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ر دي ق ر وت ك ش

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

ي كونسالتنج« 
كة »أل�ت لتخصيص وقتهم بشكل سخي، كما وتقدر عمل �ث

ن قامتا  ي تونس، اللت�ي
ي جي كاي إي« �ن كة االستشارات »�ب يبيا و�ث ي ل

�ن

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

بالعمل الميدا�ن

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

 . ي عالم اللي�ب بيانات من المسح الخاص بها حول وسائل االإ الستخدام ال

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

ا أبراهام-داوسينغ، نرسين  ت ي إعداد هذا التقرير: كافي
الذين ساهموا �ن

بوزيان، ساندرا براون، جيمس دين، سايمن ديري، آنا غودفري، زوي 

ا  ان ، إيف صباغ، دي ا لويد، آن ريفيل، إميىلي ريخ�ت ي ل ، دي خور، سارة ليس�ت

هم. شاو، وغ�ي

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

عالم واالتصاالت لدعم االأشخاص  (، قوة وسائل االإ ي سي ي �ب يطانية )�ب ال�ب

ي تشكيل حياتهم الخاصة. ومن خالل العمل مع محطات البث 
�ن

والحكومات والمنظمات االأخرى والجهات المانحة، نقدم المعلومات 

ي مجاالت الحوكمة والصحة والمرونة 
ي �ن يجا�ب ونحفز عىل التغي�ي االإ

نسانية. التكيف واالستجابة االإ

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

ي هذا التقرير عىل أنها تمثل آراء 
ينبغي أال تُعت�ب أي من االآراء الواردة �ن

( نفسها، أو آراء أي من الجهات المانحة  ي سي ي �ب يطانية )�ب ذاعة ال�ب هيئة االإ

ية. ي تدعم عمل المؤسسة الخ�ي
ال�ت

ا إعداد السلسلة: سارة ليس�ت وساندرا براون فت لَّ لتان ك  المحررتان ال

انا شاو : دي  مديرة النرسث

ا أكشن« ي سي ميدي ي �ب الصور: ألفريدو داماتو، »بانوس بيكتشورز«، »�ب



المحتوى

٣ ........................................................................................ ملخص ورقة البحث

٧ ...................... ا ي ي تونس وليب
عالم �ن الفصل االأول: الدولة والمجتمع واالإ

١٣ ................................................................... ا ي : دراسة حالة ليب ي
الفصل الثا�ن

الفصل الثالث: دراسة حالة تونس.............................................................. ٢٧

تبة........................................................ ٤٠ الفصل الرابع: النتائج واالآثار الم�ت

المراجع.............................................................................................................. ٤٨

الملحق االأول: مناقشة مجموعة النقاش.................................................. ٥١

٥٢ .............................................................................. : المنهجية ي
الملحق الثا�ن

١



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

ا أكشن« ي سي ميدي ي �ب  »�ب



ملخص ورقة البحث

ي أعقاب 
ي ليبيا وتونس �ن

عالم �ن لقد ُكتب الكث�ي عن وسائل االإ

ي العام 20١١. ورّكز أغلب ما ُكتب عىل دور وسائل 
ثورتيهما �ن

نت، كما عىل وسائل  ن�ت عالم االجتماعية والهواتف النقالة واالإ االإ

ا قليلة تطّرقت  ي تنترسث برسعة. غ�ي أّن أبحاثً
عالم الخاصة ال�ت االإ

عالم من وجهة نظر من يستهلكها. إىل االإ

ي سي ميديا أكشن  ي �ب يستند هذا التقرير إىل عمل مؤسسة �ب

ا عن  ي تونس وليبيا ويجمع أبحاثً
)BBC Media Action( �ن

ن 20١3 و20١4 ليدرس نظرة  ي العام�ي
الجمهور تم القيام بها �ن

التاىلي فإن االإحصائيات  ة. ب ي خالل تلك الف�ت
عالم �ن الناس إىل االإ

ي هذا السياق تعكس هذا البحث. وال 
والتحليالت المقدمة �ن

تهدف هذه الورقة البحثية إىل أن تكون تحلياًل شاماًل 

ين  َ ن ي ليبيا وتونس المتم�ي
عالمي �ن للمشهَدين السياسي واالإ

ين برسعة، بل يُقصد منها تلخيص  َ والمعقَدين والمتغ�ي

ن من االأبحاث واستخالص المعلومات واالأفكار منهما  مجموعَت�ي

ي 
ي التوصل إىل فهم أفضل للطريقة ال�ت

عىل أمل المساهمة �ن

ي هَذين البلَدين. 
عالم �ن ينظر فيها الناس إىل االإ

ن آراء كل من الجمهوَرين، يقّيم التقرير  من خالل المقارنة ب�ي

ي ليبيا وتونس من وجهة نظر الجمهور. 
عالم �ن أداء وسائل االإ

ي تونس إىل استطالع كمي يمثل الشعب عىل 
تستند النتائج �ن

ي 
ي وإىل 26 مجموعة نقاش للجمهور أقيمت �ن

المستوى الوط�ن

ي مختلف أنحاء البالد. أما بيانات ليبيا 
ية وريفية �ن مواقع ح�ن

ن يمثالن الشعب عىل المستوى  ن كمَي�ي فتتألف من استطالَع�ي

ي مدن 
ي ومن 6 مجموعات نقاش للجمهور أقيمت �ن

الوط�ن

طرابلس وبنغازي وم�اتة الليبية.

ًا عن بعضهما البعض ومن  ن تختلف الدولتان كث�ي ي ح�ي
و�ن

ق طرق مختلف بعد  الواضح أن كل منهما تقف عىل مف�ت

ا الكث�ي  ي تونس وليبي
ا أّن لدى الناس �ن ن ا أبحاث ن ثورتيهما، بّينت ل

كة إذ أعربوا عن انتقادات مماثلة تجاه  من القواسم المش�ت

إعالمهم وأفصحوا عن آمال متشابهة بشأنها. هذا ويتشارك 

عالم الدقيق والموضوعي  أّن االإ يمان ب ن االإ ي الدولت�ي
الشعبان �ن

ي مستقبل بلَديهما.
ا �ن وذا المصداقية يشكل عنً�ا هاًم

ي 
عالمية ال�ت لقد تعب ومّل الليبيون والتونسيون من التغطية االإ

ن عىل هذه القنوات ومموليها  ال تمثل سوى مصالح القائم�ي

عالم. وربما نتيجًة لهذه القيود،  ًا باالإ التاىلي هم ال يثقون كث�ي وب

ن الذين  ن والفطن�ي يتسم جمهور البلَدين بمستهلكيه المحنك�ي

يقارنون المعلومات. وللوصول إىل المعلومات والتأكد من 

صحتها، فإنهم يطلعون عىل عدة مصادر ويقارنون بينها. 

عالم بأك�ث من مجرد تسليط الضوء  ي أن يقوم االإ
يرغب الناس �ن

عىل المشاكل. يريدونه أن يناقش الحلول وأن يعمل كقوة 

تسعى إىل تحقيق الخ�ي بداًل من أن تعزز االنقسام. أما إمكانية 

ي 
. فقد أعربت الجماه�ي �ن ن ن الدولَت�ي تحقيق ذلك، فتختلف ب�ي

ليبيا عن تخوفها من أّن التطّرق إىل الكث�ي من الموضيع 

ومناقشتها ب�احة سيقود إىل العنف وتبادل االتهامات. غ�ي أّن 

ي أوساط الجماه�ي التونسية 
هذه المخاوف كانت أقل حدًة �ن

عالم أن يبذل المزيد من الجهود  حيث شعر الناس أنّه يمكن لالإ

ي ما 
ي تهمهم بداًل من أن ينخرط �ن

ا ال�ت من أجل مناقشة القضاي

ا باالتهامات«. ا »تراشًق ًب ونه غال يعت�ب

ي 
ي تونس �ن

ونظًرا إىل عدد حسابات »فيس بوك« )Facebook( �ن

الوقت الذي أُجري فيه البحث الذي يقدر بـ4.6 مليون حساب،١ 

ا من الوسط  عالم االجتماعية تُعد جزًءا هاًم كانت وسائل االإ

نت كانت  ن�ت ي ليبيا، فنسبة مستخدمي االإ
ي البالد. أما �ن

عالمي �ن االإ

ي تونس2 – غ�ي أّن التقارير أفادت 
ًة بـ45% �ن أد�ن بكث�ي – 22% مقارن

أّن ليبيا كانت تضم ١.9 مليون حساب »فيس بوك«3 وهذا  ب

عالم االجتماعية مصدًرا  العدد يزداد برسعة. تشكل وسائل االإ

ين مما يساعد  رئيًسا الآخر االأخبار والمعلومات بالنسبة للكث�ي

ًا  ن كث�ي ك�ي عالم التقليدية. وتّم ال�ت ي وسائل االإ
عىل سّد النقص �ن

عالم  عالم الخاصة وارتفاع أهمية وسائل االإ عىل انتشار وسائل االإ

،4 غ�ي أّن الناس ما زالوا يتبنون  ي االجتماعية منذ الربيع العر�ب

ي 28 أغسطس/آب 20١4[.. ١
 Facebook )20١4( ]تّمت زيارة الموقع �ن

ي 28 أغسطس/آب 20١4[.. 2
 Internet Live Stats ]تّمت زيارة الموقع �ن

ي الوقت الذي أُجري فيه البحث.. 3
ي 28 أغسطس/آب 20١4[. يرتبط هذا الرقم بعدد الحسابات �ن

 Facebook )20١4( ]تّمت زيارة الموقع �ن

4 . Westminster Papers in »ي االتصاالت والثقافة
ي )راجع مجلة »أوراق وستمنس�ت �ن ي انتفاضات الربيع العر�ب

عالم االجتماعية �ن  لقد أحاط جدل كب�ي دور وسائل االإ
أث�ي  ي البدء اسم »ت

ق االأوسط أو ما أطلق عليه �ن ي الرسث
عالم �ن ي الوقت عينه، يشكل أثر محطات البث الخاصة عىل قطاع االإ

Communication and Culture، 20١3(. و�ن
ين، مع إيالء القليل من االهتمام ليس إال إىل دور محطات البث العمومية.  ن منذ آواخر تسعينيات القرن العرسث ي أوساط الباحث�ي

قناة الجزيرة«، محط جدل كب�ي �ن
)راجع أبحاث االأستاذ »فيليب سيب«، 2007(.

3



عالم  ن تّتسم الثقة بوسائل االإ ي ح�ي
ا حيال االأمر. و�ن ا مشكًك موقًف

عالم  عىل كافة أنواعها بمستويات متدنية، تحظى وسائل االإ

عالم االجتماعية. التقليدية بثقة أك�ب من وسائل االإ

ي الوقت الذي جرى 
ا أكشن أيًضا، �ن ي سي ميدي ي �ب تش�ي أبحاث �ب

ي كال ليبيا 
فيه جمع البيانات، إىل أّن محطات البّث العمومية �ن

وتونس كانت ال تزال تستقطب جماه�ي واسعة وتشكل مصادًرا 

هامًة لالأخبار وكانت موثوقة أك�ث بشكل عام من 

القنوات الخاصة. 

ة االأخبار المسائية باتت من  ويش�ي بحثنا إىل أّن مشاهدة نرسث

ا  ًب ي تونس إذ أفاد ثالثة أرباع الشعب تقري
االأعراف الوطنية �ن

)72%( أنّهم يشاهدون االأخبار عىل القنوات العمومية. كذلك، 

ا الراهنة أمٌر هام بالنسبة  إّن االطالع عىل آخر االأخبار والقضاي

ت أّن االأخبار الوطنية كانت االأهم إذ  ي اعت�ب
للجماه�ي الليبية ال�ت

ا أّن قناة »الوطنية« كانت  ًم كان يشاهدها 48% من الشعب، عل
ي تحظى بأك�ب قدٍر من المشاهدة.5

القناة ال�ت

ن بمحطات البث  ن والتونسي�ي إال أن طبيعة عالقة الليبي�ي

ي 
ا �ن ن الحظ الناس تحسًن العمومية تتسم بالتعقيد. ففي ح�ي

محطات البث العمومية ويشعرون بأنها محطاتهم، فيكنون 

حباط إزاء أوجه القصور  لها الوالء، إالّ أنّهم يشعرون أيًضا باالإ

ي منها. ففي كال البلدين، يتحّدث الناس عن واجب 
ي تعا�ن

ال�ت

محطات البث العمومية بمشاركتهم أبرز االأخبار ووجهات 

ي تهمهم وبتقديم الحلول 
ا ال�ت النظر المتعلقة بالقضاي

واالأمل لهم.

ن  ن والتونسي�ي ن الليبي�ي كة ب�ي ن تك�ث القواسم المش�ت ي ح�ي
غ�ي أنّه �ن

ي بلديهما، فإن تقييمهما 
عالم �ن من حيث نظرتهم لقطاع االإ

عالم اختلف بشكل بارز.  الحتمال توجيه اتهامات عنيفة تجاه االإ

إذ رأى الليبيون أّن احتمال حصول ذلك هو احتمال فعىلي 

ي يتعرض لها الصحفيون من النظام 
وألمحوا إىل المخاطر ال�ت

ا ومن المجموعات المسلحة. وتش�ي  اتً ت السياسي غ�ي المستقر ب

ي واجهها الصحفيون 
ن فهموا المشاكل ال�ت أبحاثنا إىل أّن الليبي�ي

التاىلي أنّه لم يكن من  ي بلدهم، وأدركوا ب
عالم �ن ووسائل االإ

ي 
ا تحقيق صورة الصحافة »المثالية« ال�ت ًم الممكن دائ

سعوا إليها. 

ن يرغب  ويؤدي ذلك إىل نشوء توتر ال يمكن تسويته: ففي ح�ي

ة،  ن ي الحصول عىل معلومات موثوقة وغ�ي متح�ي
الليبيون �ن

يتقبلون أيًضا الواقع القائل إن الظروف تحول دون ذلك. كما 

ي 
عالم �ن ن حول كال االإ ا من تعليقات الليبي�ي يمكننا القول، انطالًق

ي يمكن 
ات ال�ت ا، أّن التغي�ي بلدهم والبيئة السياسية االأوسع نطاًق

ي القطاع محدودة )مثل رفع مستويات المراسلة غ�ي 
توقعها �ن

ة قائمة.  ة( طالما ما زالت التهديدات االأمنية الخط�ي ن المتح�ي

عالم ودوره  ة لالإ ن يولون أهمية كب�ي ويش�ي بحثنا إىل أّن التونسي�ي

، وباالأخص باعتباره أداًة للمساءلة، ما  ي إحداث التغي�ي السياسي
�ن

ي بلدهم. 
عالم �ن ة عىل قطاع االإ أدى إىل تعليق الناس آمال كب�ي

ي الوقت الذي أُجري فيه 
، �ن ن للقطاع يش�ي غ�ي أّن انتقاد التونسي�ي

عالم كافح لتلبية هذه التوقعات. ومع ذلك،  البحث، إىل أّن االإ

فإن مطالبة الناس بالمعلومات الدقيقة والشفافة وغ�ي 

ًا للتفاؤل. ة يفسح مجااًل كب�ي ن المتح�ي

ي تّم البحث فيها، ينقسم ما تبقى من 
بعد عرض المسائل ال�ت

هذا التقرير إىل أربعة فصول. 

أهداف البحث ومصادر البيانات والمنهجية

ن النظرية والتطبيق«  يستند هذا التقرير بعنوان »صلة وصل ب�ي

ي سي ميديا أكشن إىل بيانات مستمدة من استطالعات  ي �ب من �ب

ن مارس/آذار  ي كال ليبيا وتونس ب�ي
ومجموعات نقاش أقيمت �ن

ن  20١3 ومارس/آذار 20١4. يتخذ التقرير شكل دراسة حالَت�ي

ي تم 
ي والثالث( لتبيان النتائج ال�ت

ن الثا�ن ي الفصل�ي
ن )�ن منفصلَت�ي

ي كل من البلَدين، يتبعها قسم ختامي يتضمن 
التوصل إليها �ن

ن البلَدين. المقارنات والفوارق ب�ي

غرض البحث واالأسئلة البحثية

ي ما يخص السياسات بعد الربيع 
عالم �ن ُكتب الكث�ي عن االإ

عالم  . وقد جرت نقاشات مستفيضة حول دور وسائل االإ ي العر�ب

نت  ن�ت ي تنترسث وحول النمو المتسارع لتأث�ي االإ
الخاصة ال�ت

عالم االجتماعية بشكل خاص، وذلك أمر منطقي.  ووسائل االإ

ي السياق السياسي الذي 	 
ل الأول �ن ص ف ينظر ال

ي تونس وليبيا ويدخل 
عالم �ن يقوم عليه االإ

ي طرأت عىل قطاع 
ي تفاصيل التطورات ال�ت

�ن

عالم بعد الثورة االإ

ي دراسة حالة حول آراء 	 
ا�ف ث ل ال ص ف يعرض ال

عالم منذ الثورة الجماه�ي الليبية بشأن االإ

ث دراسة حالة حول آراء 	  ال ث ل ال ص يعرض اف

عالم منذ الثورة الجماه�ي التونسية بشأن االإ

ن 	  ع مقارنات ب�ي راب ل ال ص ف يتضمن ال

ن  ي البيانات توضح أن الليبي�ي
مجموع�ت

ن يتشاركون االنتقادات والشكوك  والتونسي�ي

ي 
عالم �ن والتشاؤم واالآمال عينها تجاه قطاع االإ

كل من البلَدين

القدر نفسه.. 5 ا ب ًي ي وقت صياغة التقرير فلم يعد ذلك جل
ذاعة الرسمية. أما �ن ي الوقت الذي أًجري فيه البحث، كانت قناة الوطنية معروفة بوضوح عىل أنها االإ

 �ن
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ي الموضوع من وجهة نظر من هم 
ا قليلة تعمقت �ن غ�ي أّن أبحاثً

6. ن ن به – أي المواطن�ي االأك�ث معني�ي

ي تونس 
ي سي ميديا أكشن مع محطة البث العمومية �ن ي �ب تعمل �ب

ي إطار عملها الرامي 
ي ليبيا منذ العام 20١2 �ن

منذ العام 20١١ و�ن

يطانية. ويقوم  إىل تعزيز القدرات بدعم من وزارة الخارجية ال�ب

ي كال 
هذا العمل عىل أبحاث كمية ونوعية عن الجماه�ي �ن

اًدا إىل  البلَدين للتمكن من تطوير المشاريع وتقييمها استن

المعلومات وحسن االطالع. 

ف بمحدودية البيانات البحثية المتاحة من كال البلَدين،  وإذ نع�ت

يهدف هذا التقرير إىل تشارك االأفكار المستخلصة من البيانات 

ي 
ي ُجمعت خالل هذه المشاريع. وهو يقارن آراء مواط�ن

ال�ت

عالم  ي العام 20١3 وبدايات العام 20١4 إزاء دور االإ
البلَدين �ن

عالم فعله. الحاىلي وحول ما يرى الناس أّن عىل االإ

ي يستمد منها هذا 
ن أّن مصادر البيانات المتنوعة ال�ت ي ح�ي

و�ن

التقرير معلوماته استندت إىل أسئلة بحثية وأهداف مختلفة 

ي االأصل لتتم المقارنة بينها، تمت معاودة 
ولم تكن مصممة �ن

النظر فيها لغرض هذه الدراسة بأخذ المجاالت البحثية الثالث 

ن االعتبار: التالية بع�ي

عالم ولماذا؟	  كيف تستهلك الجماه�ي التونسية والليبية االإ

عالم ومصادر 	  ي وسائل االإ
إىل أي مدى يثق جمهور كل بلد �ن

المعلومات المتاحة؟

عالم برأي جمهور كل بلد؟	  ما يجب أن يكون دور االإ

مصادر البيانات والمنهجية

: ن ي دراسة الحالَت�ي
ي استخدمت �ن

ي ما يىلي مصادر البيانات ال�ت
�ن

ليبيا
ا بتكليف من وزارة الخارجية 	  ًي ب ي ي شمل 3١96 ل

استطالع وط�ن

ن  ك�ي ي مارس/آذار إىل أبريل/نيسان 20١3 7 مع ال�ت
يطانية �ن ال�ب

عالم ومواقف الجمهور  بشكل رئيس عىل أنماط استهالك االإ

عالم ومصادر المعلومات المختلفة.  تجاه وسائل االإ

ا 	  ي سي ميدي ي �ب ا بتكليف من �ب ًي ب ي استطالع ثاٍن شمل ١١46 ل

ي المقام 
ي أغسطس/آب 20١3. تطرق هذا االستطالع �ن

أكشن �ن

االأول إىل مواقف الشعب إزاء عملية صياغة الدستور 

عالم. وإلمامه بها كما طرح بضعة أسئلة حول استهالك االإ

ن  ، جمعت البيانات ع�ب الهاتف من مشارك�ي ن ي كال االستطالَع�ي
�ن

ن  ا من شعبيات ليبيا االثنت�ي ًي تم انتقاؤهم عشوائ

ين كلها. والعرسث

ي سي 	  ي �ب ضافة إىل ذلك، قامت وكالة أبحاث، بتكلفة من �ب باالإ

ي 
ميديا أكشن، بإجراء سّت مناقشات لمجموعات نقاش �ن

ي المدن الليبية الرئيسة الثالثة: طرابلس 
مارس/آذار 20١4 �ن

)أربع مجموعات(، وبنغازي )مجموعة واحدة( وم�اتة 

ن عىل أساس الجنس  )مجموعة واحدة(. تّم اختيار المشارك�ي

والعمر والوضع العائىلي وُطرحت عليهم باقة من االأسئلة 

عالم معها، كما  ي ليبيا وتجاوب االإ
ا الهامة �ن حول القضاي

وأسئلة حول البث للخدمة العامة. ُطلب أيًضا منهم 

تيب  ي بوضع بطاقات معينة بال�ت
ي تمرين يق�ن

المشاركة �ن

ي يجب أن تتحىل بها 
المالئم لتسهيل مناقشة القيم ال�ت

محطة البث المثالية برأيهم.8

تونس
ا 	  ي سي ميدي ي �ب استطالع أجرته وكالة تونسية بتكليف من �ب

ي يونيو/حزيران 20١3 يمّثل االآراء عىل الصعيد 
أكشن �ن

َم هذا االستطالع لجمع  .9 ُصمِّ ي ويشمل ألف تونسي
الوط�ن

عالم ومواقف الجمهور تجاه  البيانات حول استهالك االإ

ي ذلك محطة 
عالم، بما �ن مصادر المعلومات ووسائل االإ

ا  ي هذا االستطالع وجًه
البث العمومية. أجريت المقابالت �ن

 . ن ي منازل المستجيب�ي
لوجه �ن

إضافًة إىل ذلك، نُظمت ١2 مجموعة نقاش للجمهور حول 	 

ات االأخبار  عالم لالأخبار وباالأخص نرسث موضوع تغطية االإ

ية  ي مواقع ح�ن
التلفزيونية. أقيمت هذه المجموعات �ن

ي كافة أنحاء تونس )تونس العاصمة، ب�أ عىلي بن 
وريفية �ن

( وأقيمت 6 منها  ي مط�ي
خليفة، سيدي بوزيد، الق�ين، ب�ن

ي مارس/آذار 20١4. 
/كانون االأول 20١3 و 6 أخرى �ن ي ديسم�ب

�ن

ي مختلف 	 
نُظمت أيًضا ١4 مجموعة نقاش إضافية �ن

 ، وان، قبىلي أنحاء تونس )تونس العاصمة، قابس، الق�ي

ي مارس/
، صفاقس، سوسة( �ن ي

الكاف، قصيبة المديو�ن

ا أيًضا  ي تونس. هن
عالم �ن آذار 20١4 لمراجعة استهالك االإ

ي تمرين وضع البطاقات 
ين المشاركة �ن ُطلب من الحا�ن

تيب المالئم.١0 بال�ت

6 . ASDA’A »سون – مارستيلر يا وتونس، بما فيها: »أصداء ب�ي ب ي ي ل
عالم ما بعد الثورة �ن ي أوساط الجمهور حول االإ

 دراسات متاحة للجمهور قائمة عىل أبحاث �ن
ي تغطيان تونس 

تان هما دراستان ذات تمثيل وط�ن ي قطر )20١4(. هاتان االأخ�ي
ن �ن ي قطر )20١3(، وجامعة نورث وس�ت

ن �ن Burson-Marsteller )20١4(، جامعة نورث وس�ت
ي التفاصيل حول محطات بث أو مصادر معلومات معينة.

عالم ونظرته إليه، غ�ي أنّهما ال تدخالن �ن يا، وتركزان عىل استهالك الجمهور لالإ ب ي ولكن ال تشمالن ل

7 ..)20١3( Altai Consulting »ي كونسالتنج
 »أل�ت

عالم أن/أالّ«.. 8  راجع الملحق االأول لمزيد من التفاصيل حول تمرين »عىل وسائل االإ

ي 999 شخًصا.. 9
يانات وتنظيفها، أصبح حجم العينة االإجماىلي النها�أ ب ي البدء يبلغ ألف شخص، ولكن، بعد إدخال ال

 كان حجم العينة المقرر �ن

عالم أن/أالّ«.. ١0  راجع الملحق االأول لمزيد من التفاصيل حول تمرين »عىل وسائل االإ

5 البحث ورقة  ملخص 



ي مجموعات النقاش مزيًجا من االأعمار 
تضمن المشاركون �ن

ا من  والطبقات االجتماعية االقتصادية وعدًدا متساويً

الرجال والنساء.

ي أبحاث 
تستند نتائج هذا التقرير إىل بيانات تم جمعها �ن

ي سي ميديا أكشن.  ي �ب ي احتياجات مشاريع �ب
مصممة لتستو�ن

ولقد أُنجزت هذه االأبحاث قبل التكليف بصياغة هذا التقرير، 

ا بتكليف من وزارة  ي ليبي
باستثناء حالة االستطالع الذي أجري �ن

ي سي ميديا أكشن الوصول  ي �ب يطانية والذي أتيح ل�ب الخارجية ال�ب

إليه لدعم عملها. وقد أجرينا تحليالت إضافية لبيانات أبحاث 

يطانية حيث قضت  ي سي ميديا أكشن ووزارة الخارجية ال�ب ي �ب �ب

الحاجة لنستو�ني أهداف هذا التقرير.

ي تحّد هذا البحث، وباالأخص 
شارة إىل القيود ال�ت تجدر االإ

مكانية المحدودة لمقارنة مصادر البيانات المأخوذة  االإ

ي االأصل 
من كل من البلدين، إذ تم جمع البيانات �ن

لغايات مستقلة وباستخدام وسائل مختلفة. تظهر 

ي مسائل 
ي ما يمكن استخالصه من البيانات �ن

فجوات �ن

َمت لتجيب  معينة الأّن وسائل البحث المستخدمة ُصمِّ

ي البدء.
عىل أسئلة بحثية مختلفة �ن

شارة أيًضا إىل أن استخدام استطالعات الرأي  ال بد من االإ

، يطرح  ي ي البحث اللي�ب
ع�ب الهاتف، كما كان الحال �ن

ي ضمان عينة تمثيلية بحق، بما أن هناك 
صعوبات �ن

ا معينة من الناس  جابة )أي أن أنواًع ي االإ
ن �ن إمكانية للتح�ي

ي استطالع الهاتف(.
قد تكون أك�ث استعداًدا للمشاركة �ن

يُرجى مراجعة الملحق 2 لمزيد من التفاصيل حول 

منهجية البحث وأدواته وقيوده.
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 الفصل االأول
ي 

عالم �ف الدولة والمجتمع والإ
ا ي ب ي تونس ول

ن  ن جًدا اللَت�ي يهما المختلفَت�ي ن بعد ثورتَ َي طرق مختلَف�ي
�ت تقف كل من تونس وليبيا عند مف�ت

ي العام 20١١.
شهدتهما �ن

ي 
ي ما خص التطورات المستجدة �ن

ي أوساط عديدة �ن
ا حالة من التفاؤل الحذر �ن ًي وتسود حال

ي أواخر العام 20١4 
يعية �ن ي الدستور الجديد وإجراء االنتخابات الرئاسية والترسث

تونس. فتب�ن

ا عليه. إالّ أّن التوتر ال  ان إىل مسار واضح نحو الحكم الديمقراطي، ح�ت وإن كان متنازًع يش�ي

. وإّن  ي المجتمع التونسي
يزال بالطبع يخّيم عىل عدد من المسائل ومن أهمها مكانة الدين �ن

ي العام 20١3 وهما شكري بلعيد 
ن �ن ن المعارض�ي ن اليساري�ي ن من أبرز السياسي�ي اغتيال اثن�ي

ّلق  ، تسبب بأزمة سياسية ُع ن ن إسالمي�ي ومحمد براهمي، وهو اغتيال ُزعم أنّه تم عىل يد مقاتل�ي
ي التأسيسي التونسي لمدة شهَرين.١١

ي خاللها المجلس الوط�ن
�ن

ن الحكومات المتنافسة كما أن  من نواٍح عّدة، باتت ليبيا تشبه دولة فاشلة، إذ إنها مقسمة ب�ي

الفصائل المسلحة تتنافس لتوىلي السلطة. هذا وتزداد الجماعات المتطرفة انتشاًرا فيما 

ي هذا السياق تُبذل جهود دولية لتسهيل وضع حد 
انهارت معظم المؤسسات الوطنية. �ن

ا  ًي ن الميليشيات المتنازعة. ويصب االهتمام حال ي االآراء ب�ي
لل�اع المسلح والبحث عن توافق �ن

ي تهدف إىل تعزيز المصالحة وتشكيل 
ي ترعاها االأمم المتحدة، وال�ت

عىل المحادثات ال�ت

حكومة وحدة وطنية.

