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ل  م ن ع س م ي زء رئ ور: ج ه م ج الم وال ع ل الإ ائ ول وس ث ح ح ب  ال

ن« ش ا أك دي ي ي سي م ي �ب »�ب

ذاعة  ي هيئة الإ
ا أكشن«، وهي الذراع التنموية �ن ي سي ميدي ي �ب تستخدم »�ب

ي 
عالم والتصالت لدعم الأشخاص �ن (، قوة وسائل الإ ي سي ي �ب يطانية )�ب ال�ب

تشكيل حياتهم الخاصة. ومن خالل العمل مع محطات البث والحكومات 

والمنظمات الأخرى والجهات المانحة، نقدم المعلومات ونحفز عىل 

ي مجالت الحوكمة والصحة والمرونة والستجابة 
ي �ن يجا�ب التغي�ي الإ

يطانية )DFID( الدعم  نا وزارة التنمية الدولية ال�ب نسانية. كما وتقدم ل الإ

ق الأوسط،  ي أنحاء إفريقيا وآسيا وال�ش
ًدا �ن ل ي 14 ب

عالم �ن للعمل مع وسائل الإ

ي أك�ش من 25 دولة بشكل عام. تم إعداد هذا التقرير 
هذا ولدينا مشاريع �ن

الملخص بفضل تمويل وزارة التنمية الدولية.

ن الدولة والمجتمع ودعم  ي تعزيز العالقات ب�ي
سيساهم هذا الملخص �ن

ن الأفراد لمساءلة حكومتهم. من خالل البحث والتقييم ومراجعة  تمك�ي

ي تعزيز قاعدة الأدلة حول دور وسائل 
نتائج، يهدف أيًضا إىل المساهمة �ن ال

ي عملية التنمية.
عالم والتواصل �ن الإ

ر دي ق ر وت ك ش

قام بإعداد تلخيص التقرير هذا نجال دوسن زيدان وتيم إيتون وكارن 

ي 
ا أكشن« بالشكر إىل جميع من شارك �ن ي سي ميدي ي �ب ر. تتوجه »�ب ن وسب�ي

ي 
كة »أل�ت البحث لتخصيص وقتهم بشكل سخي، كما وتقدر عمل �ش

ن  ي تونس، اللت�ي
ي جي كاي إي« �ن كة الستشارات »�ب يبيا و�ش ي ل

كونسالتنج« �ن

ي سي  ي �ب ي مختلف أنحاء البلدين. هذا وترغب »�ب
ي �ن

ا بالعمل الميدا�ن قامت

يطانية عىل إتاحها الفرصة  ا أكشن« أيًضا بأن تشكر وزارة الخارجية ال�ب ميدي

 . ي عالم اللي�ب بيانات من المسح الخاص بها حول وسائل الإ لستخدام ال

ا أكشن«  ي سي ميدي ي �ب ونشكر بشكل خاص العدد الكب�ي من موظفي »�ب

ا أبراهام داوسنغ، ن�ين بوزيان،  ت ي إعداد هذا التقرير: كافي
الذين ساهموا �ن

ا لويد،  ي ل ، دي جايمس دين، سايمن ديري، آنا غودفري، زوي خور، ساره لس�ت

هم.  انا شاو، وغ�ي ، إيف صباغ، ودي آن ريفل، إميىلي ريخ�ت

ا أكشن«. لذا ينبغي  ي سي ميدي ي �ب إن محتوى هذا التقرير هو من مسؤولية »�ب

ذاعة  ي هذا التقرير عىل أنها تمثل آراء هيئة الإ
أل تُعت�ب أي من الآراء الواردة �ن

ي تدعم 
( نفسها، أو آراء أي من الجهات المانحة ال�ت ي سي ي �ب يطانية )�ب ال�ب

ية. عمل المؤسسة الخ�ي

انا شاو ا الملخص: نجال دوسن زيدان ودي ت ب ات ك

ا إعداد السلسلة: سارة ليس�ت وساندرا براون فت لَّ لتان ك المحررتان ال
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سي ون ت ي وال �ب ي ل الم ال ع ورة: الإ ث  بعد ال
ب ع ش ي نظر ال

 �ن
؟ ما هي الآراء  ي ي بلديهما بعد الربيع العر�ب

عالم �ن ي والتونسي إىل وسائل الإ كيف ينظر الشعب اللي�ب

ي يثقون 
ي البلدين وما هي أوجه الختالف بينها وما هي مصادر المعلومات ال�ت

ن الجماه�ي �ن كة ب�ي المش�ت

ي سي ميديا أكشن« )BBC Media Action( حول هذه  ي �ب بها؟ يعرض هذا التقرير نتائج بحث أجرته »�ب

