
من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 

أصوات بيضاء
)دليل تدريبي(



حكومي��ة  غ��ر  وثقافي��ة  فكري��ة  موؤ�س�س��ة 
،م�ستقل��ة، ال ته��دف �إىل حتقي��ق رب��ح م��ادي، 
�ل�سئ��ون  وز�رة  قب��ل  م��ن  له��ا  ومرخ���ص 
قان��ون  ومبوج��ب  و�لعم��ل  �الجتماعي��ة 
�جلمعيات و�ملوؤ�س�سات رقم )1( ل�سنة 2001.
يعم��ل �ملنتدى م��ن �أج��ل م�سارك��ة �سيا�سية 
و��سع��ة وفاعلة  لتحقيق تنمي��ة �سيا�سية �آمنة 

وم�ستد�مة.
و�حتياجات��ه  مبعطيات��ه  �مل�ستقب��ل  ميث��ل 
جوه��ر و�أ�سا���ص توج��ه �ملنت��دى و�هتمام��ه، 
وم��ع ذل��ك فاملنت��دى يعي���ص �حلا�س��ر ويعي 
و�قع��ه ويتفاعل مع �الأح��د�ث ويتعامل معها، 
تنتج��ه  مل��ا  ويت�س��دى  لتاأثر�ته��ا  ي�ستجي��ب 

كو�بح ومعيقات �لتنمية �ل�سيا�سية.
- �لعمل على متكني �ملر�أة �ليمنية.

- تو�سيع وتفعيل �الهتمام بال�ساأن �ل�سيا�سي 
للم�سارك��ة  ومقدم��ة  مدخ��ًا  وجعل��ه  �لع��ام 

�ل�سيا�سية.
�ل�سيا�سي��ة  �مل�سارك��ة  وحتفي��ز  تفعي��ل    -
�لفاعل��ة من قب��ل خمتلف �لق��وى و�ل�سر�ئح يف 

�ملجتمع.
- ن�س��ر ورفع �لوع��ي بحق حري��ة �الختيار 
�ل�سيا�س��ي و�مل�سارك��ة �ل�سيا�سي��ة �لفاعلة لكل 

�ملو�طنني.
- تدري��ب وتاأهي��ل �ملمار�س��ني �ل�سيا�سي��ني 

و�لنا�سطني �حلزبيني.
�ل�سعب��ي  �النطب��اع  خل��ق  عل��ى  �لعم��ل   -

�الإيجابي جتاه �مل�ساركة �ل�سيا�سية.
- ر�س��د وتقييم لتنمي��ة �ل�سيا�سية باأبعادها 

�ل�ساملة.

منتدى التنمية ال�سيا�سية

هاتف وفاك�ص: 00967-1-210537
موبايل:    00967-733403540   

�ص.ب. 1726
admin@pdf-yemen.com :بريد �لكرتوين
www.pdf-yemen.com    :موقع �لكرتوين

�سنعاء – �جلمهورية �ليمنية

www.whitevoices-yemen.com
موقع م�سروع )�أ�سو�ت بي�ساء( على �النرتنت



أهداف المشروع:
اأ�ستح�س��ار حري��ة التعبري وحرية و�سائل الإعالم اإىل ج��دول اأعمال احلوار الوطني، 
واإىل تعزي��ز ق��درات املنظمات غري احلكومية والنا�سطني  املدنيني ويف و�سائل الإعالم 
يف خم�س حمافظات رئي�سة هي: تعز، عدن، حلج، ح�سرموت، وال�سالع حلماية حرية 
التعبري / و�سائل الإعالم يف مناطقهم ول�سمان التوثيق امل�ستمر واملوثوق به لإنتهاكات 

حقوق الإن�سان وم�ساركته مع ال�سركاء الوطنيني والدوليني.

مجموعات العمل المستهدفة:
املجموع��ة امل�ستهدفة للعمل على امل�ستوى املرك��زي وعلى امل�ستوى املحلي يف املحافظات 
اخلم���س هي: منظمات املجتمع املدين املحلي��ة، وال�سحفيني، ون�سطاء حقوق الإن�سان، 

والنا�سطات من الن�ساء.

• المستفيدون النهائيون من العمل على المستوى المركزي والمحلي:
منظم��ات املجتمع امل��دين املحلية  العاملة والنا�سطة يف جمال حقوق الإن�سان 

وحرية التعبري وو�سائل الإعالم.
الأف��راد الذي��ن قد يكونون عر�س��ة لالإنتهاك اأو التخوي��ف ملمار�سة حقهم يف 

حرية التعبري وحقهم العالمي.
الن�ساء،ال�سيا�سيون، والنا�سطون املدنيون وال�سحفيون وغريهم من الأ�سخا�س 

الإعالميون
احلكومة اليمنية واجلهات املانحة الدولية.

• نتائج العمل:
 اللجنة التوجيهية/الت�سيريية.

 املوقع الإلكرتوين. 
 اإ�ستح�س��ار حري��ة التعب��ري والإع��الم اىل قمة ج��دول الأعم��ال ال�سيا�سية 

والوطنية وجدول اأعمال احلوار الوطني على امل�ستوى املركزي.
 رف��ع م�ستوى الوع��ي باأهمية حرية التعبري وحرية اليم��ن من اأجل التنمية 

والأ�ستقرار والأمن.
 حت�سني القوانني املتعلقة بحقوق الإن�سان وحرية التعبري وو�سائل الإعالم يف اليمن.

 بناء قدرات 31 من املنظمات غري احلكومية املحلية.

تقديم
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 تدري��ب 500 مت��درب تدريب��ًا جي��دًا وتلقي تدري��ب يف جمال حري��ة التعبري 
والإعالم.

 بناء �سبكة وطنية ن�سطة وقوية من النا�سطني يف جمال حقوق الإن�سان على 
ال�سعيدين املحلي واملركزي.

• خطوات المشروع :
1( اللجنة التوجيهية/الت�سيري:

تاأ�سي�س جلنة توجيه/ت�سيري امل�سروع من 5  اىل 7 ا�سخا�س ميثلون الفئة امل�ستهدفة 
م��ن امل�س��روع وامل�ستفيدي��ن النهائي��ني: اأع�س��اء الربمل��ان، ورج��ال ال�سيا�س��ة والإعالم، 

والنا�سطني املدنيني.
قبل اختيار جلنة التوجيه/الت�سيري، �سنت�ساور مع الالعبني الرئي�سني من امل�ستفيدين 
م��ن امل�س��روع النهائي، وعل��ى راأ�سها الأح��زاب ال�سيا�سية لتجنب اأي �س��وء فهم من قبلهم 

عندما نبداأ تنفيذ الأن�سطة.
2 - بناء موقع على �سبكة االنرتنت:

يق��وم املوق��ع بن�سر جميع اأن�سط��ة امل�سروع ، والوثائ��ق املكتوبة، الأخب��ار اأو املقالت 
املتعلقة بهذا املو�سوع، ون�سر املعلومات املالية املتعلقة بامل�سروع. و�سيوفر م�سروع ال�سبكة 
ل��كل م��ن �سركاء امل�سروع و و�سائل العالم كل املعلومات التي يحتاجون اإليها اأو يبحثون 

عنها.
دور الفئة امل�ستهدفة  من امل�سروع يف هذا ال�سدد هو تزويد م�سئول املوقع  باأن�سطتهم، 
والأخب��ار والآراء، وتق��دمي مالحظاتهم وتو�سياتهم. و�سيق��وم الأع�ساء الذين لديهم 
مواق��ع عل��ى �سبكة النرتن��ت باإعادة ن�سر مواد م��ن موقع امل�س��روع يف مواقعهم، وتبادل 

الو�سالت الألكرتونية.
3 – املنا�سرة/التاأييد يف �سنعاء من خالل ور�ش العمل

4 - بناء القدرات للمنظمات غري احلكومية املحلية والن�سطاء
يت��م  بناء القدرات ل��� 31 منظمة غري حكومية حملية يف خم�س حمافظات من خالل 
15 دورة تدريبي��ة يف اإلإدارة التنظيمي��ة، الت�سبي��ك، وو�سائ��ل الع��الم اللكرتونية. 
وامل�سارك��ون هم منظمات املجتمع املدين املحلية والأفراد املحليون، معظمهم من الن�ساء 

وال�سباب.
5 –�سبكة �سركاء امل�سروع:

بن��اء واإدارة �سبكة فعالة من املوؤيدي��ن والداعمني لأهداف امل�سروع بحيث تكون هذه 
ال�سبكة عامل التغيري ال�سلبة وامل�ستدامة من اأجل حرية التعبري وو�سائل الإعالم.

بن��اء ال�سبك��ة �سوف ياأتي بعد ان تك��ون لدينا كل الأدوات الالزم��ة والو�سائل، جلنة 
توجيهي��ة، املوق��ع، والن��دوات واملنا�س��رة، كل ه��ذة الأن�سط��ة �ستك��ون اأدوات وو�سائ��ل 
ال�سبك��ة. وعند هذه النقطة م��ن تنفيذ الربنامج �سوف نكون روؤية وا�سحة وفهم اأف�سل 
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حول من �سيكون مر�سحًا جيدًا لع�سوية ال�سبكة.
�ستتط��ور ال�سبك��ة على مدى فرتة م��ن الزمن متزامن��اآ مع الندوات وور���س العمل حيث 
�ستوف��ر لن��ا فهما جي��دا حول اأهلي��ة امل�ساركني لع�سوي��ة ال�سبكة.�سيك��ون لل�سبكة من�سق 
وم�ساع��دون، والت��ي �ستكون مبثابة جلن��ة ت�سيري  ذاتي لل�سبكة والذي��ن �سيتم اختيارهم 
خالل الجتماع الأول لل�سبكة. "جلنة ال�سبكة" لن تكون من اإدارة امل�سروع اأو من اللجنة 
التوجيهية/الت�سيريية للم�سروع، بل �ستكون من �سخ�سيات بارزة جدًا وحتظى بالإحرتام 
من  كافة ال�سركاء يف امل�سروع. هذه ال�سخ�سيات �ستمثل موارد اإ�سافية اإىل اإدارة امل�سروع 

واللجنة التوجيهية للم�سروع.
اإدارة امل�س��روع �ستق��وم باإ�ست�ساف��ة ال�سبك��ة وتق��دمي اخلدم��ات اللوج�ستي��ة الالزم��ة 
لل�سبك��ة، مثل ال�سكرتاري��ة، والدارة، والتمويل وذلك خالل م��دة امل�سروع. ولكن منتدى 
التنمي��ة ال�سيا�سية ومن�سق ال�سبكة �سيعمالن على البح��ث عن و�سائل ت�سمن اإ�ستمرارية 

ال�سبكة بعد اإنتهاء مدة امل�سروع.
و�سيت��م اختيار مر�سحني اآخرين ليكونوا اأع�س��اء يف ال�سبكة من الندوات وور�س العمل 
م��ن قبل املنظمات غ��ري احلكومية املنظمني عل��ى امل�ستوى املحلي ولك��ن الختيار النهائي 

لأع�ساء ال�سبكة �سيتم من قبل من�سق ال�سبكة ومعاونيه.
�ستكون الت�سالت بني اأع�ساء ال�سبكة يف الغالب من خالل املوقع الإلكرتوين للم�سروع 

ور�سائل الربيد الإلكرتوين، وطرق اأخرى من الت�سالت التي يطورها. 
و�سيتم تنظيم اجتماعات لبع�س او كل اأع�ساء ال�سبكة بالتن�سيق مع وقت ور�س العمل 

والأماكن التي من �ساأنها توفري الوقت واملال.
6 - ور�ش عمل املنا�سرة/التاأييد على امل�ستوى املحلي

7 – اإعداد املواد القانونية البديلة: 
اإع��داد املواد البديل��ة للقوانني املتعلقة بحرية التعب��ري يف و�سائل العالم هي واحدة 

من الأن�سطة الرئي�سة، و�سوف متثل احل�ساد لأن�سطة املنا�سرة/التاأييد.
م��ن خالل درا�ستن��ا ال�سابقة والتي اعدت قب��ل طرح و تقدمي امل�س�س��روع ، اكت�سفنا اأن 
حري��ة التعب��ري وق�سية احلرية ه��ي اأكرث يف ان تكون يف قانون واح��د، وبالتايل  �ستكون 
واح��دة من امله��ام املرجعية للفريق الذي �سوف يعد املواد القانونية اجلديدة  هي عملية 
م�سح للقوانني التي تتعامل مع حرية التعبري وو�سائل الإعالم، واختيار مواد لتحل حملها 

او تغيريها.
�سوف ن�ستخدم  مبداأ امل�ساركة واحلوار يف ور�س العمل لتحديد فريق عمل لإعداد املواد 
البديل��ة، و�سيتك��ون هذا الفريق م��ن 5-7 اأ�سخا�س مع اأحد الق��ادة الذين �سيتم اختياره 

بعناية فائقة.
يعم��ل فريق العمل عن كث��ب مع  نقابة ال�سحفيني، ومع اأع�ساء الربملان. و�سوف ي�ستخدم 
الفري��ق جمي��ع املواد املتاحة يف اليمن و من التجارب الناجح��ة من دول م�سابهة. كما اأن 

الفريق لديه احلق يف الت�ساور مع اخلرباء القليميني والدوليني يف هذا ال�سدد. 
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حقوق الطبع والن�سر لهذا الدليل حمفوظة
ل� منتدى التنمية ال�سيا�سية

رقم اليداع بدار الكتب )               ( �سنة 2012

�إعد�د
اأ/ نف�سية حمود الو�سلي

اأ/ نوال �سالح احلداد

تن�سيق ومر�جعة
 عمار عبداهلل ال�سقاف

ت�سميم و�إخر�ج فني
حممد حزام الفات�س

أصوات بيضاء
من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 
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الأهداف العام�ة للربنامج:

 الأهداف التف�سيلية للربنامج:

الهدف العام للربنامج:

 الأهداف التف�سيلية للربنامج:

ا�ستح�س��ار حري��ة التعب��ري وحق��وق الن�س��ان والإع��الم اإىل ج��دول احل��وارات 
الوطني��ة املختلفة، وتعزيز قدرات املنظمات الغري حكومية والنا�سطني املدنيني 

يف و�سائل الإعالم.

1. و�سع خطط عمل دورية باإتباع الأ�ساليب احلديثة يف التخطيط..
2. حتديد مفهوم التنظيم الداري وتوزيع املهام بني اأع�ساء املنظمة مبا يتنا�سب 

وقدرات ومهارات الأع�ساء.
3.  التعرف على مفهوم التفوي�س الإداري واأهميته يف �سرعة اجناز املهام.

4. العمل �سمن فرق العمل مبا يحقق اأهداف املنظمة.
5. ا�ستح�س��ار حري��ة التعب��ري والإع��الم اإىل قم��ة ج��دول الأعم��ال ال�سيا�سية 

والوطنية وجدول اأعمال احلوار الوطني على امل�ستوى املركزي. 
6. بناء �سبكة وطنية ن�سطة وقوية من النا�سطني يف جمال حقوق الن�سان على 

ال�سعيدين املحلي واملركزي.

أصوات بيضاء
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  مقدمة يف أسس التخطيط
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من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم    مقدمة في أسس التخطيط

األهداف العامة للوحدة:
يف نهاية اجلل�سة �سيكون امل�ساركون قادرون على: 

• التعرف على مفهوم التخطيط واأهميته.	
• حتديد مبادئ التخطيط اجليد وخطواته.	
• و�سع خطط عمل دورية باإتباع الأ�ساليب احلديثة يف التخطيط.	

معينات وأدوات التدريب المستخدمة:
1. جهاز الربوجكتور.

2. اللوح الورقي – اأقالم ملونة.
3. اأوراق م�سطرة – اأقالم عادية.
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  مقدمة في أسس التخطيطمن أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 

أسس التخطيط الناجح
مقدمة:

يعت��رب التخطي��ط ه��و الأ�سا�س ال��الزم لتنفيذ 
الأعم��ال عل��ى جمي��ع امل�ستوي��ات، فه��و �س��روري 
لتنفي��ذ الأعم��ال والربام��ج عل��ى اأ�س���س علمي��ة 
مدرو�س��ة تو�س��ح ط��رق وو�سائ��ل تنفيذه��ا مم��ا 
يوف��ر علين��ا الكثري م��ن اجله��د والوق��ت ، كما اأن 
الواق��ع العملي والتجربة اأثبت��ا اأهمية العتماد 
عل��ى التخطيط يف جمي��ع الن�ساطات والت�سرفات 
وجعله��ا جميع��ًا مقرون��ة بخط��ة وا�سح��ة حتدد 

خطوات واإجراءات تنفيذها .
فاخلطة ه��ي مبثابة الطريق ال��ذي ير�سد اإىل 
�سبي��ل تنفي��ذ الأهداف بكف��اءة وفعالي��ة عالية 
بعيدًا عن الع�سوائي��ة والرجتال التي توؤدي اإىل 
اإه��دار الطاقات والمكانيات دون الو�سول اإىل ما 

ن�سبوا اإليه من اأهداف وغايات.
وهناك عدة تعريفات ملفهوم ومعنى التخطيط 

ميكن حتديد اأهمها على النحو الآتي:   
- ر�س���م �س���ورة م�ستقبلي���ة مل���ا �ستك���ون علي���ه 
واالإج���راءات  ال�سيا�س���ات  ور�س���م  االأعم���ال، 
والغاي���ات  االأه���داف  اإىل  للو�س���ول  املنا�سب���ة 

املرجوة يف اأقل جهد وتكلفة ممكنة .
 - عملي���ة تنب���وؤ بامل�ستقبل يف اأي اأمر اأو جمال 

من املجاالت.
املنا�س���ب  االأ�سل���وب  اأو  الو�سيل���ة  حتدي���د   -
لتحقيق ه���دف م�ستقبلي، يف �س���وء الظروف 

املحيطة واالإمكانات  املتاحة.
وبي���ان  اله���دف  لتحدي���د  امل�سب���ق  -التفك���ري 
اخلط���وات ت�سب���ق ه���ذا اله���دف ال���ذي يلب���ي 
حاج���ات معين���ة من خالل توظي���ف املعطيات 

املتوفرة.
 

األهداف:
  ه��ي نتائ��ج مطل��وب الو�س��ول اإليه��ا، وذلك من 
خالل خمرج��ات تتوىل املنظمة تقدميها يف �سكل 
منتجات اأو خدمات مبوا�سفات حمددة توؤدي اإىل 

حتقيق هذه النتائج اأو الأهداف. 

أنواع األهداف )مستوياتها(:
 تنق�س��م الأه��داف وفقا للمدى الزمن��ي وامل�ستوى 

التنظيمي امل�سئول عنها اإىل ثالثة اأنواع: 
أهداف استراتيجية: 

الطوي��ل  امل��دى  عل��ى  حتقيقه��ا  يت��م  نتائ��ج 
)3-5 �سن��وات عل��ى الأق��ل(، وت�سه��م يف حتقي��ق 

ال�سرتاتيجية. 
بنقطت��ني  ال�سرتاتيجي��ة  الأه��داف  تتعل��ق   
حمددت��ني: اأولهما الو�س��ع التناف�س��ي يف ال�سوق، 

وثانيهما اأهداف حمددة لالأداء.
 

أهداف تكتيكية: 
املتو�س��ط  امل��دى  عل��ى  حتقيقه��ا  يت��م  نتائ��ج 
الأه��داف  حتقي��ق  يف  وت�سه��م  �سن��وات(   3-1(

ال�سرتاتيجية. 
أهداف تشغيلية: 

نتائ��ج يتم حتقيقها على امل��دى الق�سري )خالل 
�سن��ة على الأكرث(، و ت�سهم ف��ى حتقيق الأهداف 

التكتيكية. 

خصائص الهدف الجيد: 
يجب اأن تتوافر يف الأهداف خ�سائ�س حمددة: 

كمي  ب�سكل  عنها  كمي )معربا  بعد  	•وجود 
اأو رقمي(. 

	•وجود بعد زمني )مطلوب حتقيقها خالل 
فرتة زمنية معينة(. 