 راجع منظمة »هيومن رايتس . ١١
.)20١4( Human Rights Watch »ووتش



ان متوازيان الصندوق االأول: مص�ي

كة وتاريخ يعود إىل آالف  لتونس وليبيا حدود مش�ت

ي حقبات من 
ي البلَدين �ن

. ولقد خضعت أرا�ن ن السن�ي

ي أوقات أخرى 
اطوريات عينها و�ن التاريخ إىل حكم االم�ب

ي 
إىل حكم أنظمة متنازعة. أعلنت ليبيا استقاللها �ن

ات  يطاىلي عىل ف�ت العام ١95١ بعد خضوعها للحكم االإ

متقطعة بينما كانت تونس تحت الحماية الفرنسية 

منذ ثمانينيات القرن التاسع عرسث وح�ت حصولها عىل 

ي العام ١956.
استقاللها �ن

ن  بعد االستقالل، أخذت الدولتان الجديدتان شكل نظاَم�ي

ي ليبيا، حكم الملك إدريس منذ 
. �ن ن ن دستوريَ�ي ملكَي�ي

ا  ًن العام ١95١ – قبل االستقالل – لمدة ١8 سنًة مستعي

ي تم 
بالدخل الهائل الذي ولدته االحتياطات النفطية ال�ت

ة من توليه العرش. وحّول تدفق  ن ة وج�ي اكتشافها بعد ف�ت

رأس المال هذه الدولة ذات الموارد الشحيحة واالقتصاد 

ي ثمار 
بة يتوق مواطنوها إىل ج�ن ِق الضعيف إىل دولة م�ت

ا. أما قبل حكم إدريس، فكانت  ًث ثروتها المكتشفة حدي

ي 
تتألف ليبيا الحديثة من ثالث ممالك هي طرابلس �ن

ي 
ة ال�ت ي الف�ت

ي الجنوب. و�ن
ق، وفزان �ن ي الرسث

الغرب، وبرقة �ن

تم فيها توحيد البالد، كانت برقة بعاصمتها بنغازي، 

ن  ًة بأهميتها لطرابلس. لذا شّكل ترك�ي عىل االأقل مساوي

ق البالد حيث تتواجد  ي طرابلس عىل حساب �ث
السلطة �ن

معظم االحتياطات النفطية الليبية مصدَر خالف كب�ي 

وال يزال كذلك إىل حد اليوم. 

ن باي عاهاًل للدولة  ن محمد االأم�ي ي تونس، تم تعي�ي
�ن

ي ثورٍة قادها 
المستقلة الجديدة غ�ي أنّه �عان ما أُطيح �ن

ا.  ن عاًم حبيب بورقيبة الذي تفّرد بالحكم لمدة ثالث�ي

ي خالل هذا الوقت، تركز برنامج حكومة بورقيبة عىل 
�ن

تنمية االقتصاد وإقامة دولة علمانية وقمع التطرف 

ي 
سالمي. خلف بورقيبة، زين العابدين بن عىلي �ن االإ

ي العام ١989 وتبع بن عىلي نهج سلفه 
انقالب أبيض �ن

فقيل للناس إّن تنمية بالدهم تعتمد عىل تضحيتهم 

ي ذلك فرض قيود واضحة 
بحرياتهم الشخصية، بما �ن

عىل حرية التعب�ي الشخ�ي واالآراء السياسية.

ي العام ١969 عىل يد 
ي ليبيا، فأطيح الملك إدريس �ن

أما �ن

ي 
مجموعة من ضباط الجيش الشباب بقيادة معمر القذا�ن

ي الشاب بعد 
ع القذا�ن ا آنذاك. و�ث الذي كان يبلغ 27 عاًم

االستيالء عىل السلطة إىل إنفاق ثروة البالد المكتشفة 

ي العلن عن أمله باستحداث »دولة 
ا م�ًحا �ن ًث حدي

ي 
ية«. أما عىل أرض الواقع، فالسلطة الوحيدة ال�ت جماه�ي

ي نفسه بحكمه الذي بات 
ي القذا�ن

مثلت أي أهمية تركزت �ن

ا محكم الرقابة حيث تم التعامل مع  ا ديكتاتوريً نظاًم

ي النظام بقساوة.
معار�ن

ي 
ي الظروف المحيطة بسقوط كل من القذا�ن

هذه الفروق �ن

ن فشل  ن البلَدين. فح�ي وبن عىلي تدل عىل االختالفات ب�ي

ي تونس، 
الجيش بالتدخل لقمع االحتجاجات العامة �ن

هّم بن عىلي للفرار �يًعا من البالد، وأمس بذلك أول 

. غ�ي أّن السعي  ي ي ثورات الربيع العر�ب
قائد يغادر الحكم �ن

ي �عان مع تحّول إىل مسألة مختلفة 
إىل إسقاط القذا�ن

ا حيث قرر »االأخ قائد الثورة« أن يصمد ويقاتل.  تماًم

وما كان إال أن تبع ذلك �اعات مسلحة فازت فيها قوى 

 .)NATO( المعارضة بدعم جوي من حلف شمال االأطلسي

ي 
وبعد أشهر من المعارك العنيفة، أطلق النار عىل القذا�ن

فال�ت حتفه. 
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عالم قبل الثورة وبعدها االإ

ي تونس
الوضع �ن

ي 
ي كل من البلَدين كانت تعكس نظام الحكم فيه. �ن

عالمية �ن ليس من المستغرب أن البيئة االإ

ان تحت مظلة »قناة تونس 7« عىل قطاع  َت ان العامل َت ا التلفزيون الحكومي ات تونس، هيمنت قن

البث. كالهما تبعتا موقف الحكومة وكانت تغطيتهما تقت� عىل جدول االأعمال اليومي 

، »حنبعل« و  ن تَ�ي ن الكب�ي ن الخاصَت�ي اتَ�ي للرئيس وحكومته وعائالت أفرادها. كذلك، كانت للقن

ه كان يمنع عىل القنوات الخاصة التطرق  ا أنّ ًم ، عل »نسمة« أيًضا صالت وثيقة مع عائلة بن عىلي

نت عىل مراقبة تعب�ي الشعب عن  إىل الشؤون السياسية.١2 أيًضا، عملت الوكالة التونسية لالن�ت

نت وتقييده. نفسه عىل االن�ت

ي والتونسي باالأرقام عالمان اللي�ب الجدول االأول: االإ

ا ي ب ي سل ون ت

١3) ن 6.24١0.94عدد السكان )بالمالي�ي

ا( ًب 2024القنوات التلفزيونية )تقري

ا( ًب ذاعية )تقري 20035المحطات االإ

ا( ًب 20047الصحف )تقري

نت )%(١4 2245انتشار االن�ت

4.6 مليون١.92 مليونعدد الحسابات عىل »فيس بوك«١5

ي الصحف، غ�ي أّن هذه أيًضا كانت 
عالم، فتمثل �ن ي االإ

أما الشكل الوحيد للمعارضة الذي ظهر �ن

ي وقت من االأوقات، كان يتوجب أن ترسل كافة الصحف كامل 
تخضع للرقابة المشددة. و�ن

ها.١6 غ�ي أنّه تم التخفيف من  مقاالتها ومحتوياتها للحصول عىل الموافقة قبل أن يتم نرسث

ا هو  ه بات لدى الصحف فكرة واضحة عّم أنّ شدة هذه السياسة مع الوقت إذ ساد شعور ب

مسموح وغ�ي مسموح به.

عالم  ، تّمت إعادة هيكلة الصحف ووسائل االإ طاحة بالرئيس زين العابدين بن عىلي بعد االإ

ن بات اسماهما »وطنية ١« و  ن اللَت�ي َي التلفزيون الحكوميت�ي
ضافة إىل قنا�ت العمومية. باالإ

»وطنية 2«، ظهرت تسع محطات إذاعية، خمس منها اتخذت من تونس العاصمة مقًرا لها 

ي القطاع 
ي مناطق خارج العاصمة. تم أيًضا إحراز تقدم ملحوظ �ن

فيما عملت االأربعة االأخرى �ن

عالمية العربية نظًرا إىل تاريخها  ي القطاعات االإ
التنظيمي، وهو الذي يعت�ب نقطة ضعف �ن

، عندما تأسست الهيئة العليا المستقلة  التاىلي ة من هذه الدول. وب الحافل بالرقابة المبا�ث

لالتصال السمعي والب�ي )HAICA(١7 وهي الهيئة التنظيمية المستقلة لالتصال السمعي 

. وقد كانت  ي ي العالم العر�ب
ي هيئة تنظيمية مستقلة فقط �ن

ي مايو/أيار 20١3، باتت ثا�ن
الب�ي، �ن

عالم منذ تأسيسها، غ�ي أّن فريقها المؤلف من  الهيئة من أشد المنادين بإصالح قطاع االإ

ي ترسيخ مكانة الهيئة كمؤسسة عاملة وشاغلة. 
تسعة أشخاص يواجه تحديات جمة �ن

ي تعود إىل حقبة بن عىلي 
ن المتعلقة بالتشه�ي ال�ت عىل الرغم من ذلك، شهد استخدام القوان�ي

، وال يزال هذا االستخدام من  ن ن والمدون�ي استمرار السلطات القضائية بمحاكمة الصحفي�ي

ي مارس/
ن �ن . واتُهم أحد المدون�ي ي التأسيسي التونسي

ي لم يعّدلها المجلس الوط�ن
المسائل ال�ت

نّه زعم أّن وزير خارجية سابق أساء استخدام االأموال العامة.١8 
ي الأ

آذار 20١3، بالتشه�ي الجنا�أ

. ففي جربة مثاًل،  ن طة ضد الصحفي�ي ي تمارسها الرسث
ي الوحشية ال�ت

كذلك، تم تسجيل ارتفاع �ن

طة أثناء محاولته  ا بعدما هاجمته الرسث ن من العمل لمدة 35 يوًم لم يتمكن أحد الصحفي�ي
ي يوليو/تموز 20١4. ١9

تغطية اعتصام �ن

 راجع العيساوي )20١2(، ص. 4.. ١2

الة المخابرات المركزية . ١3 وك
.)20١4( CIA

١4 .)20١4( Internet Live Stats

Facebook  3 )20١4(. تم النفاذ . ١5
إىل هذه المعلومات عىل »فايس بوك« 

ي أغسطس/آب 20١4.
�ن

 المرجع السابق، ص. 7.. ١6

ا المستقلة . ١7 ي  قبل الهيئة العل
 ،)HAICA( لالتصال السمعي والب�ي

كان تقوم الهيئة الوطنية الإصالح 
ي تم حلها 

عالم واالتصال )INRIC( ال�ت االإ
ي العام 20١2.

�ن

١8 . Reporters مراسلون بال حدود 
Without Borders )20١4ه(.

١9 . Reporters مراسلون بال حدود 
Without Borders )20١4ب(.
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ي ليبيا وتونس
ات حرية الصحافة �ن : مؤ�ث ي

الجدول الثا�ن

ا ي ب ي سل ون ت

٢٠١٠٢٠١٤٢٠١٠٢٠١٤

١60١37١64١33المؤ�ث العالمي لحرية الصحافة20

١92١33١86١١2مؤ�ث حرية الصحافة2١

لَذين حققا  بلَدين ال ا ال ي ب ي ا لمؤ�ث حرية الصحافة الصادر عن منظمة »فريدوم هاوس«، شكلت تونس ول وفًق

ن 2009 و20١4. ويتم قياس هذا المؤ�ث من خالل مجموعة متنوعة من  ن العاَم�ي ي حرية الصحافة ب�ي
أك�ب زيادة �ن

ي كل بلد.
عالم �ن ي تحيط بقطاع االإ

المعاي�ي المرتبطة بالظروف القانونية والسياسية واالقتصادية ال�ت

ي مرحلة 
ي تونس »ال يزال �ن

عالمي �ن خلصت منظمة »فريدوم هاوس« إىل أن المشهد االإ

وع  ن قد يعت�ب البعض أّن صياغة مرسث ي ح�ي
انتقالية« وهو يشهد تطورات إيجابية وسلبية. و�ن

الدستور الجديد وتأسيس الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والب�ي هما بمثابة 

ه منظمة »فريدوم هاوس« أّن ارتفاع عدد  نٍ� لتونس، يجد مؤ�ث حرية الصحافة الذي تنرسث

ن يشكل مصدر قلق.22 ال بل يذهب المؤ�ث العالمي لحرية  الدعاوى القانونية ضد الصحفي�ي

، ال تزال  ن عىلي طاحة ب�ب ًا أنّه »بعد مرور ثالثة أعوام عىل االإ الصحافة إىل أبعد من ذلك معت�ب

ي وجه استقاللية وسائل 
االأساليب االستبدادية تعيق محاوالت االإصالح وتقف �ن

عالم العمومية«. االإ

ي ليبيا
الوضع �ن

ية« عىل أرض  ي باسم »الجماه�ي
ي أنشأها القذا�ن

ي ليبيا، أمست محطة البث العمومية ال�ت
�ن

الواقع هي المحطة الناطقة بلسان النظام. فكانت إدارتها تتماسث مع سياق القيادة العسكرية 

ية« هو المصطلح الذي أطلق عىل »دولة  والسيطرة العسكرية، مع العلم أن اسم »الجماه�ي

ي سعى النظام 
ن هذا االسم السيطرة الثقافية الكاملة ال�ت

ّ ي ويب�ي
ي نادى لها القذا�ن

« ال�ت الجماه�ي

ي 
ي لنفسه عىل أنّه فيلسوف تُرجمت �ن

ي رسمها القذا�ن
الإخضاع الشعب إليها. هذه الصورة ال�ت

ي بعض 
ي كانت تدوم �ن

ن عىل مشاهدة خطاباته الطويلة ال�ت إرغام »االأخ قائد الثورة« الليبي�ي

االأحيان الأك�ث من أربع ساعات من دون انقطاع عىل القناة العمومية. 

 ، ي
ية« محطة بث أخرى تابعة للدولة اسمها »الليبية« أنشأها ابن القذا�ن أتت بعد »الجماه�ي

ي إطار 
ض أن يتم السماح بحرية تحريرية أك�ب لـ»الليبية« �ن سالم. وكان من المف�ت سيف االإ

سالم، غ�ي أّن المحطة �عان ما أدركت حدود هذه  وع التحديث الذي أطلقه سيف االإ مرسث

ي عىل تغي�ي صورتها والموافقة عىل إزالة أي محتوى 
الحرية الموعودة حيث أرغمها القذا�ن

يمكن اعتباره انتقاًدا للنظام.23 فلطالما كان االختالف والتنوع يُقمعان بال رحمة. وربما ليس 

ن  عالم كانوا أقل قدرة من نظرائهم التونسي�ي ي قطاع االإ
ن �ن ن العامل�ي من المستغرب أّن الليبي�ي

ي احتاجوا إليها بعد 
ها من المهارات التقنية ال�ت نتاج والمراسلة وغ�ي عىل تطوير مهارات االإ

ن البلَدين من حيث المهارات.  الثورةـ، ما يفرس الفجوة الكائنة ب�ي

 ، ن ن النظام ومعارضيه. فإىل ذلك الح�ي سة ب�ي ي خالل الثورة الليبية معركة دعائية �ث
ونشبت �ن

ي ليبيا محصوًرا بوسائل إعالم الدولة، ولكن مع اكتساب حركة المتمردين المزيد 
عالم �ن كان االإ

من الزخم وإرخاء قبضة النظام الخانقة، بدأت مجموعة من قنوات التلفزيون الخاصة تب� 

ا من  ا ما ترتبط هذه القنوات الخاصة بفصائل سياسية، فقناة »النبأ« تلقى دعًم ًب النور. وغال

نظر إىل قناة »العاصمة«  ن فيما يُ خوان المسلم�ي نظر إليها عىل أنها تساند جماعة االإ قطر ويُ

الية. عىل أنها تساند أجندة لي�ب

يكار )20١0( و »فريدوم . 20 كارل
هاوس« )20١4أ(.

»فريدوم هاوس« )20١4ب(. . 2١
)يصدر مؤ�ث حرية الصحافة عن 

منظمة »فريدوم هاوس«(.

 كلما كان الرقم االأعىل، يكون . 22
، راجع  مستوى حرية الصحافة أد�ن

 Reporters Without مراسلون بال حدود
Borders )20١4د(.

 الشامات )20١4(. 23
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طاحة بالنظام وتُعرف  ية«، فتم تغي�ي صورتها بعد االإ أما قناة النظام الرئيسة، أي »الجماه�ي

اليوم باسم »الوطنية«. كذلك، تم تغي�ي اسم محطة البث العمومية االأخرى، وهي أصغر 

ي 
ا، من »الليبية« إىل »الرسمية«. وعىل النحو عينه، تم تغي�ي صورة الصحف ال�ت حجًم

تملكها الدولة.

ي ال يُعد حرًّا بأي شكل من االأشكال. فيمكن للمحتوى الناقد أن يؤدي إىل  عالم اللي�ب غ�ي أّن االإ

ي »وّرط 
توجيه اتهامات عنيفة. وتفيد منظمة »فريدوم هاوس« أّن تدهور الوضع االأم�ن

ة فتعرضوا لفيٍض من التهديدات  ي مآزق كث�ي
ي الصحافة �ن

ن �ن هم من العامل�ي ن وغ�ي الصحفي�ي

ي المقام االأول عىل يد 
ي العام 20١3. وتّمت هذه االعتداءات �ن

وعمليات الخطف واالعتداءات« �ن

ي العام 20١4 أيًضا، متسببًة ح�ت بمقتل عدد من 
عة �ن ن أطراف غ�ي حكومية واستمرت هذه ال�ن

ي لتوجيه 
ي تعود إىل عهد القذا�ن

ن ال�ت ي استخدام القوان�ي
ي غضون ذلك، يع�ن

.24 �ن ن الصحفي�ي

ن ال يزالوا يواجهون عقوبات بالسجن  ن أّن هؤالء الصحفي�ي اتهامات التشه�ي ضد الصحفي�ي

ة تصل إىل  ًة بالسجن لف�ت ا عىل سبيل المثال عقوب ًي ن حال ات طويلة. فيواجه أحد المراسل�ي لف�ت

ي من الفساد. نتيجًة لذلك، صّنفت منظمة 
ي يعا�ن

ا الأنه زعم أّن النظام القضا�أ ١5 عاًم

ي االآن عىل أنّه »غ�ي حّر«،25 وقد كتب المؤ�ث العالمي لحرية  عالم اللي�ب »فريدوم هاوس« االإ
ي »بدأ ينفذ وهجه«.26 عالم« اللي�ب عالم أّن »ربيع االإ االإ

ن  ، مما يب�ي اع الحاىلي ن ي ال�ن
ذم الظاهر �ن ي ليبيا االنقسام والترسث

عالمي �ن  يعكس المشهد االإ

ي خالل مرحلة اشتداد القتال 
ن عىل نطاق واسع. و�ن سالمي�ي ن لالإ خطوط المؤيدين والمناهض�ي

ن الفصائل. فتعرض  عالم تركز عىل العنف ب�ي ابتداًءا من تموز/ يوليو 20١4 أمست وسائل االإ

هيب والخطف. وبغض النظر عن موقف رئاسة  عالميون والصحفيون للتهديد وال�ت االإ

ا للمجموعات المقاتلة المعارضة، فتم  التحرير، كانت العديد من القنوات وموظفيها هدًف

. إىل جانب ذلك فقد  ي
ن بشكل غ�ي قانو�ن شن هجمات عىل المحطات واحتجاز الصحفي�ي

توقفت العديد من المحطات، سواء محطات التلفزيون أو الراديو، عن البث أو باتت تبث من 

ي ليبيا، وإىل خلق مناخ من الخوف. 
ن �ن الخارج، مما أدى إىل تزايد المخاطر بالنسبة إىل الصحفي�ي

ين إىل مغادرة البالد.27  دفع ذلك بالكث�ي

سالمي عىل  تأثر التلفزيون الحكومي بشدة جّراء ذلك، فاستولت ميليشيا موالية للتطرف االإ

ي أغسطس/آب 20١4. و�عان ما ممارست هذه الميليشيات الكث�ي من 
قناة »الوطنية« الليبية �ن

ن  الضغط للحرص عىل أن تنطق المحطة بلسانها ووجهة نظرها. تلقى عدد من الموظف�ي

ي ستتحكم ببث القناة 
ي الجهة ال�ت

تهديدات بالقتل وتبع ذلك �اع عىل السلطة للبّت �ن

ن مع بث منافس من طرابلس )الموالية  . وأدى ذلك إىل تقسيم القناة إىل قسم�ي ي
الفضا�أ

ن عىل نطاق واسع(.  سالمي�ي ق )الموالية لحزب الكرامة وهي مناهضة لالإ ( ومن ط�ب ن سالمي�ي لالإ

أما القناة الحكومية االأخرى، »الرسمية«، فقد كانت تخضع لسيطرة الميليشيات لمدة سنة 

ق بث هذه  ي ط�ب
. وقد قطعت السلطات �ن ن سالمي�ي ي أيدي ميليشيا موالية لالإ

ا، وال تزال �ن ًب تقري

ق، يهيمن عليها مجلس النواب.  القناة. وهي أيًضا، لديها بث منافس من الرسث

»وطنية« و »الوطنية«

ي كل من تونس وليبيا االسم عينه، »الوطنية«. لتفادي 
تحمل القناة العمومية �ن

ي هذا التقرير، سُيشار إىل القناة العمومية التونسية بـ»وطنية« وإىل 
االلتباس �ن

تها الليبية بـ»الوطنية« )بإضافة »الـ« التعريف(. نظ�ي

 »فريدوم هاوس« )20١4ب(. 24

 »فريدوم هاوس« )20١4ج(.. 25
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 »العاصمة« خ�ي مثال عىل ذلك، . 27
فقد ذكرت التقارير أّن مكاتبها تعرضت 

تابعة  ا »الفجر« )ال لهجوم من ميليشي
يبيا«(. لتحالف »فجر ل
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ة من  التونسيون مستهلكون محنكون لالأخبار يحصلون عىل المعلومات من مجموعة كب�ي

المصادر. الصورة: ألفريدو داماتو، »بانوس بيكتشورز«



ي
 الفصل الثا�ن

ا ي ب ي ة ل دراسة حال

لمحة عامة

ي حزيران/ يونيو 20١3 ومارس/آذار 20١4 أن إعالم ليبيا بعد الثورة 
ن البحث الذي قمنا فيه �ن يب�ي

ي تسود الدولة عىل نطاق أوسع وسط جماه�ي محبطة تلقى خدمة سيئة. 
يعكس الظروف ال�ت

ا إذا كانوا عىل  عالم بشكل عام منخفصة، إذ يرى الليبيون، وبغض النظر عّم فالثقة بوسائل االإ

ي وقت ال يزال يتسم باالضطراب 
حّق أو ال، أّن كل محطة تبث ما يتوافق مع أجندة مموليها. و�ن

ي الجمهور 
السياسي ونظًرا إىل أّن عدًدا من االأطراف يتنافسون عىل الساحة السياسية، يعا�ن

ا. ويقّر الليبيون أنّهم ال  ًم ي ال يجدها دائ
ي من تعطش دائم إىل االأخبار والمعلومات ال�ت اللي�ب

نّهم ال يثقون بأي منها، فهم يلجأون إليها كلها، 
يعلمون بأي مصادر يمكنهم أن يثقوا. والأ

من وسائل إعالم عمومية ووطنية ودولية واجتماعية، ويبحثون عن قصص يمكنهم التحقق 

، تحظى المحطة  ي ن جميع القنوات المتاحة أمام الشعب اللي�ب من صحتها بأنفسهم. ومن ب�ي

ي بالثقة االأك�ب وكان 
ا الصوت المدّوي لدولة القذا�ن ًق ي كانت ساب

العمومية »الوطنية« ال�ت

جندة معينة.
أ

ا ال ونها أقل خضوًع الليبيون يعت�ب

ا ي ي ليب
ي سي ميديا أكشن �ن ي �ب : عمل �ب ي

الصندوق الثا�ن

ي نهاية 
ي ليبيا �ن

ي سي ميديا أكشن« العمل �ن ي �ب بدأت »�ب

العام 20١١.

ي سي ميديا أكشن«  ي �ب ي ليبيا، أنشأت »�ب
استجابة لالأزمة �ن

نت لالأخبار  ن�ت نتاج الرقمي وخدمة عىل االإ منشأة لالإ

والمعلومات باستخدام وسيلة إعالم اجتماعية تُدعى 

ن  ي مكان العمل للمتدرب�ي
»الُكل«. وبدعم من التدريب �ن

ي تونس، تقدم »الُكل« منصة محايدة تمتد 
ن �ن الليبي�ي

عىل مجموعة من المواضيع المتنوعة من االأخبار إىل 

ي 
مجة ال�ت فيه، وتركز بشكل خاص عىل ال�ب الرياضة وال�ت

ا أكشن  ي سي ميدي ي �ب تدعم الحوار والمصالحة. تعمل �ب

ن لزيادة قدرتهم عىل تقديم  ن الليبي�ي عالمي�ي ا مع االإ ًي حال

ي  ي �ب االأخبار المتوازنة وبرمجة الشؤون الجارية. عملت �ب

ا مع المحطة العمومية الليبية،  ًق سي ميديا أكشن ساب

ي تتناول الشؤون 
امج ال�ت »الوطنية«، لدعم إنتاج ال�ب

ك« وبرنامج  نامج الحواري »حوار مش�ت الراهنة مثل ال�ب

المجلة التلفزيونية الموجهة للعائلة بعنوان »بابه 

ي سي ميديا أكشن سلسلة  ي �ب مفتوح«. كذلك، تدعم �ب

امج  ة ومن ال�ب من االأفالم الوثائقية التعليمية القص�ي

ي ما خص 
ي تسعى إىل رفع الوعي والفهم �ن

النقاشية ال�ت

ي ليبيا.
ا �ن ًي ي تجري حال

عملية صياغة الدستور ال�ت

ي مشاريع سابقة 
ي سي ميديا أكشن �ن ي �ب وكانت قد عملت �ب

مع »الوطنية« والمحطة االأخرى العمومية الليبية، 

ويدهما باالأدوات االأساسية لتغطية  ن » الرسمية«، ل�ت

ي العام 20١2. كما تضمنت مشاريعها 
االنتخابات �ن

ي الحواري »ساعة 
نامج التلفزيو�ن السابقة إنتاج ال�ب

عالنات العامة  حساب« وسلسلة من فيديوهات االإ

ة الشعبية حول قضايا مثل دستور البالد الجديد  القص�ي

. ونزع السالح والتحرش الجنسي



عالم؟ كيف يستهلك الليبيون االإ

ا ومصدر المعلومات االأهم  عالم االأك�ث استهالًك يُعد التلفزيون إىل حد بعيد وسيلة االإ

. عندما ُطلب منهم ذكر مصدر المعلومات االأهم لهم، ذكر 74% منهم محطات  ن يبّي�ي ّل ل

ي واحد عىل مئة ال يملك قنوات فضائية  التلفزيون الوطنية أو الدولية28 حيث أّن مواطن لي�ب

ن باقة  ا يتمتعون بإمكانية االختيار ب�ي ًب ن تقري ي أّن كل الليبي�ي
ل. هذا يع�ن ن ي الم�ن

عىل التلفزيون �ن

واسعة من القنوات الوطنية والدولية.

ن أنهم يشاهدون التلفاز كل يوم. وتعد القنوات الليبية عىل أنها  وقد أفاد 76% من الليبي�ي

ا )49%( أنّهم يشاهدون القنوات الليبية  ًب ن تقري االأك�ث شعبية، بحيث أقر نصف السكان الليبي�ي

ا ضعف عدد االأشخاص الذين أفادوا أنّهم  ًب «، وهذا الرقم يوازي تقري »فقط« أو »بشكل أساسي

.» يشاهدون القنوات الدولية »فقط« أو »بشكل أساسي

ت القناة العمومية الرئيسة »الوطنية« كالقناة االأك�ث شعبية  ن هذه القنوات، اعُت�ب ومن ب�ي

)راجع الرسم ١(. وانطبق االأمر عينه عىل كافة الفئات السكانية االجتماعية. أما االستثناء 

ي تُدعى 
ي مدينة بنغازي حيث فضل المشاهدون محطة بنغازي المحلية ال�ت

الوحيد، فلوحظ �ن

ي المدينة تم تأسيسها خالل الثورة.
»ليبيا الحرة« وهي قناة البّث الخاصة االأوىل �ن

ن  ن اللَت�ي ن التلفزيونيَت�ي اتَ�ي كذلك، شكلت محطة »الوطنية« العمومية هي أيًضا إحدى القن

(.29 وذكرت نسبة مشابهة  ن ي بأك�ب صلة تجاههما )ذكرها ١9% من الليبي�ي يشعر الشعب اللي�ب

ها  ي تتخذ من طرابلس مقًرا لها عىل أنّ
الية وال�ت ن قناة »العاصمة« ذات الميول اللي�ب من الليبي�ي

ي يشعرون بالصلة االأك�ب تجاهها.30 غ�ي أّن هذه المسألة نسبية، إذ إّن الجمهور يلقى 
القناة ال�ت

ن )١8%( أنّه ما من قناة  ا من أصل خمسة ليبي�ي ًب ي واحد تقري خدمة سيئة جًدا، حيث أفاد لي�ب

ي بعض مناقشات مجموعات 
تلفزيونية يشعر بالصلة تجاهها.3١ تجىل هذا الشعور أيًضا �ن

النقاش حيث أعرب المشاركون عن إحباطهم إزاء غياب المعلومات المفيدة وذات الصلة عىل 

ي تهمهم.
ا ال�ت التلفزيون حول القضاي

ا بالمعلومات... ال يجري تحقيقات... ال يتعمق ليستخرج  عالم ال يزودن »االإ
المعلومات... ال يبحث عنها.« 

ا، طرابلس( )رجل أك�ب سنًّ

 ما ال يُذكر خالف ذلك، سيكون . 28
ي 

انات الكمية المذكورة �ن ي ب مصدر ال
دراسة الحالة هذه استطالع وزارة 

يا  ب ي يطانية حول ل الخارجية ال�ب
للعام 20١3.

ي . 29
ا أكشن �ن ي سي ميدي ي �ب  استطالع �ب

بيا، 20١3. ي ل

ي . 30
ا أكشن �ن ي سي ميدي ي �ب  استطالع �ب

بيا، 20١3. ي ل

ي . 3١
ا أكشن �ن ي سي ميدي ي �ب  استطالع �ب

بيا، 20١3. ي ل
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ك�ث شعبية* 
أ

الرسم ١: القنوات التلفزيونية الليبية اال

ي 
ن القنوات التلفزيونية الليبية، ما هي القنوات الثالثة ال�ت السؤال: من ب�ي

؟ تشاهدها االأك�ث

ليبية؛ )282١( القاعدة: االأشخاص الذين أفادوا بأنهم يشاهدون القنوات التلفزيونية ال

ي 
ها من القنوات الثالثة ال�ت ن الذين ذكروا كل قناة عىل أنّ جمالية للمشارك�ي ي النسبة المئوية االإ

بيا�ن ن الرسم ال
ّ *يب�ي

يبيا، 20١3. ي ل
يطانية �ن . المصدر: استطالع وزارة الخارجية ال�ب يشاهدونها االأك�ث

ن أنّهم يستمعون  يتّم استهالك الراديو أقل بكث�ي من التلفزيون إذ أفاد 37% فقط من الليبي�ي

طار – إذ يستمع  ي هذا االإ
ن الرجال والنساء �ن ا ب�ي ا الفًت نا نلحظ فرًق إىل الراديو كل يوم. غ�ي أنّ

. وأيًضا، يستمع  ا ال غ�ي ًب ا )47%( إىل الراديو كل يوم مقابل ربع النساء تقري ًب نصف الرجال تقري

ي سائر المناطق. وكما هي حال 
ن �ن ا بنسبة أك�ب من المواطن�ي ي طرابلس إىل الراديو يومًي

الناس �ن

ذاعية  ا أيًضا تبّث الدولة المحطة االإ التلفزيون، تُفضل محطات الراديو الليبية عىل سواها وهن

ًة. االأك�ث شعبي

ل  ن ي الم�ن
ذاعية �ن ن الذين تتوفر لهم إمكانية الوصول إىل المحطات االإ إّن النسبة المئوية لليبي�ي

أد�ن بكث�ي من النسبة المئوية الأولئك الذين تتوفر لهم المحطات التلفزيونية. فقد أفاد أك�ث 

ا أّن من يعيشون  ًم ل، عل ن ي الم�ن
ن وحسب )58%( أّن لديهم جهاز راديو �ن بقليل من نصف الليبي�ي

خارج المدن الثالثة الرئيسة )طرابلس وبنغازي وم�اتة( أقل مياًل بكث�ي المتالك أجهزة 

ي منازلهم. 
راديو �ن

ي السيارة، 
ا ما يستمعون إىل الراديو �ن ًب ي مجموعات النقاش أّن الناس غال

فرّس المشاركون �ن

ل. وأسًضا يفرّس االستماع إىل الراديو أثناء القيادة سبب استماع الرجال إىل  ن ي الم�ن
وليس فقط �ن

ي بعض أنحاء البالد.
الراديو أك�ث من النساء، نظًرا إىل أنّه من غ�ي الشائع للمرأة أن تقود سيارة �ن

 الوطنية
(المحطة العمومية)

ليبيا أوً� ليبيا الحرة ليبيا ا�	حرارالعاصمة

 ٪١٠٠

 ٪٩٠

 ٪٨٠

 ٪٧٠

 ٪٦٠

 ٪٥٠

 ٪٤٠

 ٪٣٠

 ٪٢٠

 ٪١٠

 ٪٠

 ٪٥٦
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ة االستماع إىل الراديو الرسم 2: وت�ي

السؤال: كم تستمع إىل الراديو؟

ن إىل االستطالع؛ ) 3١08(. القاعدة: كافة المستجيب�ي

يبيا، 20١3. قد يكون المجموع أك�ث أو أقل من ١00% وذلك  ي ل
يطانية �ن المصدر: استطالع وزارة الخارجية ال�ب

عداد. 
أ

بسبب تدوير اال

ة أقل، أشارت بيانات  ومع أّن البيانات الكمية تكشف أّن النساء يستمعن إىل الراديو بوت�ي

نه مصدر معلومات هام. وناقشت  ن يستمعن إىل الراديو، يعت�ب مجموعات النقاش إىل أنّهّن ح�ي

ًة بوسائل  ي طرابلس فائدة الراديو مقارن
ي مجموعات النقاش �ن

ي شاركن �ن
ا اللوا�ت النساء االأك�ب سنًّ

عالم االأخرى: االإ

ا الهامة[ عىل غرار الراديو. ينرسث الراديو قصًصا  »ال يغطي التلفزيون ]هذه القضاي
ي القيام بأمور عدة فيما 

ويقوم بزياراٍت ومقابالٍت... أنا أفضل الراديو الأنه بإمكا�ن
أستمع إليه«. 

ا، طرابلس( )امرأة أك�ب سنًّ

ذاعية أعجبتهن  امج االإ ي طرابلس إّن بعض ال�ب
ي مجموعة أخرى �ن

ا أيًضا �ن قالت نساء أصغر سًن

ن ذكور لم تسلط الضوء عىل  ي تألفت من مشارك�ي
بشكل خاص. إالّ أّن مجموعات النقاش ال�ت

الراديو كوسيلة إعالم يستخدمونها كمصدٍر للمعلومات.

نت بشكل منتظم )عىل أساس يومي أو  ن أنهم يستخدمون االن�ت وأفاد حواىل ثلث )32%( الليبي�ي

ن فئة عمرية وأخرى ومن منطقة  أسبوعي(. لكن برزت اختالفات واضحة، كما كان متوقًعا، ب�ي

، حيث  ن ي أوساط الطرابلسي�ي
نت بشكل منتظم أعىل نسبه �ن إىل أخرى. وحقق استخدام االن�ت

نت عىل أساس يومي أو أسبوعي. كذلك،  ا )46%( أنّهم يستخدمون االن�ت ًب أقّر نصفهم تقري

ن  ي أوساط الفئات العمرية الشبابية – 40% من الليبي�ي
ا أعىل �ن نت نسًب ن�ت حقق استخدام االإ

نت عىل أساس يومي أو أسبوعي.  ا يستخدمون االن�ت ن ١6 و29 عاًم اوح أعمارهم ب�ي الذين ت�ت

�النساءالرجال كل الليبي��

يومًيا

عدم توفر راديو

بتاتًا

نادًرا

أسبوعًيا

 ٪١٠٠

 ٪٩٠

 ٪٨٠

 ٪٧٠

 ٪٦٠

 ٪٥٠

 ٪٤٠

 ٪٣٠

 ٪٢٠

 ٪١٠

 ٪٠

 ٪٤٧

 ٪١٠

 ٪٢٠

 ٪١٩

 ٪٥

 ٪٢٥

 ٪١٤

 ٪٢٩

 ٪٢٧

 ٪٤

 ٪٣٧

 ٪١٢

 ٪٢٤

 ٪٢٣

 ٪٤
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ونية دولية كمصدر أساسي للمعلومات. ويُذكر  ن يزورون مواقع إلك�ت ة بالمئة من الليبي�ي عرسث

ي ذكرن 
ي مجموعات النقاش اللوا�ت

ن �ن ن المشارك�ي ي طرابلس كّن الوحيدات ب�ي
أّن الشابات �ن

حن ذلك بالقول إنّهّن يحصلن »عىل  نت كمصدر أساسي لالأخبار والمعلومات. و�ث االن�ت

نت قبل التلفزيون« )شابة، طرابلس(. غ�ي أّن النساء  ن�ت المعلومات حول هذه القضايا من االإ

نت مصدر  ن�ت ن »االإ ا لم يوافقنهّن الرأي، معربات أنّهن ال يعت�ب الطرابلسيات االأك�ب سنًّ

نت. ن�ت «. ولم تذكر المجموعات االأخرى االإ فيه ال غ�ي نت لل�ت ن�ت ]معلومات[؛ االإ

ا أّن  ًم نت عل ن�ت عالم االجتماعية عىل الوقت الذي يمضيه الليبيون عىل االإ تهيمن وسائل االإ

ي يقصدونها االأك�ث هي »فيس بوك« Facebook )الذي ذكره 58% من 
المواقع الثالث ال�ت

« Twitter )9%(. أك�ث من نصف  نت( و »يو تيوب« YouTube )2١%( و »توي�ت ن�ت مستخدمي االإ

ي أّن ما 
نت )58%( لديهم حساب »فيس بوك«؛ ذلك يع�ن ن�ت ن الذين يمكنهم االتصال باالإ الليبي�ي

ا الأبحاثنا. حققت  ن )26%( لديه حساب »فيس بوك« وفًق يقارب واحد من أصل أربعة ليبي�ي

ي العاصمة حيث يملك اثنان من أصل ثالثة أشخاص حساب 
هذه النسبة مستويات أعىل �ن

ي كافة أرجاء البالد. غ�ي أنّه يجدر ذكر أّن هذا الرقم أعىل من 
»فيس بوك« وهي النسبة االأعىل �ن

عالم االجتماعية العربية، باالستناد إىل  تقديرات المصادر االأخرى، بحيث أّكد تقرير وسائل االإ

ي 
ن كان لديهم حساب »فيس بوك« �ن بيانات تحليلية لـ»فيس بوك« أّن ١3.5% من المواطن�ي

ي مارس/آذار 20١3. 32
ليبيا �ن

ا للمعلومات واالأخبار الأك�ث من نصف مستخدمي الموقع  ويشّكل »فيس بوك« مصدًرا هاًم

ن الذين لديهم حساب »فيس بوك« )52%( أفادوا  . إذ إّن ما يزيد قلياًل عن نصف الليبي�ي ن الليبي�ي

ي مطالعة االأخبار الوطنية 
أنّهم يمضون الكث�ي أو الكث�ي جًدا من وقتهم عىل »فيس بوك« �ن

ًا أو  ن )34%( »فيس بوك« كث�ي ضافة إىل ذلك، يستخدم ثلث هؤالء المستخدم�ي الليبية. باالإ

ًا جًدا لقراءة االأخبار المحلية، فيما يستخدمه ربعهم )26%( لقراءة االأخبار الدولية. هذه  كث�ي

ي مناقشات مجموعات 
ي تم تشاركها �ن

البيانات الكمية مدعومة بالمعلومات النوعية ال�ت

ن عىل االأقل ذكروا أنّهم  النقاش. فقد تضمنت معظم هذه المجموعات بضعة مشارك�ي

نت بشكل عام، أعرب  ن�ت يستخدمون »فيس بوك« كمصدٍر للمعلومات. وكما هي حال االإ

مكانية الوصول الفوري إىل االأخبار  ي مجموعات النقاش عن تقديرهم الإ
المشاركون �ن

ي يوفرها لهم »فيس بوك«:
والمعلومات ال�ت

ي االأمر«.
ن حصولها... هذا أفضل ما �ن ي ح�ي

»يزودك »فيس بوك« باالأخبار �ن
ا، طرابلس(  )امرأة أك�ب سنًّ

ي االستطالع ذكروا مصادر كاالأصدقاء والعائلة و 
ن الذين شاركوا �ن ومع أّن 7% فقط من الليبي�ي

»الشارع« كمصدر رئيس للمعلومات بالنسبة إليهم، كشفت مناقشات مجموعات النقاش أّن 

 . ن ا للمعلومات لليبي�ي التجارب الشخصية وتجارب االأصدقاء والعائلة تشكل مصدًرا هاًم

ي مجموعات النقاش ذلك:
ح المشاركون �ن و�ث

ا نحن موضوع االأخبار«. انً » نكون أحي
ا، طرابلس( )امرأة أك�ب سنًّ

ل إىل الشارع،  ن »]نحصل عىل المعلومات[ من الناس، من الشارع، عندما ت�ن
ترى الواقع«.

)شاب، بنغازي(

ي مجموعات النقاش، 
ي ذكرها المشاركون �ن

ومن مصادر االأخبار والمعلومات االأخرى ال�ت

ي وفعالياتها:
الشخصيات الدينية ومنشورات منظمات المجتمع المد�ن

دارة الحكومية )20١3(.. 32 ي لالإ  كلية د�ب
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م... هو  ا، وهو مح�ت ي دوًرا هاًم
ي مجتمع عشائري حيث يؤدي المف�ت

»نحن نعيش �ن
عالم«. وسيلة من وسائل االإ

ا، طرابلس( )امرأة أك�ب سنًّ

ا  ي المشاركة فيها بكل تفاٍن وأن
ي يمكن�ن

ي كافة الندوات والمناقشات ال�ت
»أنا أشارك �ن

متأكد أن أي معلومات أسمعها فيها تكون موثوقة ١00%«.
)شاب، م�اتة(

عالم الثقة واالإ

إّن االّطالع عىل آخر االأخبار والشؤون الراهنة أمٌر هام للجماه�ي الليبية، وباالأخص بسبب 

ي الواقع نوع 
ي البالد. وتشكل االأخبار �ن

ي المتقلب والمتغ�ي باستمرار �ن
الوضع السياسي واالأم�ن

ي ليبيا.
امج التلفزيونية االأك�ث شعبية �ن ال�ب

ي يشاهدونها، كشفوا أّن االأخبار 
ن حول نوع االأخبار ال�ت وعندما تّم التحقيق مع المستجيب�ي

ا )48%(.33 غ�ي أّن ذلك ال  ًب الوطنية هي االأهم بالنسبة إليهم ويشاهدها نصف الشعب تقري

ي يشاهدها واحد من أصل ثالثة 
ي أنّهم ال يشاهدون االأخبار الدولية أو المحلية أيًضا ال�ت

يع�ن
34. ن وواحد من أصل أربعة عىل التواىلي ليبي�ي

ن عىل التلفزيون كمصدٍر للمعلومات، انّهم يخشون االأجندات  وعىل الرغم من اعتماد الليبي�ي

ي مصداقية القنوات 
بصة وراء أغلب القنوات ونتيجًة لذلك تبدو ثقتهم ضئيلة جًدا �ن الم�ت

أّن القنوات تميل إىل تمثيل  ن الذين تكلمنا معهم شعور ب التلفزيونية. طغى عىل الليبي�ي

ن أمثالهم.  ن عليها أو مموليها بداًل من تمثيل االأشخاص العادي�ي مصالح القائم�ي

ي حياتهم اليومية إىل قدرة القنوات الليبية عىل إنتاج تقارير 
ينظر الليبييون نظرة انتقادية �ن

ي شعروا 
ا من خدمة البث ال�ت ًب ي مجموعات النقاش تقري

ن �ن موثوقة. فقد اشتىك كل المشارك�ي

ها خالية من المصداقية والموثوقية. فكان الرأي الساحق أّن لدى كل محطة بّث أجندة  أنّ

تتعارض مصالحها مع مبادئ المراسلة الصادقة.

ي ليبيا... ال عىل التلفزيون وال عىل 
فة لدينا �ن »ب�احة... ال وسائل إعالم مح�ت

ّ عن رأي الشعب أو تعكس وجهة نظره بصدق... ال يخدم  الراديو... فهي ال تع�ب
ة لدينا«. ن ي ال الناس وال البالد... ال وسائل إعالم نظيفة وغ�ي متح�ي عالم اللي�ب االإ

ا، طرابلس( )رجل أك�ب سًن

عالم وفرّس معظمهم أّن االأجندة  ي مجموعات النقاش كافة عن أجندات االإ
وتكّلم المشاركون �ن

ي بتوضيح سواء كانت المحطة »موالية للحكومة« أو »معارضة للحكومة«. 
االأساسية تق�ن

»ثمة محطات إعالمية موالية للحكومة وأخرى معارضة لها. ما من قناة واحدة 
تعطي صورًة واضحًة عن الحكومة«.

)شاب، م�اتة(

ويج لها. ومن  ي تحاول ال�ت
ويُعت�ب مصدر تمويل القناة مرتبًطا بشكل �يح بوجهة النظر ال�ت

عالم بما أّن  الملفت أّن كل المجموعات ذكرت أنّه يجب عىل القطاع الخاص أال يمّول وسائل االإ

ذلك سيعرقل موضوعيتها. وبالمثل، عندما ُسئل المشاركون سواء يمكن لمحطة بّث ممولة 

ي سبق أن وصفتها المجموعات،35 قال 
من الدولة أن تؤدي دور محطة البث المثالية ال�ت

ي قطاع 
ء �ن ي

ن إّن ذلك أمر مستحيل. هذه التحفظات مفاجئة بعض السث معظم المشارك�ي

ي . 33
ا أكشن �ن ي سي ميدي ي �ب  استطالع �ب

بيا، 20١3. ي ل

ي . 34
ا أكشن �ن ي سي ميدي ي �ب  استطالع �ب

بيا، 20١3. ي ل

 راجع الملحق االأول لمزيد من . 35
التفاصيل حول تمرين »عىل وسائل 

عالم أن/أالّ«. االإ
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ن سيعربون عن درجات  ًا عىل التغطية المستقلة، وهي تش�ي إىل أّن الليبي�ي إعالم لم يعتد كث�ي

ي المستقبل المنظور.
عالية من التشكيك �ن

ا حًرا، يجب أال تتدخل الدولة – إذا كانت الدولة تمّول أي قنوات أو  »إذا أردت إعالًم
مشاريع، سوف تكذب من دون شك وتجعلها أداًة ترويجيًة لمصالحها«.

ا، طرابلس( )رجل أك�ب سًن

هذه االأجندة الذي يتصورها الشعب لكل قناة تقوده إىل التشكيك بتغطيتها لالأحداث، حيث 

عالم. وقد ربط هؤالء المشاركون بشكل  ي مجموعات النقاش بمصداقية االإ
شكك المشاركون �ن

عالم.  �يح نقص المصداقية هذا بعدم ثقتهم باالإ

ة بنظري... عندما تجلس أمام التلفاز، تصاب  ن عالم الليبية متح�ي » كل وسائل االإ
ي ليبيا«.

ي تحصل �ن
الكآبة. ال مصداقية أو شفافية تحيط باالأحداث ال�ت ب

)شاب، م�اتة(

عالم، ال مصداقية لديه«. »ال أثق باالإ
ا، طرابلس( )امرأة أك�ب سًن

عالم مرتبطة أيًضا بهذا االأمر، سواء  ن االإ ي يرى الشعب أنها تفصل بينه وب�ي
كما أّن المسافة ال�ت

ن أو من حيث الشعور السائد بأن  ي المعلومات المتعلقة بالمواطن�ي
من حيث الفجوات �ن

ي غائب عن الشاشات. صوت الشعب اللي�ب

عالم بعض المصداقية هي بأن يتجه إىل الشوارع  »الطريقة الوحيدة ليكتسب االإ
ويستمع إىل الشعب«.

)شاب، بنغازي(

ي ظل النظام السابق، 
عالم بما كان عليه �ن ه يمكن مقارنة حالة االإ طار، يرى البعض أنّ ي هذا االإ

�ن

عالمية بعد الثورة، يشبه  ي الساحة االإ
ن أنّه عىل الرغم من تعدد القنوات والمحطات �ن ح�ي مق�ت

اض عىل وجهة  ًا ما كان عليه قبل الثورة. إال أنه تم االع�ت عالم كث�ي ي االإ
غياب المصداقية �ن

: ن ح هنا أحد المشارك�ي ي مجموعات أخرى قد �ث
النظر هذه �ن

ي النظام السابق، ما من 
عالم، االأمر كله شبيه بما كان عليه �ن ي االإ

»ما من مصداقية �ن
ء جديد«. ي

سث
)شاب، بنغازي(

ي 
ي مناقشات مجموعات النقاش عن التباس حول القناة ال�ت

أعرب الليبيون الذين شاركوا �ن

ا ما استنتجوا أنّه ال يمكنهم أن يثقوا بأي قناة. ًب يمكنهم أن يثقوا به، وغال

»الناس ال تثق بأي قناة«.
)شاب، م�اتة(

وعندما سئلوا بشكل مبا�ث عن مستويات ثقتهم بقنوات تلفزيونية معينة،36 حظيت 

ها تركز بكثافة عىل المشاكل  ون أنّ نّهم يعت�ب
ما الأ القنوات الدولية بأقل قدر من الثقة، ربّ

ن بأنهم يشعرون بقدر من  ي أعقبت ثورة البالد. وأفاد حواىل ثلث المستجيب�ي
والتحديات ال�ت

ي سي العربية«، مع أّن ذلك اختلف إىل حد ما من منطقة  ي �ب انعدام الثقة تجاه »الجزيرة« و »�ب

ي بنغازي وم�اتة هم االأك�ث مياًل للثقة 
ن �ن ن عىل سبيل المثال أّن الليبي�ي إىل أخرى. فتب�ي

ن )54% و 55% عىل  ن المدينت�ي ي هات�ي
ن �ن بـ»الجزيرة«، حيث أعرب أك�ث من نصف المستجيب�ي

 ُطرح السؤال عىل جميع . 36
ن بغض النظر عما إذا  للمستجيب�ي

 ، تاىلي ال كانوا يشاهدون هذه القنوات. ب
فالسؤال يقيس تصورهم لمدى 
موثوقية كل من القنوات وليس 

ي يتلقونها.
لثقتهم بالمعلومات ال�ت
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ن  ن الساكن�ي ن أّن الليبي�ي
ّ ي محطة البث القطرية. من جهة أخرى، تب�ي

( عن قدر من الثقة �ن التواىلي

ن  ي الجنوب هم عىل االأرجح أقل من يثقون بـ»الجزيرة«، حيث أعرب 46% من الليبي�ي
�ن

ن أيًضا هم أقل من يميل  ي المحطة. هؤالء الجنوبي�ي
ن عن قدٍر ما من انعدام الثقة �ن الجنوبي�ي

ي 
ًة بـ43% �ن ا )27%( أعرب عن ثقٍة بالقناة مقارن ًب ي سي العربية« وربعهم فقط تقري ي �ب للثقة بـ»�ب

ي بنغازي.
ن )49%( �ن طرابلس ونصف المستجيب�ي

ًة بالقنوات االأخرى حيث أّن واحًدا  ي المحطة العمومية مرتفعًة مقارن
وكانت مستويات الثقة �ن

ن أفاد بأنه يثق بشدة بـ»الوطنية«، وأفاد مجموع 73% بشعوره بقدٍر  من أصل ثالثة مستجيب�ي

ًة بمحطات البث الخاصة والدولية،  ما من الثقة بالقناة )الرسم 3(. إضافًة إىل ذلك، ومقارن

ون أّن لدى المحطة العمومية أجندة. وأفادت أغلبية  ن أن القليل من الناس )6%( يعت�ب
ّ تب�ي

، أول مكان يلجأون إليه لتفقد دقة المعلومات هو  ن )68%( أنّه عندما يطرأ حدث خط�ي الليبي�ي

 . ي التلفزيون اللي�ب

الرسم 3: مستويات الثقة �ني قنوات التلفزيون*

عالم هذه؟ السؤال: كم تثق بوسائل االإ

ي سي بالعربية )2750(، الجزيرة )3028(،  ي �ب القاعدة: المستجيبون الذين أفادوا أنّهم يشاهدون التلفاز. �ب

ا الحرة )2944(، الوطنية )2902( ي ب ي يااالأحرار )2969(، ل يب ل

ي 
ن أن يضعوا عالمة لكل من القنوات عىل مقياس محدد. ينبع هذا االختالف �ن *طلب من كل المستجيب�ي

ه بإمكانهم إعطاء عالمة لقنوات غ�ي مألوفة لهم  ن أنّ جابة عىل االأرجح من عدم شعور المستجيب�ي معدالت االإ

ن لهم بشأنها.  أو ال رأي مع�ي

يبيا، 20١3. ي ل
يطانية �ن المصدر: استطالع وزارة الخارجية ال�ب

ي 
ي هذا الموضوع �ن

ي »الوطنية« نسبية. فعندما تم النظر �ن
غ�ي أّن هذه الثقة الموضوعة �ن

مجموعات النقاش، اختلفت وجهات النظر بشأن موثوقية محطة البث العمومية هذه. فمع 

ن ذكروا أّن للمحطة العمومية أجندة موالية للحكومة – »ح�ت محطة البث  أّن المشارك�ي

ا، طرابلس( – رأى البعض أّن ذلك أقل وضوًحا من  العمومية لديها أجندة« )رجل أك�ب سّن

ة )الرجال  ن أجندات المحطات الخاصة. كذلك، اعت�ب البعض أّن المحطة العمومية غ�ي متح�ي

ا، طرابلس( ورآها البعض االآخر كمصدر موثوق للمعلومات، »لديها مصداقية، )لكّن  االأك�ب سّن

ا، طرابلس(. برامجها ليست جيدة(« )امرأة أك�ب سنًّ

محطات بّث عموميةقنوات خاصةقنوات دولية

عدم الثقة ثقة

� �� العربية �¡ � �¡ 

 الجزيرة

ليبيا ا�	حرار

 ليبيا الحرة

ليبيا الوطنية

٪٤٢

٪٤٥

٪٦٢

٪٦٤

٪٧٣

٪٣٥
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ي ُقطع فيها بث برامج معينة 
ي مجموعات النقاش أمثلة عن المّرات ال�ت

وأعطى المشاركون �ن

ن رأيهم القائل  ها كانت تنتقد الحكومة، وشارك عدد من المشارك�ي نّ
عىل المحطة العمومية الأ

 . ي الحكم الحاىلي
ن �ن إّن المحطة العمومية ال تدعم سوى المسؤول�ي

»ثمة أشخاص ]من الحكومة الحالية[ وراءها وهم يوجهونها... إذا ركزت عىل صوت 
ي زمن النظام 

ا القنوات �ن الشعب، سيدمرونها... تشبه المحطة العمومية تماًم
السابق«.

)شاب، بنغازي(

ي ُوجهت إىل المحطة العمومية بطء تجاوبها مع االأخبار العاجلة، 
ة ال�ت ومن االنتقادات المبا�ث

ي ليبيا.
وهو انتقاد ُوجه أيًضا إىل سائر المحطات الوطنية �ن

ء، غ�ي أنها بطيئة  ي
»]المحطة العمومية[ ليست سيئة، وهي موثوقة بعض السث

ي بث االأخبار. فهي تغطي أموًرا سبق أن بات لدينا معلومات بشأنها«.
جًدا �ن

)شاب، طرابلس(

ي الواقع عدد من االأخبار الهامة 
ن ذلك عن افتقار المحطة إىل موارد جمع االأخبار إذ ينترسث �ن يب�ي

ه  ي تغطية االأخبار ما اعت�ب
ة �ن عىل وسائل التواصل االجتماعية أواًل، وقد شكلت �عة هذه االأخ�ي

ي بعض مجموعات النقاش أنه 
ح المشاركون �ن المشاركون موطن قوة خاص. ونتيجًة لذلك، �ث

ها بطيئة أك�ث من  نّ
ي ليبيا كمصدر معلومات أساسي الأ

ال يمكن االعتماد عىل محطات البث �ن

ها المشاركون محدثة  ي اعت�ب
عالم االجتماعية ال�ت نت ووسائل االإ ن�ت ا لالأخبار عىل االإ الالزم، خالًف

وتشكل السبب االأساسي لتفقدهم هذه المصادر.

ا. أنا أحصل عىل  ي توف�ي المعلومات حول تلك القضاي
عالم بطيء جًدا �ن »االإ

ي المدينة، ال يغطي 
ي من أماكن أخرى مثل »فيس بوك«. إذا حصل أمٌر ما �ن

معلوما�ت
.» ن التلفزيون الحدث سوى بعد يوم�ي

)شابة، طرابلس(

أنّه ال يزال عىل  ن يؤيدون فكرة البث للخدمة العامة عىل الرغم من إقرارهم ب يبدو أّن الليبي�ي

ة وأنّه لن يكون من السهل عليها  المحطة العمومية الحالية »الوطنية« أن تجتاز أشواط كب�ي

ي ليبيا تمّولها 
ًة �ن إنجاز ذلك. عندما ُسئل المشاركون سواء يجب أن تقوم محطًة وطني

ا  ن )78%( »نعم«. وأشارت النساء االأك�ب سنًّ الحكومة، كانت إجابة أك�ث من ثالثة أرباع المستجيب�ي

ورية  ي طرابلس بشكل �يح إىل أّن المحطة العمومية �ن
ي مجموعة النقاش �ن

ي شاركن �ن
اللوا�ت

ا الأجندة معينة. الأّن مسؤوليتها أك�ب بأن تخ�ب الحقيقة وال تس�ي وفًق

م بنرسث الحقيقة«. ن »عىل قناة البث العمومية أن تبقى وطنية وتل�ت
ا، طرابلس( )النساء االأك�ب سًن

ا مع  ًي وعندما ُسئل المشاركون بشكل خاص إىل أي حد تتوافق المحطة العمومية الليبية حال

ها منحازة للحكومة الحالية  أنّ ون عن نظرتهم ب مواصفات المحطة المثالية، أعرب الكث�ي

ي 
ي مجموعة النقاش �ن

وبأنها غ�ي حيادية وغ�ي شفافة. وشكك الشبان الليبيون الذين شاركوا �ن

ي الحالة السياسية الراهنة. 
ا �ن ي ما إذا كان تحقيق ذلك ممكًن

م�اتة �ن

»السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستسمح الحكومة للقنوات بأن تقول أموًرا 
ا الأجندة  تعارض الحكومة؟ ]يجب عىل[ الدولة أن تضمن أن القناة ال تس�ي وفًق

ة«. ن معينة وأنها غ�ي متح�ي
)شاب، م�اتة(
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ي هذا السبيل، إذ تضّم بعض 
حت أّن لديها القدرة عىل العمل �ن غ�ي أّن بعض المجموعات اق�ت

ي م�اتة أيًضا أّن 
ن جًدا« )شاب، م�اتة(. كما ذكر الشبان �ن ف�ي ن والمح�ت ن »البارع�ي الموظف�ي

، فهي تفي بدورها كخدمة عامة ع�ب تزويد تغطية  ي لقرب »الوطنية« من الحكومة جانب إيجا�ب

 . ي ي العام اللي�ب
ة لجلسات المؤتمر الوط�ن مبا�ث

ها  ، إالّ أن هؤالء أقروا أنّ ن ومع أّن القنوات الدولية تحظى بأقل قدر من الثقة من جانب الليبي�ي

ي مجموعات النقاش أّن القنوات 
ن �ن ح بعض المشارك�ي ا مفيًدا لالأخبار. واق�ت توفر مصدًرا ثانويً

الدولية توفر معلومات أك�ث »أهمية« وأّن »القنوات العربية االأخرى أفضل من القنوات 

ي توفرها )شابة، طرابلس(.
الليبية« من حيث المعلومات ال�ت

ا نقّلب القنوات العربية االأخرى مثل »الجزيرة« ونشاهد  »ح�ت خالل الثورة، كّن
نا القنوات الليبية كم أّن السلم واالأمن  كل االأخبار عن ليبيا فيما كانت تعرض ل

يعّم البالد«.
)شابة، طرابلس(

ي مجموعات 
ن �ن نت ووسائل التواصل االجتماعية مصادر ثانوية هامة للمشارك�ي ن�ت وشكل االإ

حوا أنّهم يستخدمون وسائل التواصل االجتماعية للتأكد من دقة المعلومات  النقاش، إذ �ث

ي يرونها عىل التلفاز.
ال�ت

ي ما إذا كان الخ�ب الذي 
ي قرارة أنفسنا �ن

ا، نفكر �ن انً »عندما نشاهد التلفزيون أحي
نت أواًل  ن�ت نت، أو نقرأ الخ�ب عىل االإ ن�ت ا، فنبحث عنه عىل االإ نشاهده صحيح تماًم

ى ما إذا كان صحيًحا[«. ثم ندير التلفزيون ]ل�ن
)امرأة شابة، طرابلس(

ي طرابلس 
ا �ن حت النساء االأك�ب سنًّ وهذه الطريقة ال تقت� عىل الجيل الشاب فحسب – إذ �ث

ي االأخبار، يمكننا أن 
ا أمًرا �ن ها، لذا، إذا شاهدن أيًضا: »لدينا »يو تيوب« و »فيس بوك« وغ�ي

ي هذه المجموعة أقّروا أنّهم ال يثقون 
ن �ن نعلم ما إذا كان صحيًحا أو خًطا«. إالّ أّن المشارك�ي

التلفزيون والراديو أك�ث ]من  ا أثق ب عالم االجتماعية كمصدر معلومات بمفردها: »أن بوسائل االإ

ن أّن 
ّ ا، طرابلس(. وهذه النتيجة مدعومة ببيانات كمية أيًضا حيث تب�ي نت[« )امرأة أك�ب سًن ن�ت االإ

ي 
ي يقرأونها عىل »فيس بوك« �ن

ا بالمعلومات السياسية ال�ت ًي ن يثقون فعل 6% فقط من الليبي�ي

ن أفادوا أنّهم ال يثقون بها.  ن أّن 4١% من المستجيب�ي ح�ي

ونتيجًة لغياب أي مصدر موثوق بالكامل، ذكر الليبيون الذين تكلمنا معهم حاجتهم إىل 

ي يحصلون 
»مقارنة« المعلومات باللجوء إىل مصادر عدة للتأكد من صحة المعلومات ال�ت

نت، ووسائل التواصل  ن�ت ي ال يثقون بها بمفردها )ال سيما االإ
عليها. ويتضمن ذلك المصادر ال�ت

ا ما يكون »القول الفاصل« للناس الذين يعرفونهم  ًب االجتماعي بشكل خاص(، حيث غال

ي الشارع.
اتهم الشخصية أو نظرتهم للحالة كما يرونها �ن ويثقون بهم أو لخ�ب

ي قدرتهم عىل »مقارنة« المعلومات، 
ي مجموعات النقاش ثقًة �ن

ون �ن وأبدى مشاركون كث�ي

وتأكيد أو رفص أو إثبات صحة قصص يحصلون عليها من وسائل إعالم مختلفة. فكما 

ا، طرابلس(. وفرّس مشاركون  حت إحدى النساء: »مصدٌر واحد ليس كاٍف« )امرأة أك�ب سًن �ث

وا ما إذا كانت القصة متطابقة قبل أن  ون أنّهم يتفقدون مصادر أخبار مختلفة ل�ي كث�ي

يثقوا بها.

ن المصادر، ال نثق  ا ما ب�ي ا ومتسًق »لدينا مصادر أخرى، لذا إن لم يكن الخ�ب متوافًق
به بالطبع«.

ا، طرابلس( )امرأة أك�ب سًن
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عالم الحوكمة والمساءلة ووسائل االإ

ن إىل تحقيقات صحفية دقيقة  يش�ي تحليل مناقشات مجموعات النقاش إىل تعّطش الليبي�ي

ي 
ي مساءلة الحكومة. وأعرب المشاركون عن رغبتهم �ن

عالم دوًرا �ن وموثوقة، وإىل تأدية االإ

ي ليبيا بإعالم ناجح وموضوعي وشفاف« )شاب، م�اتة(. كما أشاروا إىل أنّه عىل 
»التمتع �ن

عالم أن يستفيد من واقع: االإ

عالم«. ي يغطيها االإ
ن يخافون من االأمور ال�ت ن والقّيم�ي »إن المسؤول�ي

)شاب، م�اتة(

عالم يتحّسن ويسائل القادة االآن  ي طرابلس شعور بأن االإ
ا �ن ي مجموعة النساء االأك�ب سنًّ

وساد �ن

: ي
بشكل أفضل من الما�ن

ي موضوع 
ن لكل منهما رأي مختلف �ن ون شخَص�ي »يحصل أمٌر جيد االآن، فهم يُح�ن

عالم«. لذا تحصل  ي االإ
ما ويطلقون مناقشة بينهما... بات االآن يتوفر »حق بالرّد �ن

أمور جيدة«.
ا، طرابلس( )امرأة أك�ب سنًّ

، لم نعلم قط كم  ي
ي الما�ن

ها... �ن انيات وغ�ي ن »بات لدينا كل الوقائع االآن بشأن الم�ي
عالم االآن يكشف  ء... بات االإ ي

ا االآن، فأصبحنا نعلم كل سث يكلف برميل النفط، أّم
نا الحقيقة«. كل ما يتعلق بالحكومة... لقد كشفوا ل

ا، طرابلس( )امرأة أك�ب سنًّ

ه ما من مجموعة أخرى ذكرت هذه النقطة وشعر المشاركون بشكل عام بأن محطات  غ�ي أنّ

نتاج تقارير  البث الوطنية – العمومية والخاصة عىل حد سواء – ال تتمتع بالمهارات الالزمة الإ

ي 
حت مشاركة شابة �ن ي الوقت المناسب من شأنها أن تسائل القادة. و�ث

تحقيقية أو دقيقة �ن

عالم برأيها »ُدمر« وهو غ�ي قادر عىل تقديم تقارير  ي طرابلس أّن االإ
إحدى مجموعات النقاش �ن

عالم[ ال يذكرهم«. ذات جودة، وأعطت مثااًل بأن »الناس يموتون ويُخطفون و]االإ

ي الوقت الحا�ن فيما 
ا الكالم عن هذا النوع من المراسلة أك�ث من تنفيذه �ن من االأسهل طبًع

ي استطالع للمعهد 
تتنافس الفصائل المتعارضة للسيطرة عىل حكم الدولة الليبية. �ن

ن إّن لهم قدر ما من  ن الليبي�ي ي العام 20١3، قال 37% من المستجيب�ي
ي �ن

الديمقراطي الوط�ن

ن الذي أعزوا قدرة  ًة بـ7١% من المستجيب�ي عالم سيحّسن مستقبل ليبيا، مقارن أّن االإ الثقة ب

ي يراها الليبيون من حيث ما 
ن هذه للجيش و67% للقضاء.37 يعكس ذلك القيود ال�ت التحس�ي

ي تمر بها البالد.
ي الظروف ال�ت

عالم أن يحققه عىل أرض الواقع �ن يمكن لالإ

وقد أشار بعض مشاركي مجموعات النقاش إىل أّن الطريقة االأفضل للحصول عىل إعالم أك�ث 

ي ال يتفق عىل نظرة  عالم. غ�ي أّن الشعب اللي�ب ي ليبيا هي تنظيم االإ
موضوعية وموثوقية �ن

عالم مع الحكومة.  عالم من حيث عالقة قطاع االإ واحدة حول ما ينطوي عىل تنظيم االإ

عالم  وعندما سئل المستجيبون عن مستوى السيطرة الذي يجب أن تحكمه الحكومة عىل االإ

ن إنّه عىل الحكومة أن  ن الليبي�ي ا )32%( من المستجيب�ي ًب ي ليبيا، قال واحد من أصل ثالثة تقري
�ن

ن قالت نسبة أك�ب بقليل من ذلك )39%( إنّه عىل الحكومة أن  ي ح�ي
تُحكم »كامل سيطرتها«، �ن

عالم  عالم. وأشار واحد من أصل أربعة )26%( إىل أنّه عىل االإ تحكم »سيطرة محدودة« عىل االإ

أن يكون »حًرا بالكامل«.

ي . 37
 المعهد الديمقراطي الوط�ن

)20١3( ص. ١5.
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ي المجتمع
ا �ن ًي نحو إعالم يؤدي دوًرا إيجاب

ي المجتمع ع�ب 
ا �ن ًي عالم دوًرا إيجاب ي أن يؤدي االإ

بّينت مناقشات مجموعات النقاش عن الرغبة �ن

ن حول  ن عىل سبيل المثال ورفع وعي المواطن�ي إتاحة فرص متساوية للتعب�ي لكافة الليبي�ي

أّن  ن إىل المشاكل. وساد شعور عام ب ن عىل الحلول ولفت انتباه المسؤول�ي ك�ي قضايا هامة وال�ت

عالم يتجنب  عالمية الحالية واشتىك أحد االأشخاص أّن االإ هذه االأمور تغيب عن الساحة االإ

عالم يستمتع  حت مشاِركة أخرى أّن االإ ن �ث ي ح�ي
التكلم عن الحلول عند مناقشة المشاكل، �ن

ها بعد.  ي لم يتم حّل
برأيها بتسليط الضوء عىل المشاكل ال�ت

عالم  ء، وإذا اتصل الناس ليشتكوا عن المشاكل، يكتفي االإ ي
عالم بسث »ال يساهم االإ

ء عىل ما يرام««. ي
بقول »نأمل أن يصبح كل سث

ا، طرابلس( )رجل أك�ب سنًّ

ن أنّه ال يمكنهم  ن للمسؤول�ي
ّ عالم[ بإظهار االأمور السيئة ليب�ي »يستمتع ]االإ

حّل المشاكل«.
ا، طرابلس( )امرأة أك�ب سنًّ

ي 
جماع �ن ي البالد، اتفق المشاركون الليبيون باالإ

قليمية والعشائرية �ن مع استمرار االضطرابات االإ

ن وجهات النظر  عالم أن يكون فسحًة تجسد المساواة ب�ي مجموعات النقاش عىل أنّه عىل االإ

عالم أال يفضل وجهات نظر عىل أخرى أو أن يعكس  والفرص. كما اتفقوا عىل أنّه يجب عىل االإ

أواًل رأي الجهات الرسمية/االأطراف الحاكمة. إضافًة إىل ذلك، رأى المشاركون أنّه ال يجدر 

ًة أك�ب أو إنتاج محتوى يخدم  عالم إعطاء المجموعات العرقية أو الدينية االأقوى تغطي باالإ

اهتمامات المجموعات المتخصصة أو تجاهل االأقليات.

ي الوقت عينه، رأى البعض أنّه من الصعب تقريب حقوق االأقليات وذوي هويات 
ولكن �ن

عالم تفضيل  أنّه عىل االإ ن ب إقليمية معينة، الذين لطالما همشهم النظام السابق، قلق�ي

عالم من حيث الهوية  المساواة والوحدة الوطنية. وُسئلت مجموعات النقاش عن دور االإ

عالم أن يكون  قليمية ولم يتمكن المشاركون من االتفاق عىل ما إذا كان عىل االإ الوطنية واالإ

ا بمثل هذه المسائل أو ال. وبالمثل، ُسئلت المجموعات سواء ينبغي إيالء اهتمام خاص  ًي معن

. ن ا أيًضا انقسمت آراء المشارك�ي لالأقليات، وهن

ي من 
ن عىل الحلول وطرح االأسئلة ال�ت ك�ي عالم ال�ت وقالت معظم مجموعات النقاش إنّه عىل االإ

جابة عليها. ولم تناقش سوى مجموعة واحدة فكرة أنّه قد يكون من الصعب  الصعب االإ

: »ما الهدف من طرح  ن ي الوقت عينه. وعندما سأل أحد المشارك�ي
ن �ن تحقيق هَذين الهدَف�ي

االأسئلة الصعبة إًذا؟«، أجاب المشاركون االآخرون: »لىكي يبحث الناس عن الحل«. )النساء االأك�ب 

ا، طرابلس(. سنًّ

يجابية: لعبتا شّد حبال الحقيقة واالإ

ي الحصول عىل تغطية 
، تتمثل االأوىل برغبته �ن ي ز لعبتا شد حبال أمام الجمهور اللي�ب ت�ب

ا غ�ي مسبب للشقاق. ًي عالم دوًرا إيجاب ي أن يؤدي االإ
ثانية برغبته �ن موثوقة وموضوعية وال

عالم يواجه تحديات جسيمة ١. يتفهم الناس أّن االإ
ن  ي إعالم دقيق وموضوعي. غ�ي أنّهم يدركون بشكل واضح أّن الصحفي�ي

يرغب الليبيون �ن

ي حال امتثلوا لهذه 
ا �ن ًي ًة وخطًرا فعل ي يعملون فيها يواجهون ضغوًطا كب�ي

والقنوات ال�ت
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عالم المثاىلي الذي يتصوره قد ال يكون أمًرا  . وذلك يش�ي إىل أّن الشعب يُدرك أّن االإ المعاي�ي

ي هذه المرحلة.
ا �ن واقعًي

، حيث أعرب  ن وقد ناقشت أربع من مجموعات النقاش الستة موضوع سالمة الصحفي�ي

ن جعلت هؤالء غ�ي  ي تواجه الصحفي�ي
أّن التهديدات المتواصلة ال�ت المشاركون عن قلقهم ب

ي يرغب فيها الجمهور.
قادرين عىل توف�ي المراسلة الموثوقة ال�ت

، سيوقف أحٌد برنامجك... أو سيتعرض الشخص ]الصحفي[  ن »إذا تكلمت بدون تح�ي
الذي يحاول أن يكون صادًقا و�يًحا هو أو عائلته للتهديد... وإذا نشأت قناة 

ن عليها«. ها أو تهديد القائم�ي جديدة ]موثوقة وصادقة[، سيحاولون تفج�ي
)شابة، طرابلس(

نامج الحقيقة... ستجده  ا، قائاًل: »إذا أظهر مقدم ال�ب ًه ي بنغازي مثاًل مشاب
وأعطى شاٌب �ن

... إذا قلت كلمة الحق، تُقتل«. وعندما ُسئل المشاركون أّي قنوات  ا... ما من حرية تعب�ي ًت مي

ه ما من قناة كذلك،  ن أنّ ي ليبيا هي االأقرب إىل المحطة المثالية، قال أغلب المشارك�ي
حالية �ن

ن أّن:  شارح�ي

قتل فريق عملها«. فّجر ويُ ي حال ُوجدت مثل هذه القناة، سُت
»�ن

)شاب، بنغازي(

2. يخسث الناس وقع تغطية بعض المواضيع
ي تغطية �يحة وصادقة من جهة 

ن �ن ن رغبة الليبي�ي تتمثل لعبة شد الحبال الثانية بال�اع ب�ي

تبة عىل البالد الناجمة عن تغطية بعض المواضيع من جهة  والخوف من االآثار السلبية الم�ت

تبة عىل تغطية بعض المواضيع. فقد حذر  أخرى. يتخوف الليبيون من العواقب الم�ت

ي كافة مجموعات النقاش من أّن المراسلة الصادقة جًدا بشأن مواضيع مسببة 
المشاركون �ن

ن الناس. وقد ُسئلت  ا وتشجع االنقسامات والحقد ب�ي لالنقسام بشكل بارز قد تسبب �اًع

ا، ح�ت وإن تسبب ذلك بإغضاب بعض  عالم أن يكون صادًق المجموعات سواء كان عىل االإ

ي القصة، ح�ت وإن تسبب ذلك ب�اع. وقد انقسم  عالم نرسث جان�ب الناس، وسواء كان عىل االإ

سالمي، يجدر بك أال تتسبب  ي الدين االإ
المشاركون بشأن هذا االأمر، فقال بعضهم إنّه »�ن

عالم »تجاوز هذه المسائل  ن قال آخرون إنّه عىل االإ ي ح�ي
ا، طرابلس( �ن ب�اع«. )رجل أك�ب سًن

ا، طرابلس(. وتجاهلها«. )امرأة أك�ب سًن

ي حذرة جًدا 
ًة لكافة القنوات الليبية... عليك أن تكو�ن »أريد أن أوجه رسال

ينها، الأّن معلومة واحدة قد تقولينها كفيلة بالتسبب  بشأن كل كلمة تنرسث
بالشقاق والحرب«.

)شاب، م�اتة(

وسأل أحد االستطالعات الوطنية سواء يري المستجيبون أن هناك مواضيع يجب عدم 

ي يجب عدم 
ي ليبيا. فأشار من وافق عىل ذلك أّن المواضيع ال�ت

عالم �ن ي االإ
السماح بمناقشتها �ن

ي تتسبب باالنقسام وال�اع 
ا االأمنية والداخلية والمواضيع ال�ت مناقشتها تشمل القضاي

ي قائمة 
. غ�ي أّن هذه المسائل اندرجت أيًضا �ن ي

والمسائل المتعلقة بالرئيس المخلوع، القذا�ن

ن عندما سئلوا عن هذا االأمر )فقد ذكر %54  ي حظيت باالأهمية االأك�ب لدى الليبي�ي
المواضيع ال�ت

ي البالد 
ا أن مسألة انتشار السالح �ن ًم ن أّن االأمن هو المسألة الوطنية االأهم، عل من المستجيب�ي

ي مناقشات 
ي أهم شاغل لديهم، حيث ذكرها ١4% منهم(.38 وأشار المشاركون �ن

شكلت ثا�ن

ناقش مثل  ُت ي ليبيا ما زالت هشة أك�ث من الالزم ل
مجموعات النقاش أّن الحالة السياسية �ن

ا. ًن ة للجدل عل هذه المواضيع المث�ي
ي . 38

ا أكشن �ن ي سي ميدي ي �ب  استطالع �ب
بيا، 20١3. ي ل
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ا  ن ن عن�ي بشكٍل ال يسمح ل »ال نزال نرى الكث�ي من الحقد وهدر الدماء والتمي�ي
عالم[ يتكلم عنها وعن التعويضات، يمكن أن  بمناقشة هذه المسائل؛ إذا بدأ ]االإ

تسوء االأوضاع أك�ث بعد«.
)شابة، طرابلس(

عالم للشعب عىل الكراهية  تكلم المشاركون أيًضا عن تحريض وسائل االإ
ن كان يجدر بها برأيهم أن تسعى إىل »تهدئة االأوضاع  ي ح�ي

وتضخيم ال�اع، �ن
وعرض المسائل بنظرة واقعية«.

)شابة، طرابلس(

ي بحيث »يتحدث عن 
عالم يؤدي دوًرا متناقًضا بشكل عل�ن وأشارت بعض المجموعات إىل أّن االإ

ا، طرابلس(. واحتج المشاركون أنّه  المصالحة وثم يحرض عىل مزيٍد من العنف« )امرأة أك�ب سًن

ي الوقت عينه عن 
ن أعربوا �ن ي ح�ي

ة للجدل، �ن يجب عدم عرض مشاهد عنيفة ومواضيع مث�ي

ي الحصول عىل المزيد من المعلومات حول أسباب عدم االستقرار السياسي أو 
رغبة �ن

انعدام االأمن.

ليبيا بشكل  عالم ل ن أيًضا عن قلقهم بشأن تصوير االإ ضافة إىل ذلك، أعرب بعض المشارك�ي باالإ

عالم برأيهم »إظهار النتائج  ي جًدا عند تغطية شؤون البالد السياسية الجدلية. فعىل االإ سل�ب

يجابية... للثورة« )شاب، م�اتة(. االإ
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 الفصل الثالث
دراسة حالة تونس

لمحة عامة

ي حزيران/
ي تونس، أظهر البحث الذي قمنا به �ن

ا عىل اندالع الثورة �ن ًب بعد أربع سنوات تقري

عالم تقدم بأشواط، وإن كان ذلك ال يكفي جمهور  يونيو 20١3 ومارس/آذار 20١4 أنه يبدو أّن االإ

ي السياسة. ويبدو أّن الشعب مستسلم لفكرة عدم 
عالم والمحنك �ن البالد الملّم بوسائل االإ

عالم سوى بقدر محدود. يستهلك التونسيون باقًة واسعًة من وسائل  التمكن من الثقة باالإ

ي تذيعها المحطة العمومية، غ�ي أنّهم يثقون أك�ث بما 
عالم، وبخاصة االأخبار الوطنية ال�ت االإ

يسمعونه من العائلة واالأصدقاء. ويقارن التونسيون المعلومات لجمع أجزاء القصة، حيث 

نت الذي يُعت�ب بشكل من االأشكال وسيلًة مشابهة للعائلة  ن�ت يعتمد قسٌم كب�ي منهم عىل االإ

ا لوجه. واالأصدقاء الذين يتكلمون إليهم وجًه

ي الواقع 
ي التخىلي عن المحطة العمومية بعد، فهم �ن

ن �ن ومع ذلك، يبدو التونسيون غ�ي راغب�ي

يكنون شعوًرا بالوالء لها. فهي كفرد من العائلة ح�ت وإن لم تكن الفرد االأك�ث شعبية فيها، 

التاىلي يشاهدها بانتظام. وجمهورها ب

ي تونس
ي سي ميديا أكشن �ن ي �ب الصندوق الثالث: عمل �ب

ي تونس منذ العام 20١١. 
ي سي ميديا أكشن �ن ي �ب تعمل �ب

ي عملها الحاىلي إىل تطوير قدرة البث للخدمة 
وتسعى �ن

العامة لـ»وطنية«، المحطة العمومية، وذلك لتغطية 

اك الجماه�ي ع�ب منصات تفاعلية ووسائل  االأخبار وإ�ث

عالم االجتماعية، لىكي تصبح المحطة أك�ث قدرة عىل  االإ

ها العامة. تلبية احتياجات جماه�ي

ي سي ميديا أكشن عىل مّر السنوات الثالثة  ي �ب عملت �ب

ويدها بالدعم  ن الماضية بشكل مكثف مع »وطنية« ل�ت

العمىلي وتدريب موظفيها لتعزيز قدراتهم عىل كافة 

المستويات. وقد تضمن ذلك العمل عىل مسائل إدارية 

ية، كما وعىل مهارات  وأخرى متعلقة بالموارد البرسث

امج  امج. وتتضمن ال�ب نتاج ال�ب تحريرية وتقنية أساسية الإ

ي سي ميديا أكشن برامج نقاشية  ي �ب ي سبق أن دعمتها �ب
ال�ت

. ن ا تهّم الليبي�ي تتناول الشؤون الراهنة وتغطي قضاي

ي سي ميديا أكشن نصائح لقطاع  ي �ب كذلك، أعطت �ب

تنظيم االتصال السمعي والب�ي، وآخرها كان للهيئة 

 )HAICA( العليا المستقلة لالتصال السمعي والب�ي

كما ولسلفها INRIC لدعم بيئة تنظيم لالتصال سمعي 

ا للبث للخدمة العامة.  ًن وب�ي أك�ث فعالية وتمكي

عالم  )إّن INRIC هي مخت� للهيئة الوطنية الإصالح االإ

ي العام 20١2. تم إنشاء هيئة 
ي تم حلها �ن

واالتصال ال�ت

تنظيمية جديدة اسمها الهيئة العليا المستقلة لالتصال 

ي العام 20١3(.
الـ HAICA �ن السمعي والب�ي وتُعرف ب



عالم؟ كيف يستهلك التونسيون االإ

ة االأخبار من  ن وقد باتت مشاهدة نرسث يشكل التلفزيون مصدر المعلومات االأهم للتونسي�ي

ا بعد  عالم االجتماعية، يزداد يوًم نت، وبخاصة وسائل االإ ن�ت االأعراف الوطنية. غ�ي أّن تأث�ي االإ

عالمية بشكل  ا ما يمكنها النفاذ إىل مجموعة أوسع من المواد االإ ًب ي غال
ي الجماه�ي ال�ت

يوم �ن

ي غاية االأهمية 
نت. كما تشكل العائلة واالأصدقاء أيًضا مصدَري معلومات �ن ن�ت أ�ع عىل االإ

ا السياسية والشؤون  ي القضاي
ان مصدَري المعلومات االأك�ث موثوقية �ن ن وهما يُعت�ب للتونسي�ي

الراهنة، يتبعهما التلفزيون كثالث أك�ث مصدر موثوقية.

. فقد  ن ا ومصدر المعلومات االأساسي للتونسي�ي عالم االأك�ث استهالًك يشّكل التلفزيون وسيلة االإ

ا )99%( يملكون جهاز تلفزيون واحد وجهاز استقبال واحد  ًب ن تقري ن أّن كل التونسي�ي
ّ تب�ي

ي منازلهم وأفاد 88% أنّهم يشاهدون التلفزيون »مرة واحدة 
للقنوات الفضائية عىل االأقل �ن

، فالتلفزيون هو إىل حد كب�ي المصدر الذي يعتمدون عليه االأك�ث  التاىلي ي اليوم«. وب
عىل االأقل �ن

ن أنّه  للحصول عىل معلومات عن الشؤون السياسية والراهنة، إذ ذكر 83% من التونسي�ي

هم بالنسبة إليهم.
أ

المصدر اال

ي سي  ي �ب د انفتاحا جديدا، ومعه تحديات جديدة أيضا. الصورة: »�ب ي تونس وّل
عالم ما بعد الثورة �ن االإ

ا أكشن« ميدي
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أما القناة التلفزيونية المفضلة لديهم، فهي »التونسية«، وهي محطة تونسية خاصة تبث 

ات  ها ال تعرض نرسث امج تتناول الشؤون الراهنة وتتضمن برامج ترفيهية، غ�ي أنّ باقًة من ال�ب

ي تونس وهو برنامج حواري 
ي االأك�ث شعبية �ن

نامج التلفزيو�ن إخبارية منتظمة. وهي تعرض ال�ب

اجتماعي بعنوان »عندي ما نقّلك«. 

ن بأنه  ية الساحقة تشاهد المحطات العمومية: فقد أفاد 9١% من التونسي�ي وما زالت االأك�ث

. لكن يهيمن برنامج واحد بشكل خاص عىل الموجات  ي
ي االأسبوع الما�ن

شاهد إحدى قنواتها �ن

ي باتت جزًءا من 
ة االأخبار المسائية عىل »وطنية« ال�ت الهوائية التونسية، وهو نرسث

االأعراف الوطنية. 

( االأخبار عىل القنوات  ن يشاهد 76% من جماه�ي المحطات العمومية )72% من التونسي�ي

العمومية. وقد أشارت مناقشات مجموعة النقاش إىل أّن القنوات العمومية تُعت�ب أك�ث 

»مالءمة للعائلة« من بعض القنوات االأحدث واالأك�ث شعبية، وأّن »العائلة كلها تجتمع 

ي مناقشات مجموعات النقاش 
ن �ن وتشاهدها« )امرأة، الق�ين(. وقد فرّس معظم التونسي�ي

ي كث�ي من االأحيان، وبخاصة أخبار الساعة الثامنة عىل 
أنّهم يشاهدون االأخبار عىل التلفزيون �ن

المحطة العمومية.

ء،  ي
، أشاهد كل سث ي

»االأمر يختلف باختالف السياق. عندما أكون هنا مع أصدقا�أ
 ، ي

ولكن، عندما أعود إىل باجة، ال أشاهد ]سوى قنوات البث العمومية[ مع عائل�ت
ي أنزع القنوات الفضائية«.

ح�ت أنّ�ن
، تونس العاصمة( ن )أحد المشارك�ي

ء الوحيد الذي يشاهده الجميع... يمكنك مشاهدتها  ي
»نعم، االأخبار هي السث

ي المقاهي«.
�ن

، تونس العاصمة( ن )أحد المشارك�ي

. ال يبدو ىلي االأمر صحيًحا«. ي
ا ينقص�ن ًئ »إذا لم أشاهد االأخبار، أشعر بأن شي

)رجل، تونس العاصمة(

ة االأخبار عىل  قليمية، فمن المحتمل جًدا أن يشاهدوا نرسث أما الذين يهتمون أك�ث لالأخبار االإ

ا أخبار »وطنية 2«،  ًم ا أنتظر دائ قليمية. )»أن ي تغطي المزيد من االأخبار االإ
ثانية ال�ت القناة ال

ه التونسيون  ، يشّب ن ي كال الحالت�ي
ها تتكلم عن أمور إقليمية« )امرأة، الق�ين((. ولكن، �ن نّ

الأ

ها »جزء من ثقافتنا« )رجل، الق�ين(. أنّ ن ب ن الحكوميت�ي مشاهدة االأخبار عىل القنات�ي

التلفزيون، حيث  ًة ب ه أقل انتشاًرا مقارن ي تونس، مع أنّ
ا �ن ًي أيًضا، إّن النفاذ إىل الراديو مرتفع نسب

تملك نسبة 77% من االأ� جهاز راديو واحد عىل االأقل. ويقول أك�ث من نصف )56%( مستمعي 

ن أّن مجموع 84% من 
ّ ن تب�ي ي ح�ي

ي اليوم، �ن
الراديو إنّهم يستمعون إليه مرة واحدة عىل االأقل �ن

ي االأسبوع عىل االأقل.
ن إىل الراديو يستمعون إليه مرًة واحدة �ن المستمع�ي

ون الراديو مصدر المعلومات االأساسي لهم. ولم  ن فقط )34%( يعت�ب غ�ي أّن ثلث التونسي�ي

ي غرب 
ي الق�ين، وهي منطقة ريفية �ن

تذكر سوى مجموعة نقاش واحدة – شملت نساًء �ن

البالد – الراديو عىل أنه مصدر المعلومات الرئيس. ومع ذلك، االأهم من ذلك هو أّن 

قليمية مصدر معلومات أفضل لالأخبار المحلية من  وا محطات الراديو االإ ن اعت�ب التونسي�ي

ة.  ه يركز عىل المدن الكب�ي التلفزيون الذي يرى الساكنون خارج العاصمة أنّ
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ًا. إىل إذاعة الق�ين. لم يكن لدينا محطة  ي الق�ين، نستمع إىل الراديو كث�ي
»هنا �ن

وننا ما يجري فعاًل«. من قبل... ثم أنشأوها. القائمون عليها هم من هنا ويُخ�ب
)امرأة، الق�ين(

نت »اليوم أو البارحة«، وذكر  ن�ت ا أنّهم استخدموا االإ ًب ن تقري وقد أفاد ثلث )30%( التونسي�ي

ي عرسث المن�مة. ينفذ معظم هؤالء 
ي االأشهر االث�ن

نت �ن مجموع 42% أنّهم استخدموا االن�ت

نت )%80(  ي اليوم. ويزور أغلب مستخدمي االن�ت
نت مرًة واحدة عىل االأقل �ن ن�ت )60%( إىل االإ

عالم االجتماعية. وهنا يطغى موقع »فيس بوك«، بحيث يزوره 8١% من مستخدمي  وسائل االإ

ي اليوم وذلك يساوي واحد من أصل ثالثة 
عالم االجتماعية مرًة واحدة عىل االأقل �ن وسائل االإ

ي مارس/آذار 
عالم االجتماعية العربية �ن . قّدر تقرير وسائل االإ )27%( من إجماىلي الشعب التونسي

ي البلدان 
ي تونس بـ34%، وهي خامس أعىل نسبة �ن

20١3 نسبة مستخدمي »فيس بوك« �ن

، حيث يزور  ن ي أوساط التونسي�ي
« يلقى قدًرا أقل بكث�ي من الشعبية �ن العربية.39 غ�ي أّن »توي�ت

ة هذا بشكل يومي.  عالم االجتماعية موقع المدونات الصغ�ي ١0% من مستخدمي وسائل االإ

ة  ن هذه االأخ�ي عالم االجتماعية التونسي�ي يستخدم أك�ث من نصف )53%( مستخدمي وسائل االإ

ن كما  ن أّن الشباب التونسي�ي
ّ ها من المعلومات واالآراء الهامة. وتب�ي لالطالع عىل االأخبار وغ�ي

عالم االجتماعية  ية هم االأك�ث مياًل الستخدام وسائل االإ ان المناطق الح�ن والرجال وسّك

كمصدٍر للمعلومات.

عالم  عالم االجتماعية هي الرسعة. فمن ذكر وسائل االإ ي تُعزى لوسائل االإ
ومن أبرز السمات ال�ت

عالم االجتماعية  ة ع�ب وسائل االإ االجتماعية كمصدر للمعلومات قال إنّه علم بأحداث كث�ي

. قبل أن تصل إىل شاشات التلفزيون بكث�ي

ا عن  ًئ ، لم نسمع شي ي
ي أوائل يناير/كانون الثا�ن

ي أحداث مثاًل، �ن
ي آخر مرة وقعت �ن

»�ن
عالم االجتماعية كانت  ي االأخبار ح�ت وقت الحق، غ�ي أن صفحات وسائل االإ

االأمر �ن
تنرسث هذه المعلومات. لذا، »فيس بوك« أ�ع«.

)رجل، الق�ين(

ة مسائية محددة، يمكن للناس النفاذ  عالم االجتماعية ليست محصورة بف�ت وبما أّن وسائل االإ

ة االأخبار التالية.  ي أي وقٍت كان بداًل من االضطرار إىل انتظار نرسث
إىل المعلومات عىل الفور �ن

ي مناقشات مجموعات النقاش ألمحوا إىل أّن 
ن �ن ولكن، من الملفت أّن الكث�ي من المشارك�ي

عالم االجتماعية توفر تغطية أك�ث تفصياًل وتقدم معلومات أك�ث من التلفزيون  وسائل االإ

)»عىل التلفزيون، يعطونك فكرًة عامة، ولكن، عىل »فيس بوك« تجد الخ�ب بالتفصيل« )أحد 

عالم االجتماعية مواضيع وأحداث ال  ا ما تغطي وسائل االإ ًب ، تونس العاصمة(( وغال ن المشارك�ي

تظهر عىل التلفزيون. أشار المشاركون أيًضا إىل أّن »فيس بوك« ال يخضع للرقابة، لذا 

. ففيه حرية أك�ب

ي الق�ين سيتم عرضه كخ�ب عاجل عىل 
ه إذا حصل أمر صغ�ي �ن »هل تعتقد أنّ

؟ ال أعتقد ذلك. ستجد هذه المعلومات عىل »فيس بوك««. ي
التلفزيون الوط�ن

)رجل، الق�ين(

دارة الحكومية )20١3(.. 39 ي لالإ  كلية د�ب
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ء منها كما يحصل عىل  ي
»يمكنك أن تجد المعلومات كاملة من دون أن يُحذف سث

التلفزيون«.
، تونس العاصمة( ن )أحد المشارك�ي

ا السياسية والشؤون الراهنة، فهو االأصدقاء  ي أك�ث مصدر معلومات شعبية حول القضاي
أما ثا�ن

ن هذا المصدر(، تليه العائلة )43%(. يعتمد الرجال عىل االأصدقاء  )إذ ذكر 50% من التونسي�ي

للحصول عىل المعلومات أك�ث من النساء )54% من الرجال مقابل 46% من النساء يقولون 

ي المقابل، تعتمد النساء عىل عائالتهّن 
إنّهم يحصلون عىل المعلومات من أصدقائهم(. �ن

ا – 49% – يحصلن عىل  ًب للحصول عىل المعلومات أك�ث من الرجال )فنصف النساء تقري

ًة بـ 38% من الرجال(. المعلومات من عائالتهّن مقارن

هم من  ي مناقشات مجموعات النقاش عىل أهمية االأصدقاء والعائلة وغ�ي
وتم التشديد �ن

ي 
اٍر فيما هم �ن الناس كمصادر للمعلومات، حيث أعطى المشاركون أمثلة عن السماع عن أخب

و أو سيارة أجرة أو الجامع أو صالون التجميل أو الحمام العام أو من زمالئهم  مقهى أو الم�ت

ي تونس، ما زلنا نعتمد عىل 
ن ذلك بالقول: »�ن ان. وقد لّخص أحد المشارك�ي ي العمل والج�ي

�ن

ي الشارع« )رجل، الق�ين(.
ي نسمعها �ن

الشائعات واالأمور ال�ت

ٌ ما  ن نسمة. حالما يحصل خ�ب ة مالي�ي »نحن عائلة واحدة، الحمد هلل. عائلة من عرسث
يسمع الجميع عنه. لطالما كان االأمر كذلك. لقد سمعت مراٍت عديدة معلوماٍت 

بهذه الطريقة«.
)رجل، الق�ين(

عالم الثقة واالإ

ي تونس إذ يعت�ب التونسيون أّن لكل القنوات 
ما من مصدر إعالم موثوق به عىل نطاق واسع �ن

ا بنظرتهم إىل مصادر تمويل هذه  ًق ي التلفزيونية أجندات سياسية وذلك يرتبط ارتباًطا وث

ي مدى قدرة القناة 
القنوات. تربط الجماه�ي مصادر التمويل بميل القناة السياسي وذلك يؤثر �ن

هم من الشخصيات البارزة. ي مساءلة القادة وغ�ي
عىل تأدية دورها �ن

عالم تحّسنت منذ الثورة، إالّ أنّهم ما زالوا  ن يرون أّن بعض جوانب االإ ومع أّن التونسي�ي

عالم. وقد ذكرت  ي يحصلون عليها من وسائل االإ
يشككون بمدى موثوقية المعلومات ال�ت

ي تصيب 
عالم ذات المصداقية كإحدى أبرز المشاكل ال�ت بعض المجموعات غياب وسائل االإ

. ي الوقت الحاىلي
البالد �ن

ك االأمر الصحيح. كل قناة لديها  نّها ال تخ�ب
»ما من وسائل إعالم ذات مصداقية... الأ

ت المشكلة بنفسك«. رأي مختلف، لذا ال يمكنك أن تقرر ]ماذا تصدق[ إالّ إذا اخت�ب
، تونس العاصمة(  ن )أحد المشارك�ي
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ًة بما كان عليه قبل  عالم تحّسن مقارن ي مجموعات النقاش إىل أّن االإ
وأشار مشاركون آخرون �ن

ي تونس العاصمة لّخص القيود 
ن �ن الثورة من حيث التغطية الصادقة، إالّ أّن أحد المشارك�ي

: طار بما يىلي ي هذا االإ
المفروضة �ن

عالم يتكلم عن  ّ بعد الثورة وبدأ االإ ء تغ�ي ي
ي الأّن كل سث عالم دوًرا ما برأ�ي »يؤدي االإ

نامج يميل إىل ]وجهة نظر معينة[  ء ح�ت وإّن لم يعلم حدوده أو كان ال�ب ي
كل سث

ء. عىل الرغم من ذلك، هذا أفضل وهم يتحدثون عن أمور مختلفة  ي
بعض السث

رهاب«. ي السابق، مثل االإ
لم يتكلموا عنها �ن

، تونس العاصمة( ن )أحد المشارك�ي

عالم كمصدر  ن أك�ث مما يثقون باالإ يثق التونسيون بأصدقائهم وعائلتهم وسائر المواطن�ي

ن تعتمد عىل التلفزيون أك�ث من أي مصدر  ة من التونسي�ي للمعلومات. ومع أّن غالبية كب�ي

معلومات آخر لمتابعة االأخبار، إالّ أنّه ليس المصدر االأك�ث موثوقية، بل إّن االأصدقاء والعائلة 

هم مصدر المعلومات الذي يثق فيه التونسيون االأك�ث )يثق به 77% من السكان( بالمقارنة مع 

ية )راجع الرسم 4(. عالم الجماه�ي أي وسيلة من وسائل االإ

ن  ي الشارع أو من مواطن�ي
ي يسمعونها �ن

ن إىل الثقة بالمعلومات ال�ت وانعكس ميل التونسي�ي

عالم االجتماعية، إذ بينت هذه  ي مناقشات مجموعات النقاش حول وسائل االإ
آخرين �ن

عالم  ونية ومن بينها وسائل االإ لك�ت ا من الثقة بالمصادر االإ ًي المناقشات عن مستوى مرتفع نسب

االجتماعية، حيث اعت�ب البعض أن »فيس بوك« هو المصدر االأك�ث موثوقية. ففكرة أّن 

ي االأخبار من 
« )رجل، تونس العاصمة( يعطي الموقع مصداقية. »تأ�ت ون الخ�ب ن ينرسث »المواطن�ي

ونك الحقيقة« )رجل، الق�ين(. أشخاص يعيشون حيث تحصل هذه االأمور. لذا يخ�ب

ي التقطها شهود عيان من مصداقية هذه المواقع وتجعلها 
وتزيد مقاطع الفيديو والصور ال�ت

ي نظر بعض الناس. غ�ي أّن معظم 
أك�ث قابلية للتصديق من مصادر أخرى ومنها التلفزيون �ن

ي منها 
ي تعا�ن

عالم االجتماعية أقّرت بالقيود ال�ت ي أعربت عن ثقتها بوسائل االإ
المجموعات ال�ت

فوا أّن صفحات  ي توف�ي معلومات دقيقة طوال الوقت. فقد اع�ت
مواقع مثل »فيس بوك« �ن

نت أن  ن�ت ي نقرأها عىل االإ
ه يمكن للمعلومات ال�ت ا الأجندة معينة وأنّ »فيس بوك« قد تس�ي وفًق

ي بعض االأحيان. غ�ي أّن بعض المجموعات أشارت إىل أنّه من 
تكون مضللة أو غ�ي صحيحة �ن

ا للصحفة، فبعض هذه  الممكن التعرف إىل هذه الحاالت، كما ذكروا أّن ذلك يختلف وفًق

ن أن صفحات أخرى تتبع أجندة واضحة. ي ح�ي
الصفحات تُعرف لمصداقيتها �ن

»يمكنك أن تعرف سواء كان الفيديو صحيًحا أو ال... من تعليقات الناس... 
ٍء، االأمر  ي

ويمكنك أن توقف الفيديو وتعيد مشاهدة المشهد عينه لتتحقق من سث
الذي ال ينطبق عىل التلفزيون«.

، تونس العاصمة( ن )أحد المشارك�ي

322015 مارس/آذار   //  6 العدد   // ي 
بح�ث تقرير 



الرسم 4: مستويات الثقة �ني مصادر المعلومات 

ا السياسية  السؤال: كم تثق بهذه المصادر للحصول عىل معلومات حول القضاي
والشؤون الراهنة؟

ا؛ ) 996(.المصدر:  القاعدة: المستجيبون الذين أفادوا بالسعي للحصول عىل معلومات حول هذه القضاي

ي تونس، 20١3.
ا أكشن �ن ي سي ميدي ي �ب استطالع �ب

قد يكون المجموع أك�ث أو أقل من ١00% وذلك بسبب تدوير االأعداد.

ا السياسية  التلفزيون كمصدر معلومات حول القضاي ن ب ال يثق سوى 5١% من التونسي�ي

ًا«. وقد أعربت مجموعات النقاش  ن هؤالء، 6% فقط يثقون به »كث�ي والشؤون الراهنة، ومن ب�ي

ا ما يفتقر إىل معلومات  ًب ا الصورة الكاملة وغال اتً ت عن شعور عام بأن التلفزيون ال يظهر ب

ه البعض  عالم االأخرى، اعت�ب وتفاصيل هامة. غ�ي أنّه عندما قارن الناس التلفزيون بوسائل االإ

االأك�ث موثوقية. 

ء«. ي
ا. فهو ال يظهر كل سث انً »يضيف التلفزيون أو يحذف أموًرا أحي

، تونس العاصمة(  ن )أحد المشارك�ي

ء آخر. الأن عليه رقابة والجميع يتابعه.  ي
، أك�ث من أي سث التلفزيون االأك�ث ا أثق ب »أن

الجميع يشاهد التلفزيون. إنّه منارة البالد«.
)رجل، تونس العاصمة(

. فقد  نظر إىل قنوات التلفزيون بشكل عام عىل أّن لدى كل واحدة أجندة أو انتماء سياسي ويُ

ا تحت وطأة بن عىلي عىل التلفزيون واالآن  ن وجهة النظر هذه قائاًل: » كّن لّخص أحد المشارك�ي

، تونس العاصمة(. ينتقص هذا االأمر  ن أمسينا تحت وطأة االأحزاب السياسية« )أحد المشارك�ي

ي مجموعات النقاش؛ فما من 
ن �ن ا للمشارك�ي من مصداقية هذه القنوات كمصدر معلومات وفًق

ن )راجع الرسم 5(. لذا  ي الواقع تحظى بثقة أغلبية عظمى من التونسي�ي
قناة واحدة معينة �ن

ي يتم بثها، 
أّن لكل قناة أجندة يدفع الناس إىل التشكيك بكل المعلومات ال�ت ن ب فإّن اليق�ي

ي يقّدمون فيها المعلومات الصحيحة« )رجل، ب�أ عىلي بن خليفة(.
»وح�ت الطريقة ال�ت

 الرؤساء
الحكوميون

 الزعماء
الدينيون

 الزعماء
 المحليون أو
شيوخ القرية

 مواقع
 التواصل

ا�جتماعي

 الصحف/
المج®ت

 المواقع ا̄�ع®مية/
 ا�	خبار ع°

نت ا̄�ن²³

الراديو التلفزيون  ا�	صدقاء
والعائلة

ًا ًا� أعلمقليً®كث�³ بتاتًاليس كث�³

 ٪١٠٠

 ٪٩٠

 ٪٨٠

 ٪٧٠

 ٪٦٠

 ٪٥٠

 ٪٤٠
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 ٪٠
 ٪٥

 ٪١٣

 ٪٤

 ٪٣٦

 ٪٤١

 ٪١٣

 ٪٣٣

 ٪٣

 ٪٤٥

 ٪٦

 ٪١٢

 ٪٣١

 ٪٩

 ٪٤٢

 ٪٦

 ٪١٤

 ٪٢٢

 ٪٣١

 ٪٢٦

 ٪٧

 ٪٢٠

 ٪٣٠

 ٪١٩

 ٪٢٩

 ٪٣

 ٪١٥

 ٪٢٣

 ٪٣١

 ٪٢٤

 ٪٧

 ٪٣١

 ٪٢٠

 ٪١٨

 ٪٢٣

 ٪٧

 ٪٣٥

 ٪٢٢

 ٪١٥

 ٪٢٣

 ٪٥

 ٪٥١

 ٪٢٤

 ٪٦

 ٪١٦

 ٪٣
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ي أعرب الناس عن 
ط أساسي ليثقوا به: فالقنوات ال�ت عالم �ث ويرى التونسيون أّن حياد االإ

،40 بما فيها »فرانس France( »24 24( و  ي
ي االستطالع الوط�ن

مستويات أد�ن من عدم الثقة بها �ن

ي الوقت 
اًدا.4١ و�ن ي مجموعات النقاش باالأك�ث حي

ي وصفها المشاركون �ن
« كانت تلك ال�ت ي سي ي �ب »�ب

، أعربوا عن انعدام  ن ن معينَت�ي اتَ�ي ي مجموعات النقاش بشأن قن
عينه، عندما ُسئل المشاركون �ن

التاىلي  ن تتبعانهما وب اتَ�ي ن القن ون أن هات�ي ن يعت�ب ن اللَت�ي عام للثقة فيهما نتيجًة لالأجندتَ�ي

ي 
ا لكال االستطالع الوط�ن ي تحظى بأقل قدر من الثقة وفًق

ن أّن القناة ال�ت
ّ لعدم حيادهما. وتب�ي

ها تتبع أجندة  ومناقشات مجموعات النقاش هي »الجزيرة«، إذ ينظر إليها التونسيون عىل أنّ

ا. اتً ت ي االستطالع قالوا إنّهم ال يثقون بالقناة ب
ن �ن ا أّن 32% من المستجيب�ي ًم قطرية عل

ي تونس[، 
»]عندما[ تتكلم »الجزيرة« عن النهضة ]وهو حزب سياسي إسالمي �ن

تصورهم عىل أنّهم أبطال وأسود«.
)امرأة، الق�ين(

الرسم 5: مستويات الثقة بالقنوات التلفزيونية*

السؤال: كم تثق بالقنوات التالية للحصول عىل معلومات حول قضايا تهّمك؟

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

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

ألفونها  ن بعدم القدرة عىل إعطاء درجة تقييم لقناة ليسوا ال ي من الردود لكل قناة هو نتيجة شعور المشارك�ي

أو ليس لديهم أي رأي حولها.

ي تونس، 20١3.
ا أكشن �ن ي سي ميدي ي �ب المصدر: استطالع �ب

ن للمحطة العمومية، »وطنية«، ال يمنعهم من التشكيك بمصداقيتها. فلم  إّن والء التونسي�ي

ا )56%( إنّهم يولون قدًرا ما من  ًب ي االستطالع تقري
ن الذين شاركوا �ن يقل سوى نصف التونسي�ي

الثقة لقناة المحطة العمومية الرئيسة. إذ ينظر التونسيون إىل المحطة العمومية بشكل عام 

ي مجموعات النقاش إىل 
ن �ن ها تتبع موقف الحكومة، حيث دعا الكث�ي من المشارك�ي عىل أنّ

ن أّن »وطنية« تحسنت منذ الثورة،  ي حيادها وموثوقيتها. وشعر بعض المشارك�ي
التشكيك �ن

غ�ي أّن الرأي العام الذي ساد كان أّن هذا التغي�ي محدود. 

عدم الثقة ثقة

� �� العربية �¡ � �¡

الجزيرة

نسمة

حنبعل

التونسية

وطنية ٢

وطنية ١

محطات بّث عمومية قنوات خاصةقنوات دولية

٪٢٨

٪٣٣

٪٥٣

٪٥٦

٪٦٢

٪٣٧

٪٥٧

٪٤٤

٪٣٩

٪٣٥

٪٥٣

٪٥٥

٪٣٧

٪٣٥

ن . 40  ُطرح السؤال عىل المستجيب�ي
ا إذا كانوا يشاهدون  بغض النظر عّم

، فالسؤال يقيس  تاىلي ال هذه القنوات. ب
تصورهم لمدى موثوقية كل من 

المعلومات  القنوات وليس لثقتهم ب
ي يتلقونها.

ال�ت

 ال تساوي مستويات عدم الثقة . 4١
ورة مستويات عالية من  المتدنية بال�ن
الثقة. فقد أجابت أقلية ال يُستهان بها 

بـ»ال أعلم« أو »لست عىل دراية بها« 
عندما سئلوا عن مستويات ثقتهم 

ن أن  ي ح�ي
ي أنه �ن

بقنوات معينة، ما يع�ن
ن الذين أعربوا عن  نسبة المستجيب�ي

عدم ثقتهم بهذه القنوات منخفضة 
ا، إال أّن نسبة االأشخاص الذين  ًي نسب

أعربوا عن ثقتهم بها منخفضة هي 
أيًضا. وبشكل عام، أعربت نسبة أعىل 

ن أنّهم ال يعلمون أو  من المستجيب�ي
القناة عند ذكر  أنهم ليسوا عىل دراية ب

القنوات الدولية.
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ت »وطنية« االآن وهي تسعى للتصالح مع الشعب«. »تغ�ي
) ي مط�ي

)رجل، ب�ن

ها بدأت العمل مع الحكومة بعد  »تحسنت »وطنية« بعد الثورة، غ�ي أنّ
االنتخابات«.

)امرأة، سيدي بوزيد(

ء تريدانه«. ي
ن لقول أي سث ن حّرتَ�ي اتَ�ي »ال نشعر أّن القن

)امرأة، ب�أ عىلي بن خليفة(

أّن المحطة العمومية ال تزال القناة االأك�ث موثوقية لالأخبار  غ�ي أنّه ما زال يسود شعور عام ب

جمال قدًرا من الوفاء تجاه القناة. وقد  ي مجموعات النقاش باالإ
ذات الصلة وأظهر المشاركون �ن

أّن أخبار المحطة العمومية جزٌء من »ثقافة« تونس وإىل  يُعزى ذلك بجزء منه إىل الشعور ب

: ن ي تهّم التونسي�ي
ا المحلية والوطنية ال�ت ها تغطي القضاي واقع أنّ

ن نّطلع عىل االأخبار عىل المحطة العمومية، نعلم  نا ح�ي »لقد اعتدنا عىل واقع أنّ
ه صحيًحا. لذا، لم نعد نريد أن نسمع أي  أّن هناك احتمال 95% أن يكون ما تنرسث

أخبار أخرى«.
، تونس العاصمة( ن )أحد المشارك�ي

ء يحصل  ي
اًة تونسية تتحدث عن سث »أشعر بمصداقية أك�ب عندما أشاهد قن

ي تونس«.
�ن

)رجل، سيدي بوزيد(

ي تتبعها بنظرهم، تظهر حاجة 
عالم واالأجندة ال�ت ن تجاه وسائل االإ نظًرا إىل حذر التونسي�ي

لديهم إىل استخدام مصادر متعددة للتحقق من صحة المعلومات. وهنا يتمتع االأصدقاء 

نت بأهمية خاصة. ويعكس ذلك واقع أن الجماه�ي التونسية عىل اطالع كب�ي  ن�ت والعائلة واالإ

عالم ويقارنون مصادر متعددة للتوصل إىل الحقيقة. فيميل التونسيون إىل اللجوء  بوسائل االإ

إىل مصادر معلومات متعددة للحرص عىل أنّهم يحصلون عىل صورة كاملة للخ�ب وعىل 

ا إىل استخفافهم بوسائل  ًي ي بلدهم، ويعود ذلك جزئ
تصوير حقيقي لالأحداث الحاصلة �ن

ي مجموعات النقاش إنّهم 
ن �ن ية وعدم ثقتهم بها. وقال بعض المشارك�ي عالم الجماه�ي االإ

يشاهدون االأخبار عىل قنوات عدة مختلفة ويقارنون تغطية كل منها.

ي الوقت  اتها ف�ي »أنا شخصيا أشاهد حنبعل ونسمة ووطنية بما أنها ال تبث نرسث
عينه، لمعرفة ما هو صحيح وما االأك�ث دقة«.

) ي مط�ي
)رجل، ب�ن

ات االأخبار التلفزيونية، حيث ذكر  ي نرسث
نت للتأكد مما يرونه �ن ن�ت ويستخدم البعض االإ

ي تونس العاصمة إنّهم وعىل الرغم من أنّهم ال يزورون 
ي إحدى المجموعات �ن

المشاركون �ن

نت للتأكد من هذه المعلومات  ن�ت ا، يطلبون من أبنائهم تفقد االإ نت شخصًي ن�ت االإ

النيابة عنهم. ب

35 الثالث الفصل 



عالم مثل االأصدقاء  ويلجأ آخرون إىل تقديرهم الخاص أو إىل مصادر معلومات خارج االإ

والعائلة ليستشفوا الحقيقة من أخبار معينة. وقال البعض إنّهم يعتمدون أيًضا عىل 

ي 
ي يسمعونها �ن

ا إذا كانت المعلومات ال�ت تجاربهم الخاصة ومالحظاتهم للتأكد مّم

عالم صحيحًة. االإ

ي مشاهدة التلفزيون بال مباالة. عندما 
ّ أن أشاهد التلفزيون بذكاء؛ ال يمكن�ن »عىلي

ي االأخبار ويحاول أن 
�ن : »هذا الشخص يخ�ب ي قرارة نفسي

أشاهد التلفزيون، أفكر �ن
.»» ن

ّ ي إىل أمٍر مع�ي ن يوّجه ترك�ي
، تونس العاصمة( ن )أحد المشارك�ي

ي تونس العاصمة ]الأتحقق منه[«.
ي �ن

ي الصحيفة، أتصل بأصدقا�أ
»إذا قرأت الخ�ب �ن

)رجل، الق�ين(

ها الشارع  »الفساد أمٌر نعيشه كل يوم – لذا رًدا عىل سؤالك عن مراجعنا – إنّ
والحياة الواقعية«.

، تونس العاصمة( ن )أحد المشارك�ي

ضافة إىل ذلك، يتلهف الناس للتمكن من النفاذ إىل المعلومات واالأخبار العاجلة بأ�ع  باالإ

عالم باختالف الوقت والمكان الذي  وقت ممكن، لذا تختلف أنماط استهالكهم لوسائل االإ

يتواجدون فيه. »]أحصل عىل االأخبار من[ ما يتوفر أمامي. إذا كنت أعمل، أحاول أن أعرف عن 

ة االأخبار  ي المساء، أنتظر الأرى ما تقوله نرسث
ّ ىلي الوقت �ن االأمور ع�ب »فيس بوك«. إذا تس�ن

التلفزيونية عن االأمر«. )امرأة، الق�ين(. ولهذا السبب، يُعجب الناس بهذا الطابع الفوري 

ثانية بعد  ي الساعة ال
ء �ن ي

نت، حيث أشارت مجموعات إىل أنّه »إذا حصل سث ن�ت الذي يتسم به االإ

ي هذا 
ذاعية شغالة وعىل السمع �ن منتصف الليل عىل سبيل المثال، ال تكون المحطات االإ

الوقت« )امرأة، الق�ين( و »االأخبار التلفزيونية ال تُعرض سوى عند الساعة الثامنة مساًء«. 

، تونس العاصمة(. ن )أحد المشارك�ي

عالم كآلية مساءلة االإ

ون أن  ي مساءلة القادة، يعت�ب
عالم يضطلع بدور هام �ن ن يتفق التونسيون عىل أّن االإ ي ح�ي

�ن

ي تتبع أجندة معينة تعيق القنوات التلفزيونية التونسية من آداء 
ن والتغطية ال�ت مشكلة التح�ي

ي مساءلة القادة 
ا �ن عالم يؤدي دوًرا هاًم ن عىل أن االإ هذا الدور. فيوافق أك�ث من نصف التونسي�ي

عالم  ن يوافقون أو يوافقون بشدة عىل أّن وسائل االإ )راجع الرسم 6( إذ إّن 55% من التونسي�ي

ًة  ب ي محاسبة القادة، محققًة مرت
ا �ن التقليدية )التلفزيون، الراديو، الصحف، إلخ( تؤدي دوًرا هاًم

ي الذي سّجل 54% ومرتبًة أعىل من أّي من المؤسسات االأخرى 
قريبة من مرتبة النظام القضا�أ

عالم  عالم الجديدة )بما فيها وسائل االإ ي ُسئل عنها المستجيبون. ولم تحقق وسائل االإ
ال�ت

ن عىل أنها تؤدي هذا الدور. وقد  ، حيث وافق 5١% من التونسي�ي ًة أد�ن بكث�ي ب االجتماعية( مرت

ه إذا تكلم  نّ
عالم لهذا الدور، »الأ ي مجموعات النقاش إىل أهمية تأدية االإ

ن �ن أشار أحد المشارك�ي

، تونس العاصمة(. ن « )أحد المشارك�ي ن الجميع، سنمارس الضغط عىل المسؤول�ي
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الرسم 6: دور المؤسسات �ني مساءلة القادة

ي مساءلة 
ا �ن السؤال: هل توافق أم ال عىل أن كل من المؤسسات التالية تؤدي دوًرا هاًم

ي تونس؟
القادة �ن

؛ ) 999(. ن القاعدة: كل المستجيب�ي

ي تونس، 20١3.
ا أكشن �ن ي سي ميدي ي �ب المصدر: استطالع �ب

قد يكون المجموع أك�ث أو أقل من ١00% وذلك بسبب تدوير االأعداد.

ونها جريئة بما  ، هم ال يعت�ب ن ونتيجًة لموقف »وطنية« المطواع تجاه الحكومة برأي التونسي�ي

ا )42%( أن التلفزيون الحكومي  ًب ن تقري . إذ يعت�ب نصف التونسي�ي ن ي استجواب المسؤول�ي
يكفي �ن

ي تكون فيها المعلومات الواردة من الحكومة غ�ي صحيحة أو 
»يغض النظر عن الحاالت ال�ت

ن وإخفاقاتهم«. ويوافق حواىل الثلث  ن الحكومي�ي غ�ي كافية كما ويتجاهل أخطاء المسؤول�ي

ن العمومية إىل توف�ي  )36%( أو يوافق بشدة عىل أّن المحطة العمومية »تدفع المسؤول�ي

ن ال يرى سوى 27% أنها »تسائل  ي ح�ي
المعلومات بشأن قراراتهم وأفعالهم«، �ن

 .» ن ن الحكومي�ي المسؤول�ي

ن  ي متابعة أسئلتها الموجهة إىل المسؤول�ي
ويسود اعتقاد لدى الجمهور أّن »وطنية« ضعيفة �ن

ي االستطالع عىل  ا بكل سهولة. ووافق 45% من مستجي�ب ًب ا ما ينحوها جان ًب ن الذين غال الحكومي�ي

التاىلي عن تردد عند السعي  ن ب
ّ أّن »]المحطة العمومية[ قريبة جًدا من الحكومة« وأّن القناة تب�ي

ها باتت  ن أشار البعض إىل أنّ ي ح�ي
. و�ن ن ن الحكومي�ي للحصول عىل أجوبة من القادة والمسؤول�ي

« )رجل، سيدي بوزيد(، ما زال يصفها البعض  ي
»أقوى بعد ثورة ١4 يناير/كانون الثا�ن

: »إذا  ن ( عند مقابلة المسؤول�ي ي مط�ي
بـ»الضعيفة« )رجل، الق�ين( و »الخائفة« )رجل، ب�ن

، تونس العاصمة(. ويفرّس ذلك  ن « )أحد المشارك�ي ن جلبت القناة شخصيًة قوية، يملؤها الج�ب

ي مجموعات النقاش أّن المحطة العمومية تخضع لضغط من الحكومة 
لما اعت�ب المشاركون �ن

ة. وتتبع أجندة هذه االأخ�ي

ها محدودة بشكل مشابه من حيث القدر  كذلك، ينظر التونسيون إىل القنوات االأخرى عىل أنّ

. فكما هي حال المحطة العمومية، تحول أجنداتها  ن الذي تسائل فيه القادة والمسؤول�ي
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وميولها السياسية برأيهم دون آدائها الفعىلي لهذا الدور بالشكل الصحيح. وقد أشار مشارك 

. ن آخر إىل أّن ثمة دوافع أخرى غ�ي المساءلة تدفع القنوات إىل الضغط عىل المسؤول�ي

ي تتكلمون عنها هي مسألة حياد. ففي 
»لسوء الحظ إّن قوة االستجواب ال�ت

ا وشخًصا آخر بالطريقة عينها«. ًي »نسمة«، ال يعاملون إرهاب
، تونس العاصمة( ن )أحد المشارك�ي

، يسخرون منهم من دون سبب. أهذا ما  ن »عندما يدعون المسؤول�ي
تسمونه جرأة؟«.

)رجل، سيدي بوزيد(

ن  نظر إىل الصحفي�ي ي تأدية هذا الدور. إذ يُ
ن �ن وتُعت�ب القنوات الدولية أفضل بنظر التونسي�ي

« و »فرانس 24« و »الجزيرة« عىل أنّهم يتمتعون  ي سي ي �ب ي قنوات أمثال »�ب
ومذيعي االأخبار �ن

بثقة أك�ب والقدرة الالزمة للضغط من أجل الحصول عىل االأجوبة. غ�ي أّن »الجزيرة« بشكل 

ي 
ي اختيارها االأشخاص الذين تسائلهم، وذلك بما يتماسث مع االأجندة ال�ت

خاص تعت�ب انتقائية �ن

تتبعها بنظرهم.

»يتمتع المذيع بحرية طرح االأسئلة والقيام بما يريده. وهو ال يخاف من أن يسأله 
ًة  ي »الجزيرة«، ترى أّن أمام المذيع أسئل

َم فعلت هذا؟« أما �ن أحد بعد ذلك: »ِل
جاهزة وقد قام بأبحاثه«.

)رجل، تونس العاصمة(

ي تونس 
وأشار مشاركون ك�ث إىل أّن مواصفات محطة البث المثالية االآن هي مجرد »أمنية« �ن

، تونس العاصمة(. وعندما ُسئل  ن ي الوقت الراهن )أحد المشارك�ي
ها »مستحيلة« �ن وأنّ

ة القناة  ا إىل هذه المواصفات، ذكرت مجموعات كث�ي ًي المشاركون أّي محطة بث هي االأقرب حال

الوطنية المفضلة لديهم وهي »التونسية«. ولم يرسثِ سوى مشاركو الكاف إىل أّن المحطة 

. غ�ي أّن عدًدا من المجموعات  ا »قريبة قلياًل« إىل هذا النموذج المثاىلي ًي العمومية هي حال

ها ليست كذلك. االأخرى أعرب ب�احًة عن أنّ

نحو إعالم أك�ث إيجابية

ن  وا من سماع السياسي�ي ، غ�ي أّن الناس قد تعبوا ومّل ن إّن االأخبار هامة بالنسبة للتونسي�ي

التاىلي  ا الراهنة. وهم يهتمون ب ا بداًل من مناقشة القضاي يهاجمون بعضهم بعًضا شخصًي

ي عمق القضايا. ولذا، ليس 
ي تتصدى لواقعهم االجتماعي واالقتصادي وتغوص �ن

امج ال�ت بال�ب

امج التلفزيونية المفضلة لدى الشعب. امج االجتماعية هي ال�ب من المستغرب أن تكون ال�ب

ن )74%( إنّهم يهتمون باالأخبار السياسية والشؤون الراهنة. وقد أعرب  ويقول معظم التونسي�ي

ي مجموعات النقاش عن تفضيلهم لسماع االأخبار المرتبطة بحياتهم اليومية 
المشاركون �ن

ي تونس: »أك�ث ما يهمنها هو االأخبار المرتبطة بالمكان الذي نعيش فيه« 
وحقيقة الحالة �ن

)رجل، تونس العاصمة(. وهي بشكل خاص أمور مرتبطة بالقضايا االجتماعية واالقتصادية 

ي الوقت الحاىلي )مثل الحالة االأمنية وارتفاع االأسعار(.
ي تصيب تونس �ن

ال�ت

واختلفت االآراء بشأن ما إذا كانت الشؤون السياسية الوطنية هامة كموضوع إخباري. فتم 

ن وجدوها موتّرة و »بال جدوى«  أّن التطورات السياسية هامة، غ�ي أّن بعض المشارك�ي قرار ب االإ

ي 
ن أنّهم يسمعون »االأمور عينها كل يوم« )امرأة، ب�ن ، تونس العاصمة(، معرب�ي ن )أحد المشارك�ي

(. ولذا، فهم يفضلون متابعة القضايا االجتماعية ومشاكل الحياة اليومية بداًل من  مط�ي
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ي منطقة الق�ين الغربية إّن االأخبار المتعلقة 
الشؤون السياسية. وقالت المجموعات �ن

عالم هي االأهم بالنسبة إليهم.  ي وسائل االإ
ي شعروا أنّها مهمولة �ن

بمنطقتهم وال�ت

ي توف�ي 
ًدا للمجتمع وأن يساعد �ن عالم مفي ي أن يكون االإ

وأعربت الجماه�ي عن رغبة واضحة �ن

عالم أن يكون قوًة  ، عىل االإ التاىلي الحلول لمشاكل تونس بداًل من مجرد تسليط الضوء عليها. وب

ي االستطالع 
ن سئل المستجيبون �ن ًة بداًل من أن يكون قوًة سلبيًة. ومن الملفت أنّه ح�ي ي إيجاب

ه  ا أنّ جابة االأك�ث شيوًع نامج المفضل لديهم، كانت االإ ا كال�ب ًن َم اختاروا برنامًجا معي ي ِل
الوط�ن

برنامج »مفيد للمجتمع«.

ورة بشأن ما يبدو ذلك عليه، غ�ي  ولم يكن لدى مشاركي مجموعات النقاش رؤيا واضحة بال�ن

 : ي
عالم منصًة للحوار الوط�ن ي أن يقدم االإ

أنّهم ذكروا عدًدا من المحاور وأبرزها رغبتهم �ن

»عندما يتكلم أناس من مناطق مختلفة، يمكنهم جمع المزيد من المعلومات وتصحيح 

، سوسة(. ومن المحاور االأخرى الهامة  ن االأمور والمساعدة عىل إيجاد الحلول« )أحد المشارك�ي

عالم – »إذا استمعوا لنا، ستتغ�ي  ي االإ
ن �ن ي ُذكرت، أهمية سماع صوت االأشخاص العادي�ي

ال�ت

ن وحسب. كما ساد  ( – بداًل من االستماع إىل القادة السياسي�ي ي
الحالة« )امرأة، قصيبة المديو�ن

عالم لم يكن يستفيد إىل أق� حد من وظيفته كأداة تواصل لـ»نقل المعلومات  أّن االإ شعور ب

ي يجب حلها[ إىل الحكومة« )رجل، قابس( ولزيادة الوعي بشأن هذه 
]بشأن المشاكل ال�ت

ن عامة الناس. القضايا ب�ي

ٍذ  عالم عىل رفع الوعي[، سيكون من السهل جًدا عندئ »إذا عملت ]وسائل االإ
إيجاد حّل«.

، تونس العاصمة( ن )أحد المشارك�ي

ن  ي مراسلة صادقة من جهة وب�ي
ن الرغبة �ن يجابية إىل ظهور لعبة شد حبال ب�ي تؤدي هذه االإ

تب عىل المجتمع إثر تغطية  ي قد ت�ت
القلق من جهة أخرى بشأن االآثار غ�ي المواتية ال�ت

االأمور السلبية. 

ي زيادة حالة البالد 
عالم �ن ... ساهم االإ ي ي جبل الشعان�ب

ي زمن حوادث القتل �ن
»مثاًل، �ن

التاىلي انخفض عدد السياح«. االقتصادية سوًءا وب
)رجل، قابس(

عالم حيث أعرب مشاركون  برز أيًضا اختالف حول مستوى الحرية الذي يجب أن يتمتع به االإ

عالم قد أدى إىل خرقه قواعد معنوية  ك�ث عن قلقهم بشأن أّن زيادة مستويات حرية االإ

وان( عند معالجته مواضيع غ�ي  وأخالقية وتجاوزه »للحدود والخطوط الحمر« )رجل، الق�ي

ي مرحلة انتقالية 
عالمية »ال تزال �ن الئقة ومحرمات اجتماعية. وأشار البعض إىل أّن المنظمات االإ

وال تعرف حدودها... الأّن لدينا قواعد أخالقية وتقاليد، لذا علينا أن نتوخى الحذر بهذا 

ن  ن والمذيع�ي ، سوسة(. وكان الشعور الطاغي هو أّن بعض الصحفي�ي ن الشأن« )أحد المشارك�ي

ا وأنّهم »أساؤوا فهم الحرية«  ًث ي حصلوا عليها حدي
ي استخدام هذه الحرية ال�ت

يفرطون �ن

)رجل، قابس(.

وتناقشت بعض مجموعات النقاش مبدأ المراسلة الصادقة حيث لم يتمكن المشاركون من 

ا فقط عندما ال يزعج ذلك  عالم »أن يكون صادًق جماع عىل رأي واحد بشأن ما إذا كان عىل االإ االإ

أحًدا« أو ما إذا كان عليه »تغطية كافة المواضيع واالأخبار، ح�ت وإن حملت رسالًة سلبيًة ومثااًل 

 ، ن طار »أّن الوقت االآن غ�ي مناسب« )أحد المشارك�ي ي هذا االإ
ي شاعت �ن

ا«. ومن الحجج ال�ت ًئ سي

ن رّد مشاركون آخرون أّن القيام بذلك »بالغ  ي ح�ي
عالم، �ن تونس العاصمة( لهذا النوع من االإ

، تونس العاصمة(. ن االأهمية« )أحد المشارك�ي
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 الفصل الرابع
تبة ار الم�ت ائج والآث ت ن ال

ي البلَدين
ن نتائج البحث �ن تحليل مقارن ب�ي

ي خالل الوقت الذي 
ي تونس �ن

ي �ن تالسث جزء كب�ي من التفاؤل الذي أحاط ببدايات الربيع العر�ب

ن 20١3 و20١4. فقد شكل استبدال االأنظمة القديمة بحكومات أك�ث  ي العام�ي
أجرينا فيه بحثنا �ن

عالم أيًضا. لقد شهد الليبيون والتونسيون  ديمقراطية عمليًة صعبًة. وينطبق ذلك عىل االإ

ة بعد يجب أن  ات أخرى كث�ي ات، غ�ي أنّهم ما زالوا يشعرون أّن تغ�ي عىل عدد من التغ�ي

ي 
حباط بشأن عدم إحراز أي تقدم �ن ي هذين البلَدين باالإ

ا ما يشعر الناس �ن ًب تحدث. وغال

هذا القطاع.

ي بعض االأحيان، 
، المتنازع عليه والفوضوي �ن ي ينعكس من جهة أخرى المشهد السياسي اللي�ب

ي الذي يمّثل مجموعًة من المصالح السياسية والشخصية، ما يؤدي إىل تناقض  عالم اللي�ب ي االإ
�ن

ي نهاية المطاف 
حباط �ن ي تعرضها محطات مختلفة. وقد أصاب ذلك الناس باالإ

القصص ال�ت

ي يحتاجون إليها.
كونهم ال يستطيعون النفاذ إىل المعلومات ال�ت

ي بلدهم، وإن كان ذلك ال يكفي جمهور 
ا �ن عالم أحرز تقدًم ون أّن االإ أما التونسيون، فيعت�ب

ي 
ة لدور هذه المسائل �ن عالم والمطّلع عليها الذي يوىلي أهمية كب�ي البالد الملّم بوسائل االإ

، وبخاصة كأداة محاسبة. ومع ذلك، يمكن االعتبار أن مطالبة  إحداث التغي�ي السياسي

ي هذا التقرير هي سبب هام 
ة والمبينة �ن ن ن بمعلومات دقيقة وشفافة وغ�ي متح�ي التونسي�ي

ي أجريت 
ن التحليل المقارن لالأبحاث ال�ت

ّ حداث تغي�ي حقيقي. يب�ي ط االأساسي الإ للتفاؤل والرسث

عىل الجمهوَرين عدًدا من النتائج.



ي ليبيا وتونس، 20١4
عالم �ن الرسم 7: استهالك االإ

ا ي ب ي سل ون ت

ون زي ف ل ت ال

ي منازلهم
ن يملكون قنوات تلفزيونية فضائية �ن ي منازلهم99% من الليبي�ي

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

ن أفادوا أنّهم يشاهدون التلفزيون كل يوم ن أفادوا أنّهم يشاهدون التلفزيون »مرة 76% من الليبي�ي 88% من التونسي�ي
ي اليوم عىل االأقل«

واحدة �ن

القنوات الليبية هي االأك�ث شعبية، وبخاصة المحطة 
العمومية، »الوطنية«

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

فيهية هي االأك�ث شعبية االجتماعية وال�ت

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

ن ذكروا أّن التلفزيون واحد من مصادر  83% من التونسي�ي
معلوماتهم بشأن الشؤون السياسية والراهنة

و رادي ال

ي منازلهم
ن لديهم أجهزة راديو �ن 77% من االأ� تملك جهاز راديو واحد عىل االأقل58% من الليبي�ي

ن أفادوا أنّهم يستمعون إىل الراديو كل يوم؛  37% من الليبي�ي
ا )45%( يستمعون إىل الراديو كل يوم مقابل  ًب نصف الرجال تقري

ربع النساء فقط

ن يقولون إنهم يستمعون  56% من مستمعي الراديو التونسي�ي
ي اليوم عىل االأقل

إليه مرة واحدة �ن

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

ن ذكروا أّن الراديو واحد من مصادر  34% من التونسي�ي
معلوماتهم بشأن الشؤون السياسية والراهنة

ت ن �ت ن الإ

نت بشكل  ن أفادوا أنّهم يستخدمون االن�ت 32% من الليبي�ي
ا( ا أو أسبوعًي منتظم )يومًي

نت »اليوم أو  ن أفادوا أنّهم استخدموا االن�ت 30% من التونسي�ي
ن أنّهم استخدموا  البارحة«، كما ذكر مجموع 42% من التونسي�ي

ي غضون ١2 شهًرا المن�مة
نت �ن االن�ت

ونية الدولية  لك�ت ن يستخدمون المواقع االإ ١0% من الليبي�ي

كمصدر معلومات أساسي
نت مرة  ن يزورون االن�ت نت التونسي�ي 60% من مستخدمي االن�ت

ي اليوم عىل االأقل
واحدة �ن

ة ي اع م ت الم الج ع ل الإ ائ وس

نت يملكون حساب  ن�ت ن الذين لديهم نفاذ إىل االإ 58% من الليبي�ي
ن أو أك�ث بقليل  ي أّن واحًدا عىل أربع ليبي�ي

»فيس بوك«؛ هذا يع�ن
)26%( يملك حساب »فيس بوك«

نت يستخدمون هذا االأخ�ي لزيادة  80% من مستخدمي االن�ت
مواقع التواصل االجتماعي

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

عىل االأقل

ن الذين لديهم حساب »فيس بوك« أفادوا  52% من الليبي�ي
بأنهم يمضون الكث�ي أو الكث�ي جًدا من وقتهم عىل »فيس 

ي مطالعة االأخبار الوطنية الليبية
بوك« �ن

ن  عالم االجتماعية التونسي�ي 53% من مستخدمي وسائل االإ
ها من االآراء  يستخدمونها لتلقي االأخبار وغ�ي

والمعلومات الهامة 

اء دق ة والأص ل ائ ع ال

ن ذكروا أن أصدقاءهم وعائلتهم هم مصدر  7% من الليبي�ي
المعلومات االأساسي بالنسبة إليهم

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

ن ذكروا أصدقاءهم كأحد مصادر المعلومات  50% من التونسي�ي
الرئيسة بالنسبة إليهم بشأن الشؤون السياسية والراهنة؛ %43 

ن ذكروا عائلتهم من التونسي�ي
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عالقة معقدة تربط الجماه�ي بمحطات البّث

ي كال البلدين ومن تدفق وسائل 
عالم �ن ي طرأت عىل قطاع االإ

عىل الرغم من االضطرابات ال�ت

ي أذهان 
ن �ن ن هذا التقرير أّن المحطات العمومية تحتفظ بموقع متم�ي إعالم جديدة، ب�ي

ض  ي بعض النواحي، إذ قد يف�ت
ا �ن ة البحث. ويبدو ذلك مفاجًئ ي خالل ف�ت

ن �ن ن والتونسي�ي الليبي�ي

ا  ن اللَذين تعبا من تلقي نسخة النظام الُمجملة عن االأحداث كان البعض أّن هَذين الشعَب�ي

ي الواقع رّكزت الكث�ي 
ي أماكن أخرى حالما سنحت الفرصة. و�ن

ا وراء المعلومات �ن لينطلقا سعًي

ي اهتمامها عىل وصول هذا الوفد  ق االأوسط بعد الربيع العر�ب ي الرسث
ي برزت �ن

من السياسات ال�ت

عالم  الكاد أعارت قلياًل من االهتمام لعمالقة االإ الجديد من المحطات الخاصة إىل الساحة وب

ي ذلك سهًوا، إذ ما زالت المحطات العمومية تهيمن عىل 
ن هذا التقريرأّن �ن العمومية. ب�ي

ي ليبيا وتونس، ولو أّن مكانتها أمست االآن أضعف مما كانت عليه 
ن �ن عالميَت�ي ن االإ الساحَت�ي

ن بمحطاتهم العمومية معقدة وصعبة  ن والتونسي�ي ي تربط الليبي�ي
ا. غ�ي أّن العالقة ال�ت ًق ساب

ي عدد من الحاالت عن والئهم للمحطة العمومية عىل الرغم 
التعريف، إذ أعرب التونسيون �ن

من عيوبها، وعاملوها كما لو كانت فرًدا من العائلة، ح�ت وإن لم تكن الفرد االأحب إىل قلبهم. 

التأث�ي االأك�ب فيه، فهو برامج االأخبار. إذ  أما المجال الذي تتمتع فيه المحطتان الحكوميتان ب

ي تونس جزًءا من االأعراف الوطنية: 
ة االأخبار المسائية عند الساعة الثامنة مساًء �ن تشكل نرسث

( االأخبار عىل القنوات  ن بحيث يشاهد 76% من جماه�ي المحطة العمومية )72% من التونسي�ي

ي تتصدى 
امج المحطة العمومية ال�ت ن تشكل المحطات االأخرى منافسًة ل�ب ي ح�ي

العمومية. و�ن

ي ليبيا 
للقضايا االجتماعية بل وتتقدم عليها، ال يمكنها أن تتغلب عليها من حيث االأخبار. و�ن

ة االأخبار المسائية عىل المحطة العمومية  ات عىل أّن الشعب يشاهد نرسث أيًضا، تدّل المؤ�ث

ا لجميع أفراد العائلة. ًم ها برنامًجا مالئ ا ما يعت�ب ًب بتمعن وغال

غ�ي أّن اعتبار المحطة العمومية عىل أنها فرد من العائلة ال يعفيها من النقد. إذ يعت�ب 

ي تغطية االأخبار، وأنّهما 
ن أبطأ مما يجب �ن الليبيون والتونسيون أّن محطتيهما الحكوميت�ي

، يُعزى سبب ذلك عىل االأرجح إىل افتقارهما إىل  ن ي كال الحالَت�ي
ا، و�ن اتً ت ا ما ال تغطيانها ب ًب غال

ي كانت 
قدرات جمع االأخبار. وذلك ليس من المستغرب نظًرا إىل أّن المحطات العمومية ال�ت

ا ما كان  ًب ي المقام االأوىل، وغال
تخضع لرقابة مشددة كانت مكلفًة بتغطية تحركات النظام �ن

يُمىل عليها ما يجب أن تقوله. 

تونس

ي االأسبوع المن�م.	 
ن شاهدوا إحدى القنوات العمومية �ن 9١% من التونسي�ي

( قالوا إنّهم 	  ن 76% من جماه�ي المحطة العمومية )72% من التونسي�ي

يشاهدون االأخبار عىل القنوات العمومية.

ليبيا

ن 	  اتَ�ي ي ليبيا وإحدى القن
المحطة العمومية كانت االأك�ث شعبية �ن

. ن ن االأك�ث صلة بحياة الليبي�ي التلفزيونيَت�ي
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مواطنون أذكياء ومحنكون

ن جماه�ي  ن والتونسي�ي عالم إذ تش�ي أبحاثنا إىل أّن الليبي�ي ًا باالإ ال يثق الليبيون والتونسيون كث�ي

عالم لمعرفة أي أجندة قد  ي مصادر تمويل وسائل االإ
محنكة تتمتع بدهاء سياسي وتحقق �ن

ها  ي أنّ
عالم تتبع أجندات سياسية ويشككان �ن تتبع كل منها. يعت�ب كال الجمهوَرين أّن وسائل االإ

ء  ي
ي كال البلَدين يرتاحون بعض السث

تعمل من أجل المصلحة العامة. كما يبدو أن الناس �ن

: دعم الحكومة، ح�ت وإن  ن ن بما أنهم يشعرون أّن أجندتهما واضحَت�ي ن الحكوميَت�ي للمحطَت�ي

ي ليبيا. وحيث لم تكن أجندة المحطة واضحة، بدا أّن ذلك يسبب 
لم يكن مع�ن ذلك واضًحا �ن

ي تسعى المحطة 
ا لدى الجمهور بما أنّه ال يعلم ما هي االأجندة ال�ت ًق ي أغلب االأحيان قل

�ن

إىل دعمها. 

ي المحطة العمومية 
ن �ن عالم، نرى أّن مستوى ثقة الليبي�ي ي االإ

عندما ننظر إىل ثقة الناس �ن

ن أنهم يثقون بالقناة  ًة بالقنوات االأخرى الوطنية والدولية: أفاد 73% من الليبي�ي مرتفع مقارن

ي – إذ  ن أّن ١3% فقط أفادوا أنّهم ال يثقون بها. ومع أّن هذه الثقة أمر نس�ب ي ح�ي
العمومية �ن

ها تبقى نتيجة  أعربت مجموعات النقاش عن آراء متباينة حول موثوقية »الوطنية« – إالّ أنّ

ن يثقون إىل  ي تونس، فالمحطة العمومية ال تتمتع بالثقة االأك�ب – 52% من التونسي�ي
هامة. أما �ن

ن أّن »حنبعل« و »التونسية« تحظيان بـ 56% و %62  ي ح�ي
درجة معينة بالمحطة العمومية، �ن

 . عىل التواىلي

تختلف مستويات الثقة بالمحطات الدولية من بلد إىل آخر، حيث أّن الجماه�ي التونسية توىلي 

ن  ي ح�ي
ي سي العربية« و »فرانس 24«( �ن ي �ب ي ما خص »�ب

ًة أقل من عدم الثقة )أو عىل االأقل �ن نسب

ة إىل  أّن الجماه�ي الليبية توىلي درجًة أك�ب من عدم الثقة بها. ويرجع سبب عدم ثقة هذه االأخ�ي

ي  ا من منظور إيجا�ب ًم عالم الدوىلي ال يُظهر ثورتهم دائ ن يشعرون أّن االإ أّن بعض الليبي�ي

التاىلي تبدو الجماه�ي حذرة إزاء  ي عرض المشاكل الليبية. وب
ه يميل إىل المبالغة �ن ون أنّ ويعت�ب

عالم الدولية بأعىل مستويات  ي ليبيا، حظيت وسائل االإ
ي أجري �ن

ي استطالع وط�ن
محتواه. و�ن

ي تونس أيًضا، ال تزال القنوات المحلية تحظى بأك�ب 
ن المحطات المذكورة. و�ن عدم الثقة ب�ي

ي جميع أنحاء البالد، 
قدر من الثقة، ولكن، بما أّن اللغة الفرنسية مفهومة عىل نطاق واسع �ن

عالم الذي  ي تبّث برامجها بالفرنسية جزًءا من االإ
فلطالما شكلت القنوات الدولية ال�ت

يستهلكه التونسيون. 

تونس

ن قالوا إنّهم يهتمون لالأخبار المتعلقة بالشؤون 	  74% من التونسي�ي

السياسية والراهنة.

ي االستطالع قالوا إنّهم يولون قدًرا ما من 	 
ن الذين شاركوا �ن 56% من التونسي�ي

الثقة إىل المحطة العمومية.

ا ليبي

ن أّن ١3% فقط 	  ي ح�ي
ن قالوا إنّهم يثقون بالقناة العمومية، �ن 73% من الليبي�ي

أفادوا أنّهم ال يثقون بها.

ا للجماه�ي الليبيية 	  يُعت�ب االطالع عىل آخر االأخبار والشؤون الراهنة أمًرا هاًم

ي كشفت أّن االأخبار الوطنية هي االأهم بالنسبة إليها، إذ يشاهدها %48 
ال�ت

من السكان.

، إنّهم 	  ن مع أّن القنوات الدولية تحظى بالقدر االأقل من الثقة لدى الليبي�ي

ها توفر مصدر أخبار ثانوي مفيد. أنّ يقّرون ب
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ا. فاعتقاد الجماه�ي الليبية  ًي ومع ذلك، فإّن أي نقاش حول مستويات ثقة الجمهور يبقى نسب

يجاد المعلومات  عالم تتبع أجندة معينة يدفعهم إىل »المقارنة« الإ والتونسية أّن وسائل االإ

ن يميلون إىل تفقد مصادر معلومات  والتحقق من صحتها. وتش�ي أبحاثنا إىل أّن التونسي�ي

ي 
متعددة للتأكد من أنّهم حصلوا عىل الصورة الكاملة وعىل تمثيل صحيح لالأحداث ال�ت

ي 
ي كال البلدين إىل االأصدقاء والعائلة وإىل ما تسمعه �ن

ي بلدهم. ولذا تلجأ الجماه�ي �ن
تحصل �ن

ي تحصل عليها من أماكن أخرى والتأكد من صحتها. كما 
الشارع لتكملة المعلومات ال�ت

ي تخلفها 
ي كال البلَدين بتجاربهم الخاصة وتجارب أقرانهم لسّد الثغرات ال�ت

ويثقون الناس �ن

ي ال يثقون بها. 
عالم الرئيسة وتغطيتها غ�ي الكاملة ومعلوماتها ال�ت وسائل االإ

ي مجموعات النقاش إنّهم يشاهدون االأخبار عىل قنوات عدة مختلفة 
ن �ن وقال بعض المشارك�ي

عالم.  لمام بوسائل االإ ن عن تحىلي الجماه�ي بمستوى مرتفع من االإ ن�ي ّي ويقارنون تغطيتها، مب

ا ما تتعارض التقارير مع بعضها البعض، أعربت الجماه�ي أيًضا عن ثقة  ًب ي ليبيا، حيث غال
و�ن

بقدرتها عىل استشفاف ما يجري ع�ب تأكيد أو رفض أو إثبات صحة روايات من وسائل إعالم 

طار.  ي هذا االإ
عالم االجتماعية �ن ي كال البلَدين إىل فائدة وسائل االإ

مختلفة. وأشارت الجماه�ي �ن

ن
عالم االجتماعية: �عة وتعمق وصلة بحياة المواطن�ي وسائل االإ

ي تونس المقدرة بـ 4.6 مليون حساب،42 تشكل وسائل 
نظًرا إىل عدد حسابات »فيس بوك« �ن

نت  ن�ت ي تونس. غ�ي أّن نسبة االتصال باالإ
عالمي �ن ا من المشهد االإ عالم االجتماعية جزًءا هاًم االإ

ي تونس43 – ومع ذلك، تفيد االإحصاءات أّن ثمة 
ًة بـ 45% �ن ي ليبيا مقارن

ي ليبيا – 22% �ن
أد�ن بكث�ي �ن

ي سي  ي �ب ايد برسعة. وتش�ي أبحاث �ب ن ي ليبيا44 وهذا العدد ي�ت
١.9 مليون حساب »فيس بوك« �ن

عالم االجتماعية تهيمن عىل الوقت الذي يمضيه الليبيون  ميديا أكشن إىل أّن وسائل االإ

عالم التقليدية.  ا لسد أوجه قصور وسائل االإ انً نت وهي تستخدم أحي ن�ت والتونسيون عىل االإ

عالم  ايد إىل وسائل االإ ن لذا يتجه التونسيون، كما والليبيون إنما بنسبة أقل، بشكل م�ت

ي تهمهم 
االجتماعية للحصول عىل آخر المعلومات والمزيد من التفاصيل حول االأخبار ال�ت

ي 
ا �ن عالم االجتماعية دوًرا أساسًي ا ما ال تُعرض عىل التلفزيون. أيًضا، تؤدي وسائل االإ ًب ي غال

وال�ت

تحققهم من صحة المعلومات.

نت واتساع نطاقه عىل ليبيا  ي توجه إىل مستوى انتشار االن�ت
وتنطبق االنتقادات المعتادة ال�ت

نت و�عة هذا االأخ�ي بطيئة جًدا  ن�ت من دون شك، حيث ليس من السهل جًدا النفاذ إىل االإ

عالم  )بحيث تصعب مشاهدة مقاطع الفيديو والمحتوى عاىلي الوضوح(. غ�ي أّن أثر وسائل االإ

عالم للمعلومات فيه قلياًل،  االجتماعية ملموس عىل الرغم من ذلك. ففي بلٍد ال يزال جمع االإ

سواء كان ذلك نتيجة انعدام الموارد أو بسبب المخاوف االأمنية، أصبح »فيس بوك«، كما و 

تونس

عالم االجتماعية تقدم لهم تغطية أك�ث 	  أشار التونسيون إىل أّن وسائل االإ

ي الوقت من التلفزيون.
تفصياًل وأك�ث دقًة �ن

عالم االجتماعية 	  أشارت كال الجماه�ي الليبية والتونسية إىل أّن وسائل االإ

تغطي مواضيع ال يعرضها التلفزيون.

ليبيا

ا للمعلومات واالأخبار بالنسبة إىل 	  ن أن »فيس بوك« يشّكل مصدًرا هاًم
ّ تب�ي

. ن أك�ث من نصف مستخدميه الليبي�ي
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افق مع حصته  ن بحكم الواقع. غ�ي أن ذلك ي�ت ن إخباريَ�ي ، موقَع�ي « وإنما بقدر أقل بكث�ي »توي�ت

ة تتعارض وال تقّل فيها االأجندات المتبعة، إالّ أّن  الخاصة من المشاكل بما أّن تقارير كث�ي

عالم االجتماعية  ، ينظرون إىل وسائل االإ ن ، شأنهم شأن التونسي�ي ن الكث�ي من الليبي�ي

ر إزاء وسائل  كمحطتهم االأوىل لمواكبة االأحداث. ومع ذلك، يحتفظ الناس بتشكيك م�ب

عالم كافة منخفضة بشكل عام،  ن أّن مستويات ثقتهم بوسائل االإ ي ح�ي
عالم االجتماعية، و�ن االإ

عالم االجتماعية. ي تتمتع بها وسائل االإ
عالم التقليدية بثقة أك�ب من تلك ال�ت تحظى وسائل االإ

المساءلة: مخاطر السلطة الرابعة

يهما  ن شعَب كة ب�ي ن هذا التقرير مواقف مش�ت ي ظروف كال البلَدين، ب�ي
عىل الرغم من الفرق �ن

ي يختلف فيها البلدان، فهي التهديدات بالعنف. ففي 
عالم. أما النقطة الرئيسة ال�ت تجاه االإ

. وقد أقر  ي أك�ث تفجًرا بكث�ي ي تونس، إالّ أّن المشهد اللي�ب
ن أّن هذه التهديدات موجودة �ن ح�ي

ي قامت بتغطية 
عالم ال�ت ي مجموعات النقاش أّن كل وسائل االإ

الليبيون عندما سئلوا عن ذلك �ن

نزيهة وصادقة وساءلت المجموعات واالأفراد ذوي النفوذ، كانت عرضًة للعنف 

المادي والجسدي.

ي 
عالم قادًرا عىل توف�ي آلية المساءلة ال�ت ونتيجًة لذلك، ليس من المستغرب أالّ يكون االإ

يلتمسها الليبيون. أدى ذلك إىل انتشار إحساس خاص بالتشاؤم، ما قاد الليبيون إىل التساؤل 

ن أن  ي ح�ي
ي الظروف الراهنة. و�ن

ا �ن عالم الذين يسعون إليه ممكًن عما إذا كان هذا النوع من االإ

عالم  ي يواجهها االإ
ن ينتابهم هم أيًضا هذا الشعور بالتشاؤم، إالّ أّن الحواجز ال�ت التونسي�ي

ا  ي دولة قائمة بوظائفها تمتلك عىل االأقل إطاًرا تنظيمًي
التونسي أصغر بكث�ي بما أنّه يعمل �ن

ي ليبيا، فبالكاد هناك دولة، فما بالكم وجود إطار 
ا وهيئة تنظيمية مستقلة. أما �ن ناشًئ

ق  ي �ث
ة، وباالأخص �ن ي االأشهر االأخ�ي

ن عدة �ن عالم. وقعت حوادث اغتيال صحفي�ي تنظيمي لالإ

ا، يتقبلون فكرة  ا وموضوعًي ًق ي أن يكون إعالمهم دقي
ن يرغب الليبيون �ن ي ح�ي

البالد.45 لذلك، �ن

ي هذه المرحلة. غ�ي أنّهم محبطون عىل الرغم من ذلك – 
ا �ن أّن ذلك قد ال يكون احتمااًل واقعًي

ة وقبولهم  ن ن مطالبتهم بمعلومات موثوقة وغ�ي متح�ي إذ ال تزال لعبة شد الحبال قائمة ب�ي

أّن الظروف الراهنة قد ال تسمح بذلك.  ب

تونس

ي 	 
عالم يضطلع بدور هام �ن ن يوافقون عىل أّن االإ أك�ث من نصف التونسي�ي

عالم السياسية تحول دون آدائها  مساءلة القادة، لكّن أجندات وسائل االإ

الفعىلي لهذا الدور بالشكل الصحيح.

ليبيا

شعر الليبيون بأّن محطات البث الوطنية – العمومية والخاصة عىل حد 	 

ي 
نتاج تقارير تحقيقية أو دقيقة �ن سواء – ال تتمتع بالمهارات الالزمة الإ

الوقت المناسب من شأنها أن تسائل القادة.

ن من أّن المراسلة الصادقة 	  ك�ي ي مجموعات ال�ت
حّذر المشاركون الليبيون �ن

ن الناس. وأشار البعض  ا وتشجع االنقسامات والحقد ب�ي جًدا قد تسبب �اًع

ناقش مثل  ُت ي ليبيا ما زالت هشة أك�ث من اللزوم ل
إىل أّن الحالة السياسية �ن

ا. ًن ة للجدل عل هذه المواضيع المث�ي

45 . Reporters مراسلون بال حدود 
Without Borders )20١4ج(.
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ا �ني المجتمع ًي ًرا إيجاب عالم أث رغبة �ني أن يحدث االإ

ي أن يقوم 
ي أبحاثنا، رغبتهم �ن

ي ذكرها الليبيون والتونسيون عىل حد سواء �ن
ومن النقاط ال�ت

ي يواجهها بلَديهما. يريدونه أن يقدم 
عالم بأك�ث من مجرد تسليط الضوء عىل المشاكل ال�ت االإ

ي 
ا. ويتجىل ذلك �ن انً ن أحي تَ�ي ن والمتع�ث َي بلَديهما الوليدتَ�ي

ا للتفاؤل وسط ثور�ت ًب بداًل من ذلك سب

عالم يؤججه عن قصد. وكما  ًا ما يشعران أن االإ ي تجنب ال�اع الذي كث�ي
رغبة الجمهورين �ن

ي ليبيا حيث تخسث الجماه�ي عواقب 
سبق أن ُذكر أعاله، فإّن ال�اع أك�ث انتشاًرا وخطًرا بكث�ي �ن

ة للجدل، مثل النظام السابق أو االأمن أو دور  المناقشة ال�يحة والصادقة للمواضيع المث�ي

ي 
عالم من تهدئة بعض االنقسامات �ن ي أن يتمكن االإ

ي الدولة. هنا يأمل الليبييون �ن
الدين �ن

ا. ًي مجتمعهم، لكّنهم واقعيون حول ما يمكن تحقيقه حال

ن للجوء إىل الهجمات الشخصية بداًل من  من جهة أخرى، مّل التونسيون من ميل السياسي�ي

ي محاسبتهم نتيجًة 
عالم �ن التاىلي من عدم كفاءة االإ جابة عىل االأسئلة المطروحة عليهم وب االإ

ي هذه 
ن لم يفرطوا �ن . غ�ي أّن التونسي�ي عالم أن يؤدي دوًرا أك�ب لذلك. ولذا يشعرون أّن بإمكان االإ

عالم، إذ شعروا أّن محطة البث »المثالية« بالنسبة إليهم ليست  ي انتقادهم لالإ
المثالية �ن

ي 
عالم بالغ �ن ي الوقت عينه أّن االإ

ن �ن نية« بعيدة المنال. وشعر بعض التونسي�ي سوى »أُم

ي حصل عليها مؤخًرا وأنّه قد خرق قواعد معنوية وأخالقية ع�ب التطرق 
استخدام حريته ال�ت

ي مجموعات النقاش إنّه 
ن �ن لمواضيع غ�ي الئقة ومحرمات اجتماعية، بحيث قال أحد المشارك�ي

ي ما 
ن �ن ن ما زالوا منقسم�ي »أساء فهم الحرية«. تش�ي مثل هذه التعليقات إىل أّن التونسي�ي

عالم. بينهم بشأن مستوى الحرية الذي يجب أن تتمتع به وسائل االإ

تبة عىل صناع السياسات ومزاوىلي المهنة االآثار الم�ت

ي سي  ي �ب ة �ب ي يغطيها هذا التقرير وإىل خ�ب
ي أجريت عىل الجماه�ي وال�ت

اًدا إىل االأبحاث ال�ت استن

تبة عىل صناع  ي ليبيا وتونس، يمكن استخالص بعض االآثار الم�ت
ي العمل �ن

ميديا أكشن �ن

السياسات وعىل االأبحاث المستقبلية.

ال بّد من دعم المحطات العمومية لتصبح محطات تبّث للخدمة العامة تكون أك�ث 	 

ي تعرضها. سيحتاج 
استقاللية وموثوقية، وباالأخص من حيث االأخبار والشؤون الراهنة ال�ت

ي السنوات القابلة. لقد 
ابط �ن ي كال البلَدين إىل دعم واضح ومتسق وم�ت

عالمي �ن القطاع االإ

عالم – الخاصة والعمومية، والتقليدية واالجتماعية، والرسمية وغ�ي  أدت كافة فئات االإ

ي رسم الحياة السياسية والمجتمع بعد الثورة وال تزال تقوم 
الرسمية – أدواًرا هامة �ن

تونس

عالم عىل توف�ي 	  ي أن يساعد االإ
أعربت الجماه�ي التونسية عن رغبة واضحة �ن

ي منها البالد.
ي تعا�ن

الحلول للمشاكل ال�ت

نامج 	  ا كال�ب ًن َم اختاروا برنامًجا معي عندما سئل المستجيبون التونسيون ِل

ه برنامج »مفيد للمجتمع«. ا أنّ جابة االأك�ث شيوًع المفضل لديهم، كانت االإ

ليبيا

عالم دوًرا 	  ي أن يؤدي االإ
ي ليبيا عن رغبة �ن

ن �ن ك�ي بينت مناقشات مجموعات ال�ت

ن وزيادة  ي المجتمع ع�ب إتاحة فرص متساوية للتعب�ي لكافة الليبي�ي
ا �ن ًي إيجاب

ن عىل الحلول. ك�ي ن حول قضايا هامة وال�ت وعي المواطن�ي
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بذلك. غ�ي أنّه من أبرز نتائج هذا التقرير أن المحطات العمومية ال تزال جزًءا ال يتجزأ من 

. فـ«الوطنية« الليبية تحظى بأك�ب  ن ن والتونسي�ي عالمية بالنسبة إىل كال الليبي�ي الساحة االإ

ن أن  ي ح�ي
قدر من الثقة )73%( وهي من أك�ث المحطات صلة بحياة الجماه�ي الليبية. و�ن

ات إخبارية  »التونسية« هي القناة المفضلة لدى الجماه�ي التونسية، فهي ال تبث نرسث

ن يشاهدون االأخبار عىل المحطة العمومية، »وطنية«. منتظمة؛ لذا فإّن 72% من التونسي�ي

ي تونس وليبيا عىل حد سواء، 
ة والدقيقة �ن ن نظًرا إىل الطلب عىل المعلومات غ�ي المتح�ي

ي خدمة 
ن المحطات العمومية من العمل �ن يجب االستمرار بتقديم الدعم من أجل تمك�ي

ي 
ن االأخبار والشؤون الراهنة ال�ت ي خدمة الحكومة، وباالأخص من أجل تحس�ي

الشعب وال �ن

تُعرض. فهذا هو المجال الذي تحظى فيه المحطات العمومية بأعىل قدرة عىل التأث�ي 

. وحيث الحاجة إليها هي االأك�ب

ي إنتاج برامج تركز عىل الحلول. فقد تعب الليبيون 	 
امج التفك�ي �ن ي ال�ب عىل ُمعدِّ

امج  ي يواجهها بلداهما وهم يرحبون بال�ب
وا من السماع عن المشاكل ال�ت والتونسيون ومّل

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

ي ليبيا حيث الحالة 
امج أن تتخذ أشكااًل متنوعة وتختلف حسب البلد. �ن يمكن لهذه ال�ب

امج الدرامية هو الخيار  ا، قد يكون استخدام نهج غ�ي مبا�ث مثل اللجوء إىل ال�ب ًب أك�ث تقل

االأك�ث فعالية لتعزيز المناقشة التدريجية لمواضيع محرمة يعت�ب الليبيون أنّه من 

ي أي مكان آخر – مثل مستقبل من كانوا يشكلون جزًءا من نظام 
الخطر جًدا تغطيتها �ن

، ونزع السالح. ي
القذا�ن

47 الرابع الفصل 



المراجع

عالم )بتكليف من وزارة  ي كونسالتنج Altai Consulting )20١3( استطالع كمي حول وسائل االإ
أل�ت

يطانية: غ�ي منشور( الخارجية ال�ب

نت[. متوفر  ن�ت ي تقلب منذ الثورة ،١9 أبريل/نيسان ]عىل االإ
عالم التونسي �ن »الجزيرة«، )20١4( االإ

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/02/tunisian-media-flux-since- :عىل

ي ١ أغسطس/آب 20١4[. 
revolution-2014224125838691954.html ]تّمت زيارة الموقع �ن

ي  سون – مارستيلر« ASDA’A Burson-Marsteller )20١4( استطالع رأي الشباب العر�ب »أصداء ب�ي

http://arabyouthsurvey.com/wp-content/themes/arabyouth- :نت[. متوفر عىل ن�ت ]عىل االإ

ي ١ أغسطس/آب 20١4[.
english/downloads/AYS-Whitepaper-en.pdf ]تّمت زيارة الموقع �ن

ي م� وليبيا 
ي British Council )20١3( وعد الثورة: انطباعات الشباب �ن

يطا�ن ي ال�ب
المجلس الثقا�ن

http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.uk2/ :نت[. متوفر عىل ن�ت وتونس ]عىل االإ

ي ١ أغسطس/آب 20١4[.
files/revolutionary-promise-summary_0.pdf ]تّمت زيارة الموقع �ن

وكالة المخابرات المركزية Central Intelligence Agency )CIA( )20١4( »كتاب حقائق العالم« 

نت[. متوفر عىل:  ن�ت ]عىل االإ

ي ١ 
/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook ]تّمت زيارة الموقع �ن

أغسطس/آب 20١4[.

عالم  دارة الحكومية Dubai School of Government )20١3( تقرير وسائل االإ ي لالإ كلية د�ب

http://www.arabsocialmediareport.com/ :نت[. متوفر عىل ن�ت االجتماعية العربية ]عىل االإ

Facebook/LineChart.aspx?&PriMenuID=18&CatID=24&mnu=Cat

ي ١ أغسطس/آب 20١4[.
]تّمت زيارة الموقع �ن

ي مرحلة انتقالية. ورقة بحثية من 
عالم التونسي �ن العيساوي، ف. El-Issawi, F. )20١2( االإ

http://carnegieendowment. :نت[. متوفر عىل ن�ت مؤسسة كارنيغي للسالم الدوىلي ]عىل االإ

ي ١ أغسطس/آب 20١4[.
org/files/transitional_libyan_media.pdf ]تّمت زيارة الموقع �ن

ي مرحلة انتقالية: نحو المجهول. لندن: 
ي �ن عالم اللي�ب العيساوي، ف. El-Issawi, F. )20١3( االإ

.LSE/POLIS »كلية لندن لالقتصاد/مؤسسة »بوليس

نت[. متوفر عىل https://www.facebook.com/ ]تّمت زيارة  ن�ت »فيس بوك« )20١4( ]عىل االإ

/أيلول 20١4[. ي ١0 سبتم�ب
الموقع �ن

نت[.  ن�ت »فريدوم هاوس« Freedom House )20١4أ( تصنيف مؤ�ث حرية الصحافة ]عىل االإ

https://freedomhouse.org/report/freedom-press-2014/press-freedom- :متوفر عىل

ي ١ أغسطس/آب 20١4[.
rankings#.VGx7pcmb_w9 ]تّمت زيارة الموقع �ن

نت[.  ن�ت ي العالم 20١3: تونس ]عىل االإ
»فريدوم هاوس« Freedom House )20١4ب( الحرية �ن

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/tunisia#. :متوفر عىل

ي 7 أغسطس/آب 20١4[.
U9vog-NdXy0 ]تّمت زيارة الموقع �ن
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http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.uk2/files/revolutionary-promise-summary_0.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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نت[.  ن�ت ي العالم 20١3: ليبيا ]عىل االإ
»فريدوم هاوس« Freedom House )20١4ج( الحرية �ن

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/libya#. :متوفر عىل

ي 7 أغسطس/آب 20١4[.
U9vpyeNdXy0 ]تّمت زيارة الموقع �ن

منظمة »هيومن رايتس ووتش« Human Rights Watch )20١4( التقرير العالمي 20١4: تونس 

http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/ :نت[. متوفر عىل ن�ت ]عىل االإ

ي ١ أغسطس/آب 20١4[.
tunisia?page=1 ]تّمت زيارة الموقع �ن

نت بحسب البلد ]عىل  ن�ت نت اليف ساتس )Internet Live Sats( )20١4( مستخدمو االإ إن�ت

نت[. متوفر عىل: /http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country ]تّمت  ن�ت االإ

ي 28 أغسطس/آب 20١4[.
زيارة الموقع �ن

عالم العالمية. ورقة  ة بالنسبة إىل حرية االإ كارليكار، ك. د. Karlekar, K. D. )20١0( نكسات كب�ي

http://www.freedomhouse. :نت[. متوفر عىل ن�ت بحثية من منظمة »فريدوم هاوس« ]عىل االإ

ي ١ 
org/sites/default/files/FOTP2010--Final%20Booklet_5May.pdf ]تّمت زيارة الموقع �ن

أغسطس/آب 20١4[.

ي كتابة دستور 
ماركس، م.ل. Marks, M. L. )20١4( إقناع، إجبار، أو تسوية؟ مقاربة »النهضة« �ن

تونس. الدوحة: مركز بروكنجز الدوحة.

نت  ن�ت ي واتس للتسويق« Miniwatts Marketing Group )20١4( إحصائيات االإ
»مجموعة مي�ن

نت[. متوفر عىل: http://www.internetworldstats.com/stats.htm ]تّمت  ن�ت العالمية ]عىل االإ

ي ١ أغسطس/آب 20١4[.
زيارة الموقع �ن

يمان بالديمقراطية:  ي National Democratic Institute )20١3( االإ
المعهد الديمقراطي الوط�ن

https://www.ndi.org/files/Believing-in- :نت[. متوفر عىل ن�ت ي ليبيا ]عىل االإ
استطالع عام �ن

ي ١ 
Democracy-Public-Opinion-Survey-Report-August-2013.pdf ]تّمت زيارة الموقع �ن

أغسطس/آب 20١4[.

ي قطر Northwestern University in Qatar )20١3( استخدام وسائل 
ن �ن جامعة نورث وس�ت

http://menamediasurvey. :نت[. متوفر عىل ن�ت ق االأوسط ]عىل االإ ي الرسث
عالم �ن االإ

ي ١ أغسطس/آب 20١4[.
northwestern.edu/ ]تّمت زيارة الموقع �ن

ي قطر Northwestern University in Qatar )20١4( استخدام وسائل 
ن �ن جامعة نورث وس�ت

http://mideastmedia.org/ :نت[. متوفر عىل ن�ت ق االأوسط ]عىل االإ ي الرسث
فيهية �ن عالم ال�ت االإ

ي 7 أغسطس/آب 20١4[.
survey/ ]تّمت زيارة الموقع �ن

ق االأوسط الجديد. لندن:  ي والرسث عالم للربيع العر�ب رمضان، و. Ramadan, W. )20١4( تغطية االإ

ق االأوسط. مرصد الرسث

مراسلون بال حدود Reporters Without Borders )20١4أ( من أجل تنقيح قانون العقوبات عىل 

http://fr.rsf.org/ :نت[. متوفر عىل ن�ت يعي رقم 20١١-١١5 ]عىل االإ ضوء المرسوم الترسث

ي 
tunisie-pour-une-revision-du-code-penal-a-02-07-2014,46565.html ]تّمت زيارة الموقع �ن

١ أغسطس/آب 20١4[.

ي 
مراسلون بال حدود Reporters Without Borders )20١4ب( االعتداء العنيف عىل صحفي �ن

نت[. متوفر عىل:  ن�ت ي جربة ]عىل االإ
ن �ن طي�ي وق« من قبل �ث »الرسث

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

ي ١ أغسطس/آب 20١4[.
الموقع �ن

ي شارع 
مراسلون بال حدود Reporters Without Borders )20١4ج( إطالق النارعىل صحفي �ن

http://en.rsf.org/libya-newspaper-editor-gunned- :نت[. متوفر عىل ن�ت بنغازي ]عىل االإ

ي ١ أغسطس/آب 20١4[.
down-on-26-05-2014,46354.html ]تّمت زيارة الموقع �ن

49

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/libya#.U9vpyeNdXy0
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/libya#.U9vpyeNdXy0
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/tunisia?page=1
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/tunisia?page=1
http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FOTP2010--Final Booklet_5May.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FOTP2010--Final Booklet_5May.pdf
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://www.ndi.org/files/Believing-in-Democracy-Public-Opinion-Survey-Report-August-2013.pdf
https://www.ndi.org/files/Believing-in-Democracy-Public-Opinion-Survey-Report-August-2013.pdf
http://fr.rsf.org/tunisie-pour-une-revision-du-code-penal-a-02-07-2014,46565.html
http://fr.rsf.org/tunisie-pour-une-revision-du-code-penal-a-02-07-2014,46565.html
http://fr.rsf.org/tunisie-un-journaliste-d-ech-chourouk-17-07-2014,46643.html
http://en.rsf.org/libya-newspaper-editor-gunned-down-on-26-05-2014,46354.html
http://en.rsf.org/libya-newspaper-editor-gunned-down-on-26-05-2014,46354.html


مراسلون بال حدود Reporters Without Borders )20١4د( المؤ�ث العالمي لحرية الصحافة 

نت[. متوفر عىل: http://rsf.org/index2014/en-index2014.php ]تّمت زيارة  ن�ت 20١4 ]عىل االإ

ي ١ أغسطس/آب 20١4[.
الموقع �ن

اتون غيت«: مزاعم مَدِونة ضد  مراسلون بال حدود Reporters Without Borders )20١4هـ( »ش�ي

http://en.rsf.org/tunisia- :نت[. متوفر عىل ن�ت وزير الخارجية أوصلتها إىل المحاكم ]عىل االإ

ي ١ 
sheratongate-blogger-s-allegations-17-01-2013,43926.html ]تّمت زيارة الموقع �ن

أغسطس/آب 20١4[.

ي 
عالم ضحية الفو�ن �ن مراسلون بال حدود Reporters Without Borders )20١4و( وسائل االإ

http://en.rsf.org/libya-news-media-targeted-amid- :نت[. متوفر عىل ن�ت ليبيا ]عىل االإ

/أيلول 20١4[.  ي ١7 سبتم�ب
libyan-28-08-2014,46858.html ]تّمت زيارة الموقع �ن

ق االأوسط الجديد. لندن:  عالم الجديد والرسث سيب، فيليب Seib, Philip )2007( االإ

بالجريف ماكميالن.

نت[.  ن�ت نا تلفزيون حكومي من دون حكومة ]عىل االإ الشامات، أ. أ. Shamat, A. A. )20١4( لدي

ي ١ أغسطس/
متوفر عىل: http://www.reinventinglibya.org/lrt.php ]تّمت زيارة الموقع �ن

آب 20١4[.

ي 
عالم �ن بية والعلم والثقافة UNESCO )20١3( تقييم تطور االإ منظمة االأمم المتحدة لل�ت

http://unesdoc.unesco.org/ :نت[. متوفر عىل ن�ت تونس ]عىل االإ

ي ١ أغسطس/آب 20١4[.
images/0022/002227/222701e.pdf ]تّمت زيارة الموقع �ن

 Westminster Papers in Communication »ي االتصاالت والثقافة
مجلة »أوراق وستمنس�ت �ن

ي والحا�ن 
ي الما�ن

ي االنتفاضات العربية – �ن
عالم االجتماعية �ن and Culture: دور وسائل االإ

http://www.westminster.ac.uk/__data/assets/ :نت[. العدد 9. متوفر عىل ن�ت )20١3(. ]عىل االإ

/أيلول 20١4[.  ي ١0 سبتم�ب
pdf_file/0004/220675/WPCC-vol9-issue2.pdf ]تّمت زيارة الموقع �ن
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 الملحق االأول
مناقشة مجموعة النقاش

عالم أن/أالّ« تمرين »عىل وسائل االإ

ي تُنسب للمحطة المثالية، 
من أجل تسهيل النقاش حول البث للخدمة العامة والقيمة ال�ت

ي بوضع 
ي تمرين يق�ن

ي تونس وليبيا أن يشاركوا �ن
ي مجموعات النقاش �ن

ن �ن طلب من المشارك�ي

ن  ي الجدول ١ تحت عنوانَ�ي
تيب المالئم، ع�ب ترتيب الجمل المبينة �ن بطاقات معينة بال�ت

ي دفعتهم 
عالم أالّ«، ومناقشة االأسباب ال�ت عالم أن« و »عىل االإ رئيَسن هما »عىل االإ

للقيام بكل خيار.

عالم أن/أالّ« ي تمرين »عىل وسائل االإ
الجدول ١: البطاقات المستخدمة �ن

ة ي ب ي ل ة وال ي س ون ت ات ال وع م ج م ال

تفضيل آراء بعض االأشخاص عىل االآخرين ]مثل االأشخاص تمثيل آراء متنوعة
ي الثورة[ 

ن جًدا ومن حاربوا �ن المثقف�ي

اعتماد الصدق فقط عندما ال يزعج ذلك أحًدااعتماد الصدق، ح�ت وإن أزعج ذلك بعض الناس

إبداء رأي الجهات الرسمية/االأطراف الحاكمة أواًلاالستقاللية عن االأحزاب السياسية والدين

ن /الليبي�ي ن ًة أك�بتمثيل كل التونسي�ي إعطاء المجموعات العرقية أو الدينية االأقوى تغطي

ن /الليبي�ي ن ي اهتمامات المجموعات المتخصصةإنتاج محتوى يخاطب جميع التونسي�ي إنتاج محتوى يل�ب

ي تشكل أقليةإعطاء أهمية خاصة لالأقليات
عدم إيالء االأهمية للمجموعات ال�ت

الحصول عىل التمويل من القطاع الخاصالحصول عىل التمويل من الحكومة

ط ق ة ف ي س ون ت ات ال وع م ج م طال ق ة ف ي ب ي ل ات ال وع م ج م ال

ي  ي تبعث برسالة أو مثال إيجا�ب
تغطية المواضيع والقصص ال�ت

فقط
ي الهوية الوطنية

المساهمة �ن

ًة  تغطية كافة المواضيع والقصص، ح�ت وإن حملت رسال
ا ًئ ًة أو مثااًل سي سلبي

ي
ن عىل الصعيد الوط�ن االستقاللية وعدم التح�ي

ن فقط ي توحد التونسي�ي
قليميةتغطية المواضيع والقصص ال�ت ي الهوية االإ

المساهمة �ن

ي 
تغطية كافة المواضيع والقصص، ح�ت تلك ال�ت

تتسبب بالشقاق
قليمي ن عىل الصعيد االإ االستقاللية وعدم التح�ي

ن عىل الحلول ك�ي ال�ت

جابة عليها ي تصعب االإ
طرح االأسئلة ال�ت

ي القصة، ح�ت وإن تسبب ذلك بال�اع عرض جان�ب

بعث رسائل إيجابية فقط لتجنب ال�اع

5١ النقاش مجموعة  مناقشة  ول 
أ

اال الملحق 



ي البدء . 46
 كان حجم العينة المقرر �ن

يبلغ ألف شخص، ولكن، بعد إدخال 
يانات وتنظيفها، أصبح حجم  ب ال

ي 999 شخًصا.
العينة االإجماىلي النها�أ

ي
 الملحق الثا�ن

ة ي ج ه ن م ال

١. تونس

ي
االستطالع الوط�ن

ًة بإجراء استطالع يمثل الشعب التونسي عىل  ًة تونسي ي سي ميديا أكشن وكال ي �ب كلفت �ب

ي شهر يونيو/حزيران 20١3. وكان الهدف الحصول عىل بيانات حول استهالك 
ي �ن

المستوى الوط�ن

عالم، بما فيها  عالم وحول مواقف الجماه�ي إزاء مصادر المعلومات ووسائل االإ االإ

المحطات العمومية.

46 تم 
ي مؤلفة من ألف شخٍص تونسي

لذا تم تشكيل عينة ممثلة للشعب عىل المستوى الوط�ن

ا  ي منازلهم. أتاحت العينة هامش خطأ ± 3.8% )محتَسًب
ا لوجٍه �ن إجراء مقابالت معهم وجًه

لـنسبة شيوع 50%(. ولضمان أّن العينة تمّثل الشعب التونسي فعاًل، ُقّسمت عىل الواليات 

ين كلها. بعد ذلك، تم استخدام نهج أخذ عينات متعددة المراحل مرجحة  االأربعة والعرسث

ن  ي شكلت »الموفدين« التونسي�ي
ا وعنقودية الختيار وحدات العينة االأساسية )PSUs( ال�ت ًي ذات

. وقد استخدم نهج أخذ العينات العنقودية هذا بيانات من  ن للمجتمع التونسي الممثل�ي

ي العام 2009(.
التعداد التونسي للعام 2004 )بصيغته المستكملة �ن

ي الجيد، تم تقسيم وحدات العينة االأساسية إىل وحدات عينة 
ولضمان التمثيل الجغرا�ن

ا للمناطق الجغرافية الرئيسة. ضمن وحدات العينة الثانوية هذه، تم  ثانوية )SSUs( وفًق

. لم تكن العينة  ي
انتقاء نقاط انطالق جغرافية )من مدارس ومتاجر ومساجد( بشكل عشوا�أ

ي هذه المرحلة بعد نظًرا إىل عدم توفر بيانات سكانية عىل مستوى وحدات 
ا �ن ًي مرجحة ذات

العينة الثانوية. ضمن وحدات العينة الثانوية، تم انتقاء االأ� باستخدام طريقة »الس�ي 

ي وتم 
ا بشكل عشوا�أ ًق «، بحيث تم اختيار الوجهات من نقاط انطالق محددة مسب ي

العشوا�أ

. أما أخذ العينات  رشادات باليد اليرسى واليد اليم�ن اتباع هذه الوجهات باستخدام قاعدة االإ

عىل مستوى االأ�، فتم باستخدام جدول »كيش« )Kish(. تم بعد ذلك التحقق من أن 

ي تونس منذ 
ا وأنهم مقيمون �ن ن الذين تم انتقاؤهم يبلغون ما يزيد عن ١5 عاًم المستجيب�ي

ن سكان المدن/ ًة بالتعداد لتفقد توزع االأفراد ب�ي . وتم تقييم البيانات مقارن ستة أشهر أو أك�ث

التاىلي لم تدُع  ي وب
ي التوازن االإحصا�أ

ن ولم يتم رصد أي اختالل �ن ن المناطق والجنس�ي الريف، وب�ي

جيح. الحاجة إىل اللجوء إىل تعديل العينات ع�ب ال�ت
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مناقشات مجموعات النقاش
مجموعات النقاش حول االأخبار

ي سي ميديا أكشن وكالة تونسية لتشكيل ١2 مجموعة نقاش من الجمهور حول  ي �ب كلفت �ب

ات االأخبار التلفزيونية. تضمن مشاركو  عالم، وباالأخص حول نرسث ي االإ
موضوع تغطية االأخبار �ن

ي بعض المناطق، 
ا من الرجال والنساء. �ن مجموعات النقاش مزيًجا من االأعمار وعدًدا متساويً

ن كانت مجموعات  ي ح�ي
ن من الرجال والنساء، �ن ن منفصلت�ي تم تشكيل مجموعت�ي

أخرى مختلطًة.

ي أنحاء تونس )تونس العاصمة، ب�أ 
ية وريفية �ن ن مواقع ح�ن كذلك، انقسمت المجموعات ب�ي

/كانون  ي ديسم�ب
(، بحيث أقيمت 6 منها �ن ي مط�ي

عىلي بن خليفة، سيدي بوزيد، الق�ين، ب�ن

ي مارس/آذار 20١4. 
االأول 20١3 و 6 أخرى �ن

عالم والبث للخدمة العامة مجموعات النقاش حول استهالك االإ

ي مختلف أنحاء تونس )تونس العاصمة، قابس، 
نُظمت أيًضا ١4 مجموعة نقاش إضافية �ن

ي مارس/آذار 20١4 لمراجعة 
، صفاقس، سوسة( �ن ي

، الكاف، قصيبة المديو�ن وان، قبىلي الق�ي

ي تمرين وضع البطاقات 
ين المشاركة �ن ي تونس. ُطلب هنا من الحا�ن

عالم �ن استهالك االإ

ي مجموعات 
ي ينسبونها للمحطة المثالية. وكما �ن

تيب المالئم لتسهيل مناقشة القيم ال�ت بال�ت

ن  ن منفصلَت�ي ي بعض المناطق تشكيل مجموعَت�ي
ي تناقشت حول االأخبار، تم �ن

النقاش ال�ت

ن كانت مجموعات أخرى مختلطًة. تم أيًضا تشكيل بعض المجموعات  ي ح�ي
للرجال والنساء، �ن

ي خصائص 
ًا �ن ا كب�ي ًن اي ب عىل أساس العمر )من عمرهم فوق 30 ومن عمرهم دون 30(. لكن ثمة ت

ن مختلف المعاي�ي  ن ب�ي ن السكانية ال يسمح لنا بعرض النتائج ع�ب التمي�ي المشارك�ي

االجتماعية والسكانية.

2. ليبيا

االستطالعات الوطنية
يطانية ي الذي كلفته وزارة الخارجية ال�ب

االستطالع الوط�ن

ي طرابلس للقيام باستطالع يمثل الشعب عىل 
ًة �ن يطانية وكال كلفت وزارة الخارجية ال�ب

ي 
ي مارس/آذار وأبريل/نيسان 20١3. رّكز هذا االستطالع �ن

ا �ن ًي ب ي ي شمل 3١96 ل
المستوى الوط�ن

عالم  عالم ومواقف الجمهور تجاه مختلف وسائل االإ المقام االأول عىل أنماط استهالك االإ

ومصادر المعلومات. أتاحت العينة هامش خطأ ± ١.7% )لنسبة شيوع %50(. 

ي فعاًل، ُقّسمت عىل شعبيات ليبيا كلها باستخدام  لضمان أّن العينة تمّثل الشعب اللي�ب

ي العام 20١3 عن مكتب تعداد 
ي الذي صدر �ن

ي للعام 2006 والهرم السكا�ن بيانات التعداد اللي�ب

ضافة إىل االستطالع الذي  الواليات المتحدة، وذلك لضمان تغطية جغرافية جيدة للبالد. باالإ

، تم اختيار خمس من أهم المدن الليبية وهي طرابلس  ي
مثل الشعب عىل المستوى الوط�ن

وبنغازي وم�اتة وزوارة وسبها عمًدا كما تم تعزيز حجم عيناتها للتمكن من إجراء تحليالت 

جيح  ي تتمتع بأهمية خاصة. وتم اللجوء إىل تعديل العينة ع�ب ال�ت
ي هذه المناطق ال�ت

جيدة �ن

ي من حيث  ي للعام 2006 لضمان أّن العينة ممثلة للشعب اللي�ب باستخدام التعداد اللي�ب

ي التحليالت. وتم 
الخصائص السكانية االأساسية، وحظيت المدن المدعومة بحصة تمثلها �ن

ناث من خمس فئات  ا من الذكور واالإ ي كل شعبية عدًدا متساويً
ائح لتتضمن �ن تقسيم الرسث

ة.  عمرية مختلفة بدًءا من سّن السادسة عرسث

ا أكشن إمكانية الوصول إىل أدوات المسح وقواعد البيانات االأصلية  ي سي ميدي ي �ب وقد أتيحت ل�ب

من أجل القيام بهذه التحليالت.
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ي سي ميديا أكشن ي �ب ي الذي كلفته �ب
االستطالع الوط�ن

ي شمل 
ًة للقيام باستطالع يمثل الشعب عىل المستوى الوط�ن ي سي ميديا أكشن وكال ي �ب كلفت �ب

ي أغسطس/آب 20١3. أتاح حجم العينة هامش خطأ قدره ±2.9% )لنسبة شيوع 
ا �ن ًي ب ي ١١46 ل

ي المقام االأول عىل مواقف الشعب إزاء عملية صياغة الدستور 
50%(. رّكز هذا االستطالع �ن

عالم. ومن أجل التمكن من استخدام  وإلمامه بها كما طرح بضعة أسئلة حول استهالك االإ

ي سي ميديا أكشن  ي �ب ي استطالع �ب
ي المقارنة، تم استخدام تقنية أخذ العينات عينها �ن

البيانات �ن

ضافة إىل ذلك إىل تعديل العينة  يطانية. وتم اللجوء باالإ ي استطالع وزارة الخارجية ال�ب
كما �ن

ي للعام 2006 لضمان تمثيل جيد للخصائص  جيح باستخدام بيانات التعداد اللي�ب ع�ب ال�ت

السكانية الرئيسة.

ن  ائح تمثل شعبيات ليبيا االثنت�ي ن ع�ب الهاتف من �ث ي كال االستطالَع�ي
تم جمع البيانات �ن

ين كلها. إذ ارتأى القائمون عىل االستطالع أن الهاتف هو الوسيلة االأفضل لجمع  والعرسث

، وذلك ل عدد من االأسباب منها سالمة وأمن االأشخاص الذين  ي ي السياق اللي�ب
المعلومات �ن

ائح المجتمع )نظًرا إىل أّن نسبة  يجرون المقابالت كما وازدياد إمكانية الوصول إىل كافة �ث

ي تفسحها 
ا نقااًل تتخطى 90%( وإمكانية إخفاء الهوية ال�ت ًف ن الذين يحملون هات الليبي�ي

جابة عىل أسئلة سياسية  ن بشأن االإ ي تخفف من مخاوف المستجيب�ي
المقابالت ع�ب الهاتف وال�ت

وإمكانية تكلم النساء إىل رجال ليسوا من العائلة من دون قيود.

مناقشات مجموعة النقاش 
ي خالل 

ي سي ميديا أكشن �ن ي �ب النيابة عن �ب أجرت وكالة أبحاث ست مناقشات مجموعات نقاش ب

ي ليبيا شكل تحدٍّ بسبب المخاوف 
مارس/آذار 20١4. غ�ي أّن تنظيم مجموعات النقاش هذه �ن

َد توظيف االأشخاص عىل بناء عالقة  َم االأمنية واالأعراف االجتماعية الثقافية. لهذا السبب اعَت

ن لىكي يشعروا بالراحة حيال زيارة المرفق/الموقع، وتم إجراء  ثقة مع االأفراد المعني�ي

المناقشات بشكل أن يجلب االأفراد الذين سبقوا أن قبلوا باالنضمام أفراًدا آخرين بدورهم 

وذلك ضمن قيود نظام الحصص المعتمد. تم توخي الحذر أيًضا لعدم تفضيل االأشخاص 

ي 
ي المنظمات غ�ي الحكومية والذين قد تتس�ن لهم عادًة فرصة المشاركة �ن

ن �ن العامل�ي

مجموعات نقاش والذين لديهم آراء قد تكون مختلفة عن آراء الشعب »العادي«. 

التاىلي لم يتم  ي طرابلس وب
ي بنغازي وم�اتة صعوبة أك�ب مما �ن

وشّكل تطويع االأشخاص �ن

ي هذا الجزء من العينة. وتم تشكيل المجموعات عىل أساس الوضع العائىلي 
اك أي نساء �ن إ�ث

ن داخل االأ�ة. وعىل هذا االأساس، تألفت إحدى المجموعات  كحل بديل لتحديد دور المشارك�ي

ا )فوق  ن أك�ب سًن وج�ي ن ا( ومجموعة أخرى من رجال م�ت ن عاًم ن )دون االأربع�ي وج�ي ن من رجال م�ت

ا( وتم القيام باالأمر عينه  ا( ومجموعة من الرجال العزاب الشباب )دون 26 عاًم ن عاًم االأربع�ي

لمجموعات النساء الثالثة. 

عالم  ي ليبيا وحول تجاوب االإ
ن حول قضايا هامة �ن تم طرح مجموعة من االأسئلة عىل المشارك�ي

ي تمرين 
ي ليبيا وطلب منهم أيًضا المشاركة �ن

معها كما وأسئلة حول البث للخدمة العامة �ن

عالم أن/أالّ«.  »عىل االإ
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تحليل البيانات الكمية )االستطالعات(

ي سي  ي �ب ي كال تونس العاصمة وطرابلس ثم توىل باحثو �ب
عملت الوكاالت عىل إدخال البيانات �ن

 .SPSS ن االإحصاء الوصفي بمساعدة برنامج ي لندن تنظيفها وتحليلها مستخدم�ي
ميديا أكشن �ن

ي 
ن مجموعات سكانية أو اجتماعية اقتصادية مختلفة �ن جابات ب�ي ي االإ

وحيث تم ذكر فروق �ن

ي 
ها ذات داللة إحصائية. أما الفروق ال�ت التقرير، تمت إعادة اختبار هذه الفروق للتأكد من أنّ

ي نص التقرير، فهي ال تحمل 
ي لم يتم ذكرها �ن

ي الجداول والرسوم البيانية وال�ت
تظهر �ن

ورة داللة إحصائية.  بال�ن

تحليل البيانات النوعية )مناقشات مجموعات النقاش(

 Framework( »طار تم تحليل بيانات مناقشات مجموعات النقاش باستخدام »نهج االإ

ي جميع المجموعات. تم تحليل 
Approach( الستخالص المواضيع واالتجاهات االأساسية �ن

ي  ي �ب ي وفرتها الوكالة ل�ب
البيانات التونسية باالستناد إىل نصوص مناقشات مجموعات النقاش ال�ت

ن أّن تحليل البيانات الليبية تم باالستناد إىل  ي ح�ي
ية، �ن ن نجل�ي ا أكشن باالإ سي ميدي

تسجيالت المناقشات.

ي تحد البيانات
القيود ال�ت

ي تم اعتمادها سليمة وتم تفقد جودة البيانات عىل مّر 
ن أن منهجيات البحث ال�ت ي ح�ي

�ن

ي تحد 
التاىلي القيود ال�ت ي تحد البيانات المتوفرة لدينا، وب

قرار بالقيود ال�ت الدراسة، من المهم االإ

أي استنتاجات يمكن استخالصها منها. وتتضمن هذه القيود: 

ي االأصل لغايات 	 
َم �ن دودة إذ إّن كل منها ُصمِّ ح ات م ان ي ب ادر ال ص ة م ارن ق ة م ي ان ك أّن إم

ن أن كل  ي ح�ي
اتيجية أخذ عينات مختلفة. و�ن مختلفة وكل منها يعتمد منهجية واس�ت

ي وضمنت النهوج 
قاعدة بيانات استطالع كانت ممثلة للشعب عىل المستوى الوط�ن

المستخدمة أن يحظى المواطنون بفرصة عشوائية ومتساوية بأن يتم اختيارهم، 

النتائج( نظًرا الختالف حجم العينات. ويتم ذكر ذلك  تختلف الدقة االإحصائية )الثقة ب

اوًحا  بالتفصيل أعاله، حيث يظهر أن هامش الخطأ لكل من قواعد البيانات يختلف م�ت

ي كال استطالَعي ليبيا ع�ب الهواتف 
ن �ن ن 3.8% و١.7%. كما أنّه تم استطالع رأي المشارك�ي ب�ي

ي النتائج. غ�ي أّن عينة 
ي أن من ال يملكون هواتف نقالة لم يتم تمثيلهم �ن

النقالة، ما يع�ن

ي من هذا التقييد. وبالمثل، ال يمكن مقارنة البيانات المستخلصة من 
تونس ال تعا�ن

مختلف باقات مجموعات النقاش إاًل إىل درجة معينة وليس بالكامل. 

ا الأّن أدوات 	  اي ض ق ض ال ع أن ب ش ه ب ي ل ا ع ن ع طل ات أن ت ان ي ب ل ن ل ك م ا ي ي م
رات �ف غ ة ث م ث

التاىلي  ي االأصل لتجيب عىل أسئلة بحثية مختلفة. وب
َمة �ن البحث المستخدمة كانت ُمصمَّ

ا البحثية أو لم نتمكن من  جابة سوى عىل جزء من بعض جوانب أهدافن لم نتمكن من االإ

ي أو أننا لم نستكشفها عىل أفضل شكل 
ي بعض الجوانب االأخرى بالتفصيل الكا�ن

الغوص �ن
نا باستخالص استنتاجات مثبتة أك�ث يسمح ل

55 ي
ا�ن ث ال الملحق 







ي 
ا وويلز �ن ي إنكل�ت

ي سي ميديا أكشن مسجلة �ن ي �ب �ب
ية تحت رقم 1076235  مفوضية الجمعيات الخ�ي

كة 3521587. وتحت رقم الرسث
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