ي العام 2011.
ي شهدها كل من البلدين �ن

ي أجريت بعد الثورة ال�ت
ن أوىل البحوث ال�ت الأسئلة وكان من ب�ي

ي سي ميديا أكشن« عىل بناء قدرات محطات البث  ي �ب ساعدت »�ب

ي ليبيا منذ العام 2012 بدعم 
ي تونس منذ العام 2011 و�ن

الرسمية �ن

امجنا  يطانية. وبغية توف�ي المعلومات ل�ب من وزارة الخارجية ال�ب

ن  والمساعدة عىل سد فجوة المعرفة حول كيفية استخدام الليبي�ي

ي سي ميديا أكشن«  ي �ب ي بلديهم، قامت »�ب
عالم �ن ن لوسائل الإ والتونسي�ي

ن 2013 و2014. ن العام�ي ي صفوف الجماه�ي ما ب�ي
بإجراء بحث �ن

ي  �ب ي ل الم ال ع سي والإ ون ت الم ال ع  الإ

ورة  ث ل ال ب ق

ي كل من البلَدين قبل العام 2011 تعكس نظام 
عالمية �ن كانت البيئة الإ

ا التلفزيون الحكوميتان  ات الحكم فيه. ففي تونس، هيمنت قن

ان تحت مظلة »قناة تونس 7« عىل قطاع البث. وقد تبعت  َت العامل

القناتان موقف الحكومة وكانت تغطيتهما تقترص عىل جدول الأعمال 

اليومي للرئيس وحكومته وعائالت أفرادها. كذلك، كانت تربط 

ن صالت وثيقة بعائلة الرئيس، إل أنه كان  تَ�ي ن الكب�ي ن الخاصَت�ي اتَ�ي القن

من المحظر عليهما التطرق إىل الشؤون السياسية، فيما كان تعب�ي 

ا ومقيًدا.  نت مراقًب الشعب عن نفسه عىل الن�ت

ي باسم 
ي أنشأها القذا�ن

ي ليبيا، فأمست محطة البث الرسمية ال�ت
أما �ن

ية« عىل أرض الواقع هي المحطة الناطقة بلسان النظام.  »الجماه�ي

ية« محطة بث أخرى اسمها »الليبية« أنشأها  وأتت بعد »الجماه�ي

ي أرغمها بعد 
ي للسماح بحرية تحريرية أك�ب غ�ي أّن القذا�ن

ابن القذا�ن

ذلك عىل إزالة أي محتوى يمكن اعتباره انتقاًدا للنظام.

ها الشارع  الفساد أمٌر نعيشه كل يوم ... إنّ
والحياة الواقعية.

ي مجموعة النقاش، تونس العاصمة، تونس
مشارك �ن

ان متوازيان مص�ي

 . ن كة وتاريخ يعود إىل آلف السن�ي لتونس وليبيا حدود مش�ت

ي حقبات من التاريخ إىل حكم 
ي البلَدين �ن

ولقد خضعت أرا�ن

ي أوقات أخرى إىل حكم أنظمة متنازعة. 
اطوريات عينها و�ن الم�ب

ي العام 
وبعد أن حصلت تونس عىل استقاللها من فرنسا �ن

ي 
يطاىلي �ن 1956 وبعد أن أعلنت ليبيا استقاللها عن الحكم الإ

ن  ن ملكَي�ي العام 1951، أخذت الدولتان الجديدتان شكل نظاَم�ي

ي العام 
ي السلطة �ن

ي ليبيا، توىل العقيد معمر القذا�ن
. �ن ن دستوريَ�ي

طاحة بالملك عىل يد مجموعة من ضباط  1969 بعد أن تمت الإ

ي تونس فاستوىل الرئيس زين العابدين بن عىلي 
الجيش، أما �ن

ي العام 1989. وفرض الرئيسان حدوًدا 
ي انقالب �ن

عىل السلطة �ن

عىل التعب�ي الشخصي وعىل الآراء السياسية، عىل الرغم من أن 

ن واجهوا دكتاتورية ذات راقبة أك�ش تشدًدا.  الليبي�ي

ي العام 2011، سارع بن عىلي إىل 
ي �ن بعد أن انطلق الربيع العر�ب

ي المملكة العربية 
الفرار من البالد للحصول عىل اللجوء �ن

ي عىل يد قوات المعارضة بعد 
ن قتل القذا�ن ي ح�ي

السعودية، �ن

أشهر من الرصاع المسلح.
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ي بعد ٢٠١١  �ب ي ل الم ال ع سي والإ ون ت الم ال ع الإ

ي ليبيا، بدأت عّدة قنوات تلفزيونية خاصة تبرص النور بعد الثورة، 
�ن

ا ما ترتبط بفصائل سياسية. أما القناة الرئيسة، أي  ًب وكانت غال

ن أُطلق عىل  ي ح�ي
ية«، فتم تغي�ي اسمها إىل »الوطنية«، �ن »الجماه�ي

»الليبية« اسم جديد وهو »الرسمية«. لالأسف استولت الميليشيات 

ي أغسطس/آب 2014، لتمسي 
ن عىل »الوطنية« �ن سالمي�ي الموالية لالإ

ي الوقت الراهن مقسومة إىل 
، القناة �ن التاىلي القناة ناطقة بلسانها. ب

ن مع تغذية بالقمر الصناعي متنافسة من طرابلس )الموالية  قسم�ي

ي وقت إعداد هذا 
(. و�ن ن مي�ي ق )المناهضة لالسالإ ( ومن ط�ب ن سالمي�ي لالإ

ي 
ق قد قطعت بث قناة »الرسمية«، ال�ت ي ط�ب

التقرير كانت السلطات �ن

. وهي أيًضا،  ن سالمي�ي تخضع أيًضا لسيطرة الميليشيات الموالية لالإ

ي هذا 
ق، يهيمن عليها مجلس النواب. �ن لديها تغذية منافسة من ال�ش

ي اليوم عىل أنّه  عالم اللي�ب طار، تصّنف منظمة »فريدوم هاوس« الإ الإ

عالم، مثل العديد من الأمور  ة أن حرية وسائل الإ »غ�ي حر«، معت�ب

ي وضع معلق وغ�ي أكيد.
ي البالد، �ن

الأخرى �ن

عالم  بعد الثورة، أعادت الحكومة التونسية هيكلة وسائل الإ

ن باسَمي  َي التلفزيون الحكوميت�ي
العمومية فتمت إعادة تسمية قنا�ت

»وطنية 1« و«وطنية 2« كما ظهرت تسع محطات إذاعية. هذا 

وخلصت منظمة »فريدوم هاوس«، وهي منظمة ترصد حرية 

ي 
ي تونس »ل يزال �ن

عالمي �ن ي أنحاء العالم، إىل أن المشهد الإ
التعب�ي �ن

مرحلة انتقالية«.

 ّ ء تغ�ي ي
ي لأّن كل سش عالم دوًرا ما برأ�ي يؤدي الإ

ء  ي
عالم يتكلم عن كل سش بعد الثورة وبدأ الإ

نامج  ح�ت وإّن لم يعلم حدوده أو كان ال�ب
ء.  ي

يميل إىل ]وجهة نظر معينة[ بعض السش
عىل الرغم من ذلك، هذا أفضل وهم 

يتحدثون عن أمور مختلفة لم يتكلموا 
رهاب. ي السابق، مثل الإ

عنها �ن

ي مجموعة النقاش، تونس العاصمة، تونس
مشارك �ن

ثمة محطات إعالمية موالية للحكومة 
وأخرى معارضة لها. ما من قناة واحدة 

تعطي صورًة واضحًة عن الحكومة.

شاب، مرصاتة، ليبيا

ا أكشن« ي سي ميدي ي �ب ًدا ولكن تحديات جديدة أيًضا. الصورة: »�ب اًحا جدي د انفت ي تونس وّل
عالم ما بعد الثورة �ن الإ
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عىل سبيل المثال، فإن الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي 

والبرصي )HAICA(، وهي الهيئة التنظيمية لالتصال السمعي البرصي 

. إل  ي ي العالم العر�ب
ي هيئة تنظيمية مستقلة فقط �ن

ي تونس، هي ثا�ن
�ن

ي ُسّنت 
ن ال�ت ي التأسيسي لم يقم بتعديل القوان�ي

أن المجلس الوط�ن

ي مارس/
، و�ن ن ن والمدون�ي ي سمحت بمحاكمة الصحفي�ي

قبل الثورة وال�ت

ي لأنه زعم أن وزير 
ن بالتشه�ي الجنا�أ آذار 2013 اتُهم أحد المدون�ي

خارجية سابق أساء استخدام الأموال العامة.1 كذلك، تم تسجيل 

ن وهي حالة  طة ضد الصحفي�ي ي تمارسها ال�ش
ي الوحشية ال�ت

ارتفاع �ن

ن من  مدعاة للقلق. عىل سبيل المثال، لم يتمكن أحد الصحفي�ي

طة أثناء محاولته تغطية  ا بعدما هاجمته ال�ش العمل لمدة 35 يوًم
ي يوليو/تموز 2014. 2

اعتصام �ن

ث  ح ب ة ال ي ج ه ن م

ي ليبيا:
شمل البحث �ن

ا امتد من مارس/آذار إىل أبريل/	  ًي ب ي ا شمل 3196 ل ًي ا وطن استطالًع

يطانية- كل نواحي  نيسان 2013 )بتكليف من وزارة الخارجية ال�ب

ي سي ميديا أكشن«( ي �ب البحث الأخرى تمت بتكليف من »�ب

ي 	 
ا �ن ًي ب ي ي شمل 1146 ل

ا عىل الصعيد الوط�ن ًي ل ا تمثي استطالًع

أغسطس/آب 2013

ي ثالث مدن: 	 
ي مارس/آذار 2014 �ن

سّت مناقشات لمجموعات نقاش �ن

طرابلس وبنغازي ومرصاتة، إىل جانب تمرين وضع البطاقات 

ي يجب أن تتحىل 
تيب المالئم لتسهيل مناقشة القيم ال�ت بال�ت

بها محطة البث المثالية.

ي تونس:
شمل البحث �ن

ا شمل 1000 تونسي	  ًي ا وطن استطالًع

ي كافة 	 
ية وريفية �ن ي مواقع حرصن

12 مجموعة نقاش للجمهور �ن

عالم لالأخبار )وأقيمت 6  أنحاء تونس حول موضوع تغطية الإ

ي مارس/آذار 2014(. 
ي كانون الأول/ديسم�ب 2013 و6 أخرى �ن

منها �ن

ي مارس/آذار 	 
ي مختلف أنحاء تونس �ن

14 مجموعة نقاش للجمهور �ن

ي تونس. 
عالم �ن 2014 حول استهالك الإ

ي مجموعة النقاش خليًطا من حيث العمر 
وقد مثل المشاركون �ن

والجنس والحالة الجتماعية والطبقات الجتماعية والقتصادية.

»وطنية« و»الوطنية« 

ي كل من تونس وليبيا السم 
تحمل القناة العمومية �ن

ي هذا التقرير، 
عينه، »الوطنية«. ومن أجل تفادي اللتباس �ن

سُيشار إىل القناة العمومية التونسية ب»وطنية« واىل 

تها الليبية ب»الوطنية« )بإضافة »أل« التعريف(. نظ�ي

باتت ]وطنية[ أقوى بعد ثورة 14 

ي
يناير/كانون الثا�ن

رجل، سيدي بوزيد، تونس

إذا أردت إعالما حرا، يجب أل تتدخل 
الدولة... إذا كانت الدولة تمّول أي قنوات 

أو مشاريع، سوف تكذب من دون شك 
وتجعلها أداة ترويجية لمصالحها.

رجل، طرابلس، ليبيا 

ي  ا حًرا ومنفتًحا لكنهم تخوفوا من عواقبه. الصورة: »�ب ا إعالًم ي ب ي ي ل
أراد الناس �ن

ا أكشن«  ي سي ميدي �ب
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طون  ب ح دهم: م ل ي ب
الم �ن ع ائل الإ ون ووس ي ب ي ل ال

ة ئ ي ة س دم قون خ ل ت وي

ن أرادوا الحصول عىل أخبار ومعلومات  أظهرت أبحاثنا أن الليبي�ي

ي كث�ي من الأحيان، أو لم يعرفوا 
موثوقة، إل أنهم لم يجدوها �ن

بأي مصادر يثقوا، أو لم يثقوا بأي مصدر. نتيجة لذلك، توجهوا 

عالم العمومية والوطنية والدولية  إىل جميع المصادر- أي وسائل الإ

عالمية- للحصول عىل قصص  والجتماعية فضاًل عن الوسائل غ�ي الإ

يمكنهم التحقق منها بذاتهم.

الم  ع ة والإ ق ث ال

ي 
كان حواىلي نصف الأشخاص )أي 48%( يشاهدون الأخبار الوطنية. �ن

ي مناقشات مجموعات النقاش قالوا إنهم أرادوا 
ن �ن ن أن المشارك�ي ح�ي

وا أن  ي مساءلة الحكومة إذ اعت�ب
الحصول عىل تقارير تلعب دوًرا �ن

قنوات البث الوطنية، العمومية منها والخاصة، لم تكن تتمتع 

بالمهارات والموضوعية للقيام بذلك.

ي مجموعات النقاش، قال الليبيون إنهم يعتقدون بأن القنوات كانت 
�ن

تتبع أجندات موالية أو مناهضة للحكومة تعكس مصالح مموليها. هذا 

ون أن تمويل القطاع الخاص من شأنه أن يعيق موضوعية  وقال كث�ي

ي تمولها 
وا أيًضا أن وسيلة البث ال�ت عالم. بيد أن معظمهم اعت�ب وسائل الإ

ن أّن القنوات  ي ح�ي
الدولة ل يمكن أن تؤدي دور وسيلة البث »المثالية«. �ن

ها  أنّ ، إل إنّهم يقّرون ب ن الدولية تحظى بالقدر الأقل من الثقة لدى الليبي�ي

توفر مصدر أخبار ثانوي مفيد.

ن حول رفض أو التحقق من صحة القصص  وقد استندت ثقة الليبي�ي

عالم الجتماعية للتأكد من دقة  نت ووسائل الإ ن�ت إىل استخدام الإ

ة إىل أناس  ا ما أعطت الجماه�ي الكلمة الأخ�ي ًب الأخبار التلفزيونية. وغال

تعرفهم وتثق بهم أو إىل تجربتها الخاصة.

ذه؟ الم ه ع ل الإ ائ وس ق ب ث م ت ؤال: ك س ال

ي سي بالعربية  ي �ب القاعدة: المستجيبون الذين أفادوا أنّهم يشاهدون التلفاز. �ب

ا الحرة )2944(، الوطنية  ي ب ي يبياالأحرار )2969(، ل )2750(، الجزيرة )3028(، ل

)2902(

ن أن يضعوا عالمة لكل من القنوات عىل مقياس  *طلب من كل المستجيب�ي

جابة عىل الأرجح من عدم شعور  ي معدلت الإ
محدد. ينبع هذا الختالف �ن

ن  ه بإمكانهم إعطاء عالمة لقنوات غ�ي مألوفة لهم أو ل رأي مع�ي ن أنّ المستجيب�ي

لهم بشأنها. 

يبيا، 2013. ي ل
يطانية �ن المصدر: استطالع وزارة الخارجية ال�ب

ي بعض الأحيان نعيش الأخبار. 
�ن

ا، طرابلس، ليبيا امرأة أك�ب سًن

نامج الحقيقة... ستجده  إذا أظهر مقدم ال�ب
... إذا قلت كلمة  ا... ما من حرية تعب�ي ًت مي

الحق، تُقتل.

شاب، بنغازي، ليبيا

ي قنوات 
مستويات الثقة �ن

التلفزيون: ليبيا

ة بنظري...  ن عالم الليبية متح�ي كل وسائل الإ
عندما تجلس أمام التلفزيون، تصاب 
بالكآبة. ل مصداقية أو شفافية تحيط 

ي ليبيا. 
ي تحصل �ن

بالأحداث ال�ت

شاب، مرصاتة، ليبيا

ية
ول

 د
ت

وا
قن

صة
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ت 
وا
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ح
 م

ية
وم

عم

عدم الثقة ثقة

ي سي العربية ي �ب  �ب

 الجزيرة

ليبيا الأحرار

 ليبيا الحرة

ليبيا الوطنية

%42

%45

%62

%64

%73

%35

%32

%20

%18

%13
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ن ك ة« ول ي ن وط اة »ال ن ق اس ب ن ق ال  وث

ات ظ ف ح ع ت  م

وثق شخص من ثالثة بقوة بقناة »الوطنية«، فيما وثق 73% إىل حد 

ا بلسان الرئيس معمر  ًق ما بها، وهي القناة العمومية والناطقة ساب

ي إطار مناقشات مجموعات النقاش برزت مجموعة من 
. و�ن ي

القذا�ن

ن  ي ح�ي
الآراء حول أجندة القناة، إذ رأى البعض أنها موالية للحكومة �ن

اًزا من القنوات الخاصة، واعتقدت  اعت�ب البعض الآخر أنها أقل انحي

ة. مع ذلك، اعتقد 78% أنه يجب أن يكون  ن مجموعة بأنها غ�ي متح�ي

ذاعة الوطنية تمولها الحكومة لأنها عندئذ ستقول  هناك هيئة لالإ

الحقيقة.

ة ي اب ج ي ة أو الإ ق ي ق ح ال

ي 
، تتمثل الأوىل برغبته �ن ي برزت لعبتا شد حبال أمام الجمهور اللي�ب

ي أن يؤدي 
الحصول عىل تغطية موثوقة وموضوعية والثانية برغبته �ن

ا غ�ي مسبب للشقاق. ًي عالم دوًرا إيجاب الإ

عالم يواجهون تحديات  ن كما وسائل الإ  أدرك الليبيون أن الصحفي�ي

ي ذلك الخطر الجسدي، مما يوحي بأنهم يدركون أن 
فعلية، بما �ن

ي هذه 
ي يأملون بالوصول إليها قد ل تكون واقعية �ن

عالم ال�ت وسائل الإ

المرحلة.

ي الحصول عىل أخبار صادقة ونزيهة مع الخوف من 
تعارضت الرغبة �ن

ي كافة 
ي لتغطية مواضيع معينة. وقد حذر المشاركون �ن التأث�ي السل�ب

مجموعات النقاش من أن إعداد التقارير الصادقة، أو ح�ت أي تقرير 

حول قضايا خالفية بشكل خاص أو يركز عىل مثل هذه القضايا يمكن 

اع وإىل تشجيع النقسام والكراهية. ن أن يؤدي إىل ال�ن

ن  ي ح�ي
يزودك »فيس بوك« بالأخبار �ن

ي الأمر.
حصولها... هذا أفضل ما �ن

امرأة، طرابلس، ليبيا

فّجر  ي حال ُوجدت مثل هذه القناة، سُت
�ن

قتل فريق عملها. ويُ

شاب، بنغازي، ليبيا

عالم؟ كيف يستهلك الليبيون الإ

و رادي ون و ال زي ف ل ت ال

ي 	 
ن لديهم قنوات تلفزيونية فضائية �ن 99% من الليبي�ي

منازلهم

ا	  أنّهم يشاهدون التلفزيون يومًي ن أفادوا ب 76% من الليبي�ي

القنوات الليبية هي الأك�ش شعبية، وبخاصة المحطة 	 

العمومية »الوطنية« 

ن ذكروا أّن التلفزيون هو مصدر المعلومات 	  74% من الليبي�ي

الأساسي بالنسبة إليهم

ي منازلهم	 
ن لديهم أجهزة راديو �ن 58% من الليبي�ي

ا	  ن أفادوا أنّهم يستمعون إىل الراديو يومًي 37% من الليبي�ي

ا مقابل 25% فقط 	  45% من الرجال يستمعون إىل الراديو يومًي

من النساء 

ن ذكروا أن الراديو هو مصدر المعلومات 	  4% من الليبي�ي

الأساسي بالنسبة إليهم

ة ي اع م ت الم الج ع ل الإ ائ ت ووس ن �ت ن الإ

نت بشكل 	  أنّهم يستخدمون الن�ت ن أفادوا ب 32% من الليبي�ي

ا( ا أو أسبوعًي منتظم )يومًي

ونية الدولية 	  لك�ت ن يستخدمون المواقع الإ 10% من الليبي�ي

كمصدر معلومات أساسي

ن لديهم حساب »فيسبوك« )أي 58% من 	  26% من الليبي�ي

نت(  ن�ت الذين لديهم نفاذ إىل الإ

ن الذين لديهم حساب »فيسبوك« أفادوا 	  52% من الليبي�ي

بأنهم يمضون الكث�ي أو الكث�ي جًدا من وقتهم عىل هذا 

ي مطالعة الأخبار الوطنية الليبية
الموقع �ن

اء دق ة والأص ل ائ ع ال

ن ذكروا أن أصدقاءهم وعائلتهم هم مصدر 	  7% من الليبي�ي

المعلومات الأساسي بالنسبة إليهم

ن 	  ن هام�ي يشكل الأصدقاء والعائلة مصدري معلومات مكمل�ي
ن بالنسبة إىل الليبي�ي



خالصة بحث // آذار/مارس 2015

ل  ض الأف ل ب أم ّم ي ل هور م م س: ج تون

ي تونس، كان يبدو أّن 
ا عىل اندلع الثورة �ن ًب بعد أربع سنوات تقري

ا، وإن كان ذلك ل يكفي جمهور البالد الملّم  عالم قد أحرز تقدًم الإ

ن يبدو أّن الشعب  ي ح�ي
ي السياسة. و�ن

عالم والمحنك �ن بوسائل الإ

عالم سوى بقدر محدود،  مستسلم لفكرة عدم التمكن من الثقة بالإ

عالم. يستهلك التونسيون باقًة واسعًة من وسائل الإ

الم ع ة والإ ق ث ال

ن قالوا إنّهم يهتمون بالأخبار  عىل الرغم من أن 74% من التونسي�ي

عالم  ا من وسائل الإ المتعلقة بالشؤون السياسية والراهنة، إل أن أيً

لم تحَظ بالثقة عىل نطاق واسع، مع اعتبار أن جميع القنوات 

التلفزيونية تتمتع بأجندات سياسية تقوم عىل أساس سياسة 

مموليها. هذا واستخدم معظم الناس التلفزيون كمصدر رئيس 

لالأخبار، ولكن 51% فقط وثقوا به بشكل عام و56% وثقوا بقناة 

ي الوقت الذي انتقد فيه الناس هذه 
»وطنية«، القناة العمومية. و�ن

ة أخبارها المسائية تعت�ب جزًءا من الثقافة  القناة، كانت مشاهدة ن�ش

التونسية.

يثق التونسيون بأصدقائهم وعائلتهم كأك�ش مصدر موثوق 

عالم  نت ووسائل الإ ن�ت للمعلومات، بنسبة 77%. وقد وثق البعض بالإ

ن يقفون وراء وسائل  ن عادي�ي وا أن مواطن�ي الجتماعية لأنهم اعت�ب

عالم هذه، لذا كانوا يستخدمونها للتحقق من أخبار التلفزيون. الإ

ول  ات ح وم عل ىل م ول ع ص ح ل ة ل ي ال ت وات ال ن ق ال ق ب ث م ت ؤال: ك س ال

ك؟ ّم ه ا ت اي ض ق

القاعدة: المستجيبون الذين أفادوا أنهم يشاهدون التلفزيون؛ )993(.

 . ن ن وضع عالمة لكل قناة من القنوات وفق سلم مع�ي * ُطلب من كافة المشارك�ي

ن  من المرجح أن العدد المتنوع من الردود لكل قناة هو نتيجة شعور المشارك�ي

ألفونها أو ليس لديهم أي رأي  بعدم القدرة عىل إعطاء درجة تقييم لقناة ل ي

حولها.

ي تونس، 2013.
ا أكشن �ن ي سي ميدي ي �ب المصدر: استطالع �ب

ي قنوات 
مستويات الثقة �ن

التلفزيون: تونس

اًة  أشعر بمصداقية أك�ب عندما أشاهد قن
ي تونس. 

ء يحصل �ن ي
تونسية تتحدث عن سش

رجل، سيدي بوزيد، تونس

يمكنك أن تعرف سواء كان الفيديو صحيًحا 
أو ل... من تعليقات الناس... ويمكنك أن 
توقف الفيديو وتعيد مشاهدة المشهد 

ٍء، الأمر الذي ل ينطبق  ي
عينه لتتحقق من سش

عىل التلفزيون.

ي مجموعة النقاش، تونس العاصمة، تونس
مشارك �ن

ي 
ّ أن أشاهد التلفزيون بذكاء؛ ل يمكن�ن عىلي

مشاهدة التلفزيون بال مبالة. عندما أشاهد 
: »هذا  ي قرارة نفسي

التلفزيون، أفكر �ن
ي الأخبار ويحاول أن يوّجه 

�ن الشخص يخ�ب
 .» ن

ّ ي إىل أمٍر مع�ي ن ترك�ي

ي مجموعة النقاش، تونس العاصمة، تونس
مشارك �ن

عدم الثقة ثقة

ي سي العربية ي �ب �ب

الجزيرة

نسمة

حنبعل

التونسية

وطنية 2

وطنية 1
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عالم؟ كيف يستهلك التونسيون الإ

و رادي ون وال زي ف ل ت ال

ن لديهم جهاز تلفزيون واحد وقنوات 	  99% من التونسي�ي

ي منازلهم
تلفزيونية فضائية �ن

أنّهم يشاهدون التلفزيون »مرة 	  ن أفادوا ب 88% من التونسي�ي

ي اليوم عىل الأقل«
واحدة �ن

امج 	  ي تركز عىل ال�ب
القناة التونسية الخاصة »التونسية« ال�ت

فيهية هي الأك�ش شعبية الجتماعية وال�ت

ن ذكروا أّن التلفزيون واحد من مصادر 	  83% من التونسي�ي

معلوماتهم بشأن الشؤون السياسية والراهنة

77% من الأ� تملك جهاز راديو واحد عىل الأقل	 

ن يقولون إنهم 	  56% من مستمعي الراديو التونسي�ي

ي اليوم عىل الأقل
يستمعون إليه مرة واحدة �ن

ن ذكروا أّن الراديو واحد من مصادر 	  34% من التونسي�ي

معلوماتهم بشأن الشؤون السياسية والراهنة

ة ي اع م ت الم الج ع ل الإ ائ ت ووس ن �ت ن الإ

نت »اليوم 	  أنّهم استخدموا الن�ت ن أفادوا ب 30% من التونسي�ي

أو البارحة« 

ة 12 	  ي غضون ف�ت
نت �ن ن استخدموا الن�ت 42% من التونسي�ي

شهًرا المنرصمة

نت مرة 	  ن يزورون الن�ت نت التونسي�ي 60% من مستخدمي الن�ت

ي اليوم عىل الأقل
واحدة �ن

نت يستخدمون هذا الأخ�ي لزيادة 	  80% من مستخدمي الن�ت

مواقع التواصل الجتماعي

ي اليوم 	 
ن يزورون »فيس بوك« مرة واحدة �ن 27% من التونسي�ي

عىل الأقل

ن 	  عالم الجتماعية التونسي�ي 53% من مستخدمي وسائل الإ

ها من الآراء والمعلومات الهامة يستخدمونها لتلقي الأخبار وغ�ي

اء دق ة والأص ل ائ ع ال

ن ذكروا أصدقاءهم كأحد مصادر المعلومات 	  50% من التونسي�ي

الرئيسة بالنسبة إليهم بشأن الشؤون السياسية والراهنة

ن ذكروا عائلتهم	  43% من التونسي�ي

ة اءل س ة م ي آل الم ك ع الإ

عالم التقليدية  ن عىل أّن وسائل الإ وافق 55% من التونسي�ي

ي محاسبة 
ا �ن )التلفزيون، الراديو، الصحف، إلخ( تؤدي دوًرا هاًم

ن أيًضا عىل أنه يتوجب عىل وسائل  القادة، واعت�ب 51% من التونسي�ي

وا أن  عالم الجتماعية أن تؤدي هذا الدور. إل أن 27% فقط اعت�ب الإ

«، فيما رأى العديد  ن ن الحكومي�ي قناة »وطنية« »تسائل المسؤول�ي

ة والقائمة عىل الأجندات الخاصة منعت  ن أن التغطية المتح�ي

أيًضا القنوات الأخرى من لعب هذا الدور. فيما اعتقد المشاركون 

ي نقاشات مجموعات النقاش أن القنوات الدولية كانت أفضل 
�ن

ء عىل هذا النطاق، اعت�ب العديد منهم أن محطة البث  ي
بعض السش

نية« بعيدة المنال بالنسبة إىل تونس.  »المثالية« ليست سوى »أُم

ة  ي اب ج �ث إي الم أك و إع ح ن

ي توف�ي الحلول 
عالم �ن ي أن يساعد الإ

وأعربت الجماه�ي عن رغبتها �ن

جابة  لمشاكل تونس بدًل من مجرد تسليط الضوء عليها. وقد كانت الإ

امج  نامج المفضل هي أّن ال�ب الأك�ش شيوًعا عىل سؤال كيفية اختيار ال�ب

المفضلة لديهم كانت تلك الـ»مفيدة للمجتمع«. وعىل الرغم من أن 

ورة برؤية واضحة  ي مجموعات النقاش لم يتمتعوا بالرصن
ن �ن المشارك�ي

يجابية والمفيدة، ولكنهم حددوا عّدة  عالم الإ حول صورة وسائل الإ

مواضيع:

ي	 
عالم لمنصة للحوار الوط�ن توف�ي وسائل الإ

يصال صوتهم من خالل 	  ن فرًصا لإ إعطاء الأشخاص العادي�ي

عالم وسائل الإ

عالم للمعلومات وزيادة الوعي	  ن�ش وسائل الإ

ي قد تزعج 
عالمية ال�ت يُشار إىل أن الخالف حول ما إذا كانت التغطية الإ

ن رغب الناس  الناس تُعت�ب إيجابية أو سلبية أثار بعض التوتر. ففي ح�ي

بتقارير مفتوحة وصادقة، برزت أيًضا مخاوف من أن تقوم وسائل 

ي تخل بالأعراف 
عالم الحرة بمعالجة المواضيع والمحرمات ال�ت الإ

المعنوية والأخالقية.

ن نّطلع عىل  نا ح�ي لقد اعتدنا عىل واقع أنّ
الأخبار عىل المحطة العمومية، نعلم أّن 

ه صحيًحا.  هناك احتمال 95% أن يكون ما تن�ش
لذا، لم نعد نريد أن نسمع أي أخبار أخرى. 

ي مجموعة النقاش، تونس العاصمة، تونس 
مشارك �ن
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س؟  ون ي ت
ادة �ن ق ة ال اءل س ي م

ا �ن ا م ؤدي دو ا ر ه ة ت ي ال ت ات ال س ؤس م ن ال ل م ىل أن ك ق أم ل ع واف ل ت ؤال: ه س ال

ي تونس، 2013.
ا أكشن �ن ي سي ميدي ي �ب ؛ )999(. المصدر: استطالع �ب ن القاعدة: كل المستجيب�ي

قد يكون المجموع أك�ش أو أقل من 100% وذلك بسبب تقريب الأعداد.

ي مساءلة القادة
دور المؤسسات �ن

ج  ائ ت ن ال
ي شهدتها 

ي مراحل مختلفة بعد الثورة ال�ت
ن تمران �ن ن أن الدولت�ي ي ح�ي

�ن

ن علقوا آماًل مماثلة  ن والتونسي�ي كل منهما، يظهر بحثنا أن الليبي�ي

عالم الخاصة بهم ووجهوا إنتقادات مماثلة إليها. كما  عىل وسائل الإ

ي تتمتع بالمصداقية والدقة 
عالم ال�ت اعتقد الشعبان بأن وسائل الإ

ي مستقبل بلديهما.
ا �ن والموضوعية تشكل عنرًصا هاًم

ة 	  ي ط غ ت ن ال وا م ّل وا وم ب ع د ت ون ق ي س ون ت ون وال ي ب ي ل ان ال ك

ذه  ىل ه ن ع �ي م ائ ق ح ال ال ص وى م ل س ث م ي ل ت
�ت ة ال ي الم ع الإ

الم.  ع الإ ًا ب �ي ث ون ك ق ث م ل ي الي ه ت ال ا وب ه ي ول م وات وم ن ق ال

وربما نتيجًة لهذه القيود، اتسم جمهور البلَدين بمستهلكيه 

ن الذين يقارنون المعلومات. وللوصول إىل  ن والفطن�ي المحنك�ي

المعلومات والتأكد من صحتها، فإنهم كانوا يطلعون عىل عدة 

مصادر ويقارنون بينها.

ر 	  ا لآخ ًي ام ن ت دًرا م ص ة م ي اع م ت الم الج ع ل الإ ائ ت وس ل ك ش

ىل  د ع اع ا س م ن م ي �ي ث ك ل ة ل ب س ن ال ات ب وم عل م ار وال ب الأخ

ن اتّسمت  ي ح�ي
ة. و�ن دي ي ل ق ت الم ال ع ل الإ ائ ي وس

ص �ن ق ن ّد ال س

عالم عىل كافة أنواعها بمستويات متدنية،  الثقة بوسائل الإ

عالم  عالم التقليدية بثقة أك�ب من وسائل الإ حظيت وسائل الإ

الجتماعية.

زال 	  ت ل ت ان س ك ون ا وت ي ب ي ال ل ي ك
ة �ن ي وم م ع ّث ال ب ات ال ط ح م

ة، وتشكل مصادًرا هامًة لالأخبار  ع �ي واس اه م ب ج ط ق ت س ت

ي الوقت 
وكانت موثوقة أك�ش بشكل عام من القنوات الخاصة �ن

ة الأخبار المسائية  الذي جرى فيه جمع البيانات. إن مشاهدة ن�ش

ي تونس إذ أفاد ثالثة أرباع الشعب 
باتت من الأعراف الوطنية �ن

أنّهم يشاهدون الأخبار عىل القنوات العمومية.  ا )72%( ب ًب تقري

عالم التقليدية  ن عىل أن وسائل الإ ووافق 55% من التونسي�ي

ي 
ا �ن )التلفزيون والراديو والصحف، إلخ( كانت تؤدي دوًرا هاًم

ي 
بًة قريبة من مرتبة النظام القضا�أ مساءلة القادة، محققًة مرت

ي 
الذي سّجل 54% ومرتبًة أعىل من أّي من المؤسسات الأخرى ال�ت

ُسئل عنها المستجيبون.

رد 	  ج ن م �ث م أك الم ب ع وم الإ ق أن ي ن ب دي ل ب ي ال
اس �ن ن ب ال رغ

ول  ل ح ش ال اق ن ل أرادوه أن ي ل، ب اك ش م ىل ال وء ع ض ط ال ي ل س ت

ن اختلفت  ي ح�ي
. و�ن �ي خ ق ال ي ق ح ى إل ت ع س وة ت ق ل ك م ع وأن ي

عالم  ، أراد الشعب من الإ ن ن الدولت�ي درجة إمكانية تحقيق ذلك ب�ي

ا الهامة بالنسبة إليه وليس فقط المشاركة  مناقشة القضاي

وا أّن احتمال حصول  ن اعت�ب . إل أن الليبي�ي ي ويج السل�ب ي ال�ت
�ن

ي يتعرض لها 
ذلك هو احتمال فعىلي وألمحوا إىل المخاطر ال�ت

ا تحقيق  ًم التاىلي أنّه لم يكن من الممكن دائ الصحفيون وأدركوا ب

ي سعوا إليها.
صورة الصحافة »المثالية« ال�ت

 المؤسسات
الدينية/الأئمة

عالم الأحزاب المعارضة وسائل الإ
 الجديدة

 )مثل وسائل التواصل 
الجتماعية(

ي
 المجلس الوط�ن

التأسيسي
 منظمات المجتمع

ي
المد�ن

ي
عالم النظام القضا�أ وسائل الإ

التقليدية )مثل 
التلفزيون والراديو(

ل أعلمل أوافقأوافق

%34

%62

%5

%38

%56

%6

%39

%56

%4

%50
%42

%8

%51

%36

%14

%54

%40

%6

%55

%40

%5



?

ار  الآث
عالم أك�ش انفتاًحا ومساءلة، يش�ي  ن لإ ن والتونسي�ي مع تعطش الليبي�ي

بحثنا إىل آثار عّدة:

ط 	  اب �ت ق وم س ت ح وم م واض ن دع ون م ي س ون ت د ال ي ف ت س ي س

ح  م س ذي ت در ال ق ال ة، ب ل ب ق م وات ال ن س ي ال
ي �ن الم ع م الإ ه اع ط ق ل

ا  اع. قد يكون هذا الدعم ممكًن ن �ن ة وال ي اس ي س اع ال ه الأوض ب

ي المستقبل. فقد كانت قنوات البث العمومية 
بالنسبة إىل ليبيا �ن

ن  عالمية بالنسبة إىل الليبي�ي تشكل جزًءا ل يتجزأ من الساحة الإ

ي وقت إجراء هذا البحث. فـ«الوطنية« الليبية كانت 
ن �ن والتونسي�ي

تحظى بأك�ب قدر من الثقة )73%( وهي من أك�ش المحطات صلة 

ن أن »التونسية« كانت القناة  ي ح�ي
بحياة الجماه�ي الليبية. و�ن

ات  المفضلة لدى الجماه�ي التونسية، فهي لم تكن تبث ن�ش

ن كانوا يشاهدون  إخبارية منتظمة؛ لذا فإّن 72% من التونسي�ي

الأخبار عىل المحطة العمومية، »وطنية«.   

ي 
يمكن لدعم قنوات البث العمومية أن يساعدها عىل العمل �ن

ن قدرتها  خدمة الجمهور وليس الدولة، وبشكل خاص لتحس�ي

ًا عىل هذا  عىل تقديم الأخبار والشؤون الراهنة. فهي أك�ش تأث�ي

الصعيد، ويمكن القول، أن الحاجة إليها هي الأبرز عىل هذا 

الصعيد.

ي 	 
�ي �ن ك ف ت ج ال ام �ب ي ال دِّ ع ىل ُم ا، ع ًن ك م ك م ون ذل ك ا ي دم ن ع

ول. ففي وقت إجراء البحث، أعرب  ل ح ىل ال ز ع رك ج ت رام اج ب ت إن

التونسيون والليبيون عىل حد سواء عن تعبهم من السماع عن 

امج القادرة  ي يواجهها بلداهما وهم يرحبون بال�ب
المشاكل ال�ت

حون حلوًل محتملة. عىل طرح وجهات نظر وآراء من يق�ت

امج أن تتخذ أشكاًل متنوعة وأن تختلف حسب  يمكن لهذه ال�ب

ا، قد يكون استخدام نهج  ًب ي ليبيا حيث الحالة أك�ش تقل
البلد. �ن

امج الدرامية هو الخيار الأك�ش  غ�ي مبا�ش مثل اللجوء إىل ال�ب

فعالية لتعزيز المناقشة التدريجية لمواضيع محرمة يعت�ب 

ي أي مكان آخر – مثل 
الليبيون أنّه من الخطر جًدا تغطيتها �ن

قليمية. ن المجموعات الإ كيفية دعم الحوار ب�ي

عالم يتحققون من  الليبيون والتونسيون: مستهلكون محنكون لالإ
المعلومات من مصادر متعددة
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ي مفوضية الجمعيات 
ا وويلز �ن ي إنكل�ت

ا أكشن« مسجلة �ن ي سي ميدي ي �ب »�ب

كة 3521587. ية تحت رقم 1076235 وتحت رقم ال�ش الخ�ي

يطانية،  ذاعة ال�ب ا أكشن«، المكتب المسجل: دار الإ ي سي ميدي ي �ب »�ب

بورتالند باليس، لندن W1A 1AA، المملكة المتحدة

ال: ص ى الت رج ات، ي وم ل ع م ن ال د م زي م ل

هاتف: 0001 8008 20 )0( 44+

  media.action@bbc.co.uk: ي
و�ن بريد إلك�ت

bbcmediaaction.org : ي
و�ن موقع إلك�ت
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ات  ظ الح م

اتون غيت«: مزاعم مَدِونة ضد وزير  1 مراسلون بال حدود )2014( »ش�ي

نت[. متوفر عىل: ن�ت  الخارجية أوصلتها إىل المحاكم ]عىل الإ
http://en.rsf.org/tunisia-sheratongate-blogger-s-  

allegations-17-01-2013,43926.html 
 ]تّمت زيارة الموقع 5 مارس/آذار 2014[.

وق« من  ي »ال�ش
2 مراسلون بال حدود )2014( العتداء العنيف عىل صحفي �ن

ي جربة. متوفر عىل: 
ن �ن طي�ي  قبل �ش

http://fr.rsf.org/tunisie-un-journaliste-d-ech- 
 chourouk-17-07-2014,46643.html 

ي 5 مارس/آذار 2014[.
]تّمت زيارة الموقع �ن
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