ومفهومة.  	•وا�سحة 
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من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم    مقدمة في أسس التخطيط

                                                                         . 	•عادلة 
	•متكاملة.                                                                    
	•حمفزة.                                                                        
لها.                                                     العاملني  	•قبول 

حتديدها.  يف  املنفذين  	•م�ساركة 
بتحقيقها.   اجلميع  	•التزام 

  
     

قيم التخطيط:
1-الدقة يف تطبيق ما نعلم وما نتعلم.

2-التعبري عن رغبة الفرد يف حتقيق الهدف.
3-تو�سيع اآفاق العاملني يف اخلطة. 

املنظم���ة  داخ���ل  املخطط���ني  وع���ي  4-تنمي���ة 
وخرباتهم.

مم���ن  امل�ساع���دة  عل���ى  للح�س���ول  5-ال�سع���ي 
لديهم خربات مميزة. 

6-البحث عن جميع االحتياجات وتاأمينها.

  أنواع التخطيط:
ينق�س��م التخطي��ط من حيث الزم��ن اإىل ثالثة 

اأنواع:
1 . تخطيط طويل االأجل: وهو يرتاوح من 6 

اإىل 10 �سنوات اإىل 20 �سنة.                   
2 . تخطي���ط متو�س���ط االأج���ل: وه���و ي���رتاوح 

من 3 اإىل 6 �سنوات.
3 . تخطي���ط ق�س���ري االأجل: وهو يرتاوح من 

�سنة واحدة فاأقل اإىل 3 �سنوات.

هناك ع��دة اأ�س���س و�سفات للتخطي��ط الناجح 
ممكن اأن جنملها يف الآتي:  

1 – الواقعية :
 يج��ب األ تكون اخلطة مبالغ فيه��ا اأو فيها �سئ 
من اخليال بل يجب  اأن تكون يف حدود الإمكانيات 

الب�سرية واملادية .

2 – المرونة: 
 اأي األ تك��ون اخلطة جامدة ول ميكن تغيريها 
ب��ل يج��ب اأن تت�س��م بقابلي��ة التغي��ري والتحريك 
والتبدي��ل داخ��ل اأجزاء اخلطة ح�س��ب الظروف 

والأحوال التي ت�ساحب التنفيذ.

3 – الشمولية:
بحيث ت�سمل اخلطة جميع الأن�سطة، كما يجب 

اأن ت�سمل جميع احتياجات ورغبات املنظمة. 

4 – البساطة والوضوح:
ويعن��ي ذل��ك اأن تك��ون اخلط��ة مب�سط��ة وغ��ري 
معقدة بالرموز والأرق��ام وكرثة الت�سعبات واأي�سًا 
وا�سحة ي�ستطي��ع كل من يقراأها اأن يفهمها جميع 

العاملني يف املنظمة.

5 – المشاركة في وضع الخطة:
يج��ب اأن ل ي�ستاأث��ر املخط��ط براأي��ه يف و�س��ع 
اخلط��ة غري مبال برغب��ات وتطلعات واقرتاحات 

أسس وصفات التخطيط الناجح:  

1
ِهــِل النجـاح 

يقَتــرن دائمـا 
ب�سفات حمددة 

للتخطيط اجليد؟؟
نشاط
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  مقدمة في أسس التخطيطمن أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 

زمالئ��ه  وجت��ارب  خ��ربة  ومتنا�سي��ًا  املروؤو�س��ني 
يف جم��ال تخ�س�ساته��م الت��ي ق��د ي�ستفي��د منها ، 
ب��ل يج��ب اأن ي�ست�سريه��م يف الربام��ج والأن�سط��ة 

املختلفة ذات العالقة باخلطة.
6 – التناسق واالنسجام:

 فتكون جميع اأجزاء اخلطة وبراجمها متنا�سقة 
ومن�سجمة مع بع�سها ولي�س فيها تعار�س اأو تكرار 

كما اأنه يخدم بع�سها البع�س الآخر وهكذا...
7 – الفعالية في الخطة:

ومعن��ى ذلك اأن تكون اخلط��ة الناجتة عن هذا 
التخطي��ط له��ذه الربام��ج بعد تنفيذه��ا اأكرب من 
التكالي��ف املن�سرفة عليها �سواء التكاليف املادية 

اأو الب�سرية. 

ويق�س��د مبراحل التخطيط الأط��وار التي متر 
به��ا اخلطة م��ن بدايتها حتى نهايته��ا، وهي ثالث 
ومرحل��ة  الإع��داد،  مرحل��ة  اأ�سا�سي��ة:  مراح��ل 

التنفيذ، ومرحلة املتابعة والتقييم.

 مرحلة اإلعداد:  
وه��ي فرتة تكوي��ن اخلطة وتعتم��د على ثالثة 
عنا�سر رئي�سية ميكن اإيجازها على النحو التايل:

العن�سر االأول: 
التع��رف عل��ى احلال��ة اأو امل�سكل��ة والع��رتاف 
باأهميته��ا و�س��رورة الت�س��دي له��ا ، والنظ��ر اإليها 
بواقعي��ة اإم��ا بوا�سط��ة القائ��د �سخ�سي��ا ً واإما مع 
جمموعة م��ن الثقات العامل��ني يف اجلهاز الإداري 
واملقرب��ني اإلي��ه واملحيط��ني ب��ه وه��ي م��ا ت�سم��ى 

بالبطانة ال�ساحلة. 
العن�سر الثاين:  

جمع املعلومات ال�سرورية عن احلالة اأو امل�سكلة 

�سواء اأكانت �سفوية من م�سادر موثوقة اأم مكتوبة 
بدق��ة مل�ساعدة القائد باملعلومات الالزمة لإعداد 
خطت��ه الإعداد ال�سلي��م يف اأي �سوؤون كانت مدنية 

اأو ع�سكرية. 
العن�سر الثالث: 

الدرا�س��ة والتحلي��ل لإقرار اخلط��ة ويتم ذلك 
ح�سب اخلطوات التالية: 

اأ- فح����ش احلال���ة والتع���رف عل���ى م�سبباته���ا 
وقدمه���ا اأو حداثتها وم���دى عالقتها بعوامل 

اأخرى حميطة بها.
ب - االط���الع عل���ى التقارير املقدمة ب�سددها 

من ذوي االخت�سا�ش. 
وب�س���ورة  بدق���ة  درا�سته���ا  عل���ى  العم���ل   - ج 
مو�سوعي���ة بعيدة عن اأي موؤثرات عاطفية اأو 

�سخ�سية. 
د-  االأخذ بال�سواهد وال�سوابق : اأي اال�ستفادة 
الق�س���وى م���ن االأح���داث اجلاري���ة والتجارب 

مراحل  التخطيط:

مرحلة  
المتابعة 
والتقييم

مرحلة 
التنفيذ

مرحلة 
اإلعداد
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من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم    مقدمة في أسس التخطيط

ال�سابق���ة التي حدث���ت لق�ساي���ا م�سابهة حتى 
ميكن معرفة الط���رق واالأ�ساليب التي اتبعت 
يف تكوي���ن اخلط���ة ال�سحيح���ة ملواجه���ة تل���ك 

احلالة. 
ه���� - اإق���رار اخلط���ة بع���د ح�سول املخط���ط اأو 
قائ���د املجموع���ة عل���ى امل�س���ورة ال�سليم���ة وهي 

نوعان : م�سورة خا�سة وم�سورة عامة .... 

وامل�س���ورة تعن���ي اأن يطل���ب القائ���د راأي اأه���ل 
احل���ل والعق���د يف حال���ة معين���ة للو�س���ول اإىل 

موقف حمدد جتاهها. 

وهناك فرق وا�سح بني امل�سورتني :
 اخلا�سة والعامة. 

فاخلا�س��ة تعر�س عليه��ا الق�سايا ذات الأهمية 
الق�س��وى لأن اأع�سائها يعتربون �سف��وة الأع�ساء 
يف املنظمة وعلى م�ستوى عال من العلم واخلربة. 

اأما العام��ة فهي طلب الراأي حول ق�سية معينة 
م��ن العامل��ني داخ��ل املنظم��ة م��ن ذوي العالق��ة 

املبا�سرة باخلطة.

مرحلة التنفيذ:
ويق�سد بها اجلانب التطبيقي للخطة، ومرحلة 
التنفي��ذ ل تقف عند حد العم��ل مبوجب اخلطة 
اإمن��ا تت�سمنها جمموعة م��ن التعليمات والن�سائح 
التي يوجهها املخط��ط با�ستمرار اإىل فريق العمل 
يف اجله��از الإداري وذلك من اأج��ل �سمان التنفيذ 

اجليد باأعلى قدر ممكن من النجاح. 
 

مرحلة التقييم: 
ويق�س��د بها فح�س العملي��ة الإدارية ملعرفة ما 
اإذا مت��ت بطريقة �سحيحة اأو غري �سحيحة. وهي 
ل تظهر اإل بعد متابعة جميع املمار�سات الإدارية 
الت��ي قام بها اجله��از الإداري واملق��ررة يف اخلطة 

وذلك للتاأكد من اأنها ت�سري وفقا ً ملا ر�سم لها. 
ويف ه��ذه املرحل��ة بال��ذات تتم عملي��ة مقارنة 
املو�سوع��ة  بالأه��داف  حتقق��ت  الت��ي  الأه��داف 
�سلف��ا ً يف اخلطة من اأجل التاأك��د من الو�سول اإىل 
الأغرا���س املتف��ق عليه��ا ، واإن هذا يت��م يف جميع 
ال�س��وؤون الع�سكري��ة واملدني��ة ، الإداري��ة واملالية 

وما �سابه ذلك. 

2
ِهــِل هناك عوامل 

ت�ساهم يف و�سع 
خطة جيدة؟؟

نشاط



17

اء
ض

بي
ت 

وا
ص

أ
ي(

يب
در

ل ت
لي

)د

1
  مقدمة في أسس التخطيطمن أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 

1. العنصر البشري ذو الخبرة و الكفاءة:                                                               
حي��ث اأن التخطي��ط ممار�س��ة علمي��ة يعرفه��ا 
املخططون وه��و يعترب تطورا جدي��دا ل ي�ستغني 
عن��ه هوؤلء املخططون وق��د ياأخذ �سكل تخطيط 
للربام��ج التعليمي��ة اأو اإعداد للميزاني��ة الالزمة 

لها.   
2.توفر البيانات و اإلحصاءات: 

حيث ل ميكن و�سع تخطيط علمي ماأمون النجاح 
اإل اإذا توف��رت البيان��ات الدقيق��ة والإح�ساءات 
الت��ي ميك��ن العتم��اد عليه��ا لو�س��ع  امل�سبوط��ة 
اخلط��ة عل��ى اأ�سا�سه��ا و هذا م��ا يدع��و اإىل اإن�ساء 

معاهد متخ�س�سة تعد البيانات والإح�ساءات.
3. ضرورة توفر الوعي بأهمية التخطيط: 

لأنه ل ميكن الذهاب بعيدا اإذا مل يتوفر الوعي 
ل��دى امل�سوؤولية باأهمي��ة التخطي��ط لر�سم معامل 
امل�ستقبل الرتبوي و التعليمي لالأمة و الآفاق التي 

تتطلع اإليها.
4. توفر أجهزة للتخطيط:

التنظي��م  يف  ال�سارم��ة  التقالي��د  يف  تتوف��ر   
والت�سيري ل�سمان الثب��ات وال�ستمرارية واملتابعة 
واملراقب��ة للخط��ة ف��كل تخطي��ط لدلل��ة جهاز 
– تت��وىل التكفل به و تعديل خطواته  – اإدارة 
و ت�سحي��ح م�س��اره والدف��ع اإىل الإله��ام لتحقي��ق 

غاياته املرجوة و املر�سومة �سلفا.

5. توفر الخطة البديلة: 
يف اأي نظ��ام اإداري ع��ادة ما تك��ون هناك خطة 
بديل��ة اأ�سا�سي��ة اأو رئي�سي��ة تق��وم عليه��ا الإدارة 
واإىل جان��ب ه��ذه اخلطة بديل��ة الغر�س منها هو 
املحافظة على �سري العملية الإدارية فاإن ما حدث 
ق�س��ور يف اخلطة اأو �سعوبات يف التنفيذ فاإنه يتم 
تطبي��ق اخلط��ة البديلة بينما يف ال��دول النامية 

عوامل  التخطيــط الجيد:

 للتخطيط عوامل اأ�سا�سية  البد اأن تتوفر ليوؤتىء اأكله اأهمها:
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تفتق��ر اإدارات التعلي��م اإىل مثل هذه اخلطط مما 
يجعله��ا عر�س��ة لل��رتدي و ال�سق��وط دون حتقيق 

الأهداف.
6. الثبات و االستقرار: 

من اأدوات التخطيط التي ينبغي �سمانها لنجاح 
اخلطة ثبات و ا�ستقرار الأجهزة املكلفة باخلطة 
مب��ا فيه��ا م��ن اإط��ارات و خ��رباء �سارك��وا يف و�سع 
اخلطة و كانوا موؤمن��ني باأهميتها و �سرورتها حلل 
امل�س��كالت املعرت�سة و حتقيق الأه��داف املر�سومة 

للخطة على املدى املحدد.
7. توفر المخصصات المالية لتنفيذ الخطة:

بتوف��ري  يحظ��ى  ل  تخطي��ط  كل  اأن  ل�س��ك   
الو�سائ��ل الب�سري��ة و املادية و املالي��ة ل ميكن اأن 
يتحق��ق ل��ه اأي جن��اح لأن كل خط��ة – مهما كانت 
هينة – متطلبات مالية �سرورية لتحقيقها فالبد 
اإذا اأن ت�ساحب اخلطة خم�س�سات مالية مدرو�سة 
تك��ون الرافد ال�س��روري لمداد اخلط��ة بالدماء 

املتدفقة التي ت�سمن التقدم و النجاح.

خطة العمل:

الأه��داف،  م��ن  ملجموع��ة  ر�سم��ي  بي��ان  ه��ي   
والأ�سباب التي حتدد اإمكانية بلوغ هذه الأهداف،، 

واخلط��ة الالزمة لبلوغ هذه الأه��داف. و حتتوي 
اخلط��ة عل��ى معلوم��ات اأ�سا�سي��ة ع��ن املنظم��ة اأو 

الفريق الذي ي�سعى لتحقيق هذه الأهداف. 
كم��ا تو�سح خّطة العمل مفهوم العمل، وتلّخ�س 
اأه��داف العم��ل، وتعّرف امل�س��ادر )امل��ال والنا�س( 
الت��ي �سيحتاجه��ا �ساح��ب العم��ل، وت�س��ف كي��ف 
�سيح�س��ل على تلك امل�سادر، وتخرب املخطط حول 
معايري جناح العمل. ولذلك قد تكون خطة العمل 
اأهم وثيقة يح�سرها موؤ�س�س امل�سروع اأو املنظمة.

 فه��ي ت�ساع��د عل��ى توجي��ه ال�سن��وات الأوىل 
للمنظم��ة املبتدئة يف الجتاه املرغوب بالإ�سافة 
ع��ن  فك��رة  املحتمل��ني  امل�ستثمري��ن  اإعط��اء  اإىل 

هيكلية ال�سركة وعن اأهدافها وخططها.

ق��د تك��ون خط��ط الأعم��ال موجه��ًة اإىل 
داخ��ل املنظم��ة اأو خارجها. وع��ادًة ما تركز 
اخلطط املوجهة للخ��ارج على الأهداف التي 
تعترب مهمة لأ�سح��اب امل�سلحة اخلارجيني. 
وعادًة ما حتتوي على معلومات تف�سيلية عن 
املنظمة اأو فريق العمل الذي يحاول الو�سول 

اإىل الأهداف.

 بالن�سب��ة للمنظمات الربحي��ة اأو القائمة على 
الربح، فقائمة اأ�سحاب امل�سلحة اخلارجيني ت�سم 

امل�ستثمرين والزبائن.
بالن�سب��ة  اخلارجي��ني  امل�سلح��ة  اأ�سح��اب  اأم��ا 
املتربع��ني  الربحي��ة في�سمل��ون  للمنظم��ات غ��ري 

والعمالء.
واأما بالن�سبة الوكالت احلكومية، فاإن اأ�سحاب 
امل�سلح��ة اخلارجي��ني ي�سمل��ون دافع��ي ال�سرائب 
والعم��الء احلكومي��ون ذوو امل�ستوي��ات الرفيع��ة، 
وهيئ��ات الإقرا�س الدولية مث��ل: �سندوق النقد 
الهيئ��ات  وخمتل��ف  ال��دويل،  والبن��ك  ال��دويل 
وبن��وك  املتح��دة،  ل��الأمم  التابع��ة  القت�سادي��ة 

التنمية.
م��ن جهٍة اأخ��رى، فاإن خطط الأعم��ال املوجهة 
لداخ��ل املنظم��ة تركز عل��ى الأه��داف الو�سيطة 

الالزمة للو�سول اإىل الأهداف اخلارجية.
حيث اأنها قد ت�سمل تطوير منتج جديد، خدمة 
جدي��دة، نظ��ام جدي��د لتقني��ة املعلوم��ات، اإعادة 
الهيكل��ة املالي��ة، اإع��ادة تاأهي��ل م�سن��ع اأو اإع��ادة 



19

اء
ض

بي
ت 

وا
ص

أ
ي(

يب
در

ل ت
لي

)د

1
  مقدمة في أسس التخطيطمن أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 

هيكل��ة املنظمة. خطة العم��ل الداخلية غالبا ما 
تو�س��ع بال�سرتاك مع بطاق��ة الأهداف املتوازنة 
اأو قائمة عوامل النجاح احلا�سمة. وهذا ما ي�سمح 
بقيا�س م��دى جناح اأو فاعلية اخلط��ة با�ستخدام 
مقايي���س غري مالية. خطط العم��ل التي حتدد اأو 
ت�سته��دف اأهداف��ًا داخلي��ة، ولكنه��ا ل توفر �سوى 
توجيه��ات عامة ب�ساأن الكيفية التي �سوف يتم بها 
حتقيق هذه الأهداف ت�سمى خططًا ا�سرتاتيجية.
اأما اخلط��ط التنفيذية فاإنها ت�س��ف اأهداف اأو 
غاي��ات اإحدى املنظم��ات الداخلي��ة، اأو اأحد فرق 
العم��ل اأو اأح��د اأق�س��ام ال�سرك��ة. و هن��اك اأي�س��ًا 
خط��ط امل�سروع، والت��ي تعرف اأحيان��ا با�سم اإطار 
امل�س��روع اأو ح��دود عم��ل امل�س��روع، والت��ي ت�س��ف 
اأه��داف م�س��روع مع��ني. كم��ا اأنه��ا ق��د تب��ني مكان 
امل�س��روع �سم��ن الأه��داف ال�سرتاتيجي��ة الأكرب 

للمنظمة. 

  فوائد إعداد خطة العمل:
االأفكار  	•ترتيب 

اجلدوى  	•تقييم 
	•فر�س���ة للتع���رف اأك���ر عل���ى ال�س���وق وعن 

قرب 
وتنفيذ  لتمويل  املمكنة  	•بح���ث االحتماالت 

وت�سويق امل�سروع 
الطريق  وو�سوح  	•التخطيط 

اجلاهزية  من  	•التحقق 
املتوقعة واال�ستعداد  ال�سعوبات  	•ا�ستط���الع 

لها واالحتياط للطوارئ 
	•حتديد املتطلبات ب�سكل اأكر دقة وواقعية 

العمل  يف  اجلدية  	•اإظهار 
	•ت�سهيل تقييم امل�سروع للح�سول على دعم 

اأو متويل اأو م�ساركة 
	•التقلي���ل م���ن احتمالية االإخفاق اأو الف�سل 

اأو اخل�سائر 
التكاليف و�سبط  	•التحكم 

 
خطوات اعداد خطة العمل:

1. و�سف امل�سروع واأهدافه 
2. درا�س���ة ال�س���وق وحتليله من ناحي���ة درا�سة 

الطلب وحتليل الو�سع التناف�سي 
3. ر�س���م ا�سرتاتيجية خا�سة لت�سويق املنتج اأو 

اخلدمة املقدمة 
الت�سغي���ل  خط���ة  وه���ي  الفني���ة  الدرا�س���ة   .4

واالإنتاج وت�سمل التايل: 
االإنتاجية  الطاقة  	•حتديد 

امل�ستخدمة  التكنولوجيا  	•اختيار 
واملعدات  املكان  	•اختيار 

واملدخالت  املواد  	•حتديد 
ت�سم���ل  حي���ث  التطويري���ة:  اخلط���ة   .5
�سن���وات،   3-2 مل���دة  التطوي���ر  ا�سرتاتيجي���ة 
مت�سمن���ة تطوي���ر املنت���ج اأو عملي���ات االإنت���اج، 

اخلطة الت�سويقية، العمالء، واملوظفني.   
6. درا�سة املوقع وت�سمل التايل: 

املوقع  	•اختيار 
املوقع  	•ت�سميم 

واملراف���ق  االأ�سا�سي���ة  الهي���اكل  درا�س���ة  •	
واخلدمات 

7. درا�سة التنظيم واالإدارة. 
8. درا�سة اجلوانب الت�سريعية وت�سمل التايل: 

للم�سروع  القانوين  	•ال�سكل 
امل�سروع  لها  �سيخ�سع  التي  	•االأنظمة 

لتاأ�سي����ش  املطلوب���ة  القانوني���ة  	•االإج���راءات 
امل�سروع 

9. خطة تنفيذ امل�سروع وت�سمل التايل: 
امل�سروع  لتنفيذ  خطة  	•و�سع 

اخلطة  حتقيق  	•متطلبات 
10. الدرا�سة املالية 

11. التمويل:
ا�سرتاتيجي���ة  املطل���وب،  التموي���ل  حتدي���د 

التمويل )م�ستثمرون، بنوك،...( 
12. املالحق:

املالي���ة  والقوائ���م  البياني���ة،  كالر�سوم���ات 
وغريها 

خطوات هامة في كتابة خطة العمل:
اإن كتاب��ة خط��ة عم��ل لعم��ٌل �س��اق. غالب��ًا م��ا 
ترتج��م ه��ذه الفك��رة اإىل �س��يء م��ن اجلم��ود اأو 
الرتب��اك فمج��رد التفكري بكيف تك��ون البداية 

مع كتابة خطة عمل يجعلنا ن�سعر بالرهبة. 

ولكن ما اأن تبداأ مع اخلطوة الأوىل تبداأ الأمور 
تتخذ منحى اآخر:
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1
من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم    مقدمة في أسس التخطيط

 1. نوع اجلمهور:
عندما تري���د كتابة خطة عمل عليك اأن تقرر 
م���ن الذي �سيقروؤها. هذا القرار �سوف يعطي 

خطة العمل �سكال  حمدداً.
2. نوع التمويل:

هل هو قر�ش، ا�ستثمار، م�ساهمني...

3. جمموعة الأبحاث واملعلومات:
ال���ذي حتتاج���ه  التموي���ل  ن���وع  بع���د حتدي���د 
اخلط���ة، ح���ان وق���ت البح���ث اإذاً. يغطي بحث 
خط���ة العمل العديد م���ن االأم���ور الرئي�سية: 
التج���ارب العملية، املعلومات املتعلقة باخلطة 
والت���ي يجب اأن ُتغذى من ع���دة م�سادر؛ على 
�سبي���ل املثال:معلومات مطبوعة م���ن املكتبة، 

واالإنرتنت ...  
يغط��ي البح��ث املي��داين املقابالت م��ع الزبائن 
واملمول��ني واملناف�س��ني وخ��رباء يف املج��ال ال��ذي 

اخرتته. 

4. ملفات خطة العمل:
جمي���ع  جم���ع  يف  للم�س���ي  طريق���ة  اأ�سه���ل 
املعلوم���ات واالأبح���اث ه���ي اإن�س���اء ملف���ا ل���كل 
جزء م���ن اأجزاء خطة العمل . ميكن اأن تكون 
ه���ذه امللفات: اأوراق، ملفات على احلا�سوب، اأو 

برامج تبحث يف تخطيط االأعمال. 
 

5. نظرة عامة عن العمل اأو املهمة: 
ميك���ن الب���دء بالبح���ث، بع���د حتدي���د طبيع���ة 
م���ع  التوا�س���ل  ويف�س���ل  املهم���ة،  اأو  العم���ل 
اخلرباء م���ن حيث املوا�سي���ع االأ�سا�سية. يبداأ 
البح���ث املي���داين بعد االنته���اء م���ن اأ�سا�سيات 
العم���ل واحل�س���ول عل���ى اإجاب���ات عل���ى اأ�سئل���ة 

بخ�سو�ش العمل اأو املهمة.

6. التحليل:
املعلوم���ات  ك���م  جتمي���ع  م���ن  االنته���اء  بع���د 
و�س���ف  التحلي���ل،  عملي���ة  تب���داأ  الالزم���ة، 

املناف�ش، تقييم االأخطار...

7. الأمور املالية:
تبداأ عملية البحث باالأمور املالية بعد العثور 

عل���ى مع���دالت معقول���ة يف جم���ال العم���ل اأو 
املهمة.  

8. ملخ�س تنفيذي:
خ���ّزن اجل���زء االأول الذي مت اجنازه من خطة 
العم���ل،  يكت���ب ملخ����ش تنفيذي يو�س���ح اأبرز 

النقاط االأ�سا�سية يف خطة العمل.

9. املراجعة والتحرير:
 خط���ة العم���ل الناجح���ة الت���ي تفت���ح االأب���واب 
وتك�س���ب االأم���وال ه���ي خط���ة العم���ل املكتوب���ة 

واملراجعة ب�سكل جيد.
التغذي��ة الراجع��ة ت�ساعد عل��ى حتديد نقاط 

القوة وال�سعف يف اخلطة .

و�س��ع خط��ة عم��ل لي���س بالأم��ر ال�سهل، 
ولك��ن م��ع هذه اخلط��وات الأ�سا�سي��ة، ميكن 
التاأكد من اأن الفر�سة اأ�سبحت �سانحة اأمام 

اخلطة لتك�سب جناحًا م�ستقبليًا.

مضمون الخطة: 
1-مقدمة .

2-عر�ش عام للحاجة. 
3-حتديد الهدف.

4-الزمن.
5-العاملون)تدريبهم- ومن ثم توجيههم(.

6-حتديد االأدوات الالزمة للعمل.
7-الو�سائ���ل )التمويل – العالقات العامة – 

العالقات االجتماعية ..........الخ (.
8-�س���كل اخلط���ة )تقرير مكت���وب – جداول- 

اإح�سائيات- بيانات .......الخ (.
9-مناق�سة اخلطة للو�سول اإىل اإجماع عليها. 
وف���ق  التنفي���ذي  للجه���از  �سلي���م  10-اختي���ار 

معايري بعيدا عن اأي عواطف.
11-متابع���ة م�ستم���رة ويومي���ة وب�س���كل دائ���م 

للتنفيذ.
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1
  مقدمة في أسس التخطيطمن أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 

خطوات التمرين:
1. قم م��ع باقي اأف��راد املجموعة بتحلي��ل و�سع املنظمة 
وو�س��ع اأهداف تف�سيلية �سنوي��ة مرتبطة با�سرتاتيجية 

منظمتك.
2. ق��م مع املجموع��ة بتحدي��د الأن�سط��ة املرتبطة بكل 

هدف تف�سيلي ي�ساعد على حتقيق الهدف.
3. ا�ستخدم اجلدول املرفق اأدناه. 

4. ق��م با�ستعرا�س النتائج اأم��ام املدرب وباقي املجموعة 
و�سجل النتائج.

نننننننننننننننننرينننننننننننننننننننن
1متنن

و�سع الأهداف ال�سنوية والأن�سطة الت�سغيلية 

15

10

10
دقائق عر�سدقيقة عمل

دقائق مناق�سة

م��ن  امل�سارك��ني  متك��ني   .1
التف�سيلي��ة  الأه��داف  و�س��ع 
للمنظمات التي ينتمون اإليها.
حتدي��د  اأهمي��ة  اإدراك   .2
و�سنوي��ة  تف�سيلي��ة  اأهداف��ا 
باأن�سط��ة  وربطه��ا  للمنظم��ة 

املنظمة.

الدقيق لالأهداف  التحديد 
ال�سنوي��ة ي�ساع��د عل��ى و�سع 
الأن�سط��ة  وتوزي��ع امله��ام بني 

اأع�ساء الدارة اأو الفريق.

أهداف 
الفترة التمرين:

الزمنية:

النتائج المتوقع 
الوصول إليها:

1

2

3

4

5

االأن�سطة الالزمة االأهداف التف�سيلية
لتحقق الهدف

الفرتة الزمنية 
املتوقعة للن�ساط

ت التمرين:
عادية.معينا 	اأقالم 

م�سطرة. 	اأوراق 
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1
من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم    مقدمة في أسس التخطيط

خطوات التمرين:
1. ق��م م��ع باق��ي اأف��راد املجموعة متتبع��ا مراحل 
التخطي��ط وخط��وات و�س��ع خط��ة بعم��ل خط��ة 

�سنوية وخطة عمل.
2. ا�ستعر�س اأمام املدرب وباقي املجموعة ما قامت 

به جمموعتك واكتب مالحظاتك.

نننننننننننننننننرينننننننننننننننننننن
2متنن

و�سع خطة عمل �سنوية/ مج عمل

20

10

15
دقائق عر�سدقيقة عمل

دقائق مناق�سة

1. متكني امل�ساركني من و�سع  
خطة تف�سيلية للمنظمات 

التي ينتمون اإليها.
2. اإدراك اأهمية التخطيط 

اجليد يف حتقيق اأهداف 
املنظمة.

التخطيط اجليد والدقيق 
ي�ساهم يف حتقيق اأهداف 

املنظمة.

أهداف 
الفترة التمرين:

الزمنية:

النتائج المتوقع 
الوصول إليها:

ت التمرين:
معينا

عادية. 	•اأقالم 
م�سطرة. 	•اأوراق 

ورقي. 	•لوح 
	•اأقالم �سبورة ملونة.



الوحدة التدريبية 2

مبادئ التنظيم الفعال
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2
من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم مبادئ التنظيم الفعال

األهداف العامة للوحدة:
يف نهاية اجلل�سة �سيكون امل�ساركون قادرون على:

التعرف على مفهوم التنظيم الإداري ومبادئه.  	•
حتديد مفهوم التفوي�س الإداري واأهميته يف �سرعة اجناز املهام.	•
توزيع املهام الدارية بني الأع�ساء وحتديد امل�سئوليات.	•

 

معينات وأدوات التدريب المستخدمة:

1. جهاز الربوجكتور.
2. اللوح الورقي – اأقالم ملونة.

3. اأوراق م�سطرة – اأقالم عادية.
4. بطاقات ملونة.
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2
مبادئ التنظيم الفعال من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 

مبادئ التنظيم الفعال
مدخل:

مبعن��ى  “تنظي��م”  كلم��ة  البع���س  ي�ستخ��دم 
الأ�س��رة”  “تنظي��م  مث��اًل  فيقول��ون  تخطي��ط 
ويق�سدون “تخطيط الأ�سرة” و ي�ستخدم البع�س 
الآخر كلمة تنظيم مبعن��ى ترتيب فيقولون مثاًل 
“تنظيم الدخول و اخلروج”  “تنظيم املرور” اأو 
اأو “تنظي��م الوقوف” و ي�ستخ��دم بع�س املديرين 
و رج��ال الأعم��ال كلم��ة تنظي��م مبعن��ى ت�سميم 
الهيكل التنظيمي فهم ينظرون اإىل التنظيم على 
اأن��ه تلك العملي��ة املتعلقة بعم��ل خرائط الهيكل 

التنظيمي.
واإذا زادت ال�سراع��ات بني النا�س يف جهة عمل 
م��ا )حكومة، �سرك��ة، هيئة( فاإن الأ�س��وات تعلو 
مطالبة “باإعادة التنظيم” و مفهومهم هنا اإعادة 
ر�س��م خريطة الهيكل التنظيم��ي. واإذا انتقلنا من 
واقع املمار�سة اإىل القامو�س جند اأن كلمة تنظيم 

تعني تنظيمًا اأو نظامًا اأو منظمة )املورد(.
 واأي�س��ًا جن��د كلم��ة تنظي��م مبعن��ى هيئ��ة اأو 
نظ��ام اأو جمتم��ع منظ��م اأم��ا الفعل ينظ��م فيذكر 
)اأك�سف��ورد( “يجعل��ه ذا بني��ة ع�سوي��ة، يجعل��ه 

�سيئًا حيا، يعمل ترتيبات معينة”.
واإذا تركنا كل ذل��ك جانبًا و انتقلنا اإىل علماء 
التنظي��م فنج��د اختالف��ات كث��رية ب��ني ه��وؤلء 

العلماء.

 و فيما يلي أهم تلك اآلراء: 
“الكي��ان املعني”  	•التنظي��م ه��و تزويد 
ب��كل �س��يء مفيد للقي��ام بوظيف��ة ماديًا اأو 

ب�سريًا.                                 )هرني فويل(.
	•التنظي��م ه��و �س��كل اأو جتم��ع اإن�ساين 
عل��ى  م�س��رتك  ه��دف  حتقي��ق  اإىل  يه��دف 

اأ�سا�س يحوى كل مبادئ التنظيم.
اأ�سا�سها  ت�سميم  عملية  هو  التنظيم  •	
ت��ق�����س��ي��م ال��ع��م��ل وحت���دي���د امل�����س��ئ��ول��ي��ات 
النا�سئة من تق�سيم  وال�سلطات و العالقات 
لبلوغ  ال���الزم  التن�سيق  لتحقيق  العمل 

الهدف املحدد.                     )لبدال اإيرويك(

وميكن النظر اإىل مفه��وم التنظيم بهذا ال�سكل 
]كعملية من خالل اجتاهني هما : 

أواًل : االتجاهات الكالسيكية أو التقليدية:
 وهي تنظر اإىل التنظيم باعتباره، 

1 � هي���كل بنائ���ي : منوذج���ي يهت���م يف املق���ام 
االأول بالبن���اء الر�سم���ي للمنظم���ة، وتن�سي���ق 
االأعم���ال فيه���ا، بوا�سطة ا�ستخ���دام ال�سلطات 

وال�سالحيات املقررة يف التنظيم .
2 � هي���كل اأ�سا�س���ي و�س���روري لتوحي���د جه���ود 
االأف���راد م���ن اأج���ل حتقيق ه���دف املنظم���ة، اإذ 

بدونه ال ميكن بلوغ االأهداف املن�سودة .
و�سياغته���ا  املرتبط���ة  االأج���زاء  لتجمي���ع   �  3
يف �س���كل هي���كل موح���د ي�ساعد عل���ى ممار�سة 
والرقاب���ة  والتن�سي���ق  وامل�سوؤولي���ة  ال�سلط���ة 

لتحقيق الهدف .
ثانًيا : االتجاه السلوكي في التنظيم :

 وهي تنظر اإىل التنظيم باعتباره :
1 � اأن املنظمة تنبثق اأ�سا�ًسا من ح�سيلة التعاون 
بني االأفراد بع�سهم البع�ش والذين تربطهم 

جمموعة من احلاجات واالهتمامات .
2 � اإن االأف���راد حتكمه���م عوامل متعددة، توؤثر 
يف �سلوكهم، فيجب مراعاتها واالأخذ بها عند 

ت�سميم الهيكل التنظيمي .
    وهن��اك اجت��اه حي��ث ينظ��ر اإىل التنظي��م 
عل��ى اأ�سا���س اأنه وح��ده واح��دة متكامل��ة ت�سكل 
يف جمموعه��ا نظاًم��ا واح��ًدا يج��ب التعام��ل معه 
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كوحدة واحدة ، وتعتقد اأن النظرة اإىل التنظيم 
يج��ب اأن تاأخ��ذ يف العتب��ار جمي��ع الجتاه��ات 
يح��دد  بنائ��ي  �س��كل  فه��و  ال�سابق��ة،  الفكري��ة 
الوظائف الأ�سا�سية للعملية الإدارية والأ�ساليب 
التي ت�ستخ��دم فيها، كما اأنه يف الوقت نف�س ميثل 

جتمًع��ا اإن�سانًي��ا، حتكم��ه جمموعة م��ن العالقات 
يعم��ل  الت��ي  البيئ��ة  م��ن  النابع��ة  والت�سرف��ات 
الأفراد يف ظلها، واأخرًيا فهو نظام مفتوح يتفاعل 
مع الأنظمة البيئية املحيط��ة، يوؤثر فيها ويتاأثر 

بها .

1 � يعت���رب التنظيم و�سيل���ة مثلى لتحقيق نوع 
م���ن االن�سج���ام والتواف���ق يف تنفي���ذ االأعم���ال 

بعيًدا عن االزدواجية والت�سارب .
2 � ي�ساع���د التنظي���م عل���ى حتقي���ق اال�ستف���ادة 
يت���م  حي���ث  الف���رد،  واإمكان���ات  ق���درات  م���ن 
توزي���ع االأعمال ب���ني االأفراد عل���ى اأ�سا�ش من 

التخ�س�ش يف عمل دون اآخر .
3 � ي�ساع���د التنظي���م عل���ى التحدي���د الدقي���ق 
للعالق���ات بني االأف���راد بع�سهم البع�ش وبني 

االإدارات يف خمتلف اأجزاء التنظيم .
4 � يحق���ق التنظيم اأ�سلوًبا جيًدا للرقابة على 

االأداء .
5 � ي�ساع���د التنظي���م يف ت�سهيل نقل املعلومات 

واالأوامر والقرارات بني اأجزاء التنظيم .
6 � ي���وؤدي التنظي���م القائ���م عل���ى اأ�سا�ش علمي 
اإىل حتقي���ق وف���رة يف املوارد املالي���ة والب�سرية 
للمنظم���ة باإي�ساح كيفي���ة االأعمال يف الوجوه 

كافة .
7 � ي�ساع���د التنظي���م عل���ى ت�ساف���ر وتوحي���د 
اجلهود بني االأفراد يف املنظمة والعمل كفريق 
واح���د على اأ�سا����ش من التع���اون والتاآلف بني 

جميع اأفراد التنظيم .
8 � ي�ساع���د التنظيم على اإيجاد و�سيلة لتوزيع 
ال�سلطة على االأفراد يف جميع اأجزاء املنظمة 
ابتداء من امل�ستويات العليا يف التنظيم وحتى 

امل�ستويات الدنيا .

 ما املق�سود “باإعادة 3
التنظيم”؟ نشاط

فوائد التنظيم :

اإن جناح التنظيم يكمن يف اتباع 
املبادئ ال�سليمة للتنظيم
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أواًل : مبدأ وحدة الهدف :
اله��دف الذي ت�سع��ى املنظم��ات اإىل حتقيق هو 
امل��ربر لوج��ود التنظي��م حي��ث يتم ترجم��ة تلك 
الأه��داف يف اأ�س��كال تنظيمي��ة متع��ددة لتت��وىل 

عملية حتقيقها .
ثانًيا : مبدأ التخصص وتقسيم العمل:

واملن��اداة با�ستخ��دام ه��ذا املبداأ تع��ود بفوائد 
عديدة على الفرد والتنظيم، ومن اأهمها :

1 � حتقي���ق اأك���رب ا�ستف���ادة ممكنة م���ن قدرات 
الفرد العقلية والفكرية .

2 � ي�ساع���د التخ�س����ش عل���ى اإيج���اد ن���وع م���ن 
الب�ساطة وال�سهولة يف العمل .

3 � ي�ساع���د عل���ى اإيج���اد نوع م���ن االن�سجام يف 
اأداء االأعم���ال بعيًدا ع���ن التناف�ش واالحتكاك 

والتعار�ش .
4 � ي�ساعد على توفري الوقت واجلهد .

اإل اأن التخ�س���س ق��د ي��وؤدي اإىل نتائ��ج �سلبية 
منها :

1 � اإحداث حالة من امللل وال�ساأم يف العمل .
2 � جتزئ���ة العم���ل اإىل اأج���زاء �سغ���رية يجع���ل 
عملية التن�سيق بني االأعمال نف�سها غاية من 

الع�سوبة .
3 � التاأث���ري عل���ى طموح���ات مواه���ب االأف���راد 
اأثن���اء اأدائهم لالأعمال حيث ي�سبحون رهينة 

للعمل املتخ�س�ش الذي يقومون به .

ثالًثا : مبدأ وحدة األمر ]القيادة[ : 
القي��ادة يف  اتب��اع وح��دة  واملن��اداة ب�س��رورة 
النظي��م اأمر �س��روري واأ�سا�س يج��ب الهتمام به 
وع��دم اإهمال��ه؛ لأن��ه يح��دد امل�سوؤولي��ة، وي�سمن 

وحدة التن�سيق والتوجيه .

رابًعا : مبدأ نطاق اإلشراف :
يع��رب نط��اق الإ�سراف نط��اق التمك��ن عن عدد 
املروؤو�س��ني الذي��ن ميكن لرئي�س واح��د اأن ي�سرف 

عليهم .
التفك��ري  يف  ق��وة  م��ن  اأوت��ي  مهم��ا  والإن�س��ان 
والإب��داع فاإن��ه يج��د نف�س��ه حماًط��ا مبجموع��ة 

م��ن الإج��راءات والقي��ود الت��ي ق��د ل متكنه من 
ممار�س��ة الإ�س��راف الفّع��ال عل��ى ع��دد اأك��رث مما 
لديه من طاقات، وبالتايل يفقد الإ�سراف جدواه 

وفعاليته .
])4 � 8([ يف اأعلى امل�ستويات .

])8 � 15([ يف امل�ستويات الأقل .
وه��ذه النظرية مبنية عل��ى النظرية، وهي اأن 
العام��ل ل يري��د اأن يعم��ل � وميك��ن له��ذا النطاق 
اأن يتغ��ري ح�س��ب عوام��ل كثرية، ح�س��ب النظرية 

احلديثة .

خامًسا : مبدأ تكافؤ السلطة والمسؤولية:
فال�سلط��ة هي عب��ارة عن احل��ق الر�سمي الذي 
مين��ح للرئي���س ل�ستخدام��ه يف اإعط��اء الأوام��ر، 
وتوجي��ه املروؤو�س��ني لإجن��از الأعم��ال، وكذل��ك 
اتخاذ الق��رارات ذات العالقة بالعمل الذي يقوم 

به.

اأما امل�سوؤولية فه��ي اإلزام من �سدرت اإليه 
الأوام��ر بالقيام بتنفيذ العم��ل املوكل اإليه 

على اأح�سن وجه .
ويج��ب اأن يتواف��ر قدر م��ن التنا�سب بني 
ال�سلط��ة وامل�سوؤولي��ة حت��ى ن�سم��ن حتقيق 
الفاعلي��ة  م��ن  بدرج��ة  العم��ل  اأه��داف 

والكفاءة .

وتنقسم السلطة إلى عدة تقسيمات :
1 � ال�سلطة التنفيذية:

واإعط���اء  الق���رارات  اتخ���اذ  �سالحي���ة  وه���ي   
االأوامر ملجموعة من املروؤو�سني.

2 � ال�سلطة الوظيفية:
االأوام���ر  اإ�س���دار  ح���ق  �ساحبه���ا  متن���ح   
والتعليم���ات اإىل العاملني ب���االإدارات االأخرى 
من واق���ع حاجة ه���ذه االإدارات اإىل اخلدمات 

التي تقدمها اإدارته .
3 � ال�سلطة ال�ست�سارية:

اأعماله���ا  اال�ست�ساري���ة  ال�سلط���ة  متار����ش   
داخ���ل اجله���از االإداري على اأ�سا����ش توجيهات 

 بعض مبادئ التنظيم :
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ال�سلط���ة  فاأ�سح���اب  واالإر�س���اد،  الن�س���ح  م���ن 
اال�ست�ساري���ة ال ميلك���ون ح���ق اإ�س���دار االأوامر 
واإمن���ا  االأخ���رى.  االإدارات  اإىل  والتعليم���ات 
يقدمون جمموعة م���ن الن�سائح واالإر�سادات 
اإىل االإدارة العلي���ا بخ�سو����ش بع�ش الق�سايا 

واالأمور ذات العالقة بالعمل .

سادًسا : تفويض السلطة :
وتعني قيام الرئي�س بتفوي�س جزء من �سلطاته 
اإىل �سخ���س اآخر يف امل�ست��وى الأدنى منه يف الهرم 
الإداري، وي�سب��ح ه��ذا ال�سخ�س م�س��وؤوًل اأمام من 
فو�س اإليه ال�سلط��ات عن نتائج العمال التي يقوم 

بها .
وُيالح��ظ اأن ال�سلطات تفو���س، اأما امل�سوؤوليات 
ف��ال تفو�س، كما اأن التفوي�س هنا ل يعني التخلي 
ع��ن جميع ال�سلط��ات املمنوح��ة للرئي�س بل يظل 
حمتفًظا بجزء من هذه ال�سلطات كما يجوز له يف 
اأي وق��ت اأن ي�سرتد ال�سلطة التي فو�سها لل�سخ�س 
الآخ��ر، وذلك يف حالة اإ�س��اءة ا�ستعمالها من قبل 
من فو�ست اإليه اأو عدم قدرته على القيام باأعباء 

تلك ال�سلطات .

مزايا التفويض :
فيتف���رغ  الرئي����ش،  اأعب���اء  م���ن  يخف���ف   �  1

لالأعمال ذات الطابع القيادي .
االإع���داد  فر�س���ة  يعت���رب  التفوي����ش  اأن   �  2

للمروؤو�سني اإىل املنا�سب القيادية العليا .
3 � ي�ساع���د التفوي�ش على ت�سجيع املروؤو�سني 

ورفع روحهم املعنوية .
4 � ي�ساع���د التفوي�ش على خلق مبداأ امل�ساركة 

يف اتخاذ القرارات .
 

بعض االعتبارات المهمة في التفويض:
اأن يح�س���ن اختي���ار  � يج���ب عل���ى الرئي����ش   1

املفو�ش اإليه .
2 � يج���ب التاأكد من توافر الوقت الكايف لدى 
املفو����ش اإلي���ه ليمار����ش اأعب���اءه االأ�سلي���ة اإىل 

جانب االعباء املفو�سة اإليه .
3 � �سرورة متابعة الرئي�ش لنتائج التفوي�ش.

بع�س الأمور حتى يكون التفوي�س فّعاًل :
1 � عدم امل�سا�ش مببادئ التنظيم وعنا�سره .

2 � املحافظ���ة على خط���وط االت�سال مفتوحة 

بني الرئي�ش واملروؤو�ش .
اخلط���ط  اإط���ار  يف  التفوي����ش  يت���م  اأن   �  3

وال�سيا�سات املر�سومة .
الأم��ور  يف  التفوي���س  ج��واز  ع��دم   �  4

التالية :
اأ � القرارات الت�سريعية داخل وخارج التنظيم.
داخ���ل  العم���ل  بتوزي���ع  املتعلق���ة  االأم���ور   � ب 

التنظيم .
ج���� � االأم���ور املتعلق���ة بر�س���م ال�سيا�س���ة العامة 

واقرتاحات تعديلها .
د � التعيني يف الوظائف العليا .

ه���� � امل�سائ���ل املالي���ة واأم���ور امليزاني���ة يف حدود 
معينة، فال يج���وز التفوي�ش يف كامل االأمور 

املالية .

سابًعا : المركزية والالمركزية :
م��ن  اأ�سلوب��ان  الإداري��ة  العملي��ة  يف  يوج��د 
اأ�سالي��ب الإدارة يحددان درجة تفوي�س ال�سلطة 
املمنوح��ة للمروؤو���س يف الهي��كل التنظيم، فهناك 
املركزية الإدارية، وُيق�سد بها جتميع �سالحيات 
اتخ��اذ القرارات يف ي��د �سخ�س واحد يف التنظيم 

بحيث ي�سبح هو املت�سرف يف جميع الأمور .
وهن��اك الالمركزي��ة وه��ي انت�س��ار �سالحي��ة 
اتخ��اذ الق��رارات يف اك��رث م��ن جه��ة اأو اإدارة اأو 

�سخ�س .

الق��رارات،  اتخ��اذ  ب�سالحي��ة  وُيق�س��د 
ممار�س��ة الوظائ��ف الرئي�س��ة ل��الإدارة م��ن 
ول  ورقاب��ة،  وقي��ادة  وتنظي��م  تخطي��ط 
يوج��د يف الواق��ع العم��ل مبركزي��ة اإدارية 
مطلق��ة اأول مركزي��ة اإداري��ة مطلق��ة ب��ل 
هن��اك درج��ات خمتلف��ة م��ن املركزي��ة اأو 

الالمركزية .

وتزداد احلاج��ة اإىل الالمركزية كلما تعددت 
خدم��ات التنظي��م وانت�س��رت الوح��دات والفروع 
والأق�س��ام الإداري��ة التابع��ة للجه��از الإداري يف 
اأج��زاء الب��الد كافة بحي��ث ي�سع��ب اإدارة جميع 

الأعمال من املركز الرئي�سي .
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4
اأن اإعادة التنظيم و تعديله مع 

تو�سيح خطوط ال�سلطة 
وامل�سئولية ب�سكل اأكرب دقة يف 

�سوء االأهداف العامة للمنظمة 
هو من اأجنح احللول للم�سكالت 

االإدارية - ما راأيك بهذه العباره؟

نشاط

خطوات التمرين:
1.ق��م مع باقي اأف��راد املجموعة  بق��راءة وحتليل 

احلالة الدرا�سية.
2.ناق�س م��ع املجموعة اأ�سباب امل�سكلة وتو�سل اإىل 

نتائج تتفق عليها املجموعة.
3.ا�ستعر�س اأمام املدرب وباقي املجموعة ما تو�سلت 

اإليه جمموعتك من نتائج واكتب مالحظاتك.

نننننننننننننننننرينننننننننننننننننننن
3متنن

م�سكلة يف التنظيم/ مج عمل

15

10

15
دقيقة عر�سدقيقة عمل

دقائق مناق�سة

1. متكني امل�ساركني من و�سع  
مبادئ اأ�سا�سية للتنظيم 

الداخلي للمنظمة.
2. اإدراك اأهمية و�سع مبادئ 

اأ�سا�سية للتنظيم يف حتديد 
امل�سوؤوليات وتو�سيح املهام .

مبادئ التنظيم اأ�سا�س 
لتحديد امل�سوؤوليات وتوزيع 

املهام بني الأفراد.

أهداف 
الفترة التمرين:

الزمنية:

النتائج المتوقع 
الوصول إليها:

ت التمرين:
معينا

عادية. 	•اأقالم 
م�سطرة. 	•اأوراق 

ورقي. 	•لوح 
�سبورة  	•اأقالم 

ملونة.
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من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم مبادئ التنظيم الفعال

مشكلة يف التنظيم
اأن�سئ��ت منظمة �سباب احلقوقية ع��ام 2001م، وكانت 

تعتم��د يف اإع��داد وتنظي��م وتنفي��ذ اأن�سطته��ا 
املختلف��ة يف املناط��ق املتع��ددة  عل��ى اإدارة 

الرئي�س��ي  للمق��ر  العام��ة   العالق��ات 
الف��رع  �سمنه��ا  وم��ن   ( للمنظم��ة 

واف��ق  2006م  ع��ام  ويف  الثال��ث(، 
جمل�س املنظمة على اإعادة تنظيم 

ترت��ب علي��ه  الثال��ث، مم��ا  الف��رع 
امت��داد ن�س��اط الفرع لي�سم��ل منطقت��ني اأخريتني 

هما )اأ( و )ب(، حيث مت فتح فروع جديدة  للمنظمة يف اأماكن خمتلفة باملنطقتني.
     ونظرا  لوجود اإدارة  للعالقات العامة باملركز الرئي�سي للمنظمة، ولكون م�سوؤوليتها 
ع��ن اإعداد وتنظيم اأن�سطتها ت�سمل املناطق والفروع التابعة لها، لوحظ حدوث ق�سور 
يف مه��ام الع��داد والتن�سي��ق لأن�سطة املنطقتني )اإ ، ب( مما ت�سب��ب يف ارتباك جداول 

تنفيذ الأن�سطة  بهما.
      وي��رى مدي��ر املنطق��ة )اأ( �س��رورة اأن ت��وكل اإلي��ه م�سوؤولية الع��داد والتن�سيق 
لأن�سط��ة الف��روع اخلا�سة مبنطقته، وخا�س��ة اأنه ميكن القيام به��ا يف وقت اأقل وجهد 
وتكلف��ة اأق��ل اأي�س��ا خا�سة واأنه يتمي��ز بعالقات وا�سع��ة �سمن اإطار املنطق��ة ميكن اأن 

ت�ساهم يف احل�سول على دعم الكثري من اأهايل املنطقة.
     كم��ا ي��رى مدي��ر املنطق��ة )ب( اأن��ه ميكن اإن�ساء ق�س��م للعالق��ات العامة مبنطقته 

تتوىل مهام التن�سيق والتنفيذ لأن�سطة املنطقة بالكامل.
     اأم��ا مدي��ر ع��ام العالقات العامة بالف��رع الرئي�سي الثالث، فاإن��ه يرى وجوب بقاء 
م�سوؤولي��ة  التن�سي��ق لكاف��ة اأن�سط��ة املنظمة مبا فيه��ا مناطق الفرع كله��ا يف اإدارته، ملا 
يحقق��ه ذلك م��ن متابعة م�ستم��رة للتاأكد من �سال�س��ة عملية الع��داد والتجان�س بني 
املناط��ق والف��روع يف التوقيت ونوعي��ة الأن�سطة املنفذة، بالإ�ساف��ة  اإىل عدم حتميل 

الفرع بتكلفة اإعداد ميزانية خا�سة بكل منطقة اأو فرع.

املطلوب:
اإىل اأي  من الآراء الثالثة متيل ؟ و�سح الأ�سباب واملربرات؟  .1

ما هي براأيك  امل�سكلة الرئي�سية التي تواجهها منظمة �سباب؟  .2
قدم احللول املنا�سبة لهذه امل�سكلة.  .3



الوحدة التدريبية 3

العمل ضمن فريق
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من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم العمل ضمن فريق

األهداف العامة للوحدة:
يف نهاية اجلل�سة �سيكون امل�ساركون قادرون على:

التعرف على مبادئ العمل �سمن فريق.
حتديد كيفية بناء فريق العمل .

العمل �سمن فرق العمل مبا يحقق اأهداف املنظمة.

معينات وأدوات التدريب المستخدمة:

جهاز الربوجكتور.  .1
اللوح الورقي – اأقالم ملونة.  .2

اأوراق م�سطرة – اأقالم عادية.  .3
بطاقات ملونة.  .4
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العمل ضمن فريق من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 

العمل ضمن فريق

مدخل:
     يع��د العمل ب��روح الفريق عملي��ة ا�سا�سية 
من عملي��ات تنمية الب�سر، ويهدف اإىل م�ساعدة 
اأغرا���س  الأف��راد لتنمي��ة مهاراته��م لتحقي��ق 
واأه��داف املنظم��ة م��ن خ��الل تنمي��ة املع��ارف 

وتعديل الجتاه��ات وتغيري ال�سل��وك وزيادة 
ق��درات الأداء. وجن��اح الف��رد يف العم��ل 

ب��روح الفري��ق جتعل��ه م�س��اركا يف �سن��ع 
التنمي��ة وم�ستفي��دا منه��ا مما ي��وؤدي يف 
النهاي��ة اإىل زي��ادة فاعلي��ة وحت�س��ني 
اأداء الأعم��ال احلالي��ة وال�سع��ي اإىل 

رفع م�ستوى الأداء.
والن�سان ككل اجتماعي بطبعه ل 
ي�ستطيع اأن يعي�س مبفرده، وعليه اأن 

يعي�س يف جماعة ويعمل من خالل 
الخت��الف  ويواج��ه  الفري��ق 
والنظ��م  والع��ادات  القي��م  يف 
والعالق��ات  الجتماعي��ة 

املت�سابكة املعقدة. 
     وحتقي��ق الأهداف الكبرية 

الأف��راد  يعم��ل  اأن  اإىل  يحت��اج 

بتكام��ل وتنا�سب وتناغم، ول يتاأتى ذلك اإل من 
خ��الل الن�سه��ار يف بوتق��ة الفريق 
مبا حتمله من نظم واجراءات 

واأهداف.

5
ما هو فريق 

العمل؟ نشاط
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من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم العمل ضمن فريق

 فريق العمل:
	•الفري��ق هو جمموعة من الأفراد ي�سرتكون 
منه��م  ف��رد  ويتحم��ل كل  اأداء عم��ل موح��د،  يف 

م�سوؤوليات ومهام جزئية معينة يف هذا العمل. 
	•ما مييز فريق العمل عن اجلماعة هو وجود 
جمموع��ة من املهارات املتكامل��ة لدى فريق العمل 
،  حي��ث اأن فريق العمل مكلف باأداء عمل متكامل 
يتطل��ب جمموع��ة متباينة م��ن امله��ارات ،  بعك�س 
اجلماع��ة الت��ي يجب اأن يك��ون بينه��ا ان�سجام يف 

اخللفية التعليمية واملهنية .
والنتم��اء  التعاط��ف  الفري��ق  اأف��راد  	•ل��دى 
ال��ذي ي�ساعدهم على �سهول��ة الأداء والر�سا عن 

هذا العمل.

	•العمل �سمن فريق يوجد التفاعل والتداخل 
ب��ني الأع�ساء اعتم��ادا عل��ى املهمة املوكل��ة اإليه 
لأدائه��ا، ومق��درة كل فرد من اأف��راد الفريق على 

اجنازها.
	•ل ت�ستطيع جمموعة اأفراد اأن تعمل كفريق 
عم��ل اإل بع��د اأن يح��دث التع��ارف ب��ني اأع�سائها 
ويت��م حتديد الأدوار ل��كل ع�سو فيها داخل نطاق 

عمل الفريق ويف اجتاه حتقيق الهدف.
	•م��ن ال�س��روري اأن يك��ون كل فرد م��ن اأفراد 
يتحم��ل  ال��ذي  بالعم��ل  للقي��ام  موؤه��ال  الفري��ق 
م�سئوليت��ه مع توفر الرغبة يف امل�ساركة والتعاون 

مع بقية الأع�ساء لل�سعي لتحقيق الهدف.

اإن اأكرث الفرق جناحا هي التي تتكون من 
جمموعة من الأفراد تربطهم عالقات عمل يف 

موقع واحد يف منظمة واحدة
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العمل ضمن فريق من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 

فوائد فريق العمل:
     ي��وؤدي العم��ل داخ��ل فري��ق اإىل فوائ��د لكل 
م��ن اأع�س��اء الفري��ق، واملنظم��ات الت��ي يعمل��ون 
فيه��ا، والتع��اون هو الفائ��دة الأ�سا�سي��ة، ويرغب 
الأع�ساء يف العمل معا ويف م�ساندة اأحدهم الآخر 
لأنهم يتوحدون مع الفريق، ويريدون له اأن يكون 
لمع��ا وناجحا، وبذل��ك تقل املناف�س��ة الفردية. 
يري��د الأع�ساء ما هو اأكرث من التعاون مع بع�سهم 
م��ن اأج��ل م�سلحة الفري��ق، لذلك فه��م ي�سرتكون 
م��ع بع�سهم البع���س، ويغم�سون اأنف�سه��م باإرادتهم 

داخل اجلهود التي يبذلونها.

     وينق��ل اأع�س��اء الفري��ق الذين تعلموا 
تق��دمي الدع��م والثق��ة ببع�سه��م البع���س 
املعلوم��ات بحري��ة، ويدرك��ون م��دى اأهمية 
تب��ادل املعلوم��ات املطلوب��ة بينه��م للعم��ل 
بطريق��ة اأك��رث فاعلي��ة. تتدف��ق املعلومات 
بحري��ة من اأ�سف��ل اإىل اأعلى والعك�س، وبني 
الدارات الواح��دة، وبذلك يك��ون للتحاور 

فائدة.

يمكن تحديد فوائد فريق العمل في 
الفوائد اآلتية:

الفائدة الأوىل:
اال�ستخدام االأكر فاعلية للموارد، واملواهب، 

والق���وى، وال���ذي يق���وم ب���ه االأع�س���اء بحرية 
بالفري���ق،  اآخري���ن  اأع�س���اء  مب�سارك���ة  تام���ة 
فعندم���ا يوجد خلل ما يف معلومة حمددة، اأو 
مهارة خا�سة لدى اأحد االأع�ساء، فهناك اآخر 

ل�سد هذه الثغرة. 

الفائدة الثانية:
اتخ���اذ القرارات واحللول يف وقت واحد حيث 
اختي���ارات  ي�ستخل����ش، ويقي���م  اإن كل ع�س���و 
اأك���ر مم���ا ي�ستطي���ع اأن يق���وم به ف���رد واحد، 
فيق���ل بذل���ك الوقت املطل���وب الإجن���از العمل 
الأن االأع�س���اء يتخذون قراراتهم يف اآن واحد، 
ولي����ش بالتتاب���ع كم���ا يح���دث غالب���ا، وتتخ���ذ 
الق���رارات باإجم���اع االأع�س���اء، وع���ادة ما تكون 
اأف�س���ل م���ن ق���رار منف���رد، حت���ى واإن ج���اء به 

اأكر اأع�ساء الفريق تاألقا.

الفائدة الثالثة:
اجلودة والدقة، حيث يظهر االهتمام بتحقيق 
ي�سع���رون  العامل���ني  الأن  والدق���ة،  اجل���ودة 
اأنه���م جزء من ن�س���اط الفري���ق، ويرغبون اأن 
يظه���ر فريقهم ب�س���ورة جيدة ق���در االمكان، 
باالإ�ساف���ة اإىل ذلك، يطمئ���ن اأع�ساء الفريق 
اإىل ح�س���ول كل واح���د منهم على حاجته من 
الفري���ق الإجن���از اأف�س���ل عم���ل ممك���ن، وذلك 

نتيجة تعاون االأع�ساء مع بع�سهم البع�ش.

مبجرد اأن ن�سع حال لحدى امل�سكالت، لن 
ن�سطر ملواجهتها من جديد، واإمنا يكفينا فقط 

اأن نتذكر كيف قمنا بحلها.
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من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم العمل ضمن فريق

بناء الفريق:
     ثب��ت م��ن خ��الل التطبي��ق اأن اأك��رث الف��رق 
جناح��ا واإنتاجية ه��ي التي تتك��ون من جمموعة 
اأف��راد تربطهم عالق��ات عمل يف موق��ع واحد يف 

منظمة واحدة.
     وي�سب��ح م��ن الأهمية مب��كان عند التفكري يف 
بناء الفريق التحرك يف ظ��ل القوانني والقواعد 
املح��ددة للعم��ل، ولي���س معن��ى ذلك ع��دم ال�سعي 
ل�ستخ��دام كل الو�سائ��ل املمكنة للنج��اح يف هذه 

املهمة. 

     ومن العوامل املهمة التي ت�ساعد على التكوين 
اجلي��د للفري��ق يف البداي��ة ه��و جع��ل الأع�س��اء 

بع�سه��م،   يخت��ارون  الفري��ق  لتكوي��ن  املر�سح��ني 
وميك��ن اأن يكون ذلك ب�س��كل ا�ست�ساري اأو م�ساركة 
بع�سه��م يف الختيار، وم��ن الطبيعي اأن يكون ذلك 
ب�سكل مقنن، وبا�ستخدام مهارات املدير اأو امل�سرف 
امل�سوؤول يف التوجي��ه و�سرح اأهمية �سم الكفاءات 
واخل��ربات املنا�سبة حتى ي�سهل على الفريق اأداء 

مهامه.

     وبن��اء الفري��ق هو اجلهد املب��ذول يف درا�سة 
كيفي��ة عم��ل اأع�ساء الفري��ق مع بع�سه��م، وكيف 
طاق��ات  يوج��ه  ال��ذي  املنا�س��ب  املن��اخ  يخلق��ون 
الأع�س��اء جتاه حل امل�س��كالت وتعظيم ا�ستخدام 

موارد الع�ساء وامكاناتهم لهذه العملية.

6
ما هي �سفات 

الفريق الفعال؟ نشاط
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العمل ضمن فريق من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 

الح�سا���س  يف  ي�سارك��ون  الفري��ق  اأع�س��اء   .1
باأهمية الهدف الذي يعملون من اأجل حتقيقه على 
م�ست��وى الفري��ق اأو عل��ى م�ستوى املنظم��ة، وتوفر 

الرغبة لديهم لتحقيق ذلك.
عمله��م،  بطبيع��ة  الفري��ق  اأع�س��اء  وع��ي   .2
والهتمام بالعمليات التي حتقق النتائج املطلوبة، 
ويف نف���س الوق��ت اختي��ار القواع��د الت��ي تخ��دم 

حتقيق الهدف.
3. التحديد الدقيق ملوارد الفريق وا�ستخدامها 
طبق��ا للحاج��ة اإليها والوق��ت املعطى له��م، وميكن 
لأع�ساء الفري��ق ال�ستعانة باخلربات التي تخدم 

حتقق الهدف.
وين�ست��ون  ي�ستمع��ون  الفري��ق  اأع�س��اء   .4
وي�ستو�سح��ون ما يقال لهم ويظه��رون اهتماماتهم 

لأقوال واأفعال واإح�سا�س الآخرين.
5. ا�ستثم��ار الخت��الف يف ال��راأي ب��ني اأع�س��اء 
الفريق للو�سول اإىل اأف�س��ل املقرتحات اأو احللول، 
حيث ي�سجع ذلك على انطالق الع�سو نحو البتكار.
6. يتعام��ل الفريق مع الختالفات ويركز عليها 
حت��ى ي�سل اإىل حلول منا�سبة اأو يجد طريقا اآخر 
لعالجه��ا بحي��ث ل تعم��ل عل��ى تخفي���س فاعلي��ة 

الأفراد يف امل�ساركة يف ن�ساط الفريق.
7. يدخ��ر الفريق جهده يف اجتاه حل امل�سكالت 
اأك��رث م��ن ال�سم��اح له��ا بزي��ادة ال�سراع��ات وخلق 
مو�سوعات اأو جمالت للتناف�س املدمر بني الأفراد 

اأع�ساء الفريق.
8. ت��وازن الأدوار وم�سارك��ة كل اأع�ساء الفريق 
يف ت�سهي��ل تنفي��ذ امله��ام و�سع��ور اأع�س��اء الفري��ق 

باأهميتهم يف الفريق.
9. ت�سجي��ع املخاط��رة والبت��كار، حي��ث يج��ب 
التعامل مع الأخطاء التي يرتكبها بع�س الأع�ساء 
عل��ى اأنه��ا م��ادة للتعل��م اأكرث منه��ا اأ�سب��اب لتوقيع 

اجلزاء.
يجب اأن يراعي الفريق التغيري الذي ميكن   .10
اأن يح��دث لبع�س الأع�ساء عند تغيري البيئة التي 

كان يعمل بها.
اأع�ساء الفريق يجتمع��ون كل فرتة زمنية   .11

لتقييم اأداء الفريق.
الفري��ق ي�سج��ع ويجذب الأع�س��اء الأكرث   .12

ن�ساط��ا وا�سع��ني يف العتبار اأنهم م�س��ادر تطويره 
وظيفيا و�سخ�سيا.

شروط هامة لنمو الفريق:
اأن يجتمع���وا وي�سرتك���وا مع  الق���ادة  	•عل���ى 
االأع�س���اء يف من���و الفري���ق، ول���ن يظه���ر بن���اء 
اجتاه���ات  يحمل���ون  الق���ادة  كان  اإذا  للفري���ق 
اأع�س���اء  جه���ود  جت���اه  �ساخ���رة  اأو  مت�سائم���ة 

فريقهم.
	•اأن يكون لدى القادة اال�ستعداد  با�ستمرار 
الختي���ار اأدواره���م وم���دى اح���رتام فريقه���م 

لهم.
الفريق لبذل اجلهد  اأع�ساء  	•ا�ستع���داد كل 

وحتمل امل�سوؤوليات املطلوبة منهم.
	•يج���ب اأن يجتم���ع كل اأع�ساء الفريق على 
�س���رورة درا�سة اأ�سل���وب عملهم وكذلك تقييم 
اأدائه���م، وهذان ال�سرط���ان ال ينتهيان اأبدا بل 

ي�ستمران مع ا�ستمرار فريقهم حيا.
	•ال ميك���ن اأن يح���دث النم���و للفريق بدون 
تنظي���م واإدارة االجتماعات التي ي�سارك فيها 
كل االأع�س���اء، واللق���اءات الفردي���ة ب���ني قائد 
الفري���ق وكل ع�س���و عل���ى ح���دة ال ميك���ن اأن 
تن�س���اأ عالق���ات مبا�س���رة بني اأع�س���اء الفريق، 
وعندم���ا يجتم���ع جمي���ع اأع�س���اء الفري���ق يف 
ح�س���ور القائ���د اأو املدي���ر ميك���ن ل���ه يف ه���ذه 
احلال���ة اأن يتحكم يف نوعية واجتاه املعلومات 

املتبادلة بني اأع�ساء الفريق.
الفري���ق  ومن���و  لبن���اء  ال�سع���ي  عملي���ات  •	
لي�س���ت حمدودة فق���ط ببع����ش املحا�سرات اأو 
االجتماع���ات اأو زيارات اخلرباء وامل�ست�سارين 
م���ن اأجل هذا الغر����ش، ولكن يجب تواجدها 
يومي���ا اأثن���اء عم���ل الفري���ق     وب�سفة خا�سة 
عندم���ا يجتمعون حتى ي�ستطيع���وا اأن ينقلوا 
ما تعلموه لبناء الفريق اإىل املمار�سة الفعلية.
اأن  الفريق  اأع�ساء  ويدرك  يفهم  اأن  	•يجب 
من���و فريقه���م لي����ش نت���اج مل���رة واح���دة فقط، 
ولكنه���ا عملية م�ستمرة من حيث الت�سخي�ش 

والتطبيق والتقييم.

مواصفات الفريق الفعال:
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7
يجب ت�سجيع الفريق على 
ا�ستخدام طاقاته للحلول 

االبتكارية للم�سكالت التي 
تقابلهم بحرية اأكرث- اإىل ماذا 

يوؤدي ذلك؟

نشاط

خطوات التمرين:
1.ق��م مع باقي اأف��راد املجموعة  بق��راءة وحتليل 

احلالة الدرا�سية.
2.ناق�س م��ع املجموعة اأ�سباب امل�سكلة وتو�سل اإىل 

نتائج تتفق عليها املجموعة.
3.ا�ستعر�س اأمام املدرب وباقي املجموعة ما تو�سلت 

اإليه جمموعتك من نتائج واكتب مالحظاتك.

نننننننننننننننننرينننننننننننننننننننن
4متنن

فريق ق�سم ال�ست�سارات / مج عمل

15

10

15
دقيقة عر�سدقيقة عمل

دقائق مناق�سة

م��ن  امل�سارك��ني  متك��ني   .1
فري��ق  �سم��ن  العم��ل  اأهمي��ة 

لتحقيق الهدف.
2. اإدراك مدى تاأثري بع�س 
العوامل ال�سلوكي��ة على عمل 

الفريق.

الثقة والتعاون بني اأع�ساء 
الفريق الواحد ي�ساهم يف 
�سرعة الجناز وحتقيق 

الهدف.

أهداف 
الفترة التمرين:

الزمنية:

النتائج المتوقع 
الوصول إليها:

ت التمرين:
معينا

عادية. 	•اأقالم 
م�سطرة. 	•اأوراق 

ورقي. 	•لوح 
�سبورة  	•اأقالم 

ملونة.
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العمل ضمن فريق من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 

فريق قسم 
االستشارات

ال�ست�ساري��ة  اخلدم��ات  بتق��دمي  املتخ�س�س��ة  املراك��ز  اإح��دى  يف 
والدرا�س��ات اجتم��ع مدي��ر ق�سم ال�ست�س��ارات بفريق العم��ل التابع له 
وناق���س معه��م التقاري��ر املختلف��ة ح��ول ما مت اجن��ازه م��ن ا�ست�سارات 
ودرا�سات يف ظل ما اأظهرته درا�سات اجلدوى للمركز واأبحاث الت�سويق.
واأف��ادت التقاري��ر اأن��ه خ��الل الف��رتة الأوىل م��ن الع��ام املن�سرم مل 
ينج��ز املركز �سوى 50% م��ن ال�ست�سارات والدرا�سات التي كان خمططا 
لتنفيذه��ا يف نف�س الع��ام. وبالبح��ث والدرا�سة ظه��رت بع�س املربرات 

والتي تلخ�ست بالآتي:
اأع�ساء  	•قل���ة االجتماع���ات ومظهرية املناق�س���ات و�سطحيتها بني 

الفريق.
	•ت�س���رذم الفري���ق املك���ون لق�س���م اال�ست�سارات ملجموع���ات �سغرية، 

مت�ساحنة، وخمتلفة يف الراأي.
الو�سيطة. القيادات  مع  الدائم  	•االختالف 

وق��د �سكل��ت جلن��ة م�سغرة م��ن اأع�س��اء فري��ق ال�ست�س��ارات لبحث 
م�سكلة فريق ال�ست�سارات وتقدمي العون واإعادتهم اإىل فريق متما�سك 

وا�ستعادة ثقة القيادة العليا به. 
وبو�سف��ك ع�س��و يف ه��ذه اللجن��ة، تبن��ى م�س��روع  لت��اليف امل�سكالت 
ال�سلوكي��ة ال�سابقة على اأن يكون حمور عمله��ا الرئي�سي الجابة على 

هذه الأ�سئلة:
1. حتديد ال�سبب الرئي�سي لكل م�سكلة.

2. من امل�سوؤول عنها.
3. كيف ميكن جتاوزها بحيث يحدد املطلوب من كل ع�سو عادي اأو 

قيادي ح�سب موقعه.
4. اإعادة الثقة بني اأع�ساء فريق ق�سم اال�ست�سارات.
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خطوات التمرين:
1. قم بقراءة الأ�سئلة املوجودة بدقة.

2. �سع دائرة حول الجابة التي ترى اأنها منا�سبة.
3. اجم��ع الدرج��ات الت��ي ح�سل��ت عليه��ا واأوج��د 
ن�سبتها اإىل املجموع الكلي لالإجابات ) 40 درجة (.
واكت��ب  النتائ��ج  املجموع��ة  اأم��ام  ا�ستعر���س   .4

املالحظات.

نننننننننننننننننرينننننننننننننننننننن
5متنن

قيا�س فاعلية ع�سويتك يف فريقك
استقصاء فردي

10

10

10
دقائق عر�سدقائق عمل

دقائق مناق�سة

فاعليتن��ا  م��دى  قيا���س   .1
وايجابياتن��ا يف العم��ل �سمن 

فريق.
2. تاأكي��د اأهمي��ة التفاعل 
اليجابي لنجاح فريق العمل.

الثقة والتعاون بني اأع�ساء 
الفريق الواحد ي�ساهم يف 
�سرعة الجناز وحتقيق 

الهدف.

أهداف 
التمرين:

الفترة 
الزمنية:

النتائج المتوقع 
الوصول إليها:

ت التمرين:
معينا

عادية. 	•اأقالم 
م�سطرة. 	•اأوراق 
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كيف تقيس فاعليتك يف فريقك

اإيل بالن�سبة  وا�سح  الهدف 
ال���ت���ف���اع���ل م����ع ال���ف���ري���ق
جمال وا�سع للحركة يف العمل
ا�����س����ت����خ����دام امل�����ه�����ارات
امل��ن��اق�����س��ات يف  امل�����س��ارك��ة 
ال�������دع�������م وال�����ت�����اأي�����ي�����د 
اخلالفات مع اأع�ساء الفريق
ال����ق����رارات يف  ال���ت���دخ���ل 

النتيجة

المالحظات

المجموع

وا��������س�������ح ج�����دا
ع���������س����و ف����ع����ال
وا���������س��������ع ج�����دا
ع�����ال�����ي�����ة ج�����دا
ح���رة وم��ف��ت��وح��ة
ل���ك���ل الأع�������س���اء
موجودة  ونواجهها
الأع�����س��اء جميع 

غري وا�سح نهائيا
غ�����ري م��ت��ف��اع��ل
جم�����ال حم����دود
������س�����ع�����ي�����ف�����ة
م���������ق���������ي���������دة
ل��ل��ب��ع�����س ف��ق��ط
ن����ت����ج����ن����ب����ه����ا
قليل مع الأع�ساء

1
2
3
4
5
6
7
8

1
1

1

1

1
1

1

15 26 37 48

1

2
2

2

2

2
2

2

2

3
3

3

3

3
3

3

3

4
4

4

4

4
4

4

4

5
5

5

5

5
5

5

5
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خطوات التمرين:
1. يت��م اختي��ار اأربع��ة م�سارك��ني للع��ب اأدوار الأربع��ة 

اأع�ساء داخل اللعبة ) يراعى الرغبة يف امل�ساركة(.
2. يجتم��ع الأربعة امل�ساركون اللذي��ن مت اختيارهم مع 

املدرب ل�سرح اللعبة وحفظ الأدوار.
3. يب��داأ العر���س مع �س��رورة اأن يقوم باق��ي امل�ساركون 

بكتابة املالحظات.
ا�س��م كل  اأو  4. عل��ى باق��ي امل�سارك��ني حتدي��د هوي��ة 
م��ن الأربع��ة داخ��ل اللعبة وتو�سي��ح كي��ف تو�سل اإىل 

�سخ�سيته وحتديد �سفات هذه ال�سخ�سية.
تب��داأ املداخ��الت م��ع امل�سارك��ني والو�س��ول اإىل   .5

النتائج املطلوبة.

نننننننننننننننننرينننننننننننننننننننن
6متنن

ق�سة اأربعة اأفراد يكونون الفريق
تمثيل أدوار

15

15

10
دقائق عر�سدقيقة عمل

دقيقة مناق�سة 
وا�ستخال�س النتائج

ال��دور  اأهمي��ة  1. تو�سي��ح 
يف  نلعب��ه  ال��ذي  اليجاب��ي 

جناح فريق العمل.
توزي��ع  اأهمي��ة  ادراك   .2
الأدوار وحتدي��د امل�سوؤولي��ات 

بني اأع�ساء الفريق.

توزيع الأدوار وحتديد 
امل�سوؤوليات بني اأع�ساء 

الفريق اأ�سا�س جناح فريق 
العمل.

أهداف 
التمرين:

الفترة 
الزمنية:

النتائج المتوقع 
الوصول إليها:

ت التمرين:
معينا

عادية. 	•اأقالم 
م�سطرة. 	•اأوراق 

	•كرا�سي.
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قصة أربعة أفراد يكونون الفريق

 - اإنها ق�سة اأربعة اأفراد هم : كل فرد، 
ف��رد ما، اأي ف��رد، ل اأح��د، كان هناك 
عم��ل ه��ام يجب القي��ام ب��ه، وكان كل 
ف��رد على يقني من اأن ف��ردا ما �سيوؤدي 

هذا العمل.

- اأي ف��رد كان ي�ستطي��ع القي��ام ب��ه، 
ولك��ن ل اأحد فعل. فردا م��ا ا�ست�ساط 

غ�سبا لآن هذا كان عمل كل فرد.

- كل ف��رد اعتق��د اأن اأي فرد ي�ستطيع 
القي��ام بالعمل، ولكن ل اأحد كان يعلم 

اأن كل فرد لن يعمل �سيئا.

- انتهت الق�سة باأن كل فرد األقى اللوم 
عل��ى ف��رد م��ا لأن ل اأحد فع��ل ما كان 

ي�ستطيع اأي فرد اأن يفعل.

كل فرد

كل فرد

أي فرد

ال أحد
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الوحدة التدريبية 4

اإلعالم اإللكرتوني
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من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 

األهداف العامة للوحدة:
يف نهاية الوحدة �سيكون امل�ساركون قادرون على:

• التعرف على مفهوم العالم واحلرية العالمية.	
• تو�سيح اأ�س�س التعامل ال�سحيح مع العالم اللكرتوين 	
• الأعم��ال 	 ج��دول  قم��ة  اإىل  والإع��الم  التعب��ري  حري��ة  ا�ستح�س��ار 

ال�سيا�سي��ة والوطني��ة وجدول اأعم��ال احلوار الوطني عل��ى امل�ستوى 
املركزي. 

 

معينات وأدوات التدريب المستخدمة:
جهاز الربوجكتور.  .1

اللوح الورقي – اأقالم ملونة.  .2
اأوراق م�سطرة – اأقالم عادية.  .3

بطاقات ملونة.  .4
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من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 

مدخل:
ازداد الهتم��ام بو�سائ��ل الع��الم ب�س��كل 
لف��ت للنظر يف الآونة الخ��رية نظرا ملا مير 
به العامل ب�سورة عام��ة من احداث �سيا�سية 
واجتماعية واقت�سادي��ة ت�ستوجب التوقف 
عندها ومتابعة املجري��ات ال�سيا�سية خطوة 
بخط��وة للوق��وف على املجري��ات والحداث 
بو�سائل��ه  الع��الم  وياأت��ي  به��ا.  من��ر  الت��ي 
املتعددة واملختلفة لينقل اأهم املجريات على 
ال�ساح��ة العربي��ة والعاملي��ة حي��ث تتوق��ف 
عل��ى  وفاعليت��ه  الع��الم  واأهمي��ة  �سف��ة 
ارتباط��ه بالأح��داث والظ��روف القائمة يف 
وق��ت معني حي��ث ي�ستمل الع��الم على عدد 
م��ن و�سائل الت�سال التي لها تاأثريها املبا�سر 
عل��ى امل�ستقبل فمنه��ا و�سائل مق��روءة حيث 
يت��م الت�س��ال ع��ن طري��ق الكلم��ة املكتوبة 
وهن��ك و�سائ��ل ات�س��ال م�سموعة حي��ث يتم 
امل�سموع��ة  الكلم��ة  طري��ق  ع��ن  الت�س��ال 
وهن��اك و�سائ��ل مرئي��ة حيث يت��م الت�سال 
ع��ن طريق الكلم��ة امل�سورة واي�س��ا هناك ما 
يع��رف بالغ��ة ال�سامت��ة يف الت�س��ال. لك��ن 
الو�سائ��ل املهم��ة الت��ي يرتكز عليه��ا العالم 
والتلفزي��ون  الذاع��ة  ه��ي  مهم��ة  كو�سيل��ة 
وال�سح��ف اليومية وكذل��ك املجالت وغريها 

من الو�سائل الخرى.

  

  و تعترب ال�سحف اليومية و�سائل ات�سال مقروءة 
له��ا اهميتها يف جمال العالم �س��واء كانت على �سكل 
اإع��الن عن �س��يء معني اأم يف �سكل خ��رب ام مقال ....
ال��خ. وتتميز ال�سحف باأنها و�سيلة اإعالمية رخي�سة 
الثم��ن وميك��ن احل�س��ول عليه��ا بب�ساط��ة كذلك فهي 
و�سيل��ة  توف��ر فر���س الت�س��ال اليوم��ي املتك��رر كما 
اأنه��ا ت�سل اإىل عدد كبري من اأف��راد املجتمع وخا�سة 
يف ال��دول التي يرتفع فيه��ا امل�ستوى الثق��ايف لأفراد 
ال�سع��ب حي��ث ت�سبح ال�سحيفة اليومي��ة �سرورة من 
�سروري��ات حي��اة ال�سخ���س املثق��ف ،ه��ذا ف�سال عن 
اأن ال�سح��ف و�سيل��ة اإعالمية تنا�س��ب فئات خمتلفة 
م��ن اجلماهري فهن��اك �سحف ت�س��در باللغة العربية 

واأخرى ت�سدر بلغات اأجنبية.
     وكذل��ك، ف��اإن ال�سح��ف حت��اول ع��ادة تغطي��ة 
جمالت ومو�سوع��ات عديدة تهم الق��راء كالأخبار 
املرتبط��ة  والخب��ار  العاملي��ة  والأخب��ار  املحلي��ة 
وامل��ال  ال�سيا�سي��ة  الريا�س��ة والأح��داث  مبج��الت 
والقت�س��اد والع��الن والدي��ن واملجتم��ع وال�سب��اب 
واملراأة والفن��ون والثقافة وغريه��ا. والواقع اأن لكل 
�سحيف��ة هويته��ا املتمي��زة وق��د تكون هن��اك بع�س 
ن�سره��ا  مث��ل  ال�سح��ف  ب��ني  امل�سرتك��ة  اخل�سائ���س 
لالأخبار ال�سيا�سية واملالية والريا�سية وغريها ولكن 
رغم ذلك جن��د اأن لكل �سحيف��ة �سخ�سيتها وهويتها 

املتميزة وامللمو�سة.
     اأم��ا الإذاع��ة والتلفزي��ون فهم��ا و�سيلت��ان م��ن 
و�سائل الت�سال العامة ذات التاأثري الفوري واملبا�سر، 
وتتوافر فيهما خ�سائ�س الثقة وامل�سداقية. وتعترب 
الذاعة و�سيلة مهمة من و�سائل الت�سال او العالم 
ال�سمع��ي حيث له��ا تاأثري كبري عل��ى نفو�س امل�ستمعني 
مبختل��ف فئاته��م باعتباره��ا �س��رورة من �س��رورات 
و�سيل��ة  الذاع��ة  وت�ستخ��دم  املجتم��ع  يف  احلي��اة 
اعالمي��ة عل��ى نط��اق �سام��ل كم��ا اأنه��ا تنق��ل امل��ادة 
العالمية ب�سرعة ويف اأوقات خمتلفة اىل اجلماهري 
الت��ي توجد يف اأماك��ن متفرقة او نائي��ة حيث ميكن 
اأن ت�س��ل اىل النا���س اأيا كان مكانه��م باأقل التكاليف 
...حي��ث اأن الكلمة امل�سموعة له��ا تاأثريها يف نفو�س 
امل�ستمع��ني خا�سة اأنه ميكن اإذاع��ة املادة العالمية 
اأك��رث من مرة خالل الي��وم الواحد حتى ن�سمن �سماع 
خمتل��ف الفئات له��ا يف اوقات خمتلفة حي��ث اأننا ل 
ن�سمن ان افراد املجتم��ع �سي�سمعون املادة العالمية 

يف وقت واحد.

اإلعالم وأهميته
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8
هل هناك تعريف 

وا�سح و�سامل ملفهوم 
االعالم؟ نشاط

  ه��و عملي��ة ن�سر وتق��دمي معلوم��ات �سحيحة، 
وحقائ��ق وا�سحة، واخب��ار �سادق��ة ومو�سوعات 
دقيقة، ووقائ��ع حمددة ،واأف��كار منطقية، واآراء 
م��ع ذك��ر م�سادره��ا خدم��ة  للجماه��ري  راجح��ة 
لل�سالح العام. والعالم يخاطب عقول اجلماهري 
املناق�س��ة  عل��ى  ويق��وم  ال�سامي��ة  وعواطفه��م 
واحل��وار والقناع وينزع نزعة دميقراطية وعلى 
هذا لب��د اأن تت�سم العملي��ة العالمية بالأمانة 
واملو�سوعية. ويهدف العالم اىل النمو واليقظة 
والتواف��ق الثقايف واحل�س��اري والرتقاء مب�ستوى 
الراأي الع��ام بتنويره وتثقيف��ه، وهكذا فالإعالم 
عملي��ة يرتتب عليها تاأثري فعل��ي يف �سلوك الفرد 

واجلماعة.

   ومهم��ا اختلف��ت التعريف��ات يف حتديد مفهوم 
الع��الم، اإل اأنه��ا تلتق��ي يف نقط��ة واح��دة وهي 
اأن��ه ل ميك��ن حتدي��د مفه��وم دقيق لالإع��الم دون 
ربط��ه بطبيعة املجتمع الذي يتوجه اإليه بجميع 
مقوماته ال�سيا�سي��ة والجتماعية والقت�سادية 
وقد عرف "حممد خ�سر" العالم باأنه "الو�سيلة 
الرئي�سي��ة الت��ي تق��وم بالت�سال ب��ني الب�سر من 
خالل اأه��داف حمددة تو�سع عن طريق تخطيط 
متق��ن بغر�س التعريف عما يج��ري داخل الوطن 

املختلف��ة  والنب��اء  الخب��ار  بوا�سط��ة  الواح��د 
النواع والتعلي��م والرتفيه واإ�سباعا لرغباتهم يف 
فه��م ما يحيط بهم م��ن ظواهر"، وهو كذلك العلم 
الذي يدر�س ات�سال الن�سان ات�سال وا�سعا باأبناء 
جن�س��ه واإدراك وما يرتتب عل��ى عملية الت�سال 
هذه من اأثر ردود فعل، وما يرتبط بهذا الت�سال 
م��ن ظ��روف زماني��ة ومكانية وكمي��ة ونوعية وما 

�سابه ذلك".

ع��ن  ه��و عب��ارة  الع��الم  اآخ��ر،  وب�س��كل 
ا�ستق�ساء النب��اء الآنية ومعاجلتها ون�سرها 
على اجلماهري بال�سرعة التي تتيحها و�سائل 
الع��الم احلديث��ة"، اإل اأن ظه��ور النرتن��ت 
ب��داأت تظه��ر نف�سه��ا وب��داأت تظه��ر مالم��ح 

العالم اللكرتوين داخل ال�سبكة.

ما هو االعالم:
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العلم��ي  والتق��دم  املتغ��رية  املدين��ة  اإن 
والتكنولوج��ي ال�سري��ع يف املجتم��ع احلديث يربز 
اأهمي��ة العالم و�س��رورة احاطة اف��راد املجتمع 

علمًا مبا يجري منه من اأحداث وتطورات.
وم��ع زيادة اأع��داد اجلماهري اأ�سب��ح من ال�سعب 
الت�س��ال املبا�س��ر مب�س��ادر املعلوم��ات والخب��ار 
واحلقائ��ق وم��ن ثم اأ�سب��ح لبد لو�سائ��ل العالم 
اأن تلع��ب دورها وتقوم بواجبها، كذلك فان زيادة 
املعلوم��ات وم�سادره��ا وتعق��د احلي��اة ال�سيا�سية 
والقت�سادية والجتماعية و�سيق وقت الأفراد 
وع��دم توافر الوق��ت الكايف لالط��الع والحاطة 
باملعلوم��ات يف املجتم��ع احلدي��ث جع��ل مهمة فهم 
امل�س��كالت ومعرفة احلقائق والأخب��ار واملعلومات 
اأمرًا �سعبًا وع�سريًا، ولهذا تتعاظم اأهمية العالم 
احل��ر ال�سريح ال��ذي ي�ساع��د يف التغلب على هذه 
ال�سعاب وي�ساعد الفراد على فهم المور ومعرفة 

البيئة املحيطة بهم والتجاوب معهم.
اأن  املجتم��ع  يف  املواطن��ني  جلمي��ع  ميك��ن  ل 
والكت�ساف��ات  احلديث��ة  بالنظري��ات  يحيط��وا 
العلمي��ة والتقدم التكنولوجي يف امل�سادر الهلية 
لذل��ك ف��اإن الع��الم يق��وم به��ذه املهم��ة باأ�سلوب 
�سهل ومفه��وم وباألفاظ عادية غري مقننة وبعيدًا 
ع��ن امل�سطلحات العلمي��ة املعقدة م��ع الحتفاظ 

باملعاين ال�سلية.
     ويلعب العالم دورًا مهمًا يف عملية التن�سئة 
والتطبي��ع الجتماع��ي للف��رد ب�سف��ة عامة، كما 
والجتماعي��ة  الثقافي��ة  الوح��دة  يف  ت�سه��م   

والتقريب بني طبقات املجتمع احلديث وت�سهم يف 
عملية النقل  الثقايف بني الجيال. 

     اإن و�سائ��ل الع��الم احلديث��ة قربت م�سارف 
الر�س ومغاربها و�سمالها وجنوبها وا�سبح العامل 
مبوجبها عبارة ع��ن قرية �سغرية تتاأثر باإحداث 
اأي جزء اآخر وت�ستجيب لها، ول يتي�سر الحاطة 

بهذا ال عن طريق و�سائل العالم .

دور االعالم يف املجتمع الحديث:

تعد عملية العالم عملية ات�سال بني مر�سل 
)العالم( وم�ستقبل )اجلمهور( عن طريق 

و�سيلة اعالمية
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الخبر:
  ه��و اأقدم فنون الإع��الم واأهمها ويعترب حجر 
الأ�سا�س يف بناء ال�سحافة، وهو كل جديد يتلهف 

اإىل معرفته القارئ.

 2- ا�ستهاللت اخلرب ال�سحفي:
 عب��ارة ع��ن �ستة اأ�سئل��ة وهي: م��ن، ماذا، 
مت��ى، اأين، ملاذا، كيف. م��ن الذي اأ�سرتك...؟ 
؟  ذل��ك....  كان  مت��ى  ح��دث.......؟  م��اذا 
اأين ح��دث.........؟ ملاذا حدث..........؟ 
كي��ف حدث...........؟ويرك��ز اخلرب على 

نقل احلدث فقط.
  

التقرير:
 يت��م في��ه �س��رد ق�س��ة املو�س��وع �س��واء كان يف 
اجلان��ب القت�س��ادي اأو ال�سيا�س��ي اأو الجتماعي 
اأو الثق��ايف ول تن�س��ى اأن تاأتي بجمل��ة من الآراء 
م��ن اأهل الخت�سا���س واقتن�س منهم ما هو يخدم 
التقري��ر وات��رك ح�سو احلدي��ث، ه��ذه بب�ساطة 

تامة الفرق بني التقرير واخلرب.

 ويحر���س كات��ب التقرير عل��ى التفا�سيل 
والظروف التي اأدت اإىل وقوع هذا احلدث،

 ويف اخل��رب ل حت��اول تكثي��ف الأح��داث 
واكتفي فقط ب�سرد احل��دث الرئي�سي موثقا 
مع راأي يتوجب ل��ه عالقة مبا�سرة باحلدث، 
وي�ستح�س��ن ع��دم جت��اوز )350( كلمة كحد 

اأق�سى للخرب.

التحقيق الصحفي:
 ه��و فن �سحفي متعم��ق يقوم على خرب اأو فكرة 
اأو م�سكلة اأو ق�سية يلتقطها ال�سحفي من املجتمع 
والظ��روف الت��ي يعي���س فيه��ا ويقوم بجم��ع مادة 
املو�س��وع مب��ا فيه��ا م��ن بيان��ات ومعلوم��ات واآراء 
تتعل��ق باملو�سوع ثم ميزجها مع��ا لي�سل اإىل احلل 
الذي ي��راه �ساحل��ا ليعال��ج الفك��رة اأو امل�سكلة اأو 
ال�سحف��ي  والتحقي��ق  يطرحه��ا،  الت��ي  الق�سي��ة 
ي�سرح ويف�س��ر ويبحث يف الأ�سب��اب الكامنة وراء 
الظواه��ر ويجي��ب ع��ن �س��وؤال: مل��اذا؟ وه��و اأي�سا 

يوجه وير�سد ويرف��ه وي�سلي ويعلن ويروج ال�سلع 
واخلدم��ات، وغالبا ما تكون جمري��ات الأمور وما 

تن�سره و�سائل الإعالم نقطة انطالق للتحقيق.
ويق��وم التحقيق ال�سحفي على خرب اأو فكرة اأو 
م�سكل��ة اأو ق�سي��ة يلتقطها ال�سحفي م��ن املجتمع 

الذي يعي�س فيه. 
ث��م يقوم بجم��ع مادة املو�سوع مب��ا يت�سمنه من 
بيان��ات اأو معلوم��ات اأو اآراء تتعل��ق باملو�س��وع، ثم 
ي��زاوج بينها املو�سل اإىل احلل ال��ذي يراه �ساحلًا 
لعالج امل�سكلة اأو الق�سية اأو الفكرة التي يطرحها 

التحقيق ال�سحفي.

اأي اأن التحقي��ق ال�سحف��ي ه��و ف��ن ال�سرح 
والتف�س��ري والبح��ث ع��ن الأ�سب��اب والعوامل 
الجتماعية اأو القت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو 
الفكري��ة التي تكمن وراء اخل��رب اأو الق�سية 
الت��ي  الظاه��رة  اأو  الفك��رة  اأو  امل�سكل��ة  اأو 
ي��دوره حولها التحقيق ول بد اأن تكون فكرة 
التحقي��ق اأو ق�سيته هام��ة لأكرب عدد ممكن 
م��ن اجلماه��ري الذي��ن ت�ستهدفه��م، واأن تت��م 
الفك��رة باجلدة اأو تق��دم معاجلة جديدة يف 

حالة ما اإذا كانت قدمية. 

)المقال(:
 فن نرثي يعر�س الكاتب فيه ق�سية اأو فكرة ما 

بطريقة منظمة وم�سوقة 
اأق�س��ى  يف  يتج��اوز  ل  احلج��م  حم��دود  وه��و 
حالت��ه ب�س��ع �سفحات ، لذل��ك ل يتو�سع الكاتب 

يف املو�سوع 
الذي يعر�سه ، اإمنا يقت�سر على ق�سية اأو فكرة 

حمدودة .
ولي�س للمق��ال مو�سوع معني فللكاتب اأن يعر�س 
في��ه اأي مو�س��وع �س��واء كان دين��ي اأو اجتماع��ي 
اأو �سيا�س��ي اأو تاريخ��ي اأو نق��دي اأو غ��ري ذل��ك من 
املو�سوعات التي تت�سل مبجالت احلياة املختلفة.
اللغ��ة  لي�س��ت غريب��ة عل��ى  املق��ال«   « وكلم��ة 
العربي��ة، ولكنه��ا م��ن حي��ث دللته��ا الفنية تعد 
حمدث��ة يف اأدبنا العرب��ي. واحلق اأن تاريخ املقال 
عندن��ا يرتب��ط بتاري��خ ال�سحافة. واملق��ال لي�س 

الفرق بين الخبر والتقرير والتحقيق الصحفي:
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ح�س��ًدا م��ن املعلومات، ولي���س كل هدف��ه اأن ينقل 
املعرفة، بل ل بد اإىل جانب ذلك اأن يكون م�سوّق�ًا، 
ول يكون املقال كذل��ك حتى يعطينا من �سخ�سية 
الكات��ب ل ب��ّد اأن ت��ربز يف مقال��ه، ل يف اأ�سلوب��ه 
فح�سب، بل يف طريق��ة تناوله للمو�سوع وعر�سه 
اإياه، ث��م يف العن�سر الذاتي الذي ي�سيفه الكاتب 

من خربته ال�سخ�سية وممار�سته للحياة العامة.
املق��ال نف�س��ه يب��داأ ب��اأن يك��ون فك��رة يف راأ���س 
الكاتب، تظل يف راأ�سه فرتة من الزمن تنمو وتكرب 
وتاأخ��ذ ال�س��كل ال�س��وي. وهي يف تل��ك الفرتة من 
النمو تتغذى من مالحظات الكاتب ومن قراءاته 
املتع��ددة النواحي، ومن خربات��ه ال�سخ�سية ومن 
هن��ا اعتمد املقال عل��ى احلكاية واملث��ل والإ�سارة 

اإىل جانب املادة التح�سيلية.

الكات��ب يحدد مقاله قبل اأن يكتبه بحيث 
تتوجه كل مادته عل��ى اختالف اأنواعها اإىل 
ج��الء فكرة واح��دة يف جمي��ع جوانبها، ويف 
ذلك الوق��ت الذي يحر�س في��ه الكاتب على 
��ا على  متا�س��ك مقال��ه وقوت��ه جن��ده حري�سً

اإمتاع قارئه.

عوامل نجاح الرسالة االعالمية:
ميك��ن تلخي���س اأه��م عوام��ل جن��اح الر�سال��ة 
العالمية يف اإطار بعدها التاأثريي على امل�ستقبل 

مبا يلي: 
1- التناغ���م او الت�سابه وامل�ساركة يف اخلربات 
وال�س���ور ل���دى كل م���ن املر�س���ل )االعالم���ي( 
وامل�ستقبل)اجلمهور(مب���ا يكف���ل فهم الرموز 

ومعرفتها واال�ستجابة لها.
2- ا�ستث���ارة انتباه امل�ستقب���ل، وا�ستعمال رموز 

مفهومة.
بحاج���ات   االعالمي���ة  الر�سال���ة  رب���ط   -3
له���ا،  م�سبع���ة  حل���ول  اق���رتاح  م���ع  امل�ستقب���ل 
ب�س���رط اأال تتناف���ى م���ع الع���ادات والتقالي���د 

والقيم واملعايري االجتماعية.
للم�ستقب���ل  النف�سي���ة  احلال���ة  مراع���اة   -4
ومراع���اة الدق���ة يف اختي���ار الوق���ت املنا�س���ب 
وامل���كان املالئم والو�سيل���ة املجدية ح�سب نوع 

وقدرة امل�ستقبل.

وتق���دمي  االألف���اظ  با�ستعم���ال  االهتم���ام   -5
فهمه���ا  امل�ستقب���ل  ي�ستطي���ع  الت���ي  ال�س���ور 
املرجع���ي  اإط���اره  ح�س���ب  له���ا  واال�ستجاب���ة 

وخلفيته االجتماعية واالقت�سادية.
6- التخل�ش من عوامل الت�سوي�ش التي تقف 

يف �سبيل التفاهم بني املر�سل وامل�ستقبل.
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يت�س��م 
الق��رن احل��ادي 

باملعرف��ة  والع�س��رون 
والزده��ار  واحل�س��ارة 

للمعلوم��ات  احلديث��ة  بالتقني��ة  املتجلي��ة 
والت�س��الت والثورة اللكرتونية مب��ا متثلها من 
: "التج��ارة اللكرتوني��ة ، احلكومة اللكرتونية 
 ، اللك��رتوين  التعلي��م   ، اللكرتوني��ة  الدارة   ،
القت�ساد الرقمي ، … الخ " . هذه ال�سمات التي 
تك�سب العن�س��ر الب�سري الرقي والتقدم والتطور 
والتحدي��ث ، بل تك�س��ب املجتمع ال��دويل باأكمله 
اأهمي��ة تطبيق املعارف واأمثلي��ة ال�ستخدام التي 

توازي اأو تفوق عنا�سر النتاج املادية .
من هنا ظهر م�سطلح  املعرفة الإلكرتونية التي 
ه��ي بالأ�س��ل ب�سري��ة يف الإن�س��اء والتكيف وهذا 
م��ا �سي�سل دائم��ا مهما قيل عن ال��ذكاء ال�سناعي 
اأو الأنظمة اخلب��رية اأو املعرفة الإلكرتونية ومع 
ذل��ك ثمة �سف��ات للمعرف��ة الإلكرتوني��ة املبنية 
عل��ى ال�سب��كات وبروتوك��ولت النرتن��ت ولغ��ات 
الن�سو�س الفائقة وبرجمي��ات التطبيق القائمة 

على املعرفة.
اإذا كان النرتنت ب�سفة التكنولوجيا الأرقى هو 
ال�سر الكامن وراء التحول اإىل التجارة والأعمال 

الإلكرتوني��ة ف��ان النرتن��ت 
ه��و اأي�سا يق��ف وراء كل امل�سروعات 
املعرف��ة الإلكرتوني��ة لهذا يت��م التاأكيد على اأن 
تكنولوجيا الإعالم ه��ي التي ت�سع ا لالإلكرتونية 
اإىل جان��ب املعرف��ة لت�سبح املعرف��ة الإلكرتونية 
وم��ع ذل��ك ف��ان املعرف��ة تتطل��ب اأكرث م��ن جمرد 
عملية الرقمية عل��ى النرتنت اأو ال�سبكة يف ظل 

الهياكل واملفاهيم والعمليات اجلديدة.

مفهوم المعرفة االلكترونية:
ال�سبك��ة  عل��ى  تداوله��ا  يت��م  الت��ي  املعرف��ة 
)الداخلية –اخلارجي��ة –النرتنت( وفق مناذج 
الأعم��ال الإلكرتوني��ة مبا يحقق رافع��ة الأ�سول 
الرقمي��ة )منتج��ات وخدم��ات رقمية(والو�سول 
م��كان  اأي  ويف  زم��ان  يف  اإليه��ا  وامل��رن  الوا�س��ع 
م�ستن��دة اإىل بني��ة حتتية فعال��ة وثقافة قائمة 
عل��ى التقا�س��م عل��ى نطاق وا�س��ع داخ��ل ال�سركة 

وخارجها.

خصائص المعرفة اإللكترونية:
اإنت���اج  م���ن  ه���ي  االإلكرتوني���ة  1-املعرف���ة 
االإنرتن���ت ومعرفة يتم تداوله���ا على ال�سبكة 

املعرفة االلكترونية:
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والو�سول اإليها عن طريق الت�سبيك الفائق.
2- املعرفة االإلكرتونية هي مناذج قائمة على 
النق���رات خالفا لنماذج االأعمال القائمة على 

االأحجار.
ال�سل���ة  وثيق���ة  االإلكرتوني���ة  3-املعرف���ة 
التعل���م  وبرام���ج  الرقمي���ة  باملنتج���ات 

االإلكرتوين .
4-املعرف���ة االإلكرتوني���ة تعم���ل يف �سوق حيث 

و�سول النا�ش اإليها بال حدود.

أدوات العمل التشارك في 
المعرفة االلكترونية:

املوؤمتر الفيديو:  
ه���و لق���اء مبا�س���ر اأو غ���ري مبا�س���ر ملجموع���ة 
م���ن  االأ�سخا����ش  م���ن  �سغ���رية   اأو  كب���رية 
اأماك���ن خمتلف���ة  لتبادل الوثائ���ق واملعلومات 
يف وق���ت واح���د اأو اأوق���ات خمتلف���ة با�ستخدام 
�سبك���ة حملي���ة اأو �سبكة مو�سع���ة كما ميكن يف 
حال���ة املوؤمت���رات الوا�سع���ة واملهم���ة ا�ستخدام 
بروتوكوالت االنرتنت، ومن اجل اإجناح هذه 
املوؤمت���رات يتطل���ب �سبك���ة �سريع���ة ، ظ���روف 
اإدارة جيدة ، جودة ال�سورة وال�سوت ...اإلخ .

املوؤمترات ال�سمعية وال�سوتية:  
رغ���م ان املوؤمت���رات ال�سمعية غ���ري جديدة اإال 
اأنه���ا مل تك���ن بالكف���اءة العالي���ة كم���ا هي االأن 
حي���ث ان �س���ركات االت�سال عن بع���د ا�سبحت 
تط���ور  ان  كم���ا  اخلدم���ة  ه���ذه  مث���ل  تق���دم 
اخلدم���ات اخللوي���ة ا�سبح���ت توف���ر امكاني���ة 
حتقي���ق مث���ل ه���ذه املوؤمت���رات عل���ى الهواتف  

اخللوية.

ال�سبكات الداخلية واخلارجية:  
الإن�س���اء  كب���رية   اإمكاني���ة  االنرتن���ت  اأوج���د 
ال�سبك���ة الداخلية وه���ي �سبكة و ال�سركة التي 
تعتم���د على ا�ستخ���دام تكنولوجي���ا االنرتنت 
البح���ث  وحم���ركات  املت�سفح���ات   : مث���ل 
وبروتوك���والت االنرتن���ت لتب���ادل املعلوم���ات 
م�ست���ودع  و  لقاع���دة  امل�س���رك  واال�ستخ���دام 

البيانات يف ال�سركة بني عامليها .
  وال�سبك��ة الداخلية عبارة عن �سبكة م�سممة 

خلدم��ة احلاج��ة اإىل املعلوم��ات داخ��ل ال�سرك��ة 
النرتن��ت  وق��درات  ال��واب  اأدوات  با�ستخ��دام 
وخا�س��ة الت�سفح ال�سهل وغري املكلف ، فهي �سبكة 
�س��الت ي�ستطي��ع العاملون يف ال�سرك��ة ان يطلعوا 
عل��ى الق��رارات واخلط��ط وال�ستف�س��ارات وطلب 
املعلوم��ات وا�سرتجاع البيانات م��ن قاعدة بيانات 

ال�سركة.
اأم��ا ال�سبك��ة اخلارجي��ة فه��ي مبثاب��ة تو�سي��ع 
لل�سبك��ة الداخلية لت�سمل بع���س الأطراف املهمة 
لل�سركة وال�سركة اخلارجية هي ال�سبكة املوثوقة 
التي ت�سم��ح ل�سركاء الأعمال ، املوردون ، الزبائن 
...اإل��خ ان ي�سلوا اىل اأجزاء او كل قواعد بيانات 
ال�سبكة الداخلية وع��ادة ما يتم ذلك با�ستخدام 

النرتنت .
ولعل الهم هو ان الدرا�سات الكثرية ك�سفت ان 
العائد على ال�ستثمار لهذه ال�سبكات يف ال�سركات 
ع��ايل ج��دا . فق��د ك�سف��ت درا�س��ة اجري��ت على 
ال�س��ركات الت��ي ا�ستخدم��ت ال�سبك��ة الداخلي��ة، 
ان العائ��د فيه��ا ق��د تراوح م��ا ب��ني:23-85% يف 
ح��ني اكدت درا�سة اخرى اجري��ت على ان �سركة 

Empir electri
�سبك��ة  تبن��ت  والت��ي  عام��ل  ال��ف   140 ذات 
داخلي��ة بتكلف��ة  500ال��ف دولر ع��ن ان العائد 

على ال�ستثمار و�سل اىل %100.

الربيد الإلكرتوين املتكامل:  
الأف��راد  ب��ني  الك��رتوين  ات�س��ال مطب��وع  ه��و 
بالإنرتن��ت  املو�سول��ة  احلوا�سي��ب  با�ستخ��دام 
والربيد اللكرتوين بفعل خ�سائ�سه املتميزة على 
الأرجح �سيحل حمل ر�سائل �سندوق الربيد املادي 
والر�سائل امل�سورة ع��رب الفاك�س وميكنه ان يقوم 
بوظائ��ف مهمة مثل تبادل الخب��ار اللكرتونية 
والرتويج اللك��رتوين ، الت�سوي��ق الفرتا�سي...
اإلخ ، ولقد متكنت ال�سركات با�ستخدامه اأن حتقق 
مناف��ع عديدة لع��ل اهمها  ان ال�س��ركات ت�ستطيع 
ان حتق��ق من��ط الت�س��الت ال�سبكي��ة وال�س��الت 
الفائق��ة ب��كل العامل��ني. وهذا ما يجع��ل ال�سركة 
ترابط��ا وتكام��ال يف الروؤي��ة ان �سرك��ة هيولي��ت 
املعلومات��ي  لال�ستخ��دام  منوذج��ا  متث��ل  بي��كارد 
الداري الفع��ال للربيد اللك��رتوين ،فقد اأقامت 
�سبك��ة داخلي��ة انرتنت له��ا اأكرث م��ن 2500 ملقن 
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خدم��ة يتعامل يوميا مع 1.5 ملي��ون ر�سالة بريد 
 07 بح��وايل  وحتتف��ظ  واملعلوم��ات  الك��رتوين 

تريابيت من املعلومات ال�سهرية .

التعلم الإلكرتوين:  
ه��و التعلم عن بعد اأو التعل��م املرثى باحلا�سوب 
والنرتن��ت وبا�ستخ��دام و�سائل التعلي��م القائمة 
على الوي��ب وبرامج الت�س��ارك اجلماعي والربيد 
اللكرتوين والتخاطب والتقييمات القائمة على 
احلا�س��وب وغريها، ولعل مما يعطي لهذا النوع من 
التعلي��م هو املرونة العالية حي��ث انه يتميز باأنه 
تعلي��م الأي��ات اخلم���س: اأي مكان ، اأي زم��ان ، اأي 
و�سيل��ة ، اأي جم��ال ، اأي م�ست��وى تعليمي . كما انه 

يتميز ب:
-املرون���ة العالية من خ���الل التعلم مب�ساقات 
ح�س���ب الطل���ب م���ن حي���ث املو�س���وع والوق���ت 

املالئم؛
-التعلم املوجه ذاتيا، اأكادمييا ومهنيا.

-امكاني���ة التعل���م ع���ن بع���د م���ن ال�سركة عن 
�سفحات���ه  او  لل�سرك���ة  وي���ب  موق���ع  طري���ق 

املوجهة للعاملني فيها؛
-ان التعل���م ع���ن طي���ق االنرتنيت يق���وم على 

ا�ستخدام كل ت�سهيالت الو�سائط املتعددة .
-اإن التعل���م االلك���رتوين الذي ي�س���ار له عادة 
باأن���ه يت�س���م باالآلي���ة والتفاع���ل االإن�ساين يتم 
بكثري م���ن   امل�سائل واملمار�سات لتحقيق مثل 
ه���ذا التفاع���ل وهناك مزاي���ا عدي���دة للتعليم 

االلكرتوين؛

-اإمكاني���ة تعل���م العاملني بدون ترك العمل و 
الذهاب اإىل الربنامج التعليمي؛

بط���رق  يتعلم���وا  ان  ميك���ن  العامل���ني  -ان 
اأك���ر فاعلية اأف�س���ل مما يتعلمون���ه بالطرق 

التقليدية يف قاعات الدرا�سة. 
-ان���ه اقل تكلفة على ال�سرك���ة حيث ي�ستخدم 
العامل���ون فيه���ا االنرتن���ت التي متث���ل البنية 
التحتي���ة واال�سا�سي���ة الأك���ر فاعلي���ة للتعل���م 

االلكرتوين .
�سرعة التعلم اللكرتوين يف املا�سي كان التعلم 
او التدري��ب يت��م م��ن اج��ل دورة حي��اة مه��ارة او 
معرف��ة لعق��د او م��دة م��ن الزم��ن ام��ا الن فغ��ي 
�سرعة التغ��ريات واحلاجة اىل التدريب من اجل 
مه��ن ومهارات ومع��ارف جديدة ومتغ��رية ب�سرعة 
ف��ان التعل��م املطل��وب ه��و التعل��م ال�سري��ع الأكرث 

قدرة  ملجاراة �سرعة التغيري.

مشكالت المعرفة اإللكترونية:
جودة املعلومات:  

اإن الويب ميكن ب�سهول��ة اأن يتدهور من م�ستوى 
تب��ادل املعلوم��ات واملحادث��ات املعمق��ة ولوح��ات 
الن�س��رات اإىل تب��ادل �سطح��ي وحمادث��ات اأخبار 

كالتي جندها يف جمموعات الأخبار .

امل�سداقية على الويب:  
     اإن الويب ميكن اأن يكون م�سدرا ذا م�سداقية 
للمعلوم��ة وميك��ن ان يكون العك���س .اإن الكثري من 
املواق��ع زائفة   و�سيلة ولعل املوقع التايل يت�سمن 

الع�سرات من احليل واخلدع.

التغري التكنولوجي ال�سريع:  
اإن التغ��ري التكنولوجي ال�سريع اأ�سبح اأ�سرع من 
مم��ا ميكن جمارات��ه وانقطاع العم��ال الذي يطور 
اأجهزت��ه وقدرات��ه اأ�سب��ح يه��دد الكثري م��ن هذه 
ال�سركات منفردة ب�سبب عدم قدرتها على جماراة 
التطور يف قطاعهم وم��ع النرتنيت فان ال�سركات 
تن�س��ا وتزول اأكرث م��ن اأي مرحل��ة �سابقة و اكرث 
من اأي قط��اع اآخر والواقع اإن التغري التكنولوجي 
ال�سري��ع قد انعك�س عل��ى الأ�سواق الت��ي اأ�سبحت 

تعاين مما ي�سمى تطايرية الأ�سواق.
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االعالم االلكتروني:
 هو الإعالم الذي يتم عرب الطرق اللكرتونية 
وعل��ى راأ�سه��ا الإنرتن��ت، يحظ��ى ه��ذا الن��وع م��ن 
الإعالم بح�س��ة متنامية يف �س��وق الإعالم وذلك 
نتيج��ة ل�سهول��ة الو�س��ول اإلي��ه و�سرع��ة اإنتاجه 
وتطوي��ره وحتديث��ه كم��ا يتمت��ع مب�ساح��ة اأكرب 
من احلرية الفكري��ة. تعد الت�سجيالت ال�سوتية 
واملرئي��ة والو�سائط املتع��ددة الأقرا�س املدجمة 
اللك��رتوين  الإع��الم  اأ�س��كال  اأه��م  والإنرتن��ت 

احلديث.
وقد غ��دا وا�سحًا اأن ن�س��اأة اأي و�سيلة اإعالمية 
جدي��دة ل تلغ��ي م��ا �سبقها م��ن و�سائ��ل، فاملذياع 
مل يل��غ ال�سحيف��ة والتلف��از مل يلغ املذي��اع، ولكن 
املالح��ظ اأن كل طرق الإعالم امل�ستحدثة يخ�سم 
الكث��ري من جمه��ور الطرق القدمي��ة ويغري اأمناط 

ال�ستخدام وفقًا لإمكانيات الو�سيلة اجلديدة.
كم��ا فر�س ظه��ور الإنرتن��ت ومن بع��د الإعالم 
الإلكرتوين و�سيفر�س واقعًا خمتلفًا متامًا، اإذ اأنه 
ل يع��د تطوي��رًا فق��ط لو�سائل الإع��الم ال�سابقة 
واإمن��ا هو و�سيلة احتوت كل م��ا �سبقها من و�سائل، 
فاأ�سب��ح هناك ال�سحاف��ة الإلكرتوني��ة املكتوبة، 
وكذل��ك الإعالم الإلك��رتوين املرئي وامل�سموع، بل 
اإن الدمج ب��ني كل هذه الأمن��اط والتداخل بينها 
اأف��رز قوال��ب اإعالمي��ة متنوع��ة ومتع��ددة مبا ل 

ميكن ح�سره اأو التنبوؤ باإمكانياته.

لي���س ه��ذا وفقط ب��ل يكفي علم��ًا اأن عدد 
الأو�س��ط  ال�س��رق  يف  الإنرتن��ت  م�ستخدم��ي 
وحدها بل��غ 45،861،346 م�ستخدمًا ميثلون 
13% م��ن تع��داد ال�س��كان، ون�سب��ة 8.8 % من 
امل�ستخدم��ني يف الع��امل، وبن�سب��ة ت�ساع��ف 
بلغ��ت 1،296.2 % خ��الل ال�سن��وات الثماين 
املا�سية )2000-2008( و 491.4% يف العام 

الأخري فقط.

يت�ساعف ه��ذا الرقم يف ظل ثورة الإنفوميديا 
والت��ي تتج�س��د يف الدم��ج ب��ني و�سائ��ل الإع��الم 
والت�سال فبثت القنوات التلفزيونية على الهاتف 
املحم��ول مثل �سركة الت�س��الت الإماراتية التي 
بث��ت ع�سر قن��وات ترفيهي��ة واإخباري��ة، وكذلك 
تطوي��ر �سب��كات املحم��ول والإنرتن��ت مت ت�سف��ح 

املواقع الإلكرتونية عرب الهاتف املحمول ب�سرعة 
وجودة توازي الت�سفح على احلوا�سيب، حيث بلغ 
ع��دد م�ستخدمي الهواتف املحمول��ة على م�ستوى 
الع��امل م��ا يف��وق اأرب��ع ملي��ارات م�ستخ��دم، ومل 
يتوق��ف التغيري عل��ى والو�سيل��ة الإعالمية فقط 
اأو ك��م اجلمهور واإمنا تعداه لطبيعة هذا اجلمهور 
وموقع��ه من العملية الإعالمية املكونة من مر�سل 
وم�ستقبل وو�سيلة ور�سالة ورجع �سدى، اإذ تغريت 
متام��ًا عنا�س��ر هذه العملية يف ظ��ل ثورة الإعالم 
الإلك��رتوين و�سار بينها نوع من التداخل والتطور 
املر�س��ل  ب��ني  احل��دود  اختف��اء  اأهم��ه  النوع��ي 
وامل�ستقب��ل فاأ�سب��ح اجلمه��ور ه��و �سان��ع الر�سالة 
الإعالمي��ة، واأبرز مثال على ذلك ظاهرة املواطن 
ال�سحف��ي والت��ي مثل��ت اجت��اه كا�س��ح يف الإعالم 

الإلكرتوين الغربي.
كل م��ا �سب��ق وغ��ريه مم��ا ي�سع��ب ح�س��ره م��ن 
الأ�سب��اب توؤكد اأن الإع��الم الإلكرتوين هو اإعالم 
امل�ستقب��ل، وم��ن ث��م وج��ب الهتم��ام ب��ه واأداوؤه 
بال�س��كل الأمث��ل، والدلي��ل على ذل��ك اجتاه كثري 
حتدي��دا  والأمريكي��ة  الغربي��ة  ال�سح��ف  م��ن 
اإىل التح��ول م��ن ال�س��كل التقلي��دي اإىل الإع��الم 
الإلك��رتوين، وخا�سة يف ظل الأزم��ة املالية التي 
ع�سفت بالعامل عامي 2008 و2009 والتي ولدت 
اأزمات مالية لكثري م��ن جوانب القت�ساد مبا فيها 
املوؤ�س�س��ات ال�سحفية التي تعمل على اأنها موؤ�س�سة 
ربحي��ة ت�س��رف م��ن مداخيله��ا. اأثب��ت الإع��الم 
الإلكرتوين يف �سنوات عمره القليلة )مت التعارف 
عل��ى اأن ع��ام 1992 ه��و ع��ام ظه��ور اأو �سحيف��ة 
اإلكرتوني��ة يف الع��امل(، اأثبت اأن��ه اأكرث جدوى يف 
الو�س��ول اإىل اجلمه��ور م��ن ال�سح��ف التقليدية، 
ال�سح��ف  ق��راء  احتياج��ات  يلب��ي  م��ا  وكث��ريا 
وم�ساه��دي التلفزي��ون وم�ستمع��ي الإذاعة يف اآن 
واح��د، كما تع��د ه��ذه الو�سيلة الإعالمي��ة ثورة 
يف جم��ال التفاع��ل م��ع اجلمه��ور، اإذ اأثبتت قدرة 
هائل��ة عل��ى تق��دمي م��واد تفاعلي��ة مل ي�سبق اأن 
ق��دم التاريخ مثي��ال لها حت��ى يف التوا�سل املبا�سر 

بني الأ�سخا�س.
وق��د ك�سفت درا�سة اأملانية حديثة اأن الإنرتنت 
اأ�سب��ح اأهم و�سيل��ة اإعالم متعددة امله��ام بالن�سبة 
لل�سب��اب، بينما تراجع الدور ال��ذي تلعبه و�سائل 
ال�سب��اب  معظ��م  حي��اة  يف  التقليدي��ة  الإع��الم 
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باأملاني��ا. واأظه��رت الدرا�سة التي ن�س��رت نتائجها 
اأملاني��ا  ال�سب��اب يف  م��ن  اأن %93  ام���س اخلمي���س 
ي�ستخدمون الإنرتنت يوميا، كما اأ�سارت الدرا�سة 
اإىل تزاي��د اأهمية �سبكات التوا�س��ل الجتماعي 
لل�سب��اب. ويف املقاب��ل  عل��ى الإنرتن��ت بالن�سب��ة 
يطالع 21% فقط من "جيل ال�سبكة العنكبوتية" 

ال�سحف، و6% املجالت.
ورغ��م اأن التليفزي��ون والإذاع��ة م��ا زال يت��م 
ا�ستخدامهم��ا كث��ريا، فاإن اأهميتهم��ا ترتاجع اأمام 
الإنرتن��ت، حي��ث اأظه��ر ال�ستط��الع اأن 57% م��ن 
ال�سباب ي�ساهدون التليفزيون يوميا، بينما ي�سمع 

الإذاعة ن�سبة 42% فقط.
وم��ن ناحي��ة اأخ��رى ك�سف��ت الدرا�س��ة اأن م��ن 
اهتمام��ا يف  ال�سب��اب  الت��ي يوليه��ا  الأم��ور  اأه��م 
حياتهم هي ال�سعور بالأمن وال�ستقرار الوظيفي 
وال�ستمت��اع باحلياة اخلا�سة. واأظهرت الدرا�سة 
اأهمي��ة خا�س��ة  ال�سداق��ات احلميم��ة متث��ل  اأن 
بالن�سب��ة ل91% من ال�سب��اب، كما يرى 84% منهم 
اأن احل�س��ول عل��ى وظيفة اآمنة م��ن الأمور املهمة 
يف احلياة. ويحر�س 54% من ال�سباب على حتقيق 
الأم��ان امل��ايل من خ��الل اللتح��اق بوظيفة ذات 
راتب مرتفع، بينما يرى 58% منهم اأن توفري وقت 

كاف للحياة اخلا�سة اأمر مهم بالن�سبة لهم.
اأج��رى الدرا�سة �سبك��ة التوا�س��ل الجتماعي 
"يف.زد". و�سملت الدرا�سة، التي تعترب الأكرب من 
نوعه��ا يف اأملاني��ا بح�سب بيان��ات ال�سبكة، نحو 30 
األ��ف �سخ�س ترتاوح اأعمارهم بني 14 و 29 عاما. 
ومت اإجراء الدرا�سة، التي ا�ستطلعت اآراء ال�سباب 
ع��رب الإنرتنت، بالتعاون مع �سرك��ة "اإيكون كيدز 
اأند يوث" الدولية املتخ�س�سة يف اأبحاث ال�سباب.
اأن ثل��ث  اأخ��رى  اأملاني��ة  اأظه��رت درا�س��ة  كم��ا 
م�ستخدم��ي الإنرتن��ت م��ن ال�سب��اب تعر���س مرة 

على الأق��ل للتحر�س عرب الإنرتنت. وح�سب 
�سرك��ة  خ��رباء  اأجراه��ا  الت��ي  الدرا�س��ة 
كي��ه" للتاأمني  ت��ي  "ت�سنيك��ر كرانكنكا�س��ه 
ال�سحي يف اأملانيا فاإن واحدا من بني كل ع�سرة 

م��ن م�ستخدم��ي الإنرتن��ت حتر���س باآخرين 
يوم��ا ما عرب الإنرتنت يف ح��ني ل ي�ستبعد واحد 

من كل خم�سة من م�ستخدمي الإنرتنت اأن ي�سايق 
الآخري��ن اإلكرتوني��ا ذات ي��وم. �سمل��ت الدرا�سة 

نح��و األ��ف �سخ���س يف �س��ن 14 اإىل 20 عاما يف 

اأملانيا. وجاء يف الدرا�سة اأن امل�سايقات ال�سخ�سية 
التي كان يتعر�س لها تالميذ يف الف�سول املدر�سية 
من قبل حتولت يف الق��رن احلادي والع�سرين اإىل 
حتر�س��ات ع��رب الإنرتن��ت يق��وم خالله��ا الفتيان 
وال�سبيبة بالهج��وم اإلكرتونيا على نظرائهم عرب 
ال�سبك��ة العنكبوتي��ة. وكث��ريا ما ي�س��اب �سحايا 
والعج��ز  والإحب��اط  بالياأ���س  التحر�س��ات  ه��ذه 

والأرق وال�سداع.
ولع��ل ال�سج��ة العالمي��ة الت��ي اأث��ريت حول 
�سبك��ة النرتن��ت مل ت��اأت من ف��راغ، حي��ث ي�سكل 
النرتن��ت اأح��د اإجن��ازات الث��ورة التكنولوجي��ة 
وق��د �ساد العالم وو�سائله اللكرتونية احلديثة 
�ساح��ة الثقاف��ة ويوؤك��د عل��ى حموري��ة الع��الم 
ال�سدي��د  الهتم��ام  ذل��ك  املعا�س��رة  حياتن��ا  يف 
الت��ي حتظى ب��ه ق�ساي��ا الفكر والتنظ��ري الثقايف 
املعا�س��ر، حتى جاز للبع�س اأن يطلق  عليها ثقافة 

التكنولوجيا، ثقافة امليديا.
وميكن الق��ول اأن العالم اللك��رتوين ي�سرتك 
م��ع العالم التقليدي يف املفه��وم، واملبادئ العامة 
واله��داف، وما مييزه عن الع��الم التقليدي اأنه 
يعتم��د عل��ى و�سيلة جدي��دة من و�سائ��ل العالم 
احلديث��ة وه��ي الدم��ج ب��ني كل و�سائ��ل الت�سال 
املطلوب��ة  امل�سام��ني  اإي�س��ال  به��دف  التقلي��دي، 
باأ�س��كال متمايزة، وموؤث��رة بطريقة اأكرب، وتتيح 
لتق��دمي  كب��رية  فر�س��ة  لالإعالمي��ني  النرتن��ت 
موادهم العالمية املختلفة، بطريقة الكرتونية 
التقليدي��ة  الو�سائ��ل  اإىل  اللج��وء  دون  بحت��ة 
كمحط��ات البث، املطابع وغريها بطرق جتمع بني 
الن���س وال�س��ورة وال�سوت. والت��ي ترفع احلاجز 
ب��ني املتلق��ي واملر�سل وميك��ن اأن يناق���س امل�سامني 
العالمي��ة التي ي�ستقبلها، اإما م��ع اإدارة املوقع اأو 

مع متلقني اآخرين.

هناك قوا�سم م�سرتكة 
بني العالم  اللكرتوين 

والعالم التقليدي 
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أ – خاصية التنوع :
�سة  كان ال�سحفي يواجه م�سكلة امل�ساحة املخ�سّ
ل جن��از مقالة اإخبارية ما على م�ستوى ال�سحافة 
التقليدي��ة "الورقية"، ومب��ا اأن ال�سحافة تعي�س 
�سة للتحرير،  على التوازن بني الف�س��اءات املخ�سّ
وامل�ساحات الخرى كال�سه��ار، كذلك كانت مهمة 
ال�سحف��ي تتمث��ل يف اإجن��از عم��ل �سحف��ي يوف��ق 
�س��ة للتحري��ر، وب��ني تلبية  ب��ني امل�ساح��ة املخ�سّ
 " "ن�سي��ج  دور  ج��اء  وهن��ا  اجلمه��ور.  حاجي��ات 
النرتن��ت ال��ذي ي�سم��ح باإن�س��اء �سح��ف متعّددة 
البع��اد ذات حج��م غ��ري حمدد نظري��ا، ميكن من 
خالله��ا اإر�س��اء م�ستوي��ات متعّددة م��ن الهتمام، 
وطريقة الن�س الفائق ه��ي املحرك لهذا التنويع 
يف العالم، والذي ميك��ن من اإيجاد ن�سيج اإعالمي 
حقيق��ي ي�ستخ��دم اأمناطا خمتلفة م��ن املقاربات، 
وامل�سادر والو�سائل العالمية ترتبط فيما بينها 

جميعا ب�سبكة من املراجع.

ب – خاصية المرونة
ت��ربز خا�سي��ة املرون��ة ب�س��كل جي��د بالن�سب��ة 
للمتلق��ي "م�ستخ��دم النرتن��ت"، اإذ ميك��ن ل��ه اإذا 
كان لدي��ه احل��د الأدن��ى م��ن املعرف��ة بالإنرتنت، 
اأن يتج��اوز ع��ددا م��ن امل�س��كالت الجرائية التي 
تعرت�س��ه، ويلع��ب احلا�س��وب هن��ا دورا مزدوج��ا 
فه��و من جهة الوعاء املادي ال��ذي يوؤمن الت�سال 
اإىل  بالإ�ساف��ة  معه��ا،  والتعام��ل  بالإنرتن��ت 
وظيفت��ه ال�سا�سية املتمثلة يف معاجلة املعلومات، 

وتخزينه��ا مبختل��ف ال�س��كال والط��رق. وكلم��ا 
اإزدادت قدرات احلا�سوب، اإزدادت مرونة التعامل 
مع النرتنت من الناحية التقنية، اأما على امل�ستوى 
العالمي، تربز خا�سي��ة املرونة، من خالل قدرة 
امل�ستخ��دم عل��ى الو�س��ول - ب�سهول��ة – اإىل عدد 
كبري من م�س��ادر املعلومات واملواق��ع وهذا ما يتيح 
ل��ه فر�س��ة انتق��اء املعلوم��ات الت��ي يراه��ا جيدة 
و�سادق��ة، والتمييز بينها وبني املواقع التي تقدم 
معطي��ات مزيفة، مع العلم اأن القدرة على تزييف 
املعلومة قد اإزدادت كثريا مع ظهور النرتنت التي 
�سهلت كث��ريا من عمليات تركي��ب ال�سور، وتعديل 

ال�سوات وغريها.

خصائص االعالم االلكتروني:

9
هل ميكن اأن تفكر يف 

خ�سائ�ص اأخرى لالإعالم 
االلكرتوين؟ دونها ثم 

ناق�سها مع زمالئك. 
نشاط
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1- المساحة الجغرافية :
ميك��ن للموقع العالم��ي اأن ي�س��ل - عن طريق 
النرتن��ت – اإىل خمتلف اأنحاء العامل على عك�س 
ع��دد كبري ج��ّدا م��ن و�سائ��ل الع��الم التقليدية 
الت��ي تكون مقي��دة – يف اأغلب الحيان – بحدود 
جغرافية حمددة. وحتى اإذا متكنت بع�س و�سائل 
الع��الم التقليدية من جت��اوز »حمليتها » فاإنها ل 
ت�سم��ن ن�س��ر ر�سائله��ا العالمي��ة اإل عل��ى ع��دد 
حمدود من املتلقني يف العامل، لذلك ت�سعى غالبية 
الو�سائل العالمي��ة اإىل �سق طريقها وا�ستحداث 

ن�سخة الكرتونية لها يف النرتنت.

2- عامل الكلفة : 
 يربز هذا العامل خا�سة على م�ستوى ال�سحافة 
املكتوب��ة، وب�سكل اأكرب عندما يت��م تاأ�سي�س موقع 
اإعالم��ي اإلكرتوين من حيث اأنه يوفر على �ساحب 
م��ن تكالي��ف طب��ع وتوزي��ع  م��ا ج��زءا  جري��دة 
الن�سخة الورقية للجري��دة وي�سمن له يف الوقت 
نف�سه عددا اأكرب من القراء، ولكن هناك اإ�سكالية 
ملدي��ر  ميك��ن  حي��ث  املج��ال،  ه��ذا  يف  تعرت�سن��ا 
ال�سحيفة من تغطية ميزانية اجلريدة من خالل 
الن�سخ��ة الورقي��ة، وميك��ن اأن يغطي ج��زءا اآخر 
م��ن امليزانية م��ن مردودي��ة ال�سه��ارات، وهذا ما 
يختلف عند احلديث عن تاأ�سي�س موقع اإلكرتوين 
لل�سحيف��ة م��ن ناحي��ة املردودي��ة وهن��ا نالحظ 
عام��ل الكلف��ة بالن�سب��ة لل�سحيف��ة، فال�سحيفة 
الناجح��ة حت��اول اأن تواف��ق ب��ني اإ�س��دار اأعداد 
ورقي��ة، ويف نف���س الوقت حتاول اإن�س��اء موقع لها 

على �سبكةالنرتنت.

3- عنصر التفاعلية:
اإن اأح��د اأه��م الف��روق الت��ي متي��ز ال�سحيف��ة 
اللكرتوني��ة عن ال�سحيف��ة الورقي��ة، بل ومتيز 
العالم اجلدي��د عن العالم التقلي��دي القدمي، 
هي ميزة التفاعل، والذي يكون يف بع�س الحيان 
مبا�سرا، ويتيح عن�س��ر التفاعلية للزائر اإمكانية 
التح��اور املبا�سر مع م�سممي املوقع و عر�س اآرائه 
ب�س��كل مبا�سر م��ن خالل املوقع، وكذل��ك امل�ساركة 
يف منتديات احل��وار بني امل�ستخدم��ني، واملحادثة  

ح��ول موا�سيع يتناوله��ا املوق��ع، اأو يطرحها زوار 
وم�ستخدم��و املوق��ع وكذل��ك القوائ��م الربيدية، 
كم��ا يتي��ح عن�س��ر التفاعلي��ة اإمكاني��ة التحك��م 
باملعلوم��ات، واحل�س��ول عليها، واإر�ساله��ا وتبادلها 

عرب الربيد اللكرتوين.

واأه��م خا�سي��ة اأتاحه��ا النرتن��ت يف هذا 
ال�سخ�س��ي  التف�سي��ل  عملي��ة  ه��ي  املج��ال 
للمعلوم��ات وينتج عن ه��ذه اخلا�سية اإتاحة 
المكاني��ة لزائ��ر املوق��ع لختي��ار املوا�سيع، 
اأو املق��الت الإخباري��ة، اأو خدم��ات يرغ��ب 

امل�ستخدم يف احل�سول عليها ب�سكل م�سبق.

 ويف جميع الحوال، ل ينبغي الظهور هذا النوع 
اجلديد م��ن العالم بكل ما ميتل��ك من خ�سائ�س 
مهم��ة، اأن يحجب عنا بع�س ال�سكاليات وامل�ساوئ 
التي يحتمل اأن ترافق العالم اللكرتوين، حيث 
تطورت تقنيات التزييف ب�سكل كبري، وخا�سة مع 
ظه��ور الجيال احلديثة م��ن احلوا�سيب املتطورة 
الق��ادرة على تغي��ري �سكل املعطي��ات وخا�سة على 
م�ست��وى ال�س��ور، كم��ا اأن تروي��ج ه��ذا الن��وع م��ن 
»الخب��ار« الزائفة اأ�سبح اأك��رث �سهولة من خالل 

النرتنت.
والع��الم احلديث كغريه من اأم��ور الع�سر، بات 
يف مف��رتق ط��رق، فعل��ى الرغم من ثرائ��ه التقني 
واأهميت��ه ال�سيا�سي��ة والقت�سادي��ة، والثقافية، 
م��ازال التنظ��ري ل��ه تائه��ا ب��ني العل��وم الن�سانية 
ونظري��ات املعلومات والت�س��الت، وعلى ما يبدو 
ف��اإن الع��الم يحم��ل يف جوفه تناق�س��ا جوهريا، 
فيكمن تناق�سه يف حريته بني ر�سالة العالم وهو 
الع��الن وبني مراع��اة م�سالح احل��كام واحلر�س 
عل��ى م�سلحة املحكومني، وما ب��ني غايات التنمية 
الجتماعي��ة ومطام��ع الق��وى القت�سادية التي 
تعط��ي الأولوي��ة لالإع��الم الرتفيه��ي ل التنموي 
اأك��رث  التناق���س اجلوه��ري  ب��دت مظاه��ر  وق��د 

و�سوحا، يف �سوء متغريات ع�سر املعلومات.
وكم��ا هي احلال عل��ى جبهتي اللغ��ة والرتبية، 
حي��ث ب��ات الع��الم يف اأم���س احلاج��ة اإىل روؤية 
جديدة ومغايرة، فاملنظومة العالمية ب�سورتها