يف األخري 

ويتعلق هذا الفصل بتحليل املقابالت اليت أجريت مع صحفييها ومع رئيس حترير الويب، والذي نعتربه واحدا 

وإن كان ذلك من شأنه أن يُضعف مقابلة معه بدال من مدير التحريرقد مت إجراء و ن يقومون بدور الوسيط، مم

إال أننا سنستفيد مما يقدمه رئيس حترير الويب والصحفيون  ،نوعا ما من التحليل خاصة عند املقارنة

يل إىل الوساطة وهو ما ُيساعد يف كمعلومات متعلقة بطرق تعامل رئيس التحرير مع الشكاوى وممارسته اليت حت

.    Liberteبناء صورة متماسكة عن دور مدير التحرير كوسيط يف مؤسسة 

اآلليات التي يُمارس من خاللها رئيس التحرير وظيفة الوسيط: المبحث األول

:)مواضيع الشكاوى(نوع األخطاء المرتكبة -1

فعادة يرفض املواطنون ،تكون الشكوى حول الصورعادة ما :")بيرئيس حترير  و 37 (يقول املبحوث رقم

Liberte

مثال يقال لنا ملاذا نشرمت القضية و السلطات ،فعادة املواطنون يشتكون حول قضية شخصية بني جار وجاره

"فالشكوى تكون من طرف الفرد على وجه اخلصوص ،ال تشتكي رمسيا عادة
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جتاوز قد أن الصحفي ير املواطندتتعلق باخلصوصية أي تقالصحفية األخطاءمن خالل إجابة املبحوث فإن 

حدود اخلصوصية، خاصة ما تعلق بعملية التصوير أو نشر أحداث تتعلق مبا يقدر الفرد أنه يدخل ضمن 

وحسب ن يقدم شكوى إىل املؤسسة الشخصية له ويكون ذلك مربرا ألاحلياةنطاق

أن الصحفي مثل- ا القانونية اممارسوحدودجابة فإنه يتضح أن عدم فهم املواطن لطبيعة عمل الصحافة اإل

يؤثر على - نهاميكنه استخدام بعض الصور أو نشر بعض األحداث اليت ميكن أن جيد املواطن نفسه جزءا م

يذكر املبحوث و ، Liberteإىل مؤسسة األخريموضوعية الشكوى اليت قد يقدمها

النزاعات على هذا املستوى تكون بشكل خاص رمسية ما يعين أن أن اجلهات الرمسية ال تتقدم عادة بشكاوى 

.مع األفراد

:معايير االهتمام بشكاوى القراء-2

عندما يكون هناك توضيح فالقانون يلزم الصحيفة بنشره وعندما :")بيرئيس حترير  و 37 (املبحوث رقميقول

"يكون هناك شيء من هذا القبيل البد من االهتمام به

خاصة باإلعالماملتعلق 12/05يبدو واضحا من خالل اإلجابة السابقة أن املعيار اإللزامي للقانون العضوي 

ترد إىل املؤسسة يف صيغة يعد من أهم املعايري لالهتمام بالشكاوى اليت املواد اليت تلزم الصحيفة بنشر التوضيح

الشكوى يف صيغة توضيح، رد ، أو تكذيب يعترب معيارا أساسيا ملعاينتها دَ رِ ومنه فأن تَ ،والرد وغريهاالتوضيح

.Liberteنظرا لإللزام القانوين الذي قد تتحمل تبعاته صحيفة 
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:قنوات االتصال المخصصة الستقبال شكاوى ومالحظات القراء-3

وهناك من حيسن التعامل فقط مع ،هناك الربيد االلكرتوين:")بيرئيس حترير  و 37 (يقول املبحوث رقم

لدينا عناوين بريد الكرتوين رمسية وأرقام ،رغم أنه مل ينشأ هلذا الغرضLiberteفايسبوك ويراسلنا عرب فايسبوك 

"هاتف رمسية وبالتايل يكون التعامل إما عرب الربيد االلكرتوين أو الفاكس

تصال ومن بينها موقع التواصل االجتماعي فإن الشكاوى ترد عرب خمتلف قنوات االم من خالل ما تقد

السابقة فإن موقع اإلجابةيف جاءفايسبوك حيث يقوم بعض املستخدمني باستعماله هلذا الغرض، وكما

التواصل االجتماعي فايسبوك غري خمصص الستقبال الشكاوى حيث يتم التعامل بشكل خاص من طرف 

، ويظهر عرب الفاكس والربيد االلكرتوينات الرمسية لالتصال مع الشكاوى اليت ترد عرب القنو Liberteمؤسسة 

وأن األفراد ممن تعودوا على ،مؤسسةلبوك ليس قناة رمسية لالتصال بالنسبة ليسأن فامن خالل اإلجابة

وهنا Liberteمن خاللهاستخدام فايسبوك قد يرسلون

ويف ،ملختلف األغراضهنالحظ أن ثقافة استخدام موقع التواصل االجتماعي فايسبوك جتعل رواده يستخدمون

ومنه املعلومات وامللفات عرب فايسبوك وإرسالتبادل الرسائل هذه الثقافة فقد تعود املستخدمون علىإطار

صفحة رمسية على فايسبوك متلكLiberteورغم أن عربه،اإلعالميالشكاوى حول احملتوى إرسالكما سبق و 

أا .ال تعده قناة رمسية لالتصالإال 

:مخرجات المالحظات والشكاوى-4

فبعض ،عادة ما يتم معاجلة األمر بني املسؤول و الصحفي:")بيرئيس حترير  و 37 (يقول املبحوث رقم

يتم مناقشة املقال الذي صدر باجلريدة أو املوقع ندما يكون هناك مشكل عو ،الشكاوى قد تكون مزيفة أيضا

"االلكرتوين حسب احلالة بني املسؤول والصحفي
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تلقي الشكوى هي ة األوىل اليت يتخذها املسؤولون يف اجلريدة عند و السابقة فإن اخلطاإلجابةمن خالل 

، إال أن احلالة ودرجة املشكلةالتأكد من مصداقيتها من خالل مناقشتها مع الصحفي، ويتباين النقاش حسب 

األويل عند الشكوى هو اجتماع املسؤول مع الصحفي ملناقشة فحوى املشكل قبل الذهاب إىل اإلجراء

.إجراءات أخرى

:أساليب الضبط المهني في ممارسة الوساطة-5

كبري كاالستنساخ حسب اخلطأ فعندما يتعلق األمر خبطأ مهين  :")بيرئيس حترير  و 37 (يقول املبحوث رقم

ما اشتكي الصحفي صاحب املقال األصلي، أما يف حال اخلطأ اقال إذاحلريف ملقال يطرد الصحفي كاتب امل

مث هناك جملس تأدييب وقانون داخلي يفصل يف،وضيح مثالتيف اسم شخص ميكن تصحيح ذلك عن طريق ال

ومير الص،درجة أوىل، ثانية، ثالثة وتصدر تقارير: نوع اخلطأ

"يوما دون أجر15عن العمل لثالثة أيام أو إيقافالكبرية والنتيجة قد تكون توبيخ أو إنذار أو 

Liberteتتعلق بالقانون الداخلي ملؤسسة فإن أساليب الضبط املهين يف حال اخلطأ اإلجابةمن خالل 

أو اليت تصدر بشأن القضية وترتاوح العقوبة املسلطة على الصحفي مرتكب اخلطأ من اإلنذار والتوبيخاإلدارية

أما اهلفوات مثل األخطاء اإلمالئية فتعاجل من سيمةإىل الطرد يف حالة األخطاء اجل،اإليقاف عن العمل ملدة

ن خمرجات بعض الشكاوى اليت ترقى إىل الكشف عن إفاإلجابةومن خالل هذه ،خالل إعادة التصحيح

خطأ مهين فعلي 

.إجراءات ردعية يف حقه
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:اإلجراءات المتخذة قبل التوجه إلى القضاء-6

"الضبط املهين بإجراءاتتتعلق :")بيرئيس حترير  و 37 (يقول املبحوث رقم

التحليل يذهب إىل غياب مالمح إلجراءات تتعلق بالوساطة كخطوة وبالنسبة هلذه اإلجابة املختصرة فإن 

ففي إجابة املبحوث املتعلقة بأساليب الضبط املهين أفاد األخري أن القانون ،قبل االحتكام إىل القضاءإضافية

مثال نشر اإلمالئي

مشتكي توضيح وكما جاء سابقا فإن الشكاوى اليت ترد يف شكل توضيح وعموما يف صيغة قانونية متثل ردا لل

وعليه فإنه من الواضح هي اليت تنال االهتمام من قبل املسؤولني يف اجلريدة عن فحوى تضمنته املادة اإلعالمية 

ندر فيه التوجه حنو النقاش أو ممارسة يوصحفييها تتخذ طابعا قانونيا Liberteأن عالقة املشتكي مبؤسسة 

.الوساطة حلل النزاع

:سرية الوساطة-7

عادة ما تتم بطريقة سرية بني املسؤول والصحفي وقد ذكرنا ذلك :")بيرئيس حترير  و 37 (املبحوث رقميقول 

أن تتم الوساطة بني الصحفي )45،47، 43، 42، 39: املبحوثون(ويفضل أغلب الصحفيني "سابقا

وليس من السرية مطلوبة :"43واملشتكي بطريقة سرية، وأن حتتفظ باخلصوصية حيث يقول املبحوث رقم 

املفروض أن يعرف اجلميع، وبالنسبة للجريدة ميكن مناقشة الشكوى مع املشتكي حىت ال يتم نشر توضيح 

أفضل أن يضل األمر سرياً، :"47ويقول املبحوث رقم " وإمنا تغيري بعض العناصر يف مقال الحق يكون أفضل

" أريد أن يعرف اجلميع مبا حيدثوميكن أن أشارك ذلك مع بعض الصحفيني الذين أكون قريباً منهم، وال

شخصيا ال أرى مانعا يف مشاركة هذه التجربة مع الزمالء، فهي :"40حيث يقول املبحوث رقم ،الصحفي
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ميكن :"38ويقول املبحوث رقم " طأ مستقبال خاصة الصحفيني من الشبابمتثل درسًا مينعهم من تكرار اخل

أن أشارك ذلك مع الصحفيني الذين يعملون معي يف الركن، وأعتقد أن األمر خاص خيصين شخصيًا وخيص 

إن طبيعة املشكل حتدد ما :"فريى أن طبيعة املشكل هي اليت حتدد حيث يقول41أما املبحوث رقم " الركن

التحرير جيب أن يتحدث عن مديرميكن أن يظل األمر سريًا أو خيرج إىل العلن، باعتقادي أن إذا كان 

"املوضوع إذا كان جدياً ليحذر الصحفيني أيضا 

التحرير على السرية عند مديريتبني لنا من خالل اإلجابات السابقة أن الصحفيني يفضلون أن حتافظ وساطة 

أن الصحفيني يعتربون أن وجودهم حمل اإلجاباتمعاجلة الشكوى بني الصحفي والقارئ، ونلمس من خالل 

ملقربني منه يف أو أن خيتار مشاركته مع ا،انتقاد يعد أمرا شخصيًا وخاصًا ميكن للصحفي أن حيتفظ به لنفسه

ضيق مع الصحفينيإطارأو يف املؤسسة الصحفية

التحرير أن املوضوع مدير، أما خروج املشكلة إىل العلن فهو يتعلق بتقديرات التحديات والوضعيات نفسها

.يهم كل الصحفيني، وأنه البد من حتذيرهم لتجنب تكرار اخلطأ نفسه

، الصحفي، التحريرمديرساطة بطريقة سرية بني وميكن القول أن تفضيالت الصحفيني تتجه حنو ممارسة الو 

والقارئ وقد يقرتح الصحفيون يف حال اخلطأ نشر مقال كمتابعة للحدث بدال من نشر التوضيح الذي قد 

يؤثر على مصداقية الصحفي ويكشف خطأه أمام زمالئه، وأن الدواعي املهنية إلخراج نقاش الوساطة من 

أو للمؤسسة ككل، وهو Liberteضمان السري احلسن ألحد أركان صحيفة السري واخلاص إىل العلين تتعلق ب

ب فإن الوساطة متارس يوعموما وحسب إجابة رئيس حترير الو . أمر حتدده أيضا طبيعة الشكوى واملشكل

، أما تقبل بعض الصحفيني ملشاركة جتربتهم مع عادة بني املسؤولني يف الصحيفة والصحفينيسري بشكل 

40الذي يقدمه هنا املبحوث رقم فظ فقد يرجع إىل شخصية كل صحفي ورغم أن التربيرزمالئهم دون حت

من أن خطأه ميكن أن يستفيد منه الزمالء وخاصة الصحفيون الشباب إال أن ذلك ال يفسر بعامل اخلربة 
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إال Liberteسنة يف صحيفة 13سنة منها 17له أقدمية يف الصحافة هي 40أن املبحوث رقم من رغم فبال

23سنة منها 25الذي تتجاوز خربته يف جمال الصحافة 47أن صحفيني أكثر خربة ومنهم املبحوث رقم 

تشري إجابته إىل اعتبار املشاكل اليت تكون بني القارئ والصحفي مسائل شخصية Liberteسنة يف صحيفة 

.  وخاصة البد من معاجلتها بسرية

:توظيف وسيط إعالمي-8

من النادر أن توظف املؤسسات الصحفية وسيطا واجلريدة :")بيرئيس حترير  و 37 (بحوث رقميقول امل

Le Monde باإلمكانياتالفرنسية، بالنسبة لنا فإن األمر يتعلق

"؟فلماذا ندفع أجر وسيط يقوم مبعاجلة شكاوى تردنا مرة كل شهر

إىل البعد االقتصادي الستحداث منصب الوسيط والقيمة املضافة اليت يقدمها، 37تشري إجابة املبحوث رقم 

، فالشكاوى نادرا ما ترد إىل ال ميكنها أن تدفع أجرا لشخص ال يقوم مبهمة بشكل مستمرLiberteفمؤسسة 

.الصحفيةومنه يفقد منصب الوسيط شرعية وجوده داخل هذه املؤسسة Liberteمؤسسة 

Liberteتقريبا تتفق على دعم استحداث منصب وسيط يف مؤسسة اإلجاباتوبالنسبة للصحفيني فإن كل 

ويقول املبحوث رقم ": "38حيث يقول املبحوث رقم

نعم هي فكرة جيدة، فالوسيط سيخفف من الضغوطات، وسيكون مبثابة احملامي الذي ُيصِلح بني :"44

سيكون ذلك جيدا، على األقل سيدفع :"42ويقول املبحوث رقم " الطرفني وهو لن يدافع عن الصحفيني

" الصحفيني للعمل أكثر، وأن يكونوا حذرين أكثر

أن األهداف اليت يرجوها الصحفيون من الوساطة هي تفادي املتابعة القضائية بشكل تظهر هذه اإلجابات

َِكُن من حتقيق توافق جينب الصحفي مشاكل  أساس، حيث أن سريورة الوساطة بني الصحفيني واملشتكني ُمت
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تقاداته إضافية قد تنجم عن توجه الشاكي حنو القضاء، إضافة إىل ذلك فإن الوسيط من خالل مالحظاته وان

ارسون رقابة ذاتية على عملهم ويتحرون الدقة بشكل أكرب ذا 40، ويقول املبحوث رقم جيعل الصحفيني ُمي

البد من شكل آخر من املمارسة الصحفية، والبد من التوجه حنو االمتياز، والشخص الذي يقوم :"الشأن

،ربته املهنية وحتكمه يف عمله باحلكمةيكون له كفاءة عالية، وأن يتمتع إىل جانب خأنبدور الوسيط البد 

ومن خالل هذه اإلجابة فإن استحداث منصب الوسيط يدخل يف إطار  "حيث البد أن يتمتع بقيم أخالقية 

تربرها الوسيطوجود من حيث االلتزام بالبعد األخالقي، وحسب اإلجابة فإن شرعية ترقية املمارسة الصحفية

إىل جانب كس التزاما مثاليا بالقيم األخالقية للممارسة الصحفيةتعشخصيته اليت البد أنبشكل أساس 

ويبدو ،حىت يكون الوسيط قادرا على أداء دور احلكم بني القارئ والصحفيخربته املهنية اليت تكون ضرورية 

الدفاعال ينحاز إىل أتكون قرارات الوسيط موضوعية و اجس أنهنا أن الرتكيز على البعد األخالقي له عالقة 

.وإن كانت وظيفته تتعلق أيضا باالستماع إليهعن القارئ 

:"40ويضيف املبحوث رقم 

نعرف حاجات قرائنا بقدر أن القراء ال يعرفون كيف تعمل الصحافة، قد تسمع عبارات أننا يف الصحافة ال

"وهذه صور منطية!يكذبون كلهمإم: مثل

عن حاجات القارئ من جهة وعن طرق العمل ،زدوج املتعلق بتصورات الصحفيني واجلمهوراجلهل املإزالة إن

الصحفي من جهة أخرى يعد أحد األسباب اليت تستوجب استحداث منصب الوسيط يف املؤسسة الصحفية 

اخلصوص، فمهمة الوسيط هي شرح العملية الصحفية للقارئ على وجهLiberteاجلزائرية بشكل عام ويف 

يف السياق وحسب اإلجابة السابقة فإن هناك ضرورة ،ووضع الصحفي يف ضوء اهتمامات هذا األخري

كانت عالقة الصحفي بالقارئ غري ذاإو اجلزائري لنسج عالقات بني الصحافة والقارئ على هذا املستوى، 

واضحة يف السياق اجلزائري وهو ما يستوجب استحداث منصب الوسيط يف املؤسسات الصحفية حسب 
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اتمع، فرنسا هي بلد له :"يرى عكس ذلك ويقول 47اإلجابة السابقة فإن املبحوث رقم  تطور  األمر ب لق  تع ي

منصب الوسيط كان استجابة حلاجات ثَ حدِ رون وعندما استُ تقاليد دميوقراطية، والصحافة موجودة فيه منذ ق

دمني دميوقراطياً، وال نقوم بعمل معينني، وبالتايل هناك ضرورة هلذا املنصب عكس جمتمعنا فنحن لسما متق

الوسيط :"46ويف السياق نفسه يقول املبحوث رقم "التايل ال نتحدث عن املشاكل كثريا، وباستقصائي كبري

املعلومة ىل مصدر املعلومة وغري ذلك، فالصحفي الذي ال يستطيع الوصول إىل مصدرإجمال مفتوح للوصول 

"يكون عرضة الرتكاب اهلفوة واخلطأ

، فاملمارسات السابقة فإن الصحافة اجلزائرية ليست حباجة إىل الوسيط اإلعالمياإلجاباتمن خالل 

إىل تقدمي إعالم قد يشكل خطرا على مصاحل األشخاص يف شكل الصحافة فيهاالصحفية ال ترقى

تلجأ إىل الشكوى أو القضاء قداليتو تزعج بعض األطراف االستقصائية اليت ميكن أن تقدم مواضيع قد 

ومن مثة تربز وظيفة الوسيط كوظيفة تعزز من البعد الدميوقراطي من خالل شرح طبيعة ،للضغط على الصحافة

العمل الصحفي االستقصائي إىل الشاكي والدالئل اليت ميكن أن يكون الصحفي قد استند إليها يف كتابة 

تعلق بتقدمي تالصحافة الفرنسية واجلزائرية فهيبني47وبالنسبة للمقارنة اليت قدمها املبحوث رقم ،موضوعه

اليت حددها والذي يتعلق بدرجة حرية الصحافة ،مثال عن أن تكريس البعد الدميوقراطي يف املمارسة الصحفية

أيضا يف إجابة هافة وهذا ما جنداحلاجة الستحداث منصب وسيط يف الصحزُ ربِ يُ الذي يف مؤشر االستقصاء 

والذي يتحدث عن أن قدرات الصحافة اجلزائرية حمدودة من حيث عدد الصحفيني 46املبحوث رقم 

تقدمي إعالمعلىالصحافة ومنه فإن غياب هذه املؤهالت ال يشجع،ىل مصدر املعلومةإمكانية الوصول إو 

وبالتايل فإن درجة حرية الصحافة ال تربر حاجة لوجود الوسيط ،يكون حمل جدل أو حمل شكاوى كثرية
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كما أن مهمة الوسيط قد تكون صعبة ألن األخري حيتاج اجلزائرية  اإلعالمي بالنسبة للمؤسسات الصحفية

لتربير العمل الصحفي للشاكي إىل االستناد إىل الدالئل اليت يقدمها الصحفي وكما أشار إىل ذلك املبحوث 

ىل مصدر املعلومة قد يكون عرضة للخطأ وارتكاب إن الصحفي اجلزائري يف ظل صعوبة الوصول فإ46رقم 

عمل الوسيط حبيث ال يستطيع أناهلفوة ما يعين أن الدقة قد تغيب يف املمارسة املهنية وهو ما يؤثر أيضا على

.بشكل دقيق إن كان عمل الصحفي ميثل خرقا ألخالقيات املهنة أم الرَ دِّ قَ يُـ 

أنا ضد توظيف الوسيط ألين أعتقد أن الصحفي ميكنه أن يكون وسيطاً، وأن : "33ويقول املبحوث رقم 

"األفضل هو االتصال املباشر مع الناس

حسب تقدير بعض الصحفيني أفضلاالتصال املباشر بني الصحفي والشاكي فإن وبالنسبة لإلجابة األخرية

مواقع التواصل االجتماعي هي هذا النوع من االتصال لعل ما عزز، و 

.التواصل الشخصي عرب الربيد االلكرتوينوإمكانية

:أثر ممارسة الوساطة على األداء الصحفي: المبحث الثاني

أثر ممارسة الوساطة على رئيس التحرير: أوال

حول السياسة التحريريةمساهمة المالحظات واالنتقادات والشكاوى في النقاش -1

كما قلت فالشكاوى نادرة جدا وعليه فهي ال تساهم يف النقاش :")بيرئيس حترير و 37 (يقول املبحوث رقم

"حول هذا املوضوع
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ال تدفع األخرية إىل إعادة Liberteاستنادا إىل اإلجابة السابقة فإن ندرة الشكاوى اليت ترد إىل مؤسسة 

وحيث أن مالمح الوساطة تكاد تكون غائبة كما أشرنا إىل ذلك سابقا فإن ،النظر يف سياستها التحريرية

.ردود القراء أمر غري واردبإعادة النظر يف اخلط االفتتاحي والسياسة التحريرية يف ضوء أهدافها املتعلقة 

: قد السياسة التحريريةفي ن)الوسيط(حرية رئيس التحرير-2

البد من ،عندما نكون ننتمي إىل جريدة معينة ال منلك اخليار:")بيرئيس حترير و 37 (يقول املبحوث رقم

وهنا البد من ،احرتام السياسة التحريرية للجريدة وإال فليس لدينا ما نفعله داخلها والبد من تغيري املؤسسة

، أما بالنسبة احرتام اخلط االفتتاحي

وأعتقد أنه توجد حرية الكتابة ألي شيء نريده يف الصحافة اجلزائرية ويتعلق األمر فقط بكفاءة ،الفرنسية

"اذاكتاتورية ليس له معىن ولكن إذا كتبت ومعك الدليل تنشر دون أن يقال لك ملد فاحلديث عن ال،الصحفي

أو أي مؤسسة صحفية يلزم املنتمني إليها باحرتام Liberteحسب اإلجابة السابقة فإن االنتماء إىل مؤسسة 

ام ا وهو وال تطرح مسألة مناقشة السياسة التحريرية ،سياستها التحريرية تز االل مكرها ب في  لصح يكون ا يث  ح

الذي يتحدث عن أن عدم التوافق بني آراء الصحفي يف إجابة املبحوث "ال منلك خيارا "ما تدل عليه عبارة 

املبحوث حيتل مكانة رئيس حترير للويب فإنه ال ومع أن،واخلط االفتتاحي قد يلزمه بتغيري املؤسسة الصحفية

.غري واردةLiberteلة اخلط االفتتاحي والسياسة التحريرية يف صحيفة ءوبشكل عام فإن مسآ،ميثل استثناءا

: ضمن االجتماعاتانتقاداتهمو القراء إدراج شكاوى -3

نتحدث فيها عن مالحظات وشكاوى اجلمهور اليت ترد عرب :")بيو رئيس حترير37 (يقول املبحوث رقم

وهذه الردود تنشئ رابطا ،االنرتنيت ألن الكثري من الصحفيني خاصة القدامى ال يعرفون ما حيدث عرب الويب

وهيئة التحرير االلكرتوين متثل مهزة وصل بني اجلريدة وصحفييها ولألسف فإن .بني  اجلريدة ومجهورها
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عد معىن مواقع التواصل االجتماعييزالون مع الصحافة املكتوبة، ومل يدركوا بالصحفيني القدامى ال

"خدامهم للربيد االلكرتوين ضعيفواست

يقدمها زا ملناقشة االنتقادات والشكاوى اليتاليومية ختصص حياإلجابة السابقة فإن االجتماعات من خالل

وبشكل أساس تلك اليت ترد عرب االنرتنيت أي موقع Liberteفية اليت تنشرها القراء بشأن املادة الصح

حيث تقوم هيئة التحرير االلكرتوين واليت ،ومواقع التواصل االجتماعيLiberte-algerie.comالصحيفة 

طرحها للنقاش يف االجتماعات تو الردود واالنتقادات اليت ترد عرب الويب يرأسها املبحوث برصد خمتلف 

منهم من الذين ال يستخدمون وسائل االتصال " القدامى"الصحفيني خاصةإبالغذلك من أجلو ،اليومية

االم االلكرتونية إال نادرا  لقة مبق تع امل لردود  ويتعلق اهلدف بشكل عام Liberteونظرة القراء هلا وملؤسسة با

اليت أصبح يوفرها عالقة تواصل بني الصحفي والقارئ من خالل االستثمار يف األدوات التفاعلية بإحداث

.2.0الويب 

آراء وانتقادات اجلمهور حول إدراجنألة مناقشة السياسة التحريرية غري واردة إال ألقد قلنا سابقا أن مس

ن كانت هذه وإمؤشر على اهتمام األخرية Liberteاحملتوى اإلعالمي الذي تقدمه 

أا قد تؤثر  إال  ام  بشكل ع احي  االفتت اخلط  لى  ثر ع تؤ قد ال  ات  اد تق على سلوكات الصحفيني وملعرفة ذلك االن

نستعرض العنصر املوايل

:أثر ممارسة الوساطة على الصحفيين:ثانيا

:أخالقيات المهنة اتساق اآلراء والشكاوى مع -1

تذهب أغلب إجابات الصحفيني إىل أن انتقادات القراء وشكاواهم حول احملتوى الصحفي ال تساعد على 

ال :"...39أسباب حيث يقول املبحوث رقمعدة وذلك ل،تأطريه ضمن أخالقيات املهنة الصحفية بالضرورة
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وعادة ال يهتم كثريا بتعليقات القراء ،التحريررديأعتقد أن األمر يتعلق بالصحفيني، أعتقد أنه يتعلق أكثر مب

حقيقة ،تصلنا مباشرةإن الشكاوى واالنتقادات قد ال:"43ويقول املبحوث رقم " فهم جمرد مواطنني عاديني

عَّلة َف كما أن ،أن املوقع االلكرتوين خيصص روابط لالتصال مباشرة بربيد الصحفي االلكرتوين ولكنها غري ُم

عندما يلتزم :"فيقول46أما املبحوث رقم " شر يتيح أيضا سب الصحفي مباشرة من قبل القارئ االتصال املبا

الصحفي باخلط األخالقي فهو ليس حباجة إىل مثل هذه التعليقات أو الشكاوى ليكون أكثر إلتزاما 

ليس :"42م ويقول املبحوث رق" بأخالقيات املهنة، وأعتقد أن مثل هذه الردود تؤطر الصحفي خارج اإلطار

"لدينا مشاكل يف القسم الثقايف

،االلتزام بالبعد األخالقي مسألة ذاتية تتعلق بضمري الصحفيمن خالل هذه اإلجابات فإنه يبدو واضحا أن 

التحرير الذي يتحمل املسؤولية األخالقية والقانونية إىل جانب مديرومسألة مهنية تتعلق مبسؤوليته اجتاه 

وبالتايل فإن املسؤولية االجتماعية األخالقية غري موجودة حسب ،الصحفي عندما يسمح ملقاله بأن ينشر

كما أن االنتقادات والشكاوى تذهب أغلبها يف اجتاه حتقيق أهداف خترج عن النطاق ،السابقةاإلجابات

أنناوقد يكون هذا مرتبطا بتصور الصحفي فقط إال 46ىل ذلك إجابة املبحوث رقم إكما تشري ألخالقي  ا

السابقة نستنتج اإلجابة عن سؤال العنصر السابق املتعلق مبدى تأثري ردود القراء على اتمن خالل اإلجاب

.الل التحليل السابق أنه جد ضعيفوالذي يبدو من خسلوك الصحفيني 

األخالقي ومنها عدم تفعيل أدوات التواصل نية تضعف من فعالية التأطري االجتماعي وهناك أسباب تق

كالروابط اليت تسمح للقارئ بأن يتصل ،Liberteاالجتماعي الشخصية على املوقع االلكرتوين لصحيفة 

قد الحطنا من و ، بالصحفي مباشرة حيث تكون ظاهرة على املوقع بيد أنه ال ميكن االستفادة منها فعليا

أن األخري يعرض إىل جانب اسم الصحفي روابط آلية حتيل إىل Liberte-algerie.comخالل زيارتنا ملوقع 

أن هذه الروابط غري مفعلة كما أيضاحسابه على فايسبوك وتويرت وجوجل إال أننا الحظنا ،بريده االلكرتوين
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القارئ مُ دِ قْ فقد يُـ ،ل املباشر قد ال خيدم الوساطةويعترب بعض الصحفيني أن االتصاجاء يف إجابة املبحوث

على سب الصحفي مباشرة  وهنا ال تكون هناك املسافة اليت تسمح بتقريب وجهات النظر من خالل 

. الوساطة

من جهة أخرى تذهب بعض اإلجابات حنو القول بأن ردود القراء واجلمهور تساعد يف توجيه الصحفي ألن 

نعم، إذا تعلق االنتقاد :"45نة الصحفية حيث يقول املبحوث رقم ما بأخالقيات املهيكون عمله أكثر التزا

وإذا كان هناك اختالف يف الرأي فهذا ال ،مبحور املوضوع يقوم الصحفي بأحباث أخرى ويصحح أخطاءه

فهو إما ،يزعج ألن من كتب التعليق قد يكون مقصرا يف عمله وهذا ما جعلين أكتب عنه وهذا أمر طبيعي

حنن نعرف القواعد األخالقية ملهنتنا ولكن :"47ويقول املبحوث رقم "حمفز وإما يساعد يف تصحيح األخطاء

ما مدى : فنتوقف بعض الوقت لنفكر يف مستوى أدائنا لنجيب عن السؤال،الردود تساعد يف الرقابة الذاتية

أكثر فعالية ودقة بالنسبة للمواضيع اليت تكون واليت جتعل عملنا ؟تقنيات العمل الصحفيإتباعحرصنا على 

"هذه رقابة ذاتيةو ؟وهل احرتمنا القواعد أم ال،حمل انتقاد

وجند أن ،وتبعا ملا تقدم فإن املالحظ هو أن االنتقادات والشكاوى ختضع لتقديرات الصحفيني الشخصية

ُلها لنفسه هي املتحكم يف املسؤولية الذاتيةو السابقة فضمري الصحفي اإلجاباتذلك يتناسق مع  اليت حيَُِّم

وحتديد ما إذا كانت املسؤولية االجتماعية للعمل الصحفي أخالقية أم ري النقد االجتماعي للعمل الصحفيتأث

سببا لتعزيز الكتابة يف االجتاه أن اآلراء املنافية للمقال قد تكون 45جابة املبحوث رقم إيف وقد جاء،ال

أن عمله يسري يف االجتاه الصحيح نفسه الذي كتب به املقال األول حيث قد تكون االنتقادات مؤشرا على 

فبعض االنتقادات كما جاء يف إجابات سابقة حتاول ،خاصة عندما يدرك الصحفي أن كتاباته حتقق تأثريا ما

للصحفي خالقي ومن هنا فإن الرقابة الذاتية والتحكيم الشخصياألاإلطارأن تؤطر العمل الصحفي خارج 

.يعدان املعيار األساس املؤثر على عملية االلتزام األخالقي
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ات وبعضها اآلخر بعض الشكاوى تكون خارج إطار األخالقي:"فيقول38وبالنسبة إلجابة املبحوث رقم 

"ني يكتبون دون التحقق من املصادر للصحفي مبراجعة نفسه الن بعض الصحفييكون مربرا ويسمح

ن الردود تساهم يف الكشف عن اخلطأ املهين املتعلق بعدم مراعاة تقنيات تعترب أوطبعا فإن اإلجابة السابقة 

يف حتسني األداء االجتماعيةحيث تظهر هنا مؤشرات تأثري املراقبة العمل الصحفي كالتحقق من املصادر

.الصحفي

:بين الصحفي والقارئرئيس التحرير -2

حيث ،التحرير ينحاز عادة إىل الصحفيمديرإن كل اإلجابات اليت يقدمها الصحفيون تقريبا تشري إىل أن 

ويقول املبحوث " يأخذ مكانا أوال إىل جانب الصحفي ألنه مستخدم لديه:"38يقول املبحوث رقم 

أخالقيا من الطبيعي أن يدافع أوال عن زمالئه، والقائد الذي ال يدافع عن عناصره ليس بقائد، ولكن :"41رقم

سيدافع عن الصحفي :"43رقم ويقول املبحوث"البد أيضا أن يتمتع القائد حبكمة االستماع إىل اآلخرين

التحرير قراءة مديروعندما تكون شكوى يعيد ،ألنه صادق على عمله وألنه مسؤول إىل جانبه عن املقال

وميكن أن مينحه احلق، كما ميكن أن يربر أن صيغة الكتابة تتعلق بالشرط الفقرات اليت مل تعجب الشاكي 

formuler au conditionnelأا ال تعد س أو  عادة ما تكون هناك :"44ويقول املبحوث رقم"يئة جدا، 

ونادرا ما يكون هناك ،التحرير الصحفي للتفسريمديرولكن طبعا عندما ترد الشكوى يستدعي ،عالقة ثقة

"نشر ملا يتعلق حبق الرد

نحاز إىل التحرير جتعل األخري يمديرمن خالل ما تقدم نستنتج أن العالقة املهنية اليت جتمع بني الصحفي و 

مديرزميله أكثر من االهتمام بشكاوى القراء، وتتعلق أسباب هذا التحيز باملسؤولية املهنية اليت يتحملها 

التحرير إىل جانب الصحفي حول املقال الذي يصدر يف الصحيفة الورقية أو عرب املوقع االلكرتوين حيث البد 
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من جهة أخرى فإن العالقات الشخصية داخل قاعة ،لالتحرير قبل صدور أي مقاديرمن املوافقة املبدئية مل

مديرالتحرير توطد ثقة 

طريقة الكتابةحيث يلجأ إىل التدقيق يف 

التحرير الصحفي كوسيلة لتجنب أساليبوهنا نعترب أن هناك مؤشرات تدل على استخدام ،يف حرج

.Liberteاملقاالت اليت تصدرها لالشكاوى والردود احملتملة حو 

،يعود إىل نوع من التضامن املهينالتحرير إىل الصحفيني مديرونلمس أيضا من خالل اإلجابات أن حتيز 

قائد ومستخدميه وتصورات الصحفيني حول أن أخالقيات العمل الصحفي تربر حيث جند ذلك يف عالقة ال

التحرير مع الصحفي وإن كان هذا الطرح يتعلق أيضا باملسؤولية املهنية املشرتكة املتعلقة بنشر مديرامن تض

حيث يتعلق التضامن املهين بتصور الصحفي حول ردة ،أنه يف بعض احلاالت ميكن الفصل بينهمااملقال إال 

إىل جانبه كقائد يدافع عن مستخدميه املهنة تقتضي منه أن يقفالتحرير حني يعترب أن أخالقيات مديرفعل 

.تنبع من املعرفة الشخصية للصحفي وطرق عملهوعالقة الثقة اليت

فإذا كان عمل الصحفي يضر فمن الطبيعي أن ،األمر يتعلق بالشكوى:"فإن45وبالنسبة للمبحوث رقم 

التحرير للصحفي ألنه ينفذ مديرالتحرير مالحظات للتصحيح، يف املقابل يكون طبيعيا أن ينحاز مديريقدم 

"قراراته وقد يكون هو من اقرتح املوضوع 

مديرفعندما يكون ،باملقالجند أن هذه اإلجابة تؤكد ما جاء سابقا حول املسؤولية املهنية املشرتكة املتعلقة 

التحرير قد يقرتح مديرالتحرير وراء اقرتاح املوضوع سيكون املنعكس الطبيعي أن يدافع عن فحواه، إال أن 

تعديالت حني يشعر أن املقال قد تسبب فعليا يف ضرر للشاكي وقد يتعلق األمر كما جاء يف احملور السابق 

.لألفراد مثالتعلق باحلياة اخلاصة تبتجاوزات 
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:رئيس التحرير بين السياسة التحريرية واألخالقيات- 3

عند تعامله مع Liberteلصحيفة ةالتحريريالتحرير ينحاز إىل السياسة مديرجييب أغلب الصحفيني بأن 

دافع عن إنه يتبع اخلط االفتتاحي، ي:"39الشكاوى اليت ترد بشأن عمل الصحفيني حيث يقول املبحوث رقم 

عادة فإن الصحيفة جتد نفسها يف وضعية تكون :"40ويقول املبحوث رقم " خاصةً الصحفيني، وعن احلريات 

التحرير عندما يعاجل مديرو ،فهي ملك رجل أعمالLiberteفيها مصاحل املؤسسة على احملك، بالنسبة لــ

اخلط االفتتاحي للجريدة، وحنن حناول الشكاوى يضع نصب عينيه مصاحل املالك وبالتايل البد أن يدافع عن

أن جنعل من مهنة الصحافة مهنة مثالية ولكن االحرتام الدقيق لألخالقيات حييل إىل النموذج االقتصادي الذي 

ويقول املبحوث رقم "البد أن يوفر الشروط ألن تكون اجلريدة مستقلة وحرة وحيادية يف عالقتها مع القراء

"فتتاحي، وهو اخلط االفتتاحي الذي تتبعه كل الصحف وعليه ال توجد مشكلةاإلخبار هو خطنا اال:"44

التحرير يضع يف اعتباره السياسة التحريرية عند معاجلة الشكاوى اليت ترده مديرتشري إجابات املبحوثني إىل أن 

التعبري وأن اخلط أن املسألة تتعلق بالدفاع عن حرية ب،بشأن العمل الصحفي

االفتتاحي يرتبط بوظيفة اإلخبار أي نقل املعلومة وهنا استبعاد ألي توجيه للمادة الصحفية يتعلق بالسياسة 

ضمان حرية التعبري : وباختصار فإن مراعاة السياسة التحريرية عند معاجلة الشكاوى يتعلق بعنصرين،التحريرية

نظرا حول الوقائع، الصحفي املتعلق بتوجه اجلريدة وحقها يف  قل  ط لتحريف ضمان عدم التدخل والضغو ن

. حيث تؤدي املؤسسة وظيفة اإلخباراملعلومة عن أصلها

وقد حتدثنا سابقا Liberteمبصاحل مالك مؤسسة االهتمام مبعايري السياسة التحريرية 40ويربر املبحوث رقم 

فيذها رئيس التحرير ومن هذا املنطلق فان السياسة عن أن السياسة التحريرية حيددها املالك ويسهر على تن

ملؤسسة الصحفية وتتوافق مع مصاحله وقد يؤثر اخلروج عن السياسة التحريرية االتحريرية تعكس نظرة مالك 
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التحرير مديرعلى مصاحل مالك املؤسسة وهنا فإن النموذج االقتصادي يؤثر على ممارسة الوساطة حيث يكون 

ني ضغط احملافظة على مصاحل املالك وعادة فإن االعتبار الثاين هو الذي يتحكم يف بني ضغط الشكوى وب

قراراته، و يف هذا السياق يتحدث املبحوث أن الصحافة ليست مهنة مثالية وإمنا هلا عالقة وثيقة بالنموذج 

بإجياد لذلك فإن تكريس البعد األخالقي يف املؤسسة الصحفية يرتبط،االقتصادي للمؤسسات الصحفية

.    منوذج اقتصادي يضمن استقاللية املؤسسة وحيادها يف تعاملها مع القارئ

حيث يقول املبحوث رقم ،وتذهب بعض اإلجابات إىل أن االهتمام بأخالقيات املهنة يتعلق بالضغط القانوين

عمله ومن نه قد وافق على أألنه من املفروض %90بنسبة على الصحفي التحرير يدافع مديرإن :"43

التحرير أن يطلب من الشاكي التوجه مباشرة إىل ديراملفروض أال يتجاوز ذلك أخالقيات املهنة، وميكن مل

القضاء، ولكن إذا كان القذف واضحا جدا وعلمنا بأننا سنخسر القضية يف حال التوجه حنو العدالة، فإن 

"أو التعديل يف مقاالت الحقةردال، نشر تاعتذاراالتحرير حياول تدارك املوقف بتقدمي مدير

التحرير مديرالتحرير للصحفي مرتبط بالسياسة التحريرية، فمديرنستشف من خالل اإلجابة السابقة أن دعم 

إىل مدى توافق أساسمكلف بتجسيدها وهو عندما يوافق على عمل الصحفي ومقاله فهو ينظر بشكل 

وحسب املبحوث فإن ذلك ال يعين ،Liberteاملقال مع معايري اخلط االفتتاحي والسياسة التحريرية لصحيفة 

حتمل تلميحا بأن بعض التجاوز قد ال اإلجابةارسة الصحفية رغم أن اخلروج عن املعايري األخالقية للمم

من الشاكي التوجه إىل القضاء إال يف احلالة اليت التحرير أن يطلبديرحبيث ميكن مل،حياسب عليه الصحفي

يدرك فيها األخري أن التجاوز واضح جدا بشكل جيعل املؤسسة ختسر القضية يف حال أحيلت إىل العدالة وهنا 

ومنها اليت نصنفها يف ،التحرير إىل تقدمي حلول أخرى منها ذات الطبيعة القانونية كالرد والتصحيحمديريلجأ 

شر مقاالت تصحح اخلطأ وتقدمه على أنه تفاصيل مستجدة نباملتعلقة -إذا جاز التعبري-لة املهنيةاحليخانة 

، وبالتايل فإن املالحظ هو أن الضغط القانوين حيدد مسار الوساطة الصحفية برزت من خالل عمل الصحفي
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التحرير من الرتكيز على السياسة التحريرية إىل الرتكيز على أخالقيات مديروقد يغري من أولويات اهتمامات 

.املهنة الصحفية

الشكوى ال عالقة هلا باخلط االفتتاحي والسياسة التحريرية، فهي :" أن47ويف إجابة أخرى يرى املبحوث رقم 

يكون اخلطأ نتيجة أنول ميكن الصحفية، فعلى الصعيد األةتتعلق بتقنيات العمل الصحفي أو أخالقيات املهن

أنلعدم احرتام بعض التقنيات املعروفة يف الصحافة، أما على املستوى الثاين فإن ذلك يعين عدم التحقق أو 

"الصحفي قد كذب وهو جتاوز ألخالقيات املهنة الصحفية

: يفصل بني الشكوى والسياسة التحريرية إذ يعترب أن الشكوى تتعلق بعنصريناملبحوث يف إجابته السابقةإن

احرتام تقنيات العمل الصحفي، واحرتام أخالقيات املهنة الصحفية وهو يفرق يف إجابته بني القصد واخلطأ يف 

ل مع صر األول باخلطأ الناجم عن غياب احلرص يف التعامنيتعلق العاملادة الصحفية حمل الشكوى، حيث

م التأكد من املعلومة، أما العنصر الثاين فيتعلق بتحريف مقصود للقصة اخلربية أو تقنيات العمل الصحفي كعد

من قبل الصحفي وهو ما اعتربه املبحوث جتاوزا ألخالقيات املهنة املعلومة اإلعالمية الواردة ضمن املقال 

وجود للخطأ وبالتايل فإن وجود خلل يف املادة الصحفية، فعندما حترتم تقنيات العمل الصحفي يفرتض أنه ال

.الصحفية يعين تعمد الصحفي لتوجيه املعلومة

بشكل أوضح فإن املبحوث ينفي هنا وجود عالقة تضاد يف الثنائية السياسة التحريرية وأخالقيات املهنة 

للسياسة أي إمكانية تدخل املؤسسة الصحفية يف إحداث تعديل يف القصة الصحفية اعتبارا،الصحفية

أو أن تكون السياسة التحريرية دافعا للصحفي لتجاوز بعض احلدود األخالقية Liberteالتحريرية لصحيفة 

ذلك عن وينفي ، حيث يربط وجود مشكلة يف العمل الصحفي باملستوى الفردي عند الكتابة الصحفية

.التحرير ممثال لهمديروالذي يعترب الصعيد املؤسسايت
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:االنتقادات والشكاوى بين الضغط و تحسين األداء-4

أن انتقادات وشكاوى القراء تعمل على حتسني األداء الصحفي تتساوى إجابات الصحفيني بني من يعتربون 

أا تشكل ضغطا على الصحفيني رى  ي من  بني  أاأعتقد :"38وبالنسبة للطرح األول يقول املبحوث رقم . و

تساهم بشكل كبري يف تقدم الصحفي، ويف مردوده الشخصي ففي املرات القادمة سيفكر مرتني، وسيتحقق 

، ولكن عندما إنه كالم نظري أن نقول أنه البد من االستماع لآلخرين:"41املبحوث رقم ويقول " من مصادره

يثار حوله النقاش، يتم التفكري فيه، وحناول أن نضع أنفسنا يف مكان اآلخر، يكون هناك مشكل فعلي

" وعندما نتجاوز احلساسيات فإن النقاش اإلنساين يكون مفيدا

أن الشكاوى تكون مفيدة لتجربة الصحفي وتزيد من خربته يف جمال نقرأ من خالل اإلجابات السابقة

االهتمام بالتقنيات الصحفية كالتأكد من املعلومة وجتنب التالعب من قبل املصادر من خالل التحقق منها،  

راك وضع الشاكي والتفكري يف وجهة نظر القارئ يف تطوير املمارسة املهنية الشخصية حيث يعمل إد،

.      للصحفي

حيث يقول ،ق اجلزء الثاين من الصحفيني أن ردود القراء تشكل ضغطا بالنسبة إليهممن جانب آخر يعلّ 

كوى بعد ذلك فهذا أمر حنن ال نكتب دون أن نكون واثقني من مصادرنا، وإذا تلقينا ش:"39املبحوث رقم 

إن الشكاوى تضيف ضغطا بكل تأكيد، فنحن خناف أن خنطئ أو أال نقوم :"42ويقول املبحوث رقم " مزعج

بعملنا بشكل جيد، وهو ضغط يومي من قبل مسؤولني ومن اخلارج ومن األشخاص املعنيني، وحنن خناف أال 

التجربة :"إىل القول بأن46ني يذهب املبحوث رقم يف ح" تناينقوم بدورنا وهو إعالم الرأي العام وهي مسؤول
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أثبتت أن كثريا من الشكاوى تكون غري مؤسسة، ولألسف فإن املشتكني ال يراجعون أنفسهم ويتصرفون 

"بطريقة انفعالية

يتحرى الصحفي أنه قام بعمله خاصة ما تعلق مبوثوقية املصادر، وهذا جيعل من الشكاوى تزيد من الضغط إىل 

يف إجابته حيث يؤكد أن هناك 42جانب ال

، خوفا من قبل الصحفيني يتعلق بطرق تأدية عملهم يصاحبهم انطالقا من الشكاوى اليت ترد إىل الصحيفة

له واليت قد ويضيف أن عملية اخلوف تالزم الصحفي نظرا للضغط الناجم عن الشكاوى اليت ترد بشأن عم

هناك نوع من الصراع  النفسي الذي يعيشه الصحفي حيث ميارس رقابة ذاتية و تكون من جهات مسؤولة، 

مالءات الضمري املهين واالعتبارات األخالقية الشخصية من ة إلاومراعخوفا من هذه االنتقادات من جهة، 

يقدر الصحفي أن هذه االنتقادات والشكاوى متنعه من أداء واجبه الصحفي حيث تشري إجابة إذجهة أخرى 

.للشكاوىن هناك تناقضا بني املسؤولية الصحفية والضغط االجتماعي أإىل 42املبحوث رقم 

ل حيث تذهب إىل اعتبار أن اغلب الشكاوى اليت ترد بشان العم46املبحوث رقم إجابةوهي فكرة تدعمها 

فإن الشكاوى تعمل على حتسني األداء وتشكل 47الصحفي تكون غري مؤسسة، وبالنسبة للمبحوث رقم 

:"ضغطا يف الوقت نفسه على الصحفيني حيث يقول

حتقيق، وبالنسبة لبلدنا بالرقابة الذاتية، ولكن يف حاالت فهي تشكل ضغطا خاصة عندما يتعلق األمر بعمل 

ل إىل و ىل وجود صعوبات للوصإهذا من جهة ، إضافة ال ميثل دولة للحقوق، والعدالة غري مستقلة فيه وفه

مصادر املعلومات وبالتايل ميكن لبعض الشكاوى أن متنع متابعة حتقيق صحفي ألننا نعلم أنه ميكن الضغط 

" على العدالة وهذا ما جيعل الصحفيني ال يتوجهون حنو االستقصاء 
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ابعة القراء يظهر من خالل اإلجابة السابقة أنه وبالنسبة لبعض الصحفيني فإن املراقبة االجتماعية الناجتة عن مت

-LiberteLiberteللمضمون الصحفي الذي تقدمه 

algerie.com تساهم يف جعل الصحفي ميارس رقابة ذاتية على نفسه اعتبار للمالحظات واالنتقادات اليت قد

ا يساهم حسب املبحوث يف حتسني وهو مترد بشأن عمله، وهذا عكس ما رأيناه يف اإلجابات السابقة 

أن إذ يعترب، إال أن املبحوث يطرح من جهة أخرى مسألة السياق الذي متارس فيه الصحافة مهمتها األداء

وبالتايل فهي قد ال تنصف الصحفي يف ،العادلة غري مستقلة يف اجلزائر وأنه ميكن أن ختضع لتأثريات معينة

شأن مادته اإلعالمية إىل القضاء الذي قد مينع بعض التحقيقات بعض احلاالت اليت تصل فيها الشكوى ب

األمر الذي إىل صعوبة الوصول إىل مصادر املعلومة يف الصحافة اجلزائرية باإلضافة،الصحفية على حد تعبريه

.الصحافة ممثال يف صحافة االستقصاءمن ال يعرقل عمل الصحفي فحسب وإمنا مينع بروز شكل كامل 

تصورات الصحفيني عن عدم تطبيق القانون وتأثري ذلك على سري العمل الصحفي يشكل ومن هنا فإن

.ضغطا يضعف من األداء الصحفي

القراءنتقادات وتقبلهم الالصحفيون -5

:مجلة االنتقادات غري املقبولة من قبل اجلمهور كما يليحتدد إجابات الصحفيني 

، ويقول املبحوث رقم "ال أقبل النقد عندما أكون متأكدا وأملك مصادر اخلرب:"38يقول املبحوث رقم

ويقول " متس االنتقادات مبادئي الشخصية، وأنا صارمة خبصوص الدين، وآرائي السياسيةأنال أقبل :"39

دات اليت تريد مين الكشف ال أقبل حماولة التعرض للسر املهين لعملي، كالشكاوى واالنتقا:"40املبحوث رقم

من اجليد أننا نسجل، :"42ويقول املبحوث رقم "عن مصادر معلومايت، والقانون حيمينا يف هذا اجلانب 
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يف حني يذكر املبحوث " فهناك من يرتاجع عن تصرحياته وينتقدنا أو يشتكي بنا ألجل ذلك وهذا غري مقبول

"ال أقبل الشكاوى املزيفة:"44رقم 

:ت أخرى النقد املقبول كما يليوحتدد إجابا

" %100واثقا مما كتبته أكوناملقال فيه نقص، عندما ال أنأقبل النقد حينما أدرك :"38يقول املبحوث رقم 

ويقول " أقبل النقد عندما تكون الشكوى مؤسسة وأحس أن النقد صريح وصادق:"39ويقول املبحوث رقم 

قد قمت بتجاوز ما، كاملساس بشرف الشخص، أو أين مل أتأكد أتقبل النقد عندما أكون :"40املبحوث رقم 

قد أتقبل النقد يف حالة وهو أن :"42ويذكر املبحوث رقم "من املعلومة وذلك احرتاما ألخالقيات املهنة

أتقبل النقد املوجه :"فيقول46أما املبحوث رقم " أساعد شخصا ما أكون أعرفه، فأساعده ببعض التعديالت

" لشخصي وتعليقي على املعلومة وأناقش ذلكإىل تأويلي ا

والشكاوى اليت قد يوجهها القارئ أو اجلمهور عموما إىل تومن خالل اإلجابات السابقة فإن االنتقادا

:الصحفيني تكون مقبولة من جانبهم أو مرفوضة لالعتبارات اليت حتددها النقاط اآلتية

:املقبولةغرياالنتقادات:أوال

:نقد اجلمهور يف احلاالت التاليةLiberteيقبل صحفيو ال

عندما يشعر الصحفي انه قد قام بعمله على أكمل وجه خاصة فيما يتعلق بوجود مصادر املعلومة •

والتحقق منها 

تكون االنتقادات املوجهة إىل اخليارات الشخصية وتلك املتعلقة بالدين وحول اآلراء السياسية مرفوضة •

من قبل الصحفيني
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الصحفيون التدخل يف مهنتهم ويف السر املهين كمحاوالت الضغط للكشف عن مصادر ال يقبل•

اخلرب

الشكاوى اليت قد تطال الصحفيني بشأن ذلك تكون غري أوجع املصدر عن تصرحياته واالنتقادات اتر •

مقبولة 

ال يقبل الصحفيون الشكاوى اليت ال تستند إىل دليل وتلك املفربكة •

:املقبولةاالنتقادات :ثانيا

:االنتقادات أو الشكاوى اليت تتعلق بLiberteقبل صحفيو توي

يف معاجلة اخلربفعلي نقص •

الشكوى القائمة على الدليل•

كالقذف: الشكوى اليت ترد بشأن خرق ألخالقيات املهنة•

النقد من طرف املصدر عندما تكون هناك عالقة شخصية تربطه بالصحفي فيستعمل األخري بعض •

األساليب حلماية مصدره واحملافظة عليه

النقد املوجه إىل تأويل الصحفي الشخصي وتعليقه على اخلرب•

في ممارسة الوساطة2.0استخدام الويب :المبحث الثالث

فضاءات التفاعل بين الصحفيين والقراء -1

خاص يظهر يف املوقع وهنا أوال كل صحفي لديه بريد الكرتوين :")بيو الرئيس حترير  37 (يقول املبحوث رقم

حيث يكون التفاعل مباشرا بني الصحفي ومن يراسله، مث يوجد مواقع التواصل االجتماعي فايسبوك وتويرت 
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مث تراسل الصفحة الصحفي أو يتحدث الويب ماسرت مع Liberteيراسل صفحة فايسبوك أنميكن لشخص 

"تردنا عربه التعليقاتالذي حساب يوتيوب إىلإضافة ،الصحفي مباشرة عن ذلك

من خالل إجابة املبحوث فإن التفاعل بني اجلمهور والصحفيني يكون شخصيا من خالل استخدام التواصل 

أما التواصل عن طريق مواقع التواصل االجتماعي فيشمل الصفحات الرمسية ،عرب الربيد االلكرتوين الشخصي

األخري يرصد تعليقات القراء واجلمهور كان وإذا ما  Liberteــــل

مباشرا بني الصحفيني والقراء حيث يتم التواصل من فإن التفاعل الذي يكون عرب فايسبوك وتويرت ال يكون

وهي إما توجه التعليق فالقارئ يرسل تعليقه إىل الصفحة ،خالل تدخل القائمني على تسيري هذه الصفحات

ة القارئ بني الويب ماسرت والصحفي بشكل لوترسله إىل الصحفي الكرتونيا أو يتم مناقشة فحوى مراس

وبشكل عام نالحظ هنا غياب التفاعل التزامين املباشر بني الصحفيني والقراء خاصة عرب وسائط ،مباشر

اموقد يفسفاعلية تالتواصل االجتماعي اليت مييزها عنصر ال يق تعل اء و لقر بردود ا يني  لصحف ام ا تم اه عدم  ب لك  ر ذ

ب عنصر إدراج شكاوى القراء يأنظر إجابة رئيس حترير الو (وعدم تعاملهم الكبري مع الفضاء االلكرتوين 

إىل عدم تفعيل الروابط اليت - وكما جاء يف إجابة سابقة- إضافة)303- 302ص ومالحظات اجلمهور ص

.حتيل إىل احلساب الشخصي لكل صحفي على مواقع التواصل االجتماعي وبريده االلكرتوين اخلاص

:االلكترونيةمعايير نشر التعليقات-2

لقد قمت بتحرير ميثاق فيما خيص الشروط اليت جيب احرتامها :")بيو الرئيس حترير 37 (يقول املبحوث رقم

يف التعليق لينشر وهي حتمل ضوابط تتعلق بتفادي السب، العبارات العنصرية، واملعادية لألديان واملعادية 

"كان حيرتم امليثاق إذاننشره Liberteكان التعليق ضد مقال إذالإلسالم وأيضا اجلهوية وحىت 

السابقة قد يبدو أن هامش احلرية يف التعليق واسع إال أن االطالع على شروط استخدام ابةاإلجمن خالل 

فالكثري من الشروط تؤطر استخدام موقع ،جيعلنا نالحظ وجود العديد من احلدود)ميثاق االستخدام(املوقع 
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liberte-algerie.com يتعارض مع القوانني حيث ميكن للقائمني على املوقع حذف أو منع وصول أي تعليق

ومنها أن حيمل التعليق تعايرب حمرضة على الكره لموقعلة ريسارية املفعول أوال يكون متسقا مع القواعد التحري

، أي رسالة ميكن أن يساء فهمهاالعنصري أو الديين ، أو العنف أو استخدام مصطلحات جهوية، أو 

كما ال ينشر املوقع ،ربية، البذيئة والسب الشخصي بني املعلقنيإىل التعابري املبالغ فيها كالعبارات احلباإلضافة

الرسائل املكررة املتطابقة والروابط اليت حتيل إىل مواقع عنصرية أو معادية لالسالم، وال يسمح بتداول الرسائل 

شرطا أن يتم الكشف عن هوية احد املعلقني، ويضع امليثاق بعد كل ذلك أواليت مت نشرها يف مواقع أخرى 

يتعلق بأن املستخدم يتحمل وحده مسؤولية أي استخدام شخصي حملتويات املوقع مبا يف ذلك استخدام فضاء 

1التعليقات

:أدوات التفاعل مع رئاسة التحرير-3

مديرإىل أنه ال يوجد تفاعل مع )47، 46، 45، 43، 41، 38(املبحوثنيإجاباتتذهب اغلب 

ال يوجد تفاعل على مواقع "43التحرير على صعيد مواقع التواصل االجتماعي حيث يقول املبحوث رقم 

"مل نصل بعد إىل هذا املستوى من االتصال:"47ويقول املبحوث رقم " التواصل االجتماعي حنن نلتقي يوميا

مديرليس لدي اتصال مع ليس لدي فايسبوك، أنا على تويرت ولكن :"يقولف46أما بالنسبة للمبحوث رقم 

" التحرير

و عدم هالسبب الرئيس الذي جيعل التفاعل بني الصحفيني ورئاسة التحرير غائبا أنظهر هذه اإلجابات وتُ 

حيث 47السابقة للمبحوث رقم اإلجابةوهو ما تربزه ،تبين ثقافة االتصال عرب وسائط التواصل االجتماعي

، وبالنسبة لبقية 43كما أشار إىل ذلك املبحوث رقم اليومي أثناء العملتصال املباشريقتصر التواصل على اال

1 http://www.liberte-algerie.com/static/charte consulté le15 Avril 2016 20h05 traduit modifié

http://www.liberte-algerie.com/static/charte
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إذاإلجاباتحيث يتكرر يف كل "فايسبوك"الصحفيني فإن األدوات املستخدمة يف التفاعل تتعلق أساسًا ب

messagerieنعم هناك تفاعل من خالل فايسبوك وتويرت ومن خالل الرسائل اآلنية :"39يقول املبحوث رقم 

instantanéeيكون التفاعل ضئيال، وهذا نظرا لطبيعة عملنا، :"40ويقول املبحوث رقم "لفايسبوك وتويرت

املبحوث رقم ويقول"فنحن ال منلك الكثري من الوقت، عادة يكون التفاعل عرب فايسبوك أو الربيد االلكرتوين

التحرير تتعلق مديرفإن أدوات التفاعل مع ومن خالل ما تقدم" يوجد تفاعل على فايسبوك، نعم:"44

وقد تستخدم فيه أدوات التفاعل اآلنية اخلاصة خاصة بفايسبوك مث تويرت فيما خيص مواقع التواصل االجتماعي

طريقة أكثر كالسيكية وال تزامنية، يكون التفاعل أيضا عرب رسائل الربيد االلكرتوين بو ، بتبادل الرسائل اخلاصة

ىل األسباب اليت ذكرناها سابقا إىل إالتحرير إضافة مديرتفاعل االلكرتوين بني الصحفي و ويعود ضعف ال

ن مجع املعلومة وحتريرها، وكما الحطنا ذلك فإن هامش الوقت الذي يستهلكه الصحفي يف القيام بعمله م

رون املعلومة مث موعد التحاق الصحفيني مبقر العمل يكون يف حدود الساعة احلادية عشر صباحا وهم قد حير 

رير من خالل اللقاء يف مقر العمل، وعادة فإن التحمديرخيرجون لتغطية مواضيع أخرى ويكون التواصل مع 

. غين عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي أو أدوات التواصل االلكرتونية لالتصال بهذلك يُ 

:الرقابة على مواقع التواصل االجتماعي-4

توجد رقابة على ما يكتبونه على مواقع التواصل الصحفيني تقريبا حنو اعتبار أنه التذهب كل إجابات 

نعترب أن شبكات التواصل االجتماعي هي Liberteــ بالنسبة ل:"47االجتماعي حيث يقول املبحوث رقم 

الصحفي، شخصية، وأن التدخالت عرب فايسبوك وتويرت تتعلق حبياة الصحفي اخلاصة ألنه ال حيمل هنا قبعة 

لقد قمت بنشر :"42ويقول املبحوث رقم " وال نعتقد أن الصحيفة تكون متورطة مع ما يقوله الشخص 

التحرير صديق معي على مديرأنأشياء كثرية، ورغم ذلك مل أتعرض للرقابة من طرف مسؤويل التحرير رغم 

"فايسبوك 
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مواقع على صعيد تفاعل الصحفيني عرب Liberteهناك حرية يف مؤسسة املبحوثني فإن إجاباتوحسب 

نشر على مواقع التواصل ما يُ فتتعلق حبياة الصحفي اخلاصةإذ تـَُعُد هذه األخرية شخصية و التواصل االجتماعي 

تفرق بني االستخدام الشخصي ملواقع Liberteوهنا فإن مؤسسة ،االجتماعي ال يتعلق بالصحيفة وال يورطها

مضمونا يتعلق بصورة املؤسسة أن يعكس هذا االستخدامالتواصل االجتماعي من قبل الصحفيني وبني 

. ورؤيتها

املبحوثني اليت تؤكد على وجود حرية يف التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي، فإن بعض إجاباترغمو 

بالرقابة الذاتية حيث يقول ملي باملسؤولية من جانب الصحفيني والقياالصحفيني يؤكدون على ضرورة التح

أعتقد أن املسألة أخالقية فالبد على الصحفي أن يراقب ما يكتبه على فايسبوك وعلى :"40املبحوث رقم 

وأنا أراقب ما ،مواقع التواصل االجتماعي ألن الناس ال تتعرف عليه كفرد مستقل عن اجلريدة وإمنا كصحفي

التحرير أن يؤثر علي أو أن ديرال ميكن مل:"44ويقول املبحوث رقم " نشره وأكون شديد احلرص يف ذلكأ

مينعين، ولكن هناك عالقة ثقة، على مواقع التواصل االجتماعي وعلى فايسبوك تتحدث بامسك وال تورط 

ويقول املبحوث "سسةللحفاظ على صورة الصحفيني واملؤ اجلريدة، ولكين شخصيًا أتفادى بعض التعليقات 

:"41رقم 

وعندما جييب يكون ذلك بطريقة ال حتدث مشكلة مع املسؤول عن اجلريدة، ودون اإلضرار باجلريدة اليت يعمل 

ض األحيان يكون الضمري واخلوف، وأحيانا أخرى يكون 

"اخلوف فقط 

عملية الرقابة على ما ينشر على مواقع التواصل االجتماعي ترتبط أنالسابقة يظهر اإلجاباتمن خالل 

أساساً باملسؤولية االجتماعية، حيث يتصور الصحفيون أن ما ينشرونه كأشخاص خارج اجلريدة قد يؤول على 

بط ا  أي مرت نه ر يث تغيب لدى اجلمهور والقارئ حتديد املسافة الفاصلة بني رأي الصحفي الذي ميثل حبأ
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رقابة الذاتية على يفرضون الخر فإن الصحفينيوبني الرأي الشخصي للصحفي، من جانب آLiberteجريدة

نه على مواقع التواصل االجتماعي وهي تتعلق بالضمري الصحفي، فإذا كان خبصوص ما ينشرو أنفسهم 

يتفادون التعبري فإن الصحفينيبني الرأي الشخصي والرأي الصحفيالتفريقعلىينغري قادر والقراءاجلمهور

التحرير ديرعن آرائهم الشخصية حفاظا على صورة املؤسسة وتعزيزا لعالقة الثقة اليت تربط الصحفي مب

ومسؤويل اجلريدة

لى نفسه عدم التعبري عن رأيه اخلاص عرب مواقع التواصل معايريها الضمري الصحفي حيث يفرض الصحفي ع

دون أن يكون لذلك عالقة بتصور عدم اإلضرار بصورة ومسعة اجلريدةاالجتماعي نظرا اللتزام شخصي يتعلق ب

وإن كان بعض من هذا التصور ،الصحفينيإجاباتخاص بردود فعل املسؤولني وهو ما نلمسه عموما يف 

نصنفه ضمن الرقابة الذاتية اجس اخلوف لدى الصحفي ويكون ذلك مربرًا آخر هليؤسس يف بعض األحيان 

.للنشر على مواقع التواصل االجتماعي

:الوساطة عبر مواقع التواصل االجتماعي-5

اليت تصدر يف اجلريدة الورقية عرب مواقع املقاالتنقوم يوميا بنشر :")بيو الرئيس حترير37 (يقول املبحوث رقم

وعادة ما يطرحون ،ا انتقادات نقوم بالرد عليهاهومنحوهلاالتواصل االجتماعي فايسبوك وتويرت وتردنا ردود

وسيط فالتفاعل يتم بشكل لصحفيون والقراء ليسوا حباجة إىلوحاليا ا،مباشرة ولكنين لست وسيطاأسئلة

"ل االجتماعيمباشر عرب مواقع التواص

الدفاع عن أساليبمن أسلوباشر املقاالت عرب مواقع التواصل االجتماعي والرد املباشر عليها ميثل نإن

املؤسسة الصحفية، فالوساطة تتعلق مبعاجلة أكثر عمقا والرد الفوري من قبل رئيس حترير الويب دون استشارة 

ميثل أسلوبا ملمارسة الوساطة الصحفية، كما أن اإلجابة تؤكد الصحفي يتعلق بنظرته اخلاصة حول املوضوع وال
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على Liberteفكما جاء سابقا فإن موقع ،أن التفاعل يكون بني الصحفي كاتب املقال والقارئ يف العادة

 َ ن القارئ من االتصال به مباشرة واألمر نفسه من خالل كِّ االنرتنيت يوفر الربيد االلكرتوين للصحفي وُمي

يتصل القارئ بالصحفي مباشرة إال أن بعض العراقيل التقنية على مستوى موقع أننكك حيث ميفايسبو 

Liberte-algerie.comتفعيل الروابط اليت حتيل إىل قنوات التفاعل مع الصحفيني يؤثر على مو املتعلقة بعد

ب فإن القائمني يحترير الو يس ئكما جاء يف إجابة سابقة لر و الشخصي بني القارئ والصحفي، عملية االتصال 

على مواقع التواصل االجتماعي هم من ينقلون آراء ومالحظات القراء Liberteعلى تسيري صفحات مؤسسة 

.الصحفينياملادة الصحفية إىل حول 

كون بينكم وبني اجلمهور يالتحرير يف التفاعل الذي مديرعن السؤال هل يشارك 45وجييب املبحوث رقم 

هذا النوع :"46ويقول املبحوث رقم " عادة ال يوجد تفاعل قوي يف هذا االجتاه:"بالقول؟التواصلعرب مواقع 

فهي تتعلق بدور رئيس حترير 47و 41أما بالنسبة إلجابات املبحوثني " من النقاش يكون داخل املؤسسة

ن تبادل معه، فهو حنن لدينا رئيس حترير ويب، وهناك يف بعض األحيا:"41الويب حيث يقول املبحوث رقم 

رئيس حترير الويب خيربنا بالتعليقات حول :"فيقول47أما املبحوث رقم " قشها بصفة شخصية معهانن

" رالتحريمديرولكن ال يوجد اتصال مباشر مع ،املقاالت اليت تنشر

فإنه ميكن القول أن التوجيه عرب مواقع التواصل االجتماعي غري موجود نظرا ومن خالل هذه اإلجابات 

على طرق أخرى منها تكليف رئيس حترير الويب برصد لالعتمادلضعف التفاعل على هذه املواقع، ونظرا 

كما قلنا سابقا فإنه يبدو أن ثقافة االعتماد و املالحظات واالنتقادات ومناقشتها مع الصحفيني واملسؤولني، 

حنن مل :"حيث يقول40على مواقع التواصل االجتماعي غري مرسخة، وقد نضيف هنا إجابة املبحوث رقم 
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نتنب بعد الثقافة الرقمية يف الصحافة اجلزائرية، وعندما أنظر إىل مواقع اجلرائد وطرق التفاعل أالحظ أننا نسري 

"ابطريقة تقليدية جد

من جانب آخر تذهب بعض إجابات الصحفيني إىل وجود تفاعل ومالمح ملمارسات الوساطة عرب مواقع 

التحرير أن يعلق، إنه نشيط جدا على ديرنعم ميكن مل:"38حيث يقول املبحوث رقم ،التواصل االجتماعي

مستوى مواقع التواصل فايسبوك، تويرت، هو يعلق يتخذ موقف، يقدم رأي وهو أمر مهم لعالقة التضامن 

complicitéم واملسؤول ستخَد التحرير مع االنتقادات والشكاوى مديروعن السؤال كيف يتعامل " بني الـُم

ي"اليت ترد على حسابكم الشخصي؟ يقول 

"املقال ودرجة اهتمام الناس به ورصد املوضوعية يف معاجلة املوضوع، ويف االجتماعات قد تناقش هذه األمور

نعم عرب تويرت يكون خاصة التفاعل فهو يضيف تعليق، يضغط على رز اإلعجاب، :"39ويقول املبحوث رقم 

"شارك مقال يديل برأيه واألمر يبقى شخصيا أكثروعندما أ

ء راردود الققد يستخدم مواقع التواصل االجتماعي يف رصد التحرير مديرإن ومن خالل اإلجابتني السابقتني ف

ام حول املادة الصحفية مالحظ والتعليقات اآلراء، ويتعلق هذا امللمح من ممارسة الوساطة خاصة برصد و

وتكون خمرجات هذا التقييم مالحظات يقدمها ،وتقييم جودة العمل املقدم من قبل الصحفي على أساسها

أما ،عرب مواقع التواصلالرأيالتحرير هذا مديرالتحرير يف االجتماعات اليومية للصحفيني فقد ال يُظهر مدير

دون أن ءه فتكون غالبا يف شكل تقدمي رأي شخصيده بني الصحفي وقراجنتعليقاته يف سياق التفاعل الذي 

.يتخذ التعليق شكل تعليمات مهنية
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قاد تعرضت له حول تالتحرير مالحظة فقد قمت باإلجابة على انمديرمرة قدم يل :"39املبحوث رقمويقول 

للرد Liberteوكانت املالحظة أنه كان البد من استخدام صفحة Liberteمقال شاركته يف صفحة فايسبوك 

"الشخصيسايبوليس ح

حدود إجيادحتاول التفريق و Liberteإن هذه اإلجابة تعزز الفكرة اليت حتدثنا عنها سابقا من أن مؤسسة 

فاصلة بني رأي الصحفي الشخصي الذي يقدمه على مواقع التواصل االجتماعي وبني رأيه الذي يتعلق بدفاعه 

، فاإلجابة من خالل استخدام الصفحة السابقة مثاال على ذلكجابةاإلعن وجهة نظر املؤسسة، وتقدم 

القارئ الذي قد قدم حتفظات ومالحظات علىبدال من احلساب الشخصي للصحفيLiberteالرمسية لـ 

واألخالقية بني القارئ الذي يطمح إىل املهنية تأطري النقاش يف جانب العالقة يعينبشأن املادة الصحفية

معلومة صادقة ودقيقة وكاملة  وبني املؤسسة الصحفية اليت حترص على تقدمي معلومة تشمل هذه اخلصائص 

الدليل على األخبار اليت تنشرها، ويشكل هذا بالنسبة إلينا بوادر إلمكانية حتقيق وساطة صحفية تعتمد وتقدم

حيث ميكن ،الصفحات الرمسية ملؤسسات الصحافةي من خالل االعتماد على على مواقع التواصل االجتماع

جودة العمل الصحفي ومن مثة العمل رؤوساء التحرير واملسؤولني مشاركة الصحفيني والقراء يف النقاش حول ل

بظروف العمل الصحفي والدليل الذي يقدمه ، كما ميكن يف الوقت ذاته تقدمي التربيرات املتعلقة على حتسينه

2.0استخدام أدوات الويب 
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نموذج الوساطة في المؤسسة الصحفية الجزائرية: المبحث الرابع 

ن وزارة االتصال تريد أن تعتمد على جملس ألخالقيات املهنة إ:")بيو الرئيس حترير  37 (يقول املبحوث رقم

فالوزارة ،الصحفية وهذا اجلهاز هو من سيقوم بدور الوساطة وذلك ألن أجهزة اإلعالم مل تتفق فيما بينها

"

بأداء وظيفة جملس أخالقيات املهنة هو من سيتكفل إن املبحوث يرى بأن من خالل اإلجابة السابقة ف

على الصعيد الرمسي مستقبال نظرا لعدم االتفاق بني املؤسسات الصحفية حول والصحفيني الوساطة بني القراء

.استحداث هيئة تراقب السري األخالقي للعمل الصحفي

اختيار منوذج الوساطة حيث يكون الوسيط موظفاً علىفيما خيص الصحفيني تقريبًا اإلجاباتتتفق كل و 

أفضل أن يكون الوسيط من داخل املؤسسة يعرف :"46داخل املؤسسة الصحفية، حيث يقول املبحوث رقم 

، وعندما يكون الوسيط يعرف الصحفي يكون من السهل عليه خطها االفتتاحي وطريقة عمل الصحفيني

أفضل النموذج األول وسيط من داخل املؤسسة الصحفية : "44وث رقم ويقول املبح"الدفاع عنه أو انتقاده

ألن هناك اختالفات على مستوى اخلط االفتتاحي بني مؤسسات اإلعالم، و باعتقادي البد من شخص حيل 

إن منوذج الوسيط من داخل املؤسسة الصحفية هو : "38ويقول املبحوث رقم " املشاكل الداخلية جلريدته

قابلية للتطبيق واألكثر فعالية ألن الوسيط الصحفي يعرف زمالئه، وجتمعه معهم عالقات النموذج األكثر

"ويعرف كيف يفكرون 

النموذج األول أكثر قابلية للتطبيق وذلك استنادا إىل معاجلة الصحفيني يعتربون أن من خالل ما تقدم فإن 

باخلط االفتتاحي للمؤسسة، كما أن العالقات املهنية والشخصية اليت جتمع الوسيط اإلضراراملشاكل دون 

بزمالئه من املؤسسة نفسها تساعده على فهم املشكلة حيث يكون قريبا من طريقة عمل الصحفيني 
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وثون واملؤسسة، وهنا يُطرح السؤال املتعلق بتحيز الوسيط إىل املؤسسة أو للدفاع عن الصحفيني، وجييب املبح

لشخص حمايد، وحىت من خالل الدفاع عن اجلريدة اختيارالوسيط هو اختيار:"أن39هنا مثل املبحوث رقم 

ويبدو واضحا من "ندافع عن عمل الصحفيني وندافع عن املواطن ألنه يف النهاية هذه هي وظيفة الصحفي

يتعلق دعم الصحفيني لنموذج يكون فيه الوسيط موظفا داخل املؤسسة الصحفية خالل هذه اإلجابة أن 

بالدفاع عن الصحفي وقد يدعم هذا التحليل اإلجابات اليت تضمنها ابتصور أن وظيفة الوساطة تتعلق أساس

واليت توصلنا من خالهلا إىل أن الصحفيني يرون يف الوساطة)توظيف الوسيط اإلعالمي(العنصر السابق

قدموا اإلجابةونالحظ من خالل ، ي

ع عن حرية الصحافة ومن مثة وهو ما يربر أن دفاع الوسيط عن الصحفي هو دفا ،أساس للدفاع عن املواطن

هذا التفسري مفهوما على الصعيد النظري إال أن هذه اإلجابة ال تقدم أي كانحق املواطن يف اإلعالم وإن

حيث يكون الصحفي قد قام بتجاوزات حول املادة الصحفيةتربير للنزاع الذي يكون بني الصحفي واملواطن

.أخالقية أو أخطاء مهنية

ويف هذا السياق " سينحاز ألن األمر يتعلق بتطبيق قوانني)الوسيط(ال أعتقد أنه:"38رقم يقول البحوث و 

ال من ذلك البد من دحنن دائما نبحث عن الشخص املثايل، احملايد، الصادق، وب:"46يقول املبحوث رقم 

"وضع إطار صارم ملمارسة الوساطة وميكننا وضع أي كان داخل هذا اإلطار

يعتربون أن الوسيط ميثل القانون وأنه ال يستطيع بعض الصحفينيتني السابقتني نالحظ أنالل اإلجابومن خ

أن إطار 46رقم املبحوثجتاوز اإلطار القانوين يف تقييمه للشكاوى اليت ترد بشأن احملتوى اإلعالمي ويؤكد 

فالسمات الشخصية للوسيط حسبه ليست ضامنا ملمارسة ،اطة هو الذي حيدد شكلهاوسياق ممارسة الوس

.إطار قانوين صارم حيدد معامل هذه الوظيفة داخل املؤسسة الصحفيةعُ ضْ مثالية للوساطة وإمنا يكرس ذلك وَ 
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أفضل منوذج الوساطة الثاين حيث يشارك جمموعة من الصحفيني يف الفصل يف :"45وث رقم املبحويقول 

"تكون اآلراء كثرية النتيجة تكون أكثر مصداقيةالنزاعات ألنه عندما

من خمتلف وسائل اإلعالم يعد النموذج الذي وتعترب هذه اإلجابة أن جلنة وسطاء تضم جمموعة من الصحفيني 

املتعلق بالفصل يف الشكوى اليت قدمها القارئ حول احملتوى الصحفي القرار نتيجة يضمن موضوعية ومصداقية 

القارئ نابعة و كون نتيجة التحكيم بني هذا األخري تحيث ،لصحفية وحرره الصحفياسة الذي نشرته املؤس

حدود املمارسات األخالقية اإلعالمية متباينة عنتصورات حيملون جمموعة من الصحفينيمن النقاش بني 

واليت تعكس تباين السياسات التحريرية املختلفة ملؤسسات االنتماء واختالف الرؤى الشخصية حول دور 

يعين أن وساطة اللجنة وهنا فإن االتفاق على رأي واحد ،ينبغي أن تتمتع بهالصحافة وهامش احلرية الذي 

.ثري السياسة التحريرية وهو ما جيعل هذا النموذج أكثر مصداقيةتكون مستقلة عن اآلراء الشخصية وتأ

:خالصة

على غرار تم Liberteنالحظ مما سبق أن مؤسسة

والتوضيح واليت تكون رمسية، واملالحظ أن الشكاوى تتعلق خاصة بعملية التصوير وقد يكون لذلك عالقة 

وتغيب مالمح . بالصورة إذ يوجد يف املؤسسة قسم خاص بالصورة ومكتبة للصورةLiberteباهتمام مؤسسة 

حل الشكاوى بني الصحفي واملشتكي، حيث تتبع الشكاوى يف الغالب املسار ممارسة الوساطة يف العادة عن 

القانوين القضائي، ويف احلاالت النادرة اليت حيل فيها النزاع ودياً عن طريق الوساطة فإن النقاش يكون سريا بني 

ضات وبني الصحفي واملشتكي، وتعترب الشكاوى بشكل عام اعرتاالتحرير رئيس حترير الويب أو مدير 

يت ال لشخصية ال تسهم يف النقاش بني اإلدارة ومسؤويل التحرير حول إجراء تغيري ما يف السياسة التحريرية، وا

جمال فيها للنقد فهي ملزمة ملسؤويل التحرير وللصحفيني الذين يعتربون أيضا أن انتقادات القراء وشكاواهم ال 
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جتعلهم أكثر التزاما بأخالقيات املهنة فيما يرى نص

.الصحفيمن قبلاخلوف وممارسة الرقابة الذاتية 

وفيما خيص التفاعل عرب الويب فإن الربيد االلكرتوين يضمن التفاعل الشخصي بني الصحفي والقارئ فيما 

التعليقات على يوتيوب، حةفايسبوك، تويرت ومسا: تكون املشاركة أوسع من خالل مواقع التواصل االجتماعي

وتظهر االجابات ومالحظتنا للموقع أن هناك خلال تقنيا بالنسبة لرابط التفاعل الشخصي مع القارئ عرب 

.يعين غياب االتصال على هذا املستوىحيث أنه غري مفّعل ماliberte-algerie.comموقع

العتبارها وافدة إوترد 

عرب قناة غري رمسية لالتصال، ولكن رئيس حترير الويب يتابع تعليقات القراء على مواقع التواصل االجتماعي 

املتعلقة بشرح العملية الصحفية للقراء ويرد عليها ويرسلها إىل الصحفيني يف أحد جتليات مالمح الوساطة 

أما مدير التحرير فهو ال يتدخل يف التفاعل الذي يكون بني الصحفيني .ووضع الصحفي يف ضوء نقد القارئ

والقراء يف مواقع التواصل االجتماعي، وال يقوم مبراقبة ما يُنشر عربها ويقتصر استخدامه هلذه املواقع مع 

وذلك لتوجيه تعليمات مهنية Messagerie instantanéeباشرة عرب املراسلة  اآلنية الصحفيني على الدردشة امل

بالنسبة لنموذج الوساطة املقرتح فإن املستجوبني عموما يفضلون منوذج الوسيط الداخلي أما.وتكليفات حمددة

اا نظرا لألسباب اليت ذكرناها يف احلاالت السابقة، إذ أن جلنة تضم مؤسسات خمتلفة تتباي اس يث سي من ح ن 

،كما أن الوسيط الداخلي حبكم قربه من الصحفيني Liberteالتحريرية قد ال يقبل قرارها من طرف مؤسسة 

ومعرفته بالسياسة التحريرية يكون أكثر قدرة على التأثري فيهم وإقناعهم بقراراته، واملالحظ على مستوى 

افة وظيفة مثالية، وأن هدفها هو الدفاع عن املواطن إجابات الصحفيني أن البعض يذهب إىل اعتبار أن الصح

ومن مثة فإن مهمة الوسيط هي الدفاع عن الصحفي من تبعات املتابعات القضائية ضمانا حلرية الصحافة وحق 

.املواطن يف اإلعالم



التحليل المقارن
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: ليها من خالل دراسة ممارسات الوساطة يف املؤسسات الصحفية إإن املالحظة العامة اليت وصلنا 

هي أنه ال توجد فروقات كبرية على مستوى أدوار مسؤويل LiberteوEl Watanالشروق اليومي، اخلرب، 

، كما ال ختتلف انطباعات الصحفيني حول ممارسة حراس البوابة جلة شكاوى وانتقادات القراءمعاالتحرير يف

لسياق اجلزائري تكاد تكون ورؤى املستجوبني حول وضع الوساطة بشكل عام يف ااملؤسسة الصحفية اجلزائرية 

متطابقة

.التحرير

املؤسسات الوساطة عرب الفضاء االلكرتوين بيف2.0املالحظة نفسها نقدمها بشأن استخدام أدوات الويب 

بتقديرات خاصة من قبل الوسطاء يف دراستنا لطرق عدا بعض االختالفات املتعلقة الصحفية حمل الدراسة 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي

اعتبارا ملا سبق فإن التحليل سيتجه حنو رسم مالمح منوذج عام ملمارسة الوساطة يف املؤسسة الصحفية اجلزائرية 

لواجب توفرها يف الوساطة اإلعالمية وسيكون التحليل من عالقة التشابه أو االختالف مع العناصر اإبرازمع 

:خالل النقاط التالية

على مستوى آليات ممارسة الوساطة : أوال

ىل أن مسار الوساطة ومعاجلة الشكاوى يف املؤسسات إمن خالل التمعن يف إجابات املبحوثني خنلص 

الصحفية حمل الدراسة يتخذ عدة أشكال 



ارنـــــــــالمقلــالتحلي

330

:الشكل األول

ممارسات الوساطة في المؤسسة الصحفية الجزائرية ومخرجاتها بالنسبة للقراء والصحفيينيوضح : (1)الشكل رقم 

:الشكل الثاين 

أثر التحكيم القضائي للشكوى على القراء والصحفيين ومسؤولي المؤسسات الصحفيةيوضح: (2)الشكل رقم 
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:الشكل الثالث

المسار الثالث للشكوى واالنتقال من الوساطة إلى القضاء مع إبراز المخرجات حسب يوضح: (3)الشكل رقم 

الحالة

أويالحظ من خالل األشكال 

املؤسسة الصحفية تتعلق أوال بسلوك املشتكي، إذ البد أن يقدم رده إىل العالقة اخلارجية مع القارئ املشتكي 

ليتم الشروع يف عملية معاجلة الشكوى واليت غالبًا ما تقدم يف شكل طلب للرد أو التوضيح وحتمل إدعاءات 

االلتزام بفحواها، ونصل هنا للحديث عن النقطة على قانونياً بالقذف والتشهري إلجبار املؤسسة الصحفية

: نالثانية املتعلقة بطبيعة الشكوى واليت حتمل عنصري

حمل الدراسة بشكل خاص بالرد والتوضيح الذي يكون موقعا ويثبت اجلهة اليت تتحمل مسؤوليته ويَرُِد إىل 

واملخصصة الستقبال التوضيح والرد وهي الربيد العادي والفاكس لالتصالاملؤسسة عرب إحدى القنوات الرمسية 

والتوضيح وقوة الدليل الذي يقدمه إىل املؤسسة الصحفية، ويتعلق العنصر الثاين مبضمون الرد وين والربيد االلكرت 

ة قانونيا ً يف حال مت سفغالبا ما تلجأ هذه األخرية إىل الوساطة عندما يتعلق األمر بتصور خسارة للمؤس

، وعندما تقدم الشكوى كل األولومتثل هذه احلالة سريورة الوساطة وفق ما يعرضه الش،االحتكام إىل القضاء



ارنـــــــــالمقلــالتحلي

332

أدلة ضعيفة فيطلب الوسطاء يف دراستنا من املشتكني التوجه إىل القضاء حني يتوقع حارس البوابة أن العدالة 

حيث تسمح تقدم بعض االمتياز ملصادرها " اخلرب"ونالحظ هنا أن مؤسسة . ستنصف املؤسسة الصحفية

وع من املساعدة واخلدمة اليت تسعى من خالهلا بنشر بعض التوضيحات عن شكاوى غري مؤسسة كن

.للمحافظة على عالقتها مع مصدر املعلومة

حيث تنطلق عملية 

أطراف النزاعمع مسؤويل التحرير وتكون بطريقة سرية بني الوسيط و النقاش حلل النزاع بني املشتكي والصحفي 

يصحح إما نشر الرد والتوضيح وإما نشر مقال جديدلتكون نتيجة التحكيم والنقاش لتجنب إحراج الصحفي

، وحسب النتيجة فإن الوساطة إما أن حتافظ على اخلطأ من خالل إدراج املعلومات الصحيحة كمستجدات

ا السري حيث يكتفي الوسطاء يف دراستنا بتقدمي مالحظات إىل الصحفي مرتكب اخلطأ والتجاوز وإما هطابع

وهذا يف حالة لتجنب تكرار اخلطأ أن يقوم رؤساء التحرير بتقدمي تعليمات إىل الصحفيني ورؤساء األقسام 

.نشر الرد أو التوضيح

داخلي، أما احلاالت اليت تصل فيها الشكوى إىل مبعاجلة الشكاوى على املستوى الوتتعلق هذه املخرجات 

القضاء فإن خمرجات معاجلة الشكاوى تكون بنشر الرد والتوضيح وتطبيق القانون الداخلي للمؤسسة الصحفية 

مرتكيب التجاوزات، حيث يتم إصدار تقارير من على 

.اليت تسلط عليه واليت قد تصل إىل الفصلالصحفي وحيدد العقوبة 

حبق نشر تعقيب حتتفظ لنفسها " الشروق اليومي"فإن مؤسسة وجند أنه حىت يف احلاالت اليت ينشر فيها الرد 

يتبعه ويفسر الطريقة اليت مت انتهاجها للتعامل مع املوضوع حمل الشكوى والدالئل اليت استند عليها الصحفي 

.للمحافظة على مصداقيتهاوذلك سعيا منها 
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ىل العدالة، أو حني ال تقدم الوساطة إمباشرة حني يقدم الشاكي وثائقه : يف حالتنيويتم االحتكام إىل القضاء 

حال بالنسبة له أو للمؤسسة الصحفية وهنا فإن خمرجات معاجلة الشكاوى ينطبق عليها التحليل السابق 

.الثاين والثالثوتأخذ الشكوى املسار املبني يف الشكلني 

واليتوظيفة العالقات العامة يالحظ أن دور الوسطاء يف دراستنا يقرتب من بشكل عام 

بصورة املؤسسة ومصاحلها من خالل العالقات اليت تربط املكلف بالعالقات العامة باجلمهور الداخلي

إذ تكون الوساطة يف أغلب األحيان حال )القراء واملشتكون(واجلمهور اخلارجي)ن يف دراستناالصحفيو (

كممارسة تسعى لتقييم أداء الصحفيني من خالل وليس  صحفية للمؤسسة الللخروج من األزمة بالنسبة 

ُنُه الصحفينيوأالشكاوى والدفاع عن القراء  كِّ مبوضوعية، ففي احلاالت اليت ال ميتلك فيها القارئ دليًال قوياً ُمي

غالبًا ما يتجاهلون شكواه أو يطلبون منه التوجه إىل من مقاضاة املؤسسة الصحفية، فإن مسؤويل التحرير 

.القضاء

غري كل وضعًا يشيف املؤسسة الصحفية استنادا إىل ما سبق يبدو أن أداء مسؤويل التحرير لدور الوسيط 

احلديث عن ضرورة استحداث منصب منطقي للممارسة وجيعلها حتيد عن أهدافها األساسية، مما حييلنا إىل 

الوسيط داخل املؤسسات الصحفية وهو رأي اغلب الصحفيني املستجوبني إذ يعتربون أن منصب الوسيط 

واطن من تعسف الصحفي واحنياز مهم 

ومنه حفية وظروفها للقارئرئيس التحرير، تعريف الصحفيني حباجات القراء احلقيقية وشرح العملية الص

املسامهة يف إزالة الصور النمطية اليت حيملها الصحفي عن نقد القارئ وتلك اليت حيملها القارئ عن مهنة 

بدال من مسؤويل التحرير الصحافة إىل جانب أن الصحفيني يرون أن الوسيط سيتحمل أعباء فرز الشكاوى 

.القضائيةوسيجنب من خالل حتكيمه املؤسسة والصحفيني ضغط الشكاوى واملتابعة
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رغم هذه األمهية اليت تكتسيها وظيفة الوسيط يف تصور الصحفيني إال أن املؤسسات الصحفية حمل الدراسة ال 

ترى ضرورة لالستثمار يف هذا املنصب وذلك لتربير انعدام وجود الشروط التنظيمية واهليكلية، فندرة الشكاوى 

ورؤساء األقسام الحراس البوابة كرؤساء التحرير وقلة عدد الصحفيني ووجود من يقوم بدور الوسيط من 

. ال يقدم هلا قيمة مضافةيشجع املؤسسة الصحفية كمؤسسة اقتصادية على استحداث منصب تتحمل أجره 

تربيرا إضافيا يتعلق بالرقابة القبلية على املمارسة األخالقية  للعمل الصحفي فموظفوا " اخلرب"وتقدم مؤسسة 

مع عقد العمل على ميثاق أخالقيات املهنة اخلاص باملؤسسة، ويعترب مسؤولو وقعون اخلرب من الصحفيني ي

وعليه الذي تنشده الوساطة التحرير أن ذلك يضمن االلتزام األخالقي من قبل الصحفيني وحيقق اهلدف نفسه 

.داخل املؤسسةيكون منصب الوسيط غري ضروري 

:الصحفيعلى مستوى أثر الوساطة على األداء : ثانياً 

بالتغريات اليت ميكن أن حتدثها على صعيد تعزيز االلتزام الصحفييتعلق أثر ممارسة الوساطة على األداء 

ومسؤويل التحرير بناءًا على ردود اإلدارةومراجعة السياسات التحريرية من قبل ،األخالقي لدى الصحفيني

رئيس (حلارس البوابةإضافيةفة الوساطة مبهام تربط وظيمبا أن دراستنا و حد مقاصد الوساطة، أالقراء وهي 

ومبا أن الصحفيني هم من ميثلون أهم طرف يتأثر مبخرجات الوساطة فإن أثرها )التحرير على وجه اخلصوص

وأخالقيات املهنة الصحفية، حيث متثل السياسة / على األداء نقرأه يف العالقة الثنائية بني السياسة التحريرية

تفسريا لطريقة العمل اخلاصة داخل املؤسسة الصحفية بينما تتعلق أخالقيات املهنة باحرتام قواعد التحريرية 

إجابات املبحوثني أن شكاوى القراء أ يفواملوضوعية فعلى مستوى رئاسة التحرير نقر /واحلياد، الذاتية/كاالحنياز

تغيري أو تعديل يف السياسة إدراجومسؤويل التحرير حول إمكانية اإلدارة

التحريرية إذ تعترب األخرية ثابتة وغري قابلة للمسآءلة كما ال ميلك رئيس التحرير حرية نقدها إذ تكون ملزمة له 
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تكي ا حيث تذهب أغلب إجابات الصحفيني أن رؤساء إقناعو حياول بشكل دائم وللصحفي وه ملش ا

عادة ما يضعون يف احلسبان السياسة التحريرية عند Liberteالتحرير يف مؤسسات الشروق اليومي، اخلرب،و 

ا تعكس El Watanمعاجلتهم للشكاوى فيما يضطر رئيس التحرير مؤسسة 

وقد ال ميثل ذلك اختالفا أكثر من  . بالتشريعات الصحفية اجلزائريةEl Watanمؤسسة التزاما قانونيًا من قبل 

الذي يرسم معاملها طبقا كونه توافقًا يف الرؤى إذ تتعلق السياسة التحريرية مبصاحل مالك املؤسسة الصحفية 

املؤسسة تطبق سياسة معينة خوفا بات املبحوثني أني حيث جاء يف إجالتصوراته حول طبيعة النظام السياس

من التوظيف السياسي للقانون للضغط عليها واحلد من حريتها وهو ما يعكسه أيضا التطبيق القانوين 

ُم فيها الوسطاء يف مصلحة املؤسسة ومصلحة املالك بال درجة األوىل تكون حمل تقدير أثناء الوساطة واليت حيَُكِّ

كأولوية حسب احلالة اعتبارًا لتصور تأثري السياسي دراستنا السياسة التحريرية أو أخالقيات املهنة الصحفية  

.على اإلعالمي

غري مباشرة حيددها املالك " غري معلنة"سياسة إخبارية ونقرأ هنا أن وسائل اإلعالم تضم عنصرين متناقضني 

ويسهر على تنفيذها احملررون ومواثيق أخالقيات املهنة يقدرها الصحفيون بصفة عالية، وأن وجود السياسة 

التحريرية بصفة مغطاة يعود إىل حضور القيم األخالقية وبالتايل فإن السلطة التنفيذية يف املؤسسة الصحفية  

ؤسسة قد ال تود كمدير امل

، ويدعم هذا الطرح تأويلنا السابق حول أن اعتبار أخالقيات املهنة أولوية يتعلق بإكراه قانوين 1القصة اخلربية

النسبة لتقدير الصحفيني ألخالقيات يظهر يف احملافظة على مصلحة املؤسسة الصحفية من التبعات القضائية وب

عن الصحفي فيها الدفاع يتماملهنة الذي تتحدث عنه الفقرة السابقة فإن املالحظ هو أن بعض احلاالت قد 

بتصرف31-30صص ، مرجع سابق، علم االجتماع اإلعالمي،عبد الرمحن عزي1
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والذي يعيند حريتههي الضغط على الصحفي وتقييحرير أن الغاية من الشكوىتعندما يقدر رئيس الوذلك 

.Liberteيف احملصلة املساس حبرية الصحيفة وهو املثال الذي تقدمه 

ويف هذه احلالة فإن احنياز مسؤويل التحرير إىل الصحفي أو املشتكي يعتمد على قوة الدليل الذي يقدمه 

اسيةاملشتكي، فإذا كان الصحفيون ال يتقبلون الشكاوى اليت ترد من قبل مجاعات الضغط االقتصادية والسي

واليت يراد منها تقييد حريتهم فهم مضطرون إىل تقبل الشكاوى اليت تقدم دليال واضحا على التجاوز أو اخلطأ  

، وهنا فإن مسؤويل التحرير قد ينحازون إىل املشتكي لتجنب املتابعة القضائية، كما قد ينحازون كالقذف مثال

كحارس للبوابة يقوم ومراعاة ملكانة مسؤول التحرير  إىل الصحفي اعتبارا لعالقة الثقة بني املسؤول والصحفي

.أيضاملية النشر تقيم أدائه عمبراقبة قبلية للمقاالت حيث تعترب الشكاوى واالنتقادات رقابة بعدية على 

فإننا نالحظ نوعا من التقدير الذي توليه رئاسة التحرير للمشتكني " اخلرب"و" الشروق اليومي"وبالنسبة حلاليت 

.والذي 

يتعلق تأثري الوساطة على األداء املهين للصحفيني أوال مبدى تقديرهم أن الشكاوى واالنتقادات اليت ترد حول 

يعتربون أن عملهم جتعلهم أكثر احساسا باملسؤولية األخالقية، ومن خالل الدراسة فإن أغلب الصحفيني

El"، "الشروق اليومي"ردود القراء ال جتعلهم أكثر التزاما بأخالقيات املهنة ويبدو ذلك واضحا يف حاالت 

Watan "و"Liberte "ويعترب الصحفيون أن هذا النوع من االلتزام بالبعد األخالقي يف املمارسة الصحفية

الصحفيون سؤوليته اجتاه مسؤويل التحرير، وينفي متعكس ومسألة مهنية مسألة ذاتية تتعلق بضمري الصحفي

أن يكون لاللتزام األخالقي عالقة باملسؤولية االجتماعية إذ تشكل الرقابة االجتماعية اليت يفرضها القراء من 

خالل الشكاوى والتعليقات هاجس اخلوف لدى الصحفي الذي ميارس على نفسه نوعا من االستبداد الذايت 

)137صأنظر الفصل الرابع املبحث الثاين (يكتبهاتية على ماعليه رقابة ذيفرض 
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ويبدو أن املسؤولية األخالقية تتعلق مبا يعتربه الصحفي واجبًا عليه دون أن يكون ذلك مفروضا عليه 

اجتماعياً، أما املسؤولية املهنية فنقرؤها من زاوية التوافق بني الضمري الصحفي وتأطري السياسة التحريرية اليت 

هو الوعي الفردي القائم على " الواجب"أن تشكل عنصرا مشرتكا بني الصحفيني ومسؤويل التحرير وهنا نقرأ 

وأنه يتعلق بإحساس الصحفي الداخلي انتفت منه الصبغة األخالقيةوإالالقناعة الذاتية وأنه ليس مفروضا 

بالدافع األخالقي الذي جيعله يتخذ القرارات األخالقية اليومية عند التغطية الصحفية والتحرير ضمن إطار من 

وأن الواجب األخالقي يتوزع مبستويات خمتلفة وفق موقع كل طرف من املسألة األخالقية، ، 1التفكري القيمي

وإذا كان الصحفي كفرد ينتمي إىل مؤسسة إعالمية فإن الواجب األخالقي لتلك املؤسسة يكون بنفس القدر 

إلعالمية، وإذا ما حدث 

هناك تعارض بني املوقف األخالقي للصحفي وموقف مؤسسته املناقض فقد دلت التجربة التارخيية يف اإلعالم 

2.، أو يتخلى عن تلك املؤسسة باملرةأن الصحفي عادة ما يقوم باحلد األدىن املمكن الذي متليه عليه مبادئه

حريرية على القرار األخالقي للصحفي تبقى حمدودة نسبة إىل التأثري وبالتايل فإن حدود تأثري السياسات الت

االجتماعي إذ ميكن للصحفي ان يستقيل من مؤسسته اإلعالمية ليباشر عمله مع أخرى يتصور أن سياستها 

تتوافق أكثر مع مبادئه، ولكن الرقابة االجتماعية تبدو واقعا مفروضا على الصحفي يؤسس حلتمية الصراع بني 

.واجب األخالقي الفردي واالستبداد الذايت للرقابة االجتماعيةال

ام جتعلهم " اخلرب"ويرى صحفيو مؤسسة  اد تق اء وان لقر وى ا ا التزاما أخالقيًا يف املمارسة املهنية أكثرأن شك

أن صحفيو املؤسسات اإلعالمية حمل الدراسة ويتفق. بالرضا الذايت عن العمل املقدماإلحساسوتعزز من 

اليت يفرضها القراء من خالل الشكاوى واالنتقادات تسمح بالكشف عن األخطاء املتعلقة ملراقبة االجتماعيةا

بتصرف5ص ، 2016، تونس، الدار املتوسطية للنشر،1،طاإلعالميةنظرية الواجب األخالقي في الممارسة عبد الرمحن عزي، 1
بتصرف59- 58صص املرجع نفسه،2
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بتقنيات العمل الصحفي كالتحقق من املصادر والدقة يف التحرير وغريها، وهو ما يعزز من خربة الصحفيني 

.للمراقبة االجتماعية على األداء املهينثرياً اجيابيا ألتقدمي معلومات صحيحة وذات مصداقية وأن ذلك ميثل ت

:في ممارسة الوساطة2.0على مستوى استخدام أدوات الويب 

التفاعلية يف 2.0عن السؤال إىل أي مدى ُتستخدم أدوات الويب اإلجابةحناول من خالل هذا العنصر 

هر يف أبعاد رصد شكاوى ممارسة الوساطة ؟ وإىل أي مدى ميكن اعتبارها فضاءا ملمارسات الوساطة اليت تظ

يف عملية التفاعل اليت تنشأ بني القراء و الصحفيني، واستغالل ، ومشاركة الوسطاء يف دراستنااالجتماعي

إىل رصد تَأَثُر باإلضافةأدوات التفاعل يف تقدمي توجيهات للصحفيني وشرح ظروف العمل الصحفي للقارئ،

فإن فضاءات التفاعل يسيطر عليها اإلجاباتومن خالل . السياسة التحريرية بردود القراء على الشبكة

مث الربيد االلكرتوين الذي حيل يف املرتبة الثانية من خالل التفاعل الشخصي بني الصحفي والقارئ، فايسبوك 

مث مساحة التعليقات عرب املواقع االلكرتونية للمؤسسات الصحفية، مث تتواىل بقية الوسائط كتويرت ويوتيوب 

.وغريها

ملادة الصحفية عرب احلامل نفسه الذي تقدم رأي القارئ إىل جانب ابإدراجإن خمرجات الوساطة تتعلق كذلك 

على حمتوى املوقع لتعليقات القراء Modération، ويتعلق األمر هنا بعميلة فرزمن خالله املعلومة للقارئ

التعليق للنشر من ىل معايري حتدد قابليةإاملؤسسات الصحفية حمل الدراسة واليت تستند االلكرتوين من قبل

عدمها، وهناك اتفاق عام حول طبيعة التعليقات اليت ال يسمح بنشرها، وهي تلك اليت تتضمن حمتويات 

وعبارات التجريح املوجهة السب، والكلمات البذيئة والقذف والتشهري والعبارات املعادية لألديان واإلسالم 
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ىل دراستنا فإن املعلومات اليت إوبالنسبة . الوطنية والعبارات العنصرية وتلك املسيئة للثوابتللصحفيني 

استقيناها من إجابات املبحوثني باإلضافة إىل عملية البحث يف املواقع االلكرتونية للصحف حمل الدراسة قد 

فقط من يضعان ميثاقاً خاصا بشروط استخدام املوقع حيدد " Liberte"و"الشروق اليومي"أن مؤسسيت بـَيـََّنتْ 

الشروق أون الين و الواجب توفرها يف التعليق ليكون قابال للنشر ميكن االطالع عليه عرب موقعي املعايري

Liberte-algerie.com،استخدام املوقع معايري ثابتة لفرز ورغم أن الصحيفتني حتددان يف ميثاق أخالقيات

بعد النقاش بني رئاسة التحرير األخالقيةتتجاوز بعض هذه احلدود " الشروق اليومي"مؤسسة أنالتعليقات إال 

إىل Liberte، فيما تذهب مؤسسة حرية التعبريحبجة عدم ممارسة رقابة على الرأي وتكريس وهيئة حترير الويب

ال تتوافق مع القواعد التحريرية، ويظهر ذلك ضمن ميثاقها اخلاص باستخدام حجب بعض التعليقات اليت

َُ . املوقع الفرد املستخدم ملوقعيهما االلكرتونيني"Liberte"و" الشروق اليومي"مٍُّل مؤسستا ويف كل األحوال حت

.مسؤولية أي استخدام غري قانوين

فقد قامت هيئة حترير الويب حبذف مساحة التعليقات نظرا لصعوبة El Watan.comوفيما خيص موقع 

ىل القائمني على املوقع، إوالتعامل مع الكم الكبري من التعليقات العنصرية اليت كانت ترد (modération)الفرز

وقد تزامن ذلك مع أحداث غرداية، واليت مثلت قضية محلت أبعادا عنصرية ويبدو أن القراء مل يستسيغوا 

.وجه اخلصوصهذه القضية علىEl Watanمنهج املعاجلة اإلعالمية اليت كانت تطرح من خالله صحيفة 

يتعلق حبادث ظريف، فإن نائب رئيس التحرير El Watan.comوإذا كان حذف مساحة التعليقات من موقع 

املكلف بالويب الذي توكل إليه مهمة فرز التعليقات يربر بشكل عام أن مساحة التعليقات ال تضيف شيئا 

أن القراء الذين يصطدمون بتعليقات عنيفة ما ينصرفون إىل املوقع بل على العكس، فإن املالحظ حسبه هو 

الكندية وعددا هاما اإلخباريةعن االطالع على املواقع االلكرتونية للصحف وأن هذا ما جعل بعض املواقع 

El Watan.comحنو حذف مساحة التعليقات، وعليه فإن القائمني على موقع تذهبمن املواقع األمريكية 



ارنـــــــــالمقلــالتحلي

340

على مستوى التجارب الغربية بالنسبة للمواقع الصحفية ويقومون بتقليدها يف حدود تحداثه يتابعون ما يتم اس

.املتعلقة اإلمكانات

الواردة إىل موقع خمتلف تلك برصدتتكفل هيئة حترير الويب إىل جانب عمليات فرز التعليقات وبشكل عام 

لغرض مناقشتها ضمن اجتماعات التحرير اليومية، ورغم أن عرب مواقع التواصل االجتماعيالصحيفة واملتداولة 

رئاسة التحرير يف الصحف األربع حمل الدراسة أنوسائط التواصل االجتماعي إال القراء يرسلون شكاواهم عرب

احتمال أن تكون اهلوية لُ مَ ال تأخذها بعني االعتبار نظرا الستحالة التأكد من هوية املشتكي، إذ ال يـُهْ 

.منتحلة

وبالنسبة الستخدامات فايسبوك فهي ختتلف وفق املنظور الثنائي للعالقة بني الشخصي واملهين، فعلى الصعيد 

التكليفات املهنية إرساللفايسبوك يف messagerie instantanéستخدم خاصية الرسائل اآلنية املهين ت

فيما ال يستخدم فايسبوك ومواقع التواصل LiberteوEl Watanوالتعليمات الداخلية يف مؤسسيت 

ت الربيد اليت تستخدم قنوا" الشروق اليومي"و" اخلرب"االجتماعي يف هذا النوع من التواصل يف مؤسسيت 

ربط عالقات " اخلرب"ففي حني خيتار رئيس حترير مؤسسة Outlookااللكرتوين وشبكة التواصل الداخلية 

، ينفي رئيس حترير مؤسسة صداقة افرتاضية مع الصحفيني األكثر خربة عرب مواقع التواصل االجتماعي

ظر استخدامه " الشروق اليومي" داخل مؤسسة الشروق العتبارات امتالكه حلساب على فايسبوك الذي حيُ

وعموما فإن بعض الصحفيني ال حيبذون التواصل مع رئاسة . تتعلق بتأثريه السليب على مردودية الصحفيني

.لالتصال
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لتحرير يف املؤسسات الصحفية حمل الدراسة أن فايسبوك ومواقع التواصل ويعترب الصحفيون ورؤساء ا

االجتماعي بشكل عام هي فضاء شخصي حر للتعبري، ومنه فال جند تدخال من قبل رؤساء التحرير يف 

لوا للقيام - أي رؤساء التحرير–عرب هذه الفضاءات وهم التفاعل الذي يكون بني الصحفي والقارئ  يستغ ال 

وسيط وتقريب وجهات النظر بني القارئ والصحفي من خالل إبداء مالحظات أو املسامهة يف توضيح بدور ال

mentionتعليق شخصي أو تقدير إعجاب ظروف العمل الصحفي إذ يقتصر بعض التفاعل على  j’aime ،

نتقادات القراء وتتعلق ممارسات الوساطة بشكل أساس مببادرات مسؤويل حترير الويب الذين يقومون بالرد على ا

خبصوص املقاالت اليت يتم مشاركتها من قبلهم أو من قبل الصحفيني سعيا منهم للدفاع عن مصداقية 

املؤسسة، أما رؤساء التحرير فيقدمون بعضا من التوجيه املهين على ضوء مالحظات القراء يف االجتماعات 

فيون ومسؤولو التحرير أن ما ينشره الصحفي إىل حد الرقابة، إذ يعترب الصحاليومية، إال ان ذلك ال يذهب 

ميثله كفرد وال يلزم املؤسسة، وحىت فيما يتعلق باملنشورات اليت قد تكون ضد املؤسسة فإن التوجه العام هو 

بعض التحفظ حول أن ينشر الصحفي معلومات تتعلق بسري إبداءاعتبار ذلك حرية تعبري شخصية، مع 

ض الصحفيني انه البد من ممارسة رقابة ذاتية على ما ينشرونه يف مواقع التواصل املؤسسة والسر املهين، ويرى بع

ىل مؤسسة إالتعبري الشخصي للصحفي واآلراء اليت تعكس انتماءه االجتماعي، فالقارئ قد ال يفرق بني 

صحفية ويتم التعرف عليه على هذا ال، فالصحفي شخصية عامة حبكم انتمائه إىل املؤسسة صحفية معينة

.األساس

بالرقابة الذاتية على ما ينشره الكرتونيًا يسمح قيام الصحفيأنإىلمن جانب آخر يذهب بعض الصحفيني

ه األخري بني ما يكتبه ظُيالحباحملافظة على مصداقيته لدى القارئ واليت قد تتأثر سلبًا بالتناقض الذي قد 

.يف نسختيها الورقية وااللكرتونيةالصحفي كرأي شخصي وبني مقاالته اليت تنشرها املؤسسة الصحفية 
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يتيحها الويب يف عملية تصحيحومن بني ما توصلنا إليه هو أن رئاسة حترير الويب تستغل اإلمكانيات اليت 

، إال أن ذلك قد ال يكون كافيا نظرا ألن حمركات البحث أو حذف احملتوى الصحفي حمل النزاع من املوقع

، كما أن هذا النوع من املمارسة يتناقض مع (Serveurs)العاملية تقوم بأرشفة املقاالت على مستوى خوادمها 

ىل جانبه إأخالقيات النشر االلكرتوين واليت ينبغي فيها أال يتم حذف احملتوى الذي حيمل اخلطأ وإمنا أن يُدرج 

لتصحيح واحملتوى اجلديد الذي يصحح ما ورد يف املقاالت السابقةا

صحفييها لدى استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي وكمثال فإذا اتضح أن AFPوكالة األنباء الفرنسية 

لة توصي بنشر تصحيح يف تغريدة على تويرت متثل معلومة خاطئة نشرت من قبل أحد صحفييها فإن الوكا

)(12أنظر امللحق رقم .1دون حذف املعلومة األوىلشكل برقية 

إلدراجوتستغل خصائص الويب املتعلقة بإمكانية مشاركة صيغ خمتلفة من ملفات الصوت والصورة والفيديو

يكون حبوزة الصحفي حبيث يقدم سندا ملقاله، ومنه كما جاء يف املثال الذي أنالدليل املادي الذي ميكن 

الذي لتسجيل الصويت للمصدر اإدراج El Watanقدمه نائب رئيس التحرير املكلف بالويب يف مؤسسة 

.االلكرتوينيف موقع الصحيفةيكون قد طالب املؤسسة بنشر توضيح

ام تؤخذ بعني االعتبار عند بناء األجندة بالنسبة أنأيضالقد تبني من خالل دراستنا  يق تعل اء و لقر ات ا اد تق ان

ويتعلق األمر هنا باالهتمام باملواضيع أي مباذا ينشر يف حني ال تتجاوز زوايا " El Watan"و "اخلرب"ملؤسسيت 

.املعاجلة واحملتوى حدود تصورات السياسة التحريرية

1 Henri PIGEAT, pierre LESOURD, Op cit. p 156 traduit modifié
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:على مستوى النماذج المختارة للوساطة الصحفية

حرية صحفية :يعتقد الصحفيون أنه ال ضرورة إلنشاء منصب الوسيط العتبارات تتعلق بالسياق اجلزائري

باإلضافةىل مصدر املعلومة ما يؤدي إىل ارتكاب اخلطأ الصحفي، إحمدودة العتبارات قانونية، صعوبة الوصول 

على غياب وظيفة االستقصاء، وبالتايل فإن حرية الصحافة احملدودة نظرا لغياب وظيفة االستقصاء وصعوبة 

الوصول إىل مصادر املعلومة الذي يؤدي أيضا على ارتكاب أخطاء صحفية، والضغط القانوين للقضاء غري 

لشروط وجود الوساطة املستقل مينع وجود تقييم أخالقي موضوعي لألخطاء الصحفية، وبالتايل غياب

يعتربون أن الشكاوى قد -كما جاء سابقا–الصحفية حسب الصحفيني، من جانب آخر فإن الصحفيني 

تستغل للتأثري واحلد من حرية الصحافة عندما يتم التوجه إىل القضاء الذي ال ينصف الصحفيني على حد 

ملمارسة املهنة كمجلس ور البعد األخالقيمؤسسات رمسية للرقابة على تطىل غياب إتعبريهم، هذا باإلضافة 

نالحظ أن هناك غيابا تاما آلليات مراقبة أخالقيات املهنة الصحفية أخالقيات املهنة وسلطة الضبط، ومن هنا

وال توجد هيئات للتنظيم )جملس أخالقيات املهنة، جلنة وساطة صحفية(هيئات للتنظيم الذايتفال توجد 

إىل الضغوطات املتعلقة بظروف العمل كصعوبة باإلضافةهذا ،)فة املكتوبةسلطة ضبط الصحا(اخلارجي

للحد من حرية الصحافة كمنع التحقيقات الصحفية، ومن واستغالل الشكاوىالوصول إىل مصدر املعلومة، 

من خالل تقييم عملهم ونقده يف سياق هنا فإن بعض الصحفيني يرون أن الوسيط يشكل ضغطا إضافيا

متارس فيه الصحافة بصعوبة، إال أن هذه العناصر السياقية سالفة الذكر هي اليت تربر ضرورة استحداث 

وهو ما يذهب إليه أغلب الصحفيني فهم يرون أن الوسيط ميكنه أن منصب الوسيط يف الصحافة اجلزائرية

ويربر ذلك اختيارهم لنموذج الوسيط من )بعضهم أنه غري مستقلالذي يعتقد(جينبهم التوجه حنو القضاء

املضايقات اليت ميكن أن تتعرض هلاداخل املؤسسة الصحفية حيث يكون على دراية مبختلف التحديات و 

موضوعي تقييمتقدمي املؤسسة وصحفيوها ويكون قادرا من مثة على الدفاع عن حقوق الصحفيني واملؤسسة و 
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ء وشكاواهم يف ظل االعتبارات املتعلقة بسياق ممارسة الصحافة يف اجلزائر والتحديات اخلاصة النتقادات القرا

للمؤسسة الصحفية، ويعترب هذا النموذج األنسب واألسهل يف ظل غياب جلنة وسطاء الصحافة وجملس 

.القارئيبقى أن الوسيط يف هذه احلالة قد ينحاز إىل املؤسسة وصحفييها أكثر من. أخالقيات املهنة

أو 

فعوامل اختالف السياسة التحريرية واملنافسة جيعل ،يضم ممثلني عن مؤسسات صحفية خمتلفةلوساطةلمكتب

نلمس من هنا أن هناك قلقا من "عادلةغري "ال يثقون يف قرارات جلنة للوساطة تكون حسبهم املستجوبني 

جانب الصحفيني ومسؤويل التحرير بشأن السياسة التحريرية فهي متثل طريقة عمل متفق عليها وهم ال يرغبون 

أن الوسيط ولذلك فهم يؤكدوناملنبثقة عن الوساطة توالقراراأن تكون حمال للتعديل أو تتأثر بردود القراء 

بة إىل املؤسسة الصحفية اجلزائرية كونه على دراية بالسياسة التحريرية وطريقة الداخلي سيكون أنسب بالنس

قات بقراراته ويعزز من ذلك العالزمالئه من الصحفينيإقناعداخل املؤسسة ما جيعله أكثر قدرة على العمل

قدرة على شرح طريقة عمل املؤسسة الصحفية للقارئ أكثركما يكون املهنية والشخصية اليت تربطه معهم

هو أن هذه املسألة تتعلق أكثر بإقناع القارئ بطريقة عمل املؤسسة املشتكي، ولكن املالحظأوالناقد 

ويف هذا الصدد يذهب أحد .من التبعات القانونيةحفاظا على حريتها)اليت ال ختضع للمسآءلة(وسياستها

حنو أن املشاكل التنظيمية والقانونية واالقتصادية اليت تعاين منها املؤسسة الصحفية " اخلرب"صحفيي جريدة 

عن مصلحة أساساستجعل من منصب الوسيط يف حال استحداثه وظيفة تستخدم ألغراض دعائية تدافع 

بعض الصحفيني يعكسه طبيعة املؤسسة ومنهجها يف العمل، وعليه فإن حياد الوسيط حسب ما ذهب إليه 

، وباحلديث عن احلياد واالحنياز فإن الصحفيني يرون أن السمات القانوين الذي يعمل يف سياقهطاراإل

الشخصية للوسيط كاملسار املهين واخلربة وتقدير الصحفيني والقراء جيعله ال يقبل االحنياز عند ممارسة الوساطة 

.ألي من أطراف النزاع ويضمن موضوعية قراراته
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ني إىل اعتبار أن منوذج جلنة الوسطاء سيكون أفضل نظرا ألن القرار املنبثق عن ويذهب بعض املستجوب

املشاورات بني خمتلف ممثلي املؤسسات الصحفية يكون أكثر مصداقية، وتقرتح إحدى اإلجابات يف هذا 

أن تكون جلنة الوساطة تابعة El Watan)إجابة نائب رئيس التحرير املكلف بالويب يف مؤسسة (السياق 

على استحداثه، وأن ذلك سيضمن 12/05اإلعالملس آداب وأخالقيات املهنة الذي ينص قانون 

صادي الذي تعاين منه الصحافة اجلزائرية اليت قد تفضل عدم تعرفها هذه املمارسة يف ظل الضعف االقت

. االستثمار يف الوساطة

وحسب إجابات أخرى فإن جملس آداب وأخالقيات املهنة سيتكفل بالوساطة بني القراء واملؤسسات 

. الصحفية، وأنه سيقوم مبهام جلنة الوساطة

فإنه يبدو لنا أن اقرتاح منوذج جلنة الوساطة التابع وإذا مسحنا ألنفسنا بتعليق بسيط حول النماذج املقرتحة 

داب وأخالقيات مهنة الصحافة سيكون األنسب للحالة اجلزائرية، فحسب ما جاء يف للمجلس األعلى آل

الس األعلى آلداب وأخالقيات مهنة الصحافة من دعم عمومي لتمويله"95املادة  يد  وهذا حيل  1"يستف

94ويل منصب الوسيط ويضمن استقاللية قرارات جلنة الوساطة، وجاء يف املادة كما ذكرنا سابقا مشكلة مت

مما يعين أنه 2"وينتخب أعضاؤه من قبل الصحفيني احملرتفني"...

.لذايتهيئة للضبط الذايت للصحافة وهو ما يتوافق مع فلسفة الوساطة الصحفية حيث تعد أيضا أداة للضبط ا

11ص95، املادة 05-12اإلعالمقانون 1
11ص94املادة املرجع نفسه2
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الس األعلى آلداب وأخالقيات مهنة الصحافة ميثاق شرف مهنة الصحافة"96وتقول املادة  عد  ويصادق ي

املعيار األخالقي الذي تستند إليه وميثل هذا امليثاق1"عليه

.القراء

وميثاق الشرف املهين من شأنه أن يضمن حياد وموضوعية جملس االستقاللية املالية والتنظيم الذايت إن مثلث 

تأثر الوسيط برؤية مالك أخالقيات مهنة الصحافة وجلنة الوساطة التابعة له، فاالستقاللية املالية تضمن عدم

املؤسسة الصحفية واملعلنني يف تقييم شكاوى القراء، والتنظيم الذايت أي مراقبة جودة العمل الصحفي من قبل 

يضمن مراعاة ظروف عمل الصحفيني اجلزائريني وجينب تدخل السياسي يف اإلعالمي، كما أن مبا الصحفيني 

من قبل جلنة الوساطة وجتاوز االختالفات ةدَ حَ وَّ قرارات مُ إصداراالتفاق على ميثاق شرف مهين ينعكس يف 

عن املرتبطة باخلط االفتتاحي والسياسات التحريرية للمؤسسات الصحفية، وطبعا فإن السؤال املطروح هنا هو

واليت تقول 97ىل جانب جملس ألخالقيات املهنة، واجلواب قد جنده ضمن املادة إضرورة وجود جلنة وساطة 

يعرض كل خرق لقواعد آداب"

:"98وتقول املادة " وأخالقيات مهنة الصحافة

" هذه العقوبات وكيفيات الطعن فيها

الشرف املهين واملعيار األخالقي ملمارسة الصحافة مث يرصد التجاوزات وحيدد طبيعة العقوبات املفروضة 

ونالحظ هنا اقصاءا للقارئ، فكما جاء يف حمور سابق فإن عدم وجود وساطة قبل تسليط العقوبة وترك املراقبة 

ؤولية االجتماعية قد يكون فيه بعض لمساألخالقية يف يد ممثلي جملس أخالقيات املهنة وحدهم دون اعتبار ل

.التعسف يف حق الصحفي واملواطن القارئ على حد سواء

11ص96املادة املرجع نفسه1
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وبالتايل فإن جلنة الوساطة تشكل داعما للمجلس األعلى ألخالقيات مهنة الصحافة وميكن أن تسهم يف 

فة فإن قانون اإلعالم تطوير ميثاق أخالقيات املهنة مبا يستجيب لتطلعات الصحفي والقارئ اجلزائريني، وكإضا

اجلزائري يقرتح منطا هجينا من التنظيم لقطاع الصحافة يزاوج بني سلطة ضبط الصحافة املكتوبة كآلية للضبط 

اخلارجي بالنسبة للجرائد وجملس أخالقيات مهنة الصحافة كآلية للضبط الذايت، وحسب التجارب السابقة يف 

برامج إيقافسلطة ضبط السمعي البصري قرارات حول مؤسسات اإلعالم السمعية البصرية حيث أصدرت

والضبط الذايت الذي يسمح بتجاوب أكرب مع آليات الضبط ويكرس املسؤولية الصحفية من خالل تطوير 

ضُ أن يرتبط أكثر بالتدخل يف اجلانب املتعلق الصحافة لنفسها،  تـََر وهنا فإننا نعتقد أن عمل سلطة الضبط يـُْف

والتمويل أي البعد املؤسسايت أما البعد واإلدارةاهليكلة مبطابقة وسائل اإلعالم للتشريع اجلزائري فيما خيص 

.األخالقي فهو 



348

:النتائج العامة

Elاليت ترد حوهلا شكاوى إىل مؤسسات الشروق اليومي، اخلرب، تتعلق األخطاء الصحفية •

WATAN باملعلومة اخلاطئة أو الناقصة أو غري الدقيقة، والقذف والتشهري والتعدي على احلياة

اخلاصة

مبواضيع القذف والتشهري والتعدي Liberteوتتعلق الشكاوى اليت ترد إىل مؤسسيت الشروق اليومي •

على احلياة اخلاصة بشكل أساس

اعرتاضات شخصية للقارئ نابعة Liberteومتثل املواضيع السابقة بالنسبة ملؤسسيت الشروق اليومي •

.من عدم فهمه لدور الصحافة وحدود ممارستها القانونية

•

الفاكس، : توقيعا حيدد هوية الشخص الذي يتحمل مسؤوليته ويرد عرب القنوات الرمسية لالتصال

والتجريحمضمونه خاليا من السب والقذفيكون الربيد االلكرتوين والربيد العادي، وينشر عندما 

بعض التوضيحات استجابة لطلبات مصادرها وذلك للمحافظة عليهم كمصادر "اخلرب"تنشر •

للمعلومة بالنسبة للمؤسسة

يف حالة نشر الرد والتوضيح يُناقش اخلطأ بني الصحفي ومسؤويل التحرير، وتقدم رئاسة التحرير •

تعليمات للصحفيني ورؤساء األقسام لتجنب تكرار األخطاء

إىل نشر تعقيب بعد التوضيح حفاظا على مصداقيتها" الشروق اليومي"تلجأ مؤسسة •

يف حالة األخطاء اليت متس مبصداقية املؤسسات الصحفية مثل التحامل واستغالل حظوة الصحفي •

إداريةوحترر تقارير يتم تطبيق القانون الداخلي 

.واليت ترتاوح من اإلنذار إىل الفصل النهائيقوبة املسلطة على الصحفيالذي حيدد الع
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والصحفيون اللجوء إىل الوساطة يف حال اخلطأ الصحفي )الوسطاء يف دراستنا(يُفضل رؤساء التحرير•

والشكاوى املؤسسة جتنبا لتبعات املتابعة القضائية اليت تؤثر على صورة املؤسسة ومسعة الصحفي

ثل حترير • مقال جديد يف قالب صحفي يُتابع مستجدات احلدث وُيصحح املعلومات أحد احللول ُمي

واحملافظة على خبصوص املشكلة الرباغماتية للوساطة الصحفية يضمن االستجابة ملطالب املشتكي 

.صورة املؤسسة والصحفي

األربع حيافظ رؤساء التحرير على سرية الوساطة بني الصحفي واملشتكي يف املؤسسات الصحفية•

ويربر ذلك باحلفاظ على مكانة رئيس التحرير كحارس للبوابة يقيم املادة قبل النشر ومصداقية 

الصحفي أمام زمالئه حيث يُفضل اغلب الصحفيني السرية يف حل النزاع ألن املشكلة متثل مسألة 

.شخصية بالنسبة هلم

أن السرية غري)El Watanغالبية يف مؤسسة (يرى بعض الصحفيني •

، ويلجأ بعض الصحفيني مرادفا للخوف حيث تتناقض مع مبدأ الشفافية يف معاجلة الشكاوى

الستشارة زمالئهم أو طلب حتكيمهم كوسطاء يقومون بتقييم القرارات اليت تصدر عن رئاسة التحرير  

.كمخرج للوساطة

ميا لعدم وجود ضرورة هيكلية وتنظيمية وذلك ال توظف املؤسسات الصحفية األربع وسيطا إعال•

لندرة الشكاوى وقلة عدد الصحفيني، واعتبار الوساطة ممارسة يومية متثل جزءا من وظيفة رئيس 

يقوم ا رؤساء األقسام أو  أن  ميكن  ير و تحر صحفيون حيث ال تريد هذه املؤسسات االقتصادية الال

.ضافةأن تتحمل أجرا إضافيا ملنصب ال يقدم قيمة م
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على ميثاق أخالقيات املهنة اخلاص باملؤسسة " اخلرب"إطار عقد العمل مع مؤسسة يوقع الصحفي يف•

ويعترب مسؤولو التحرير أن ذلك يضمن االلتزام األخالقي املهين من قبل الصحفي ويُعد بديال عن 

.ممارسات الوساطة اليت تنشد اهلدف نفسه

ختفيف (يف مؤسستهم إذ حتقق وظائف فرز الشكاوىيرى الصحفيون أن وظيفة الوسيط ضرورية •

، جتنب املتابعة القضائية، احملافظة على حق املواطن من )الضغط على رؤساء التحرير والصحفيني

وإزالة اجلهل املزدوج املتعلق بتصورات الصحفيني عن حاجات تعسف رئيس التحرير والصحفي،

.القراء وتصورات القراء عن طرق العمل الصحفي

االتصال املباشر مع املشتكي ويعتربون )LiberteوEl Watanمؤسستا (فضل بعض الصحفينييُ •

.أن وظيفة الوسيط متثل تدخال يف عملهم وحتول النزاع إىل عملية بريوقراطية

إىل املشتكي ةأن رئيس التحرير ينحاز عاد" اخلرب"و" الشروق اليومي"يرى الصحفيون يف حاليت •

حفاظا على مصداقية الصحيفة ومقروئيتها وجتنبا للمتابعة القضائية، يف حني يرى الصحفيون القارئ

غالبا ما ينحازان إىل الصحفي حيث يؤثر LiberteوEl Watanأن رئيس ومدير التحرير يف حاليت 

قات الشخصية والعال)املوافقة املسبقة على النشر(يف ذلك املسؤولية املشرتكة املتعلقة باملادة الصحفية

)عالقة الثقة بني املسؤول والصحفي(

أن رئاسة التحرير غالبا ما حتتكم Liberteو" اخلرب"، "الشروق اليومي"يرى الصحفيون يف حاالت •

يف El Watanإىل معيار السياسة التحريرية عند الوساطة حلل النزاع، بينما يضطر رئيس حترير صحيفة 

ملهنة الصحفية نظرا للطابع القانوين للشكوىمعظم األحيان لتحكيم أخالقيات ا

حرية نقد السياسة التحريرية للمؤسسات الصحفية حمل الدراسة )الوسطاء(ال ميلك رؤساء التحرير •

.
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الوساطة مبراعاة مصاحل مالك املؤسسة الصحفية، احلذر من ط حتكيم السياسة التحريرية عند بيرت•

للحد من حرية الصحافة، الدفاع على حرية الصحفي ضد ضغط التوظيف السياسي للقانون

احملافظة على توجه املؤسسة ووظائف اإلخبار والتعليقالشكاوى،

املهنة عند الوساطة بضرورة االلتزام القانوين بالتشريعات املنظمة حلقل الصحافة يف أخالقياتتتعلق •

اجلزائر عند معاجلة الشكاوى

•

من ردود ةللمساءلة ويتم االستفادغري قابلة تغيري أو تعديل يف السياسة التحريرية حيث تعترب ثابتة و 

القراء يف كيفيات تعزيز تطبيقها

عن طرق ة•

يكون تطبيق السياسة التحريرية، وتُناقش الختيار زاوايا املعاجلة األنسب للمواضيع لتجنب الشكاوى و 

.ذلك موجها بصفة خاصة للصحفيني اجلدد واملبتدئني

ام ال جتعلهم أكثر LiberteوEl Watan، "الشروق اليومي"يرى صحفيو • اد تق اء وان لقر وى ا ا أن شك

احساسا وإلتزاما بأخالقيات املهنة الصحفية، فأغلب الشكاوى والتعليقات تكون غري مؤسسة 

لعمل الصحفي أو تتعلق باخلطأ الصحفي وبالتايل ال تعكس جهل املواطن بأخالقيات وظروف ا

.تدخل يف نطاق احملاسبة األخالقية املرتبطة بتعمد الصحفي توجيه املعلومة

يعترب االلتزام بالبعد األخالقي يف املمارسة الصحفية مسألة ذاتية تتعلق بضمري الصحفي، ومسالة •

التحرير وال يعكس ذلك مسؤولية اجتماعية لدى ه مسؤويل ااجتمهنية تتعلق باملسؤولية املهنية 

.الصحفيني
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تشكل املراقبة االجتماعية اليت يفرضها القراء من خالل الشكاوى والتعليقات رقابة ذاتية لدى •

الصحفيني تعكس هاجس اخلوف من ردة فعل القارئ

م تقنيات يرى الصحفيون أن الشكاوى واالنتقادات تسمح بالكشف عن األخطاء املتعلقة باحرتا•

لتقدمي معلومة )التحقق من املصادر، الدقة يف التحرير، تطبيق قاعدة القرب املكاين(العمل الصحفي

.صحيحة وذات مصداقية وهو ما ميثل تأثريا اجيابيا للمراقبة االجتماعية على األداء املهين

يف سياق البعد أن هذه املراقبة االجتماعية تؤطر ممارستهم للمهنة" اخلرب"يرى أغلب صحفيي •

األخالقي وتعزز من اإلحساس لديهم بالرضا الذايت حول ما يقدمونه كمادة صحفية، يف حني يرى 

باالنتقادات والشكاوى يدخل يف إطار احرتام حرية األفراد يف التعبري ونقد " اخلرب"بعضهم أن اهتمام 

احملتوى الصحفي

ج غياب مؤسسات الرقابة على أخالقيات يرى بعض الصحفيني أن التجاوزات الصحفية هي نتا •

مله املواطن ومالكوا املؤسسات الصحفية عن دور الصحافة ة الصحافة والتصور اخلاطئ الذي حيمهن

أو تتمة إىل قذف واضح، تدقيقل ييتقبل الصحفيون عادة الشكاوى اليت تستند إىل دليل أو تكون حت•

للخرب باإلضافة إىل النقد املتعلق مبالحظات اخلرباء يف جمال ختصصهم

ال يتقبل الصحفيون عموما الشكاوى اليت ترد من قبل مجاعات الضغط االقتصادية والسياسية  •

كاملعلنني أو املسؤولني واليت يكون اهلدف منها فرض رقابة على حرية الصحفي أو استغالله ألغراض 

ا يرفض الصحفيون االنتقادات الذاتية املوجهة إىل شخصهم  واليت حتمل أفكارا مسبقة دعائية، كم

ومنطية عن مهنة الصحافة أو تتضمن تأويالت عن غايات مشبوهة من الكتابة الصحفية
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: على التوايل بــتتعلق فضاءات التفاعل بني القراء والصحفيني يف املؤسسات الصحفية حمل الدراسة •

الرمسية، الربيد االلكرتوين للتواصل اخلاص، مساحة التعليقات مث تويرت مث يوتيوبصفحة فايسبوك

ال تنشر التعليقات اليت تتضمن السب والكلمات البذيئة واملعادية لألديان واإلسالم وتلك اليت •

ة تتضمن تشهريا، وعبارات التجريح املوجهة للصحفيني، والعبارات العنصرية واملسيئة للثوابت الوطني

.يف املواقع االلكرتونية للصحف حمل الدراسة

ميثاقا خاصا باستخدام املوقع وحتددان فيه شروط Liberteو" الشروق اليومي"تضع مؤسستا •

مل الصحيفتان املستخدم املسؤولية األخالقية االستخدام واملعايري الواجب احرتامها يف التعليق، وحتُ

.والقانونية املرتتبة عن استخدامه للموقع االلكرتوين

فيما خيص نشرها من عدمهLiberteبعض التعليقات لتقديرات هيئة حترير الويب يف مؤسسة ختضع•

بنشر بعض تعليقات القراء اليت تتجاوز بعض " الشروق اليومي"تسمح هيئة حترير الويب يف مؤسسة •

اليت يتضمنها ميثاق استخدام املوقع ويربر ذلك بنوع من تعزيز حرية التعبرياملعايري 

من الناحية اللغوية قبل نشرهاelkhabar.comعادة ما ُتصحح التعليقات اليت ترد إىل موقع •

ألسباب تقنية تتعلق بصعوبة التعامل مع elwatan.comمت حذف مساحة التعليقات من موقع •

.العبارات العنصرية

•

اجتماعات التحرير اليومية

ال تستقبل شكاوى القراء اليت ترد عرب مواقع التواصل االجتماعي نظرا لصعوبة حتديد هوية الشاكي •

)انتحال اهلوية االفرتاضية (بدقة 
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Elو " اخلرب"تؤثر مالحظات القر •

Watan.

إمكانات الويب حلذف املعلومة اخلاطئة وإعادة تصحيحها يف املوقع حبيث ال El Watanتستخدم •

وهو ما يُناقض العامليةلذي ميكن أن يكون قد متت أرشفته يف حمركات البحثيظهر املقال األول وا

أخالقيات التحرير الصحفي على االنرتنيت

مواقع التواصل االجتماعي " اخلرب"و" الشروق اليومي"عادة يف مؤسسيت خدم رؤساء التحريرتال يس•

الداخلية outlookالتواصل مع الصحفيني واليت يستخدم فيها الربيد االلكرتوين وشبكة يف عملية

la messagerie instantanéeبشكل أساس، وتستخدم باالضافة إىل ذلك الرسائل اآلنية لفايسبوك 

.ويكون التواصل مهنيا يتعلق بتكليفات مهنية وتعليمات داخليةLiberteوEl Watanيف مؤسسيت 

ته االفرتاضية على امن بني الصحفيني القدامى واألكثر خربة عالق"اخلرب"قي رئيس حترير مؤسسة ينت•

حسابا على مواقع " الشروق اليومي"مواقع التواصل االجتماعي، يف حني ال ميلك رئيس حترير مؤسسة 

ظر استخدام فايسبوك داخل املؤسسة لتصورات حول تأثريه  السليب على التواصل االجتماعي، كما حيُ

.مردودية الصحفيني

يُفضل بعض الصحفيني عدم استخدام فايسبوك ومواقع التواصل االجتماعي للتواصل مع رئاسة •

التحرير ألسباب تتعلق بالقرصنة وانتحال اهلوية حيث متثل فضاءا غري آمن للتواصل ويفضلون 

.للويباألدوات االلكرتونيةالعمل أو عرب اهلاتف وتستثىن هنايف مقر املباشراالتصال 

ال يتدخل رؤساء التحرير يف التفاعل الذي يكون بني الصحفيني والقراء عرب مواقع التواصل •

االجتماعي إال يف استثناءات نادرة، وهي ال حتمل توجيها مهنيا وإمنا تكون يف شكل تعليق شخصي 
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سة التحرير على ضوء بعض املالحظات والتوجيه من طرف رئاأو إعجاب مبشاركة، وتكون

.مالحظات القراء يف االجتماعات

تظهر مالمح ملمارسة الوساطة يف مبادرات رؤساء حترير الويب من خالل الرد على انتقادات•

فياملؤسسة ويقدم للقارئ فكرة عن ظروف العمل الصح

يرى رؤساء التحرير أنه ال ضرورة يف الغالب إىل وجود رقابة على ما ينشره الصحفيون على مواقع •

التواصل االجتماعي، فهي متثل فضاءا شخصيا وحرا، ال ميثل عربه الصحفي املؤسسة وإمنا شخصه  

يها املنشور كفرد، ويرى الصحفيون أن هذا النوع من الرقابة غري موجود حىت يف احلاالت اليت يكون ف

ضد املؤسسة الصحفية، وميكن أن يقدم رئيس التحرير أو املدير مالحظات بعدم إدراج منشورات

.ولكنها ال تكون ملزمةتتعلق بسري املؤسسة والسر املهين

ينشرونه على مواقع التواصل يرى بعض الصحفيني أنه البد من ممارسة رقابة ذاتية حول ما•

ال يفرق بني تعبري الفرد الشخصي وتوجه املؤسسة الصحفية فهو االجتماعي، حيث أن القارئ 

.يتعرف على الصحفي كشخصية عامة تنتمي إىل املؤسسة وتعكس آرائها افرتاضيا

يرى الصحفيون أيضا أن الرقابة الذاتية  على النشر االلكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعي تتعلق •

ارئ واليت قد تؤثر عليها التناقضات اليت ميكن أن تكون باحملافظة على مصداقية الصحفي لدى الق

.بني ما تنشره الصحيفة وموقعها االلكرتوين وبني اآلراء الشخصية واملعلومات اليت يشاركها الصحفي

يرى أغلب املستجوبني أن النموذج األنسب للوساطة هو استحداث منصب وسيط داخل كل •

اطة مشرتك بينها نظرا الختالف السياسات مؤسسة صحفية حيث ال ميكن إنشاء مكتب وس

.التحريرية ووجود منافسة بني املؤسسات وغياب عنصر الثقة يف قرارات هذه اهليئة



356

يربر املستجوبون خيارهم بأن الوسيط الداخلي يكون على معرفة بالسياسة التحريرية للمؤسسة وطرق •

جتعله أكثر قدرة على إقناعهم بقراراته العمل فيها، وميلك عالقات مهنية وشخصية مع الصحفيني 

.وشرح طريقة عمل املؤسسة والصحفي للقارئ

م ذلك باملسار املهين يرى أغلب الصحفيني أن الوسيط الداخلي ال ميكنه أن ينحاز ويربر بعضه•

شخصية تضمن حياده وموضوعيته يف تقدير الصحفيني يف حني يرى البعض السمات الواخلربة وأن

لهيط مرتبط بوجود إطار قانوين ملزمالوسأن حياد 

يرى بعض الصحفيني أن الصحافة مهنة مثالية تتعلق بالدفاع عن املواطن والدميوقراطية، وأن احنياز •

الوسيط للدفاع عن الصحفي هو دفاع عن قيم الصحافة وحق املواطن يف اإلعالم

الصحافة اجلزائرية منهااليت تعاينيرى بعض الصحفيني أن املشاكل التنظيمية واالقتصادية والقانونية•

قد جتعل من الوساطة وسيلة دعائية للمؤسسات الصحفية ومنهجها بدال من تكريس حق املواطن يف 

اإلعالم 

يرى بعض الصحفيني أن منوذج جلنة للوسطاء يكون أكثر مصداقية نظرا للتقييم املشرتك واالختالف •

.موضوعيةيف الرأي حيث يؤدي النقاش إىل نتيجة أكثر

جملس آداب وأخالقيات مهنة الصحافة الذي ستشكله وزارة االتصال هو يرى بعض الصحفيني أن•

املخول بأداء وظيفة الوساطة 

أن يتم استحداث جلنة للوساطة El Watanاملكلف بالويب يف مؤسسة يقرتح نائب رئيس التحرير•

وفعالية وظيفتها املتعلقة بتكريس املمارسة داخل جملس أخالقيات املهنة ضمانا الستقالليتها املالية

األخالقية يف املؤسسات الصحفية
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:خاتمة

خنلص يف ختام هذا العمل إىل أن وضع الوساطة يف املؤسسات الصحفية اجلزائرية يكاد يكون متطابقًا حيث 

الصحفية نظرًا ألن عالقة النزاع بينها تعترب ممارسة استثنائية تتعلق مبعاجلة الشكاوى اليت قلما ترد إىل املؤسسة 

حتديدًا غالبًا ما تتخذ املسار القانوين وإتباع أحكام قانون اإلعالم وبني القارئ أو بني القارئ والصحفي

مؤسسة، هيئة أو (أو املعنوي)املواطن(، ويؤثر يف هذا الوضع عدة عوامل فالشخص الطبيعي12/05

رة إىل العدالة بدال من حماولة االتصال باملؤسسة الصحفية، كما أن هذه قد يقدم شكواه مباش)إخل...مجعية

األخرية غالبا ما تدعوه إىل التوجه حنو القضاء يف احلالة اليت يكون فيها القانون يف صاحلها، ورغم أن دور 

إال أن واآلراء الوافدة وتقييم أداء الصحفيني يف ضوء هذه الردودالوسيط يتعلق أيضا برصد االنتقادات 

املالحظ هو أن رؤساء التحرير

األداء األخالقي للصحفيني، كما ال يقومون بالرد على القراء لشرح منهج العمل الصحفي للمؤسسة ووضع 

يث يرصدون خمتلف التعليقات حبالويب القارئ يف ظروف عمل الصحفيني

اليت ترد إىل مواقع الصحف وتلك اليت يتم مشاركتها عرب وسائط التواصل االجتماعي لعرضها ضمن 

ندا االجتماعات اليومية مع رؤساء التحرير حيث تستفيد منها بعض املؤسسات الصحفية يف  أج اء  ادة بن إع

El)واخلرب : مثال(اهتمامات القراءمبا يتناسب مع Watan أما شرح العملية الصحفية للقارئ والدفاع عن ،

.املؤسسة والصحفيني عرب مواقع التواصل فيقوم به القائمون على مواقع الصحف مببادرة منهم

إن رئيس التحرير يقوم بلعب دور رجل العالقات العامة عند ممارسته للوساطة فهو يراعي عند ذاك مصلحة 

دد جتاوب الوسيط إجيابا أو سلباً املؤسسة ومس عتها االجتماعية وقانونية السلوك اإلعالمي لصحفييها وهو ما حيُ

القانوين، لإللزاممع القارئ أو مع الصحفي، ويف هذه احلالة ال يكون االلتزام األخالقي للوسيط إال انعكاسا 

. ما يعين أن االحنياز حنو املؤسسة والصحفي يكون أكثر سهولة
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والصحفيني حول االلتزام بالسياسة التحريرية )الوسطاء (رؤساء التحرير تناسق الرؤى بني بسر هذا الوضع ويُف

، ولذلك فإن "اجيابية وتتوافق مع االلتزام األخالقي"غالبا للمؤسسة الصحفية وتوجه اجلريدة واليت تعترب 

أن املراقبة يعتربون أن الشكاوى تشكل ضغطا اجتماعيًا عند مساءلة العمل الصحفي، ذلك الصحفيني

البعدية تتناقض مع املراقبة القبلية حلارس البوابة، وهذه احلالة جتعل الصحفي يلتزم مبمارسة رقابة ذاتية على عدة 

ملستوى االجتماعي، وهنا إذا كان او املهين يف العالقة مع املسؤولني، املستوى املستوى الشخصي، : مستويات

املستوى الشخصي يتعلق بالضمري ويربر االلتزام بالبعد األخالقي فإن تناسق املسؤولية األخالقية مع حراسة 

البوابة تتعلق بتوافق تقدير الصحفي ومسؤويل التحرير للسياسة التحريرية حيث متثل األخرية طريقة عمل متفق 

كثر بعدا عن هذا التوافق ويُعد جهلهم بالسياسة التحريرية دافعا العتبار أن عليها، ويكون القراء هم األ

حيث أن التناقض بني دور حارس البوابة شكاواهم ُتشكل ضغطا وال ختدم املمارسة األخالقية ملهنة الصحافة 

يتحولون من حراس والوسيط يعكسه التضاد بني املراقبة القبلية والبعدية على األداء املهين، فمسؤولوا التحرير 

للبوابة قد قيموا اجيابا عمل الصحفي إىل وسطاء قد حيكمون سلبا على العمل نفسه، وبالتايل فإن صفة 

حارس البوابة جتعلهم ينحازون إىل الصحفي والسياسة التحريرية ويكون إنصافهم للقارئ والعودة إىل أخالقيات 

.الذي تفرضه التشريعات اإلعالمية اجلزائريةلإللزام القانوين- كما ذكرنا سابقا–مرادفا املهنة 

اعتبارًا ملا سبق إن الوساطة تؤثر سلبا على األداء الصحفي ذلك أن تقييم الشكاوى واالنتقادات من قبل 

يف الصحافة اجلزائرية يقصي املسؤولية االجتماعية عن العمل الصحفي مارسة تعكس وضعا مشوها من امل

ويتعامل مع القراء كرقيب اجتماعي حيد من حرية الصحافة وبالتايل فإن مسؤويل التحرير ال تتوفر فيهم الشروط 

ي والذي يعترب ملمارسة الوساطة، وقد جند كذلك أن للتحليل السابق عالقة بالعمل الصحفي يف السياق اجلزائر 

سد واقعاً غري دميوقراطي للممارسة الصحفية حيث تربز امكانية االستغالل السياسي للقضاء  املستجوبون أنه جيُ
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إخل ومنه ...عند البث يف الشكاوى، سهولة ارتكاب الصحفي للخطأ نظرا لصعوبة الوصول إىل مصادر املعلومة

والنقد حول احملتوى الصحفي تبقى حمدودة سواء وحرية التعبري فإن البعد الدميوقراطي املتعلق مبمارسة الوساطة

من جانب املؤسسة الصحفية أو حىت من قبل الصحفيني الذين ال يتقبلون النقد يف الغالب، وال يرغبون يف 

.

منوذج أن يكون الوسيط الصحفي منصبا داخليا تستحدثه إن التحليل السابق يقدم تربيرا الختيار املبحوثني 

املؤسسة الصحفية اجلزائرية، إذ يسهل االعتقاد تبعا لنتائج احملاور املختلفة أن الوسيط سيستغل من قبل 

املؤسسة خلدمة مصاحلها وأنه قد ال يسمح له بأن يكون موضوعيا وحرا يف اختاذ قراراته، ونظرا ألن النتائج 

ًة بأخالقيات املهنة فإن من التوصيات اليت تشري إىل أن َم ْلَز القانون جيرب املؤسسة الصحفية على أن تكون ُم

ميكن أن نقدمها هي استحداث جلنة للوساطة تابعة للمجلس األعلى ألخالقيات مهنة الصحافة والذي ينص 

اا ملزمة12/05قانون اإلعالم  ار قر تكون  أن  ئه و نشا لى إ .ع

الكاتبات األكادميية حول موضوع الوسيط أنه منصب نادر يف الصحافة العاملية بشكل يف أخريا فمن املعروف

Leعام، ويبدو أن الصحافة اجلزائرية ال تزال فتية للتوجه حنو هذا النوع من املمارسة، وكمثال فإن جريدة 

Monde ي سنة من ظهور أول وسيط صحف80أي بعد 1994الفرنسية استحدثت هذا املنصب سنة

مببادرة من جوزيف بوليتزر، ومنه فأن تتجه الصحافة اجلزائرية مبفردها يف ظل الظروف اليت تعيشها حنو تنظيم 

ذايت قائم على الوساطة قد ال حيقق اهلدف املنشود، ويبدو احلل املبدئي هو املزاوجة بني التنظيم الذايت 

يث البد من صياغة قوانني تنظم منوذج الوساطة  ح)االلتزام بالقانون(والتنظيم اخلارجي )مبادرات الصحف(

كآلية للتنظيم الذايت حتقق فعال مسعى التوجه حنو حتسني األداء األخالقي للممارسة الصحفية مبعزل عن 

.الضغوط السياسية واالقتصادية وااليديولوجية



المالحـــــــــق



:1الملحق رقم  

مقابلة مع رئيس التحرير

السالم عليكم

غوثي عطاله طالب دكتوراه  يف علوم اإلعالم واالتصال جبامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن ختصص اللغة 
. واالتصال والتحليل النقدي لوسائل اإلعالم

ممارسة الوساطة اإلعالمية يف املواقع "حنن بصدد حتضري أطروحة دكتوراه حول موضوع : حتية طيبة وبعد 
ونرجو من سيادتكم احملرتمة التكرم بإجابتنا عن أسئلة املقابلة اخلاصة جبمع املعطيات امليدانية حول " اإلخبارية

إلعالم واالتصال وكما تقتضيه القواعد العلمية 
. فإن املعلومات املقدمة خالل هذه املقابلة ستستخدم ألغراض علمية حبتة

مع خالص التحية والتقدير والعرفان، الباحث غوثي عطاله   

الوسيط

médiateur/ombudsmanالوسيط اإلعالمي يقوم 
، ويتوسط يف حل النزاع بني املواطن والصحفيكما ينقل مقرتحات اجلمهور وآرائه إىل الوسيلة اإلعالمية

.من منطلق احرتام أخالقيات املهنة الصحفيةخدمة ألهداف حتسني األداء اإلعالمي

محور السمات العامة

نس اجل

السن 

دراسياملستوى ال

التخصص

:األقدمية املهنية يف جمال الصحافة

:األقدمية املهنية يف املنصب



ما الفرق الموجود بين النسخة الورقية وااللكترونية للمحتوى الذي تنتجه مؤسستكم؟: كسؤال تمهيدي

:اآلليات التي يُمارس من خاللها رئيس التحرير الوساطة بين القارئ والصحفي: المحور األول

وتردكم يف شكل انتقاد أو شكوى؟ اجلمهورع األخطاء اليت يرتكبها الصحفيون مع ما نو )1
2(
القراء؟ما قنوات االتصال اليت تردكم عربها انتقادات مالحظات وشكاوى )3
"إخل...تقارير إدارية، توجيهات للصحفينيشكل " ما هي خمرجات هذه املالحظات والشكاوى؟ )4
ما أساليب الضبط املهين اليت يتم اللجوء إليها يف حال ارتكاب صحفيني ألخطاء يف حق القارئ؟ )5

وما هو دوركم يف هذه العمليات؟
6(

القضاء؟
هل تتم مناقشة شكاوى القراء خبصوص الصحفيني بطريقة سرية بينكم وبني الصحفي أو تناقش مع )7

أثر ذلك على الصحفيني؟الزمالء يف اجتماعات حمددة؟ وما 
ملاذا ال توظف مؤسستكم وسيطا إعالميا؟)8

أثر ممارسة الوساطة على األداء الصحفي : المحور الثاني

هل تساهم مالحظات وانتقادات اجلمهور وشكاوى القراء يف النقاش بني هيئة التحرير و االدراة )1
حول السياسة التحريرية؟  

هل تعتقد أنك متلك احلرية التامة يف نقد السياسة التحريرية للمؤسسة؟ وملاذا؟ )2
هل تدرج انتقادات ومالحظات وشكاوى القراء ضمن االجتماعات اليومية ؟)3

في ممارسة الوساطة 2.0استخدام أدوات الويب : ر الثالثالمحو 

ما هي الفضاءات اليت ختصصها صحيفة للتفاعل بني الصحفيني والقراء؟)1
ما هي املعايري املعتمدة يف نشر تعليقات القراء حول املقاالت الصحفية أو عدم نشرها؟ )2



مواقع التواصل االجتماعي جعلت هل تعتقدون أن حرية التفاعل اليت أصبحت متاحة عرب الشبكة و )3

بني إىل أي مدى ُيساعدك التفاعل احلاصل على مواقع التواصل االجتماعي يف أدائك لدور الوسيط)4
زمالئك الصحفيني واجلمهور ؟ 

هل تستخدمون االنرتنيت ومواقع التواصل االجتماعي يف مراقبة عمل الصحفيني وتوجيههم؟ )5
هل تستخدم وسائط التواصل االجتماعي يف الرتويج للمؤسسة والرد على منتقديها؟)6

نموذج الوساطة في المؤسسة الصحفية الجزائرية: المحور الرابع

ترون أنه قابل للتطبيق في الجزائر؟ما هو نموذج الوساطة الصحفية الذي: سؤال خاص 

جمموعة فيهالذي تتكفلالثاين الذي يكون فيه الوسيط تابعا للمؤسسة الصحفية أم النموذج األولالنموذج
من الصحفيني بتشكيل جلنة من وسطاء الصحافة تتابع املمارسة األخالقية ملهنة الصحافة وحتل النزاعات اليت 

اإلعالم؟حتدث بني اجلمهور ومؤسسات 



:2الملحق رقم  

مقابلة مع الصحفي

السالم عليكم

غوثي عطاله طالب دكتوراه  يف علوم اإلعالم واالتصال جبامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن ختصص اللغة 
. واالتصال والتحليل النقدي لوسائل اإلعالم

ممارسة الوساطة اإلعالمية يف املواقع "حنن بصدد حتضري أطروحة دكتوراه حول موضوع : حتية طيبة وبعد 
ونرجو من سيادتكم احملرتمة التكرم بإجابتنا عن أسئلة املقابلة اخلاصة جبمع املعطيات امليدانية حول " اإلخبارية

إلعالم واالتصال وكما تقتضيه القواعد العلمية فإن 
. املعلومات املقدمة خالل هذه املقابلة ستستخدم ألغراض علمية حبتة

مع خالص التحية والتقدير والعرفان، الباحث غوثي عطاله   

الوسيط

ا، كما médiateur/ombudsmanيقوم الوسيط اإلعالمي 
ينقل مقرتحات اجلمهور وآرائه إىل الوسيلة اإلعالمية، ويتوسط يف حل النزاع بني املواطن والصحفي خدمة 

.ألهداف حتسني األداء اإلعالمي من منطلق احرتام أخالقيات املهنة الصحفية

:محور السمات العامة

اجلنس 

السن 

املستوى الدراسي

التخصص

:صحافةاألقدمية املهنية يف جمال ال

:األقدمية املهنية يف املؤسسة احلالية



أثر ممارسة الوساطة على األداء الصحفي

مع ما جيب أن تكون عليه إىل أي مدى تعتقدون أن آراء وشكاوى القراء حول عملكم تتوافق)1
أخالقيات ممارسة املهنة الصحفية؟

يكون رئيس التحرير منحازا يف تعامله مع مالحظات اجلمهور وشكاوى القراء حول عمل الصحفيني هل)2
أكثر للصحفي أم للقارئ؟ وملاذا؟

حسب رأيك هل حيتكم رئيس التحرير عندما يكون وسيطا بني القارئ والصحفي إىل السياسة التحريرية )3
أم إىل أخالقيات املهنة؟ 

حسب رأيكم هل ُتساهم انتقادات ومالحظات اجلمهور وشكاوى القراء يف حتسني أدائكم الصحفي أم)4
تشكل ضغطا اجتماعياً ال ُيساعدكم يف أداء مهامكم؟

إذا تعرضت لشكوى من قارئ حول مقال أعددته فهل تفضل مشاركة ذلك مع الزمالء الصحفيني أم )5
تعترب أن املسألة شخصية تتطلب السرية يف املعاجلة؟ 

ما األسباب اليت جتعلك تتقبل نقد القارئ ومىت ال تتقبله؟)6
توظيف وسيط إعالمي يف مؤسستكم؟هل أنتم مع أم ضد )7

في ممارسة الوساطة2.0استخدام أدوات الويب 

هل حترص دائما على متابعة التعليقات اليت تتبع مقاالتك؟ )1
هل يتعامل معكم رئيس التحرير عرب وسائط التواصل االجتماعي؟ وما هي أهم الوسائط املستخدمة يف )2

هذا؟
التفاعل الذي يكون بينكم وبني اجلمهور ؟ وكيف تكون هذه إىل أي مدى يشارك رئيس التحرير يف )3

املشاركة؟
هل تعتقد أن هناك رقابة من طرف املؤسسة أو رئيس التحرير على احملتويات اليت ينشرها الصحفيون )4

إلكرتونيا؟ وكيف متارس هذه الرقابة أعط أمثلة؟
ليت تردكم على حسابكم الشخصي كيف يتعامل رئيس التحرير مع الشكاوى، التعليقات واالنتقادات ا)5

أو صفحتكم اخلاصة على مواقع التواصل االجتماعي؟



ما هو نموذج الوساطة الصحفية الذي ترون أنه قابل للتطبيق في الجزائر؟: سؤال خاص 

األول الذي يكون فيه الوسيط تابعا للمؤسسة الصحفية أم النموذج الثاين الذي تتكفل فيه جمموعة من النموذج
حفيني بتشكيل جلنة من وسطاء الصحافة تتابع املمارسة األخالقية ملهنة الصحافة وحتل النزاعات اليت حتدث الص

بني اجلمهور ومؤسسات اإلعالم؟
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Le 27 mars 2016

Questions pour le médiateur

Présentation :

Bonjour je suis Ghouthi ATTALA doctorant en sciences de
l’information et de la communication de l’université de Mostaganem, je fais
un travail de recherche sur la médiation journalistique, je remercie  « EL
WATAN » pour son aide et pour toutes les informations pertinentes que  la
rédaction  et les journalistes m’ont fourni.

Le plus important pour moi maintenant est d’avoir des réponses de votre part
vous monsieur le médiateur, je vous demande  et vous prie d’accorder
quelques minutes pour répondre a quelques questions seulement, qui sont
primordiales et essentielles pour ma thèse. et je vous garantie le
confidentialité scientifique et le respect éthique et académique lors de
l’utilisation des informations incluent dans vos réponses.

Questions :

1-profile du médiateur du journal « EL WATAN »

Nom : Bahmane

Prénom : Ali

Age : 65 ans

Sexe : M

Expérience professionnelle dans le journalisme : 42 ans

Date de création de la fonction de médiateur : 2OOO

Date d’interruption de la fonction du médiateur : 2002



2- l’expérience de médiation au journal « ELWATAN »

 Quel sont les circonstants qui ont contribué a la création de la fonction de
médiateur au journal « EL WATAN » ?

Il s’agissait  de mettre à disposition des lecteurs  d’El Watan une
structure, voire une personne, qui puisse les guider dans leurs interrogations.
Ce lectorat était important, il l’est toujours, il juge que le journal est
suffisamment crédible et informé  pour qu’il  apporte une information utile et
serve de courroix de transmission avec les autorités.

 Quel a était votre rôle en tant que médiateur du journal « EL WATAN » ?

Ce rôle est de recevoir les citoyens qui considèrent que le journal peut
les aider a régler leurs problèmes soit par une intervention directe avec les
autorités soit par le biais d’une lettre  dans la page hebdomadaire réservée aux
lecteurs.

 Est-ce que votre travail concerner aussi les articles et les retours du
public sur le web (site du journal, page officielle des réseaux
sociaux) expliquez nous la nature de ces tâches ?

Ma fonction de médiateur s’exerçait surtout dans la version papier . A
cette date le web était très peu développé

 Quels sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre travail ? (vous
pouvez citer des exemples)

La principale difficulté réside dans le fait que les doléances des
lecteurs ont trait à leurs problèmes sociaux. Le médiateur ou le journal ne
peut les aider à les résoudre. Tout au plus peut il les guider vers les bonnes
structures et les bonnes personnes.



 Pourquoi le journal « EL WATAN » a-t-il renoncé à la fonction de médiateur
a votre avis ?

C’est précisément en raison de la nature des doléances. Comme je l’ai dit
plus haut les citoyens attendent surtout    du journal  une aide pour résoudre
leurs problèmes sociaux, ce qui n’est pas sa vocation. Rarement les citoyens
sollicitent le journal pour un droit de réponse ou la rectification d’une fausse
information, ce qui aurait été dans la vocation première du médiateur. Celui-
ci avait pour tache de veiller a ce que le journal ne porte atteinte a aucune
institution ni une personne. La tache était déontologique. Il ne fallait pas que
le journal puise diffamer ou faire de la désinformation. Le médiateur devait
servir a écouter ceux, qui un moment ou un autre, pouvaient se sentir
injustement  critiqué par un écrit du journal.

Remarques ou commentaire a ajouté :

le poste de médiateur, unique dans la presse, n’a existe qu’un temps et
c’est dommage car il est utile. Avec  le lien qu’il crée avec les lecteurs il
permet de préserver la qualité du journal et sa crédibilité tout en préservant
son lectorat.

Merci beaucoup pour votre collaboration, Veuillez envoyez vos réponses
par mail à …................. (faites juste un copier-coller) de l’adresse

Avec ma gratitude et ma reconnaissance Ghouthi ATTALA Université
Abdelhmid Ibn Badis Mostaganem

mailto:ghaw27@gmail.com
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:بيانات المبحوثين

سنة 20سنة، ليسانس، ختصص علوم اإلعالم واالتصال، 40، رئيس حترير، ذكر، 1املبحوث.1

سنتان: سنة يف جريدة الشروق اليومي، األقدمية كرئيس حترير15أقدمية مهنية، 

سنوات 8الدويل، : سنة، لسانس، ختصص علوم قانونية، الركن32، صحفي، ذكر، 2املبحوث.2

.سنوات ونصف يف جريدة الشروق اليومي3صحفية، أقدمية 

سنوات 7سنة،29، صحفية، أنثى،3املبحوث.3

سنوات يف جريدة الشروق اليومي3أقدمية يف جمال الصحافة، 

سنة، ليسانس، ختصص إجنليزية، الركن صفحات عن اجلامعة، 25، صحفية، أنثى،4املبحوث.4

سنوات يف جريدة الشروق اليومي4ت أقدمية صحفية، سنوا4

3سنة، ليسانس، ختصص علوم اإلعالم واالتصال،الركن احمللي، 28، صحفي،ذكر، 5املبحوث.5

سنوات أقدمية صحفية، سنة واحدة يف جريدة الشروق اليومي

4ع، سنة، ليسانس، ختصص علوم اإلعالم واالتصال،30، صحفية، أنثى، 6املبحوث.6

سنوات يف جريدة الشروق اليومي3سنوات أقدمية صحفية، 

7الركن االقتصاديعالم واتصال،اإلعلومسنة، ليسانس، ختصص29أنثى،، صحفية،7املبحوث.7

سنوات أقدمية صحفية، سنة واحدة يف جريدة الشروق اليومي

15الركن احمللي، سنة، ماجستري، ختصص علوم اإلعالم واالتصال،39، صحفي، ذكر،8املبحوث.8

سنوات يف جريدة الشروق اليومي9سنة أقدمية صحفية، 

5سنة، ليسانس،ختصص علوم اإلعالم واتصال، الركن الوطين، 29، صحفية، أنثى، 9املبحوث.9

جريدة الشروق اليوميسنوات أقدمية صحفية، سنتان يف



واالتصال، الركن احمللي، سنة، ليسانس، ختصص علوم اإلعالم 28، صحفية، أنثى، 10املبحوث.10

سنة أقدمية صحفية، وسنة يف جريدة الشروق اليومي

سنة، ليسانس، ختصص علوم اإلعالم واالتصال،الركن سياسي، 49، صحفي، ذكر، 11املبحوث.11

سنة يف جريدة الشروق اليومي12سنة أقدمية يف الصحافة، 20

سنة أقدمية 25علوم سياسية، سنة، ليسانس، ختصص47، نائب رئيس التحرير، ذكر، 12املبحوث.12

سنوات 6سنة يف جريدة اخلرب، األقدمية يف املنصب كنائب لرئيس التحرير 19يف الصحافة، 

سنة، ليسانس، ختصص علوم اإلعالم واالتصال، 47، نائب رئيس التحرير، ذكر، 13املبحوث.13

ائب لرئيس التحرير سنة يف جريدة اخلرب، األقدمية يف املنصب كن18سنة أقدمية يف الصحافة، 24

سنوات5

سنة، دكتوراه، التخصص تاريخ حديث ومعاصر، الركن الثقايف، 35، صحفية، أنثى، 14املبحوث.14

سنوات يف جريدة اخلرب9سنوات أقدمية صحفية، 9

14والوطين، /سنة، ليسانس، ختصص علم النفس، الركن احمللي 37، صحفي، ذكر،15املبحوث.15

جريدة اخلربسنوات يف9سنة أقدمية صحفية، 

سنة، ليسانس، ختصص علوم اإلعالم واالتصال، الركن الدويل، 36، صحفي، ذكر، 16املبحوث.16

سنوات يف جريدة اخلرب4سنة أقدمية صحفية، 16

28، صحفي، ذكر، 17املبحوث.17

صحفية، وسنة واحدة يف جريدة اخلرب

سنة، ليسانس، ختصص علوم اإلعالم واالتصال، الركن احمللي، سنة 25، صحفية، أنثى، 18املبحوث.18

واحدة أقدمية صحفية، سنة واحدة يف جريدة اخلرب



33، صحفي، ذكر، 19املبحوث.19

واحدة أقدمية صحفية، سنة واحدة يف يف جريدة اخلرب

6سنة، ليسانس، ختصص علوم قانونية، الركن االقتصادي، 32، صحفي، ذكر، 20بحوثامل.20

سنوات أقدمية صحفية، سنتان يف جريدة اخلرب

349، صحفية، أنثى، 21املبحوث.21

سنوات يف جريدة اخلرب8سنوات أقدمية صحفية، 

سنوات 5سنة، ماسرت، ختصص علوم اقتصادية، الركن سياسي، 30ذكر، ، صحفي،22املبحوث.22

سنوات يف جريدة اخلرب3أقدمية صحفية، 

سنة 22سنة، ليسانس، ختصص علوم جتارية، الركن السياسي، 44، صحفي، ذكر، 23املبحوث.23

سنوات يف جريدة اخلرب9أقدمية مهنية، 

علوم اإلعالم واالتصال، الركن سنة، ليسانس، ختصص 43، صحفي، ذكر، 24املبحوث .24

سنة يف جريدة اخلرب12سنة أقدمية صحفية، 20الرياضي،

سنة أقدمية 23سنة، ماجستري، ختصص لغة فرنسية، 46، رئيس حترير، ذكر، 25املبحوث .25

سنوات 4: ، األقدمية كرئيس حتريرEl Watanسنة يف جريدة 23صحفية، 

25سنة، ليسانس، ختصص علم االجتماع، 46الويب، ،نائب رئيس التحرير مكلف ب26املبحوث .26

سنوات8، األقدمية كنائب رئيس حترير El Watanيف جريدة سنة 20سنة أقدمية صحفية، 

سنة، ليسانس، ختصص علوم اإلعالم واالتصال، الركن الرياضي، 40، صحفي، ذكر، 27املبحوث.27

El Watanسنوات يف جريدة 7سنة أقدمية صحفية، 12



سنة، ليسانس، ختصص علوم اإلعالم واالتصال، الركن سياسي، 37، صحفي، ذكر، 28ث املبحو .28

El Watanيف جريدة سنة11سنة أقدمية صحفية، 13

سنة 20سنة، ماسرت، علوم اإلعالم واالتصال، الركن الدويل، 47، صحفي، ذكر، 29املبحوث.29

El Watanسنة يف جريدة 12أقدمية صحفية، 

سنة، ليسانس، ختصص علوم اإلعالم واالتصال، الربورتاجات، 47ر، ، صحفي، ذك30املبحوث.30

El Watanسنوات يف جريدة 9سنة أقدمية صحفية، 21

سنة أقدمية 20سنة، ليسانس، ختصص ترمجة، الركن الثقايف، 44، صحفي ذكر، 31املبحوث.31

El Watanسنة يف جريدة 20صحفية، 

سنة أقدمية 3812، صحفية، أنثى،32املبحوث.32

El Watanسنوات يف جريدة 6صحفية، 

سنوات 5سنة، ليسانس، ختصص أدب معاصر، الركن السياسي، 45، صحفي، ذكر، 33املبحوث.33

El Watanسنوات يف جريدة 5أقدمية صحفية، 

سنة أقدمية 14، ليسانس، ختصص لغة فرنسية، سنة37، صحفي، ذكر، 34املبحوث.34

El Watanصحفية، سنتان يف جريدة 

سنة، ليسانس، ختصص علوم اإلعالم واالتصال، الركن السياسي، 41، صحفية، أنثى، 35املبحوث.35

El Watanسنوات يف جريدة 9سنة أقدمية صحفية، 17

سنوات 5لغة فرنسية، الركن الثقايف،سنة، ماجستري، ختصص30، صحفي، ذكر،36املبحوث.36

El Watanأقدمية صحفية، سنتان يف جريدة 
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2002إىل 2000بني El Watanكوسيط يف جريدة 
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"النص الكامل للمراسلة"لشروق اليوميبابطاقة تعريف 

وتصدر منذ ماي من نفس السنة 1991اليت تأسست يف عام " مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر"يومية وطنية مستقلة شاملة تصدر عن " الشروق"
). إىل جملة نصف شهرية2011حتولت يف ماي " (الشروق العريب"أسبوعية 

، قرر جمموعة من الصحفيني الشباب 1990، وصدور قانون اإلعالم لعام 1989عامورتالتعددية السياسية واإلعالمية يف دسمع اإلقرار باحلق يف
، وكان املشروع احلقيقي هو إصدار جريدة يومية، لكن "الشروق العريب"الذين كانوا يشتغلون يف جرائد حكومية خوض املغامرة، فأسسوا أسبوعية 

. الظروف السياسية 

جانتشارا غري مسبوق، لدر " الشروق العريب"حققت 
يوما يف سجن سركاجي جراء وقوفه ضد فتح ما كانت تسميه 30وتعرضت لكثري من املضايقات وصلت حد سجن مديرها العام األستاذ علي فضيل 

" الشروق العريب"يف الصحراء، كما تعرضت ملناضلي الفيس احملل" املعتقالت اإلدارية"ة آنذاك السلط
. املسائل السياسية يف تلك الفرتة

كمرجعية فكرية ويدافع عن مقومات اهلوية الوطنية األصيلالمية احلاجة إىل عنوان جديد ميثل اخلط الوطين وخالل التسعينيات، برزت على الساحة اإلع
. فيما بعد" الشروق اليومي"املصاحلة الوطنية ملعاجلة األزمة السياسية واألمنية يف البالد، وهو ما مل يكن متوفرا آنذاك، وهذا من عوامل جناح خيارويتبىن

الشروق "تسعينيات، وتراجع األزمة السياسية واألمنية، حدث انفتاح إعالمي مسح بإنشاء العديد من الصحف املستقلة، وكان من بينها 
جناحا كبريا حيث وصل سحبها إىل املئة ألف " الشروق اليومي"ومنذ انطالقتها، حققت . 2000نوفمرب 02اليت صدر العدد األول منها يف " اليومي

. أشهر، وظلت يف حتسن مستمر وباتت حتتل املرتبة الثانية بني الصحف املعربة من حيث السحب واملبيعات3أقل من نسخة يف

وخاضت، انطالقا من خطها اإلفتتاحي، معارك إعالمية معربة عن رأي غالبية اجلزائريني من القضايا " جريدة رأي"
زيارة املغين الفرنسي الصهيوين أنريكو ماسياس والتطبيع مع الكيان الصهيوين، إصالح املنظومة الرتبوية، تعديل قانون (احة الوطنية املطروحة على الس

).وغريها..اإلنتفاضة الفلسطينية الثالثة، غزو العراق(بتغطيات متميزة أحداثا عربية هامة تكبا ، كما و )األسرة

وجتهيز املقر إنطالقة جديدة واعدة، حيث وفرت اإلمكانات املادية الالزمة للنجاح من خالل توسيع " اليوميالشروق"، عرفت 2005ومنذ جانفي 
. أكفاء، وكذا وضع سياسة إعالمية أثبتت جناعتها من خالل اإلقبال املتزايد للقراء على اجلريدةوتوفري وسائل العمل وتوظيف صحفيني 

وهلذا الشعار داللتان " رأينا صواب حيتمل اخلطأ ورأيكم خطأ حيتمل الصواب"حتمل الشروق على صدر صفحتها األوىل شعار : اإلفتتاحياخلط 
: واضحتان

. يدل على أن اجلريدة تصنف ضمن البيئة العربية اإلسالميةماهذه العبارة منحوتة من قول شهري لإلمام الشافعي، وهو: األوىل

. يدل الشعار على أن اجلريدة مع التعددية السياسية والثقافية واإلعالمية واحرتام الرأي اآلخر وضد ثقافة اإلقصاء: الثانية

ميكن القول اختصارا . كما أن اجلريدة تتبىن الدفاع عن ثوابت األمة، وهي الوحدة الوطنية واإلسالم واللغة العربية والبعد األمازيغي ومرجعية أول نوفمرب
.. كن تصنيف الشروق ضمن اخلط الوطين العرويبإنه مي



مقاالت رأي لكتاب من توجهات فكرية خمتلفة، بل متناقضة أحيانا، يف و أعمدةوتويل الشروق أمهية لصفحات الرأي، حيث تنشر بشكل شبه يومي
. حة على الساحةكافة القضايا املطرو تلك الكتاباتالساحة الثقافية والسياسية، وتتناوليسجال فكري راق يثر 

مراسل من خارج الوطن موزعني عرب أهم العواصم 12مراسل عرب الواليات، و100صحفيا إضافة إىل حنو 40عدد الصحفيني يف اجلريدة يف حدود 
در الشروق صفحات وتص) ، ورقلة، الواديوهران، قسنطينة، تيزي وزو، عنابة(العربية واألجنبية، كما أن للجريدة مكاتب جهوية يف بعض الواليات 

منطقة –اجلنوب –الغرب –الشرق (
). القبائل

، وتوزع عرب كل الواليات وحىت )إثنتان بالعاصمة، وواحدة يف كل من قسنطينة ووهران وورقلة وبشار(مطابع على املستوى الوطين 6تطبع اجلريدة يف 
. خارج الوطن

كأحسن موقع إخباري جلريدة مطبوعة،  " فوربس"للجريدة موقع إلكرتوين إخباري رائد، نال عدة جوائز تقديرية آخرها املرتبة األوىل يف تصنيف مؤسسة 
. زيرة والعربيةبعد موقعي قناة اجل) اليت ليست تابعة للصحف(كما يصنف الثالث بني املواقع اإلخبارية 

كما حتتل مكانة بارزة بني الصحف اليت تتصدر املشهد . 2007حتتل اجلريدة املرتبة األوىل وطنيا ومغاربيا من حيث السحب واملبيعات منذ عام 
. اإلعالمي يف الوطن العريب

9h32ماي على16الثنين افي مراسلة الكترونية يومبمؤسسة الشروق اليومي معلومات مقدمة من طرف سكرتير التحرير *
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بطاقة فنیة للشركة ذات أسھم 
" الخبر"

، وكان 1990سبتمبر 01بعقد توثیقي بتاریخ "الخبر"تأسست الشركة ذات أسھم 
عدد األعضاء المؤسسین ستة وعشرون صحفیا أتوا من القطاع العمومي و بالخصوص 

."المساء" و " الشعب" من جریدتي 

مولود : السیداءت في تعلیمة رئیس الحكومة انذاكوبعد القیام باإلجراءات التي ج
.1990نوفمبر 01صدر أول عدد من یومیة الخبر في حمروش

.أما عدد الشركاء الحالیین وھم كلھم من المؤسسین فھو ثمانیة عشر

األھداف:
مختلفة ذات طابع اعالمي و إخباري موجھة للتوزیع الداخلي و تصمیم وأصدار نشریات

.ارجي، اإلشھار وتوزیع الصحافةالخ

الجزائر. شارع الفتح ابن خلقان حیدرة- 32 عنوان النشریة: 

.السید زھر الدین سماتي: رئیس مجلس اإلدارة
كمال جوزي: عام مسؤول النشرالمدیر ال

الرأس مال اإلجتماعي: 276.600.608.00دج.

الشركات التابعة للخبر:

احد الخبر لتوزیع الصحافة بالشرقالشركة ذات المسؤولیة المحدودة وذات الشخص الو-
.مقرھا قسنطینة) KDP)

الملحق رقم  6:
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مقرھا وھران (KDPO الشركة ذات المسؤولیة المحدودة الخبر لتوزیع الصحافة - 
(بالغرب 

.2008ماي 16الصحافة المكتوبة بوالیات الغرب الجزائري وبدأ نشاطھا یوم 

ا بالجزائر مقرھ (ALDP) الشركة ذات المسؤولیة المحدودة الجزائر لتوزیع الصحافة،- 
وتھتم بتوزیع الصحافة في والیات" الوطن"أسست بالشراكة مع جریدة العاصمة 

، و تطبع كل من یومیة الخبر و نشریاتھا و 1995منذ سنة الوسط، قامت بإقتناء مطبعتین
.یومیة الوطن و ملحقاتھا

كذلك بالشراكة أنشئت، SIMPREC الشركة ذات المسؤولیة المحدودة للطباعة - 
بقسنطینة

.وتھتم بطباعة الصحافة المكتوبة" الوطن"مع جریدة 

تھتم كذلك بطباعة الصحافة،  ENIMPOR الشركة ذات المسؤولیة المحدودة للطباعة - 
".الوطن" كذلك بالشراكة مع جریدة وتأسست . بوھرانالمكتوبة 

تغطیة مختلف والیات الجنوب منھاتقوم ب ، (ALDP) مطبعة ورقلة تابعة لشركة- 
.أدرار ، الوادي، غردایة، ورقلة وتوقرت

.الشركة ذات المسؤولیة المحدودة الخبر الریاضي، تصدر یومیة الخبر الریاضي-
(KBC) تسیر قناة الخبر" وورلد فیزیون"ذات المسؤولیة المحدودة الشركة - 

السحب و التوزیع

ألف نسخة یومیا18: 1990
ألف نسخة یومیا30: 1993
ألف نسخة یومیا500: 2007
ألف نسخة یومیا540: 2008
ألف نسخة یومیا470: 2012
ألف نسخة یومیا300: 2015
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عدد المستخدمین لـ ش ذ أ " الخبر"
:موظف دائم منھم200

إداري81
تقني31
مصورین و واحد كاریكاتوریست 4صحفي، 67من بینھم في التحریر 72
إطار مسیر18

:المتعاونون والعاملون بالقطعة
صحفي یعمل بالقطعة83

في 2عمال في القسم التقني، 5صحفیین في التحریر، 10من بینھم : متعاونون دائمون
اإلدارة

ن من الخارج في كل من مصر، غزة، تونس، وفرنسامتعاونین صحفیی4

المكاتب:
مكتب24عدد المكاتب 

تسییر مكاتب والیات الغرب و یعمل بھ حوالي عشرون مھمتھ جھوي بوھرانالمكتب ال-
.موظفا منھم عشرة صحفیین

جھوي بقسنطینة یتابع عمل المراسلین بوالیات الشرق و یسیر المكاتب التابعة المكتب ال-
.ة صحفیینو یعمل بھ حوالي عشرون موظفا منھم عشر. لھ

اھتمت منذ السنوات االولى بتطویر إمكانیاتھا " الخبر" وفي األخیر تجدر اإلشارة إلى أن 
تثمار في مجاالت نشاطاتھا مع اإلھتمامناء الوسائل المتطورة وتنشیط اإلسو مقراتھا بإقت

بالجانب التكویني لموظفیھا و صحفییھا و كذلك خلق جو مالئم داخل و خارج المؤسسة 
.مكن من مسایرة التطور الحاصل في مجال اإلعالم المكتوبلتت

و كان حرص القائمین علیھا یتوجھ دائما إلى استقاللیة المؤسسة و كذلك مصداقیتھا 
اتجاه القراء و ذلك بالتركیز على المھنیة و التسییر الجید باعتماد الكفاءات و التكوین 

.المستمر لموظفیھا

mailto:admin@elkhabar.com
http://www.elkhabar.com/
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سنة بعد صدور25عدد خاص 

El Watanأول عدد من صحیفة 

بعض الصفحات 

الملحق رقم  8:



:9الملحق رقم  

Liberteعناوين المنصات االلكترونية الخاصة بصحيفة صورة تعرض 



:10الملحق رقم  

بعض الصفحات من الدلیل التعریفي 
Liberteالخاص بصحیفة 



:11الملحق رقم

les vingt ans de Liberteوثیقة صور من 
التي تلخص نشأة الصحیفة وتاریخها





يوضح أخالقيات تعامل الصحفي مع مواقع التواصل االجتماعي الملحق رقم  12:

Source : Henri PIGEAT, pierre LESOURD, Les agences de presse face à la révolution
numérique des médias pp154-155

Le journalisme face aux réseaux sociaux

Les trois agences mondiales, à l’instar des principaux courants médias (new York times,
bbc…) ont formulé des recommandations écrites et périodiquement actualisé à leurs journalistes
pour l’utilisation des réseaux sociaux.

Les Facbook, Twitter et autres LinkedIn sont désormais incontournable comme outil de recueils de
l’information auquel doivent s’appliquer les mêmes règles de vérification et de recoupement des
sources.

Les écueils sont par contre, plus nombreux pour leur utilisation interactive –court les données
postées dans le profil du journaliste et son éventuelle utilisation comme canal de diffusion
d’informations.

Les « guides » des trois agences Madrid par le recours aux réseaux sociaux, bien au contraire, mais
les sensibiliser au fait que les agents ciller se trouve ainsi confronté directement au public, sans les
filtres habituels.

« avant d’écrire, pensez à ce que vous ressentiriez si ce que vous écrivez été repris à la une d’un
grand journal ou d’un site Internet présentée comme la position officielle de deux Reuters sur tel ou
tel sujet », insiste cette agence.

« avant de tweeter ou de poster un commentaire, le journaliste garde à l’esprit que ses propos sont
publics, artillerie et référencée par des moteurs de recherche », stipule le guide de l’ AFP.

D’où il a mis en exergue d’un strict respect des règles de déontologie, d’éthique et des valeurs
d’indépendance, d’équilibrer et d’impartialité par les trois agences.

Chaque journaliste – c’est un précepte clé- court se doit de réserver au fil du général de son agence
ou à son service de radio ou vidéo toute exclusivité. Et il ne doit pas à se transformer en un
concurrent des clients de son agent.

Reuters conseillé à ses journalistes la création de deux comptes : un personnel et un professionnel.
Reuters et l’afp exigent qu’un journaliste qui souhaitent participer activement, à titre professionnel,
à un réseau social demande un accord préalable à son supérieur hiérarchique.

Les agences et exigent la transparence de leurs journalistes, qui doivent utiliser le roman est
indiquée leurs qualités de journalistes, et l’afp et insistent pour que, « chaque fois qu’il fait
référence à une information de l’afp sur twitter, le journaliste ajoute le hash-tag AFP ».

Suivent de nombreux conseils d’utilisation qui se recoupent dans les trois agences.

La ap les formules ainsi :

1) Un journaliste « ne peut pas révélé d’information interne à l’agence. Il peut en revanche, publié
des notations personnelles, des anecdotes, détails de couleur », etc.

2) Ils s’abstiennent de critiquer les autres médias, qu’ils soient client ou concurrents ;
3) Si un tweet se révèle erroné, le journaliste publie une correction, comme il le ferait avec une

dépêche, au lieu de le supprimer ».

Sont également aborder les responsabilités juridiques plus complexes encore pour les photos et
vidéos, avec les risques liés aux droits d’auteur en cas de publication et de rediffusion.
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إلى السيد حميد قرين وزير االتصال

غوثي عطاله باحث وطالب دكتوراه 

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

كلية العلوم االجتماعية

شعبة علوم اإلعالم واالتصال

اللغة، االتصال والتحليل النقدي لوسائل اإلعالم: تخصص

مقترح إلى وزارة االتصال يتعلق باستحداث لجنة وساطة صحفية : الموضوع

تابعة للمجلس األعلى ألخالقيات مهنة الصحافة

سيادة
ألعلى ألخالقيات املهنة حيث يتمخض هذا املقرتح عن حبث يف سياق اخبصوص إنشاء جلنة للوساطة الصحفية تابعة للمجلس

واليت حتاول إشراف الدكتور بوعمامة العريب " دراسة مقارنة:الوساطة اإلعالمية يف املواقع اإلخبارية"املوسومة أطروحتنا للدكتوراه 
لدور اجلامعة واملعرفة العلمية بشكل عام يف التنمية مقاربة موضوع الوساطة اإلعالمية يف املؤسسة الصحفية اجلزائرية، وإدراكا منا 

ير خمتلف القطاعات ومنها قطاع االتصال واإلعالم ملواجهة خمتلف التحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية وتطو 
ال الصحافة والتكنولوجية وكسب الرهانات اليت تتعلق بتعزيز الدميوقراطية، األخالقيات، املسؤولية واحلرية، خاصة يف جم

واإلشكاليات اليت تثار على مستوى ممارستها واملتعلقة حبرية الصحافة وحدود مسؤوليتها االجتماعية، ايديولوجيا املؤسسات 

.بالسياسة بني التحكم واملراقبة من جهة واإلشراف والضغط من جهة أخرىعالقة الصحافة

لقد توصلنا من خالل مالحظاتنا امليدانية إىل أن االحتكام إىل أخالقيات املهنة من جانب الصحفي كفرد ومن قبل 
املرتبطة ل حبل عديد اإلشكاالتاملؤسسات الصحفية باإلضافة إىل فتح النقاش مع القارئ اجلزائري ومتلقي املادة الصحفية كفي

بشكل خاص واحلكومة عموما ممثلني يف الوزير األول وأنتم سيدي باجلدليات سالفة الذكر، ومبا أننا نالحظ حرص وزارة االتصال 
ن وزير االتصال على مسأليت التحلي باألخالقيات يف ممارسة مهنة الصحافة وااللتزام باملسؤولية االجتماعية يف تقدمي مضمو 

إعالمي يستجيب حيرتم اخلصائص السوسيو ثقافية للمجتمع اجلزائري، ويستجيب الهتمامات املواطن يف تقدمي معلومة تراعي حقه 



يف اإلعالم، ووعيا منا بدور الصحافة االجتماعي والسياسي ادراكا منا للحلول اليت ميكن أن تقدمها الوساطة احلفية يف جمال حل 
رسل يف العملية االعالمية، وويف جمال إعادة التوازن إىل ثنائية حرية الصحافة واملسؤولية األخالقية، فإننا نضع النزاع بني املتلقي وامل

وأن يرقى مضمونه إىل التجسيد كلياً أو جزئياً خدمة للمواطن بني أيديكم هذا املقرتح آملني أن جيد من طرفكم العناية واالهتمام 
.واألسرة الصحفية

لوساطة الصحفيةتعريف ا: أوال

unملهنة الصحافة يقوم من خالهلا وسيط Autoregulationهي شكل من أشكال التنظيم الذايت 
médiateur املواطن أو حبل النزاع بني القارئ والصحفي أو املؤسسة الصحفية بشأن الشكاوى واالنتقادات اليت يبديها

قوم الوسيط بفرزها ومعاجلتها والرد على املشتكني واستفسار الصحفيني الشخصيات املعنوية خبصوص احملتويات الصحفية، حيث ي
/و

.إىل حل ودي

ودور الصحافة ووظيفتها وحتقيق وعي لدى مالكي املؤسسات الصحفية والصحفيني ومسؤويل التحرير فيها ضرورة االهتمام 
تطلب ذلك إحداث تعديل يف السياسات التحريرية، وذلك من أجل بناء ثقافة واالستجابة هلا فعليا، حىت وإنمبطالب القراء 

:وهناك منوذجان بارزان للوساطة. قائمة على مراعاة البعد األخالقي يف املمارسة املهنية

من ذوي اخلربة يتعلق النموذج األول يتوظيف وسيط من طرف املؤسسة الصحفية يف شكل منصب داخلي يتوىل مهمته صحفي
.املهنية ويقوم بتمثيل القراء على مستوى املؤسسة

أما النموذج الثاين  فيتعلق بلجنة أو مكتب للوساطة يضم جمموعة من الصحفيني من ذوي اخلربة والتجربة املهنية يقومون بتقييم 
خالقيات الصحافة أو يتم إنشاؤها مببادرة 

:وتبعا لدراستنا فإننا نعترب أن النموذج الثاين يعد األنسب بالنسبة للحالة اجلزائرية وذلك العتبارات منها. منه

االختالفات املوجودة على مستوى السياسات التحريرية وتقدير ما هو أخالقي من غريه يف املمارسة الصحفية •
ات الوسيط حبكم انتمائه إىل مؤسسة معينة بالنسبة للنموذج األول للوساطةيؤثر على قرار 

الضغوطات االقتصادية اليت قد تفرضها املؤسسات الصحفية أو املعلنون على الوسيط ما يؤثر على موضوعية •
لدى تحريرية قراراته وعلى فاعلية الوساطة يف حتقيق أهدافها املتعلقة برتقية البعد األخالقي يف املمارسات ال

املالكني واملسامهني يف املؤسسات الصحفية



:ومنه فإننا نقرتح مايلي

استحداث جلنة للوساطة تابعة للمجلس األعلى ألخالقيات املهنة الصحفية مكونة من صحفيني ذوي خربة ويشهد هلم يف 
التصال واحلوار واإلقناع ميتنعون عن مزاولة أي يكونون مؤهلني يف جمال امسارهم املهين باملصداقية والنزاهة واحلياد واملوضوعية

.

والمهام األهداف:ثانيا

الصحفية ومتثيل املؤسسات الصحفية لدى القراءمتثيل القارئ لدى املؤسسات •
آلية للدفاع عن حقه يف اإلعالممنح املواطن •
محاية الصحفي واملؤسسة الصحفية من االستغالل االقتصادي و السياسي والتعسف القانوين•
اا األخالقية• مسؤولي ام  أم ية  لصحف ات ا ملؤسس ا واالجتماعيةوضع 
اإلعالميةشريعات املهنة والتبأخالقياتحتقيق استجابة أكرب من قبل الصحفيني واملؤسسات الصحفية حنو االلتزام •

اجلزائرية
التقليص من القضايا أمام العدالة واملساعدة يف االلتزام الذايت بالقوانني والتشريعات اإلعالمية•
إعطاء فرصة للمؤسسات الصحفية لتنظيم نفسها قبل التوجه حنو اإلجراءات القانونية والقضائية•
ومسؤويل املؤسسات املختلفة عن كيفية التعامل مع الصحافة والصحفيني " مصدر املعلومة"قافة لدى ثتكريس •
تكوين ثقافة إعالمية لدى املواطن عن دور الصحافة ووظيفتها وظروف العمل الصحفي يف اجلزائر•
تطوير ميثاق أخالقيات املهنة بناءا على تقييم شكاوى القراء واملواطنني•
ألخالقيات النشر االلكرتوين يعاجل بشكل خاص ممارسات حق الرد والتصحيح يف الفضاء االلكرتوين حترير ميثاق •

وأخالقيات التفاعل املؤسسايت الصحفيني احملرتفني مع القراء عرب وسائط التواصل االجتماعي
يةاجلزائر افةالصحأداء تقدمي تقارير لوزارة االتصال عن حرية الصحافة ومستوى•
لعمل الصحفي يف اجلزائر كصحافة االستقصاء يف حدود احرتام القوانني الصحفية لقطاع اإلعالم  ااملسامهة يف ترقية •
احللول املقبولة من قبل الصحفيني والقراء وتأطري وإجيادمساعدة جملس أخالقيات املهنة يف تقييم احملتوى الصحفي •

عملية نشر الرد والتصحيح

:الصحفية وسلطة الضبطلجنة الوساطة: ثالثا

ة يقدر ذلك بعض الصحفيني وعليه فإننا نعترب أن دور سلطة الضبط يتعلق يف املقام األول مبراقبة املظاهر التقنية يف املؤسس
: الصحفية ومنها



ألخالقيات املهنة الصحفية وجلنة الوساطة تتعلق أساسا مبراقبة احملتوى، تقييم احرتام أخالقيات املهنة والتشريعات الصحفية يف 
.وحل النزاعات بني املؤسسات الصحفية وقرائهارهاعملية مجع املعلومة ونش

املتعلق باإلعالم واليت 05-12من القانون العضوي 40أما ما تعلق بقرارت سلطة الضبط حول احملتوى الصحفي واملرتبط باملادة 
حتدد إحدى مهامها يف السهر على جودة الرسائل اإلعالمية وترقية الثقافة الوطنية وإبرازها جبميع أشكاهلا فنراه يتعلق بتدخل عند 

املؤسسات الصحفية ميس بالصاحل العام أو الصاحل الوطين ويتعدى درجة القضية اخلاصة بني املواطن حدوث جتاوزات من قبل
الس األعلى ألخالقيات القارئ واملؤسسة الصحفية أو بعض التجاوزات األخالقية اليت  اص  تص اخ من  تكزن  اهرة و تشكل ظ ال 

اسبة هلا، هذا وميكن أن ميثل نشاط جلنة الوساطة دعما ملهام سلطة الصحافة وجلنة الوساطة الصحفية لبحثها وإجياد احللول املن
ضبط الصحافة املكتوبة من خالل حتديد املؤشرات اليت تؤدي إىل التجاوزات األخالقية بناء على دراسة عالقة القارئ ومصدر 

.املعلومة بالصحفيني ومؤسسات الصحافة

تب للوساطة الصحفية يسعى لتطوير املمارسة الصحفية لتستجيب ملتطلبات أخريا فإن هذا املقرتح اخلاص بتأسيس مك

" مهنة املتاعب"يات مهنة الصحافة اليت توصف بـــونزاهة والوصول إىل مصدر اخلرب وتقييم األخطاء والتجاوزات مع مراعاة خلصوص
ونعتقد أن هذا االقرتاح سيساهم يف تطوير التنظيم الذايت للصحافة اجلزائرية من خالل تفعيل دور املواطن والقارئ بشكل عام يف 

لوصاية اإلعالمية  والسياسية يف العملية اإلعالمية وحيمل رأيا مستقال عن اعملية تقييم احملتوى الصحفي باعتباره عنصرا أساسيا 
على حد سواء وهو ما ميثل تكريسا لقيم الدميوقراطية التشاركية يف ميدان اإلعالم والصحافة
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قائمة المصادر والمراجع

:باللغة العربية: أوال

القرآن الكريم•
، 1، ط)حرف الواو والياء(30لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور•

136- 135صص 2006بريوت، دار نوبليس، 
،مصر، املكتبة 1،طوجمهورهامدخل الهتمامات وسائل اإلعالم :نظريات االعالمأمحد زكريا أمحد، •

.2009العصرية للنشر والتوزيع، 
ط ، اإلسكندرية، دار املعرفة .،دآليات التخطيط والرقابة في المؤسسات الصحفيةأشرف فهمي خوخة، •

بتصرف46ص. 2014اجلامعية، 
وضع ،  موقع مدرسة الصحافة املستقلة مقال "الصحافة التحريرية في الصحف اليومية"األمري صحصاح، •

12على 2010-11-24على املوقع يوم األربعاء  الرابط 24:
http://www.ijschool.net/news.php?action=view&id=371#.VxhPJnpEN60 مت االطالع على

16:02على الساعة 2016أفريل 20الرابط يوم األربعاء 
، الرأسمال القيمي في الفضائيات األجنبية اإلخبارية الناطقة باللغة العربيةبوعمامة العريب كرمية بومدين، •

، منشورات خمرب االتصال اجلماهريي وسيميولوجية األنظمة البصرية، جامعة جملة الصورة واالتصال
2015جوان 12و11وهران،العددان 

الفلسطينية على شبكة اإلخباريةوالتفاعلية في المواقع اإلعالميةحراس البوابة ،ثائر حممد تالمحة•
2012،جامعة الشرق األوسط،)اإلعالميف رسالة ماجستري(االنترنيت

، بريوت، جمد املؤسسة 1رباب العابد، ط.تر،)ديونتولوجيا اإلعالم(أدبيات اإلعالم جان كلود برتراند•
2008اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، سلسلة طريق املعرفة، 

قراءة : استخدام المداخل النظرية في دراسات اإلعالم الجديد بين التطور والقصورمجال بن زروق، •
حول موضوع اإلعالم اجلديد وقضايا ، ورقة مقدمة للمؤمتر الدويل الثاينتحليلية لعينة من المداخل النظرية

نوفمرب25/26
2014

http://www.ijschool.net/news.php?action=view&id=371


-12اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية، األمانة العامة للحكومة، قانون عضوي رقم •
2012يناير 12م، يتعلق باإلعال05

، 1كمال عبد الرؤوف، ط. ، ترمناقشة علمية للقواعد األخالقية: أخالقيات الصحافة ،جلنهات.جون ل•
1981القاهرة، الدار العربية للنشر والتوزيع، 

، القاهرة، دار الكتب العلمية 1حسنني شفيق، صحافة وكاالت األنباء رحلة اخلرب من املراسل إىل القارئ، ط•
2005والتوزيع،للنشر 

في ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة : حرية الرأي والتعبيرخالد مصطفى فهمي، •
.2009،االسكندرية، دار الفكر اجلامعي، 1،طوجرائم الرأي والتعبيراإلسالمية

اإلعالمية واالتصالية،، جملة احلكمة للدراسات تأثيرات االنترنيت على العالقات االجتماعيةرشيدة سبيت، •
،2013السداسي الثاين سنة 25كنوز احلكمة للنشر والتوزيع، العدد 

طاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع، ،جملة فكر وجمتمعآمال عمريات، . ، تربنظرة القراءروبري سول، •
12008العدد

.2005التوزيع، ، الكويت، مكتبة الفالح للنشر و 2، طأخالقيات اإلعالمسليمان صاحل، •
ط، اإلسكندرية، دار .د،العالقات العامة واإلعالم في الخدمة االجتماعيةالسيد رمضان، وآخرون، •

.2004املعرفة اجلامعية، 
، القاهرة، دار 1،طمداخالت في اإلعالم البديل والنشر االلكتروني على االنترنيتشريف درويش اللبان، •

2011يف اإلعالم، العامل العريب، سلسلة اجتاهات حديثة
، دورية أكادميية حمكمة سنوية، تصدر جملة الباحث، تحليل األسس النظرية لمفهوم األداءالشيخ الداوي،•

2010- 2009، 7عن كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة قاصدي مرباح ورقـلة، العدد 
.1999، 1عددالعربية،، اإلذاعات مفهوم الوساطةالصادق احلمامي، •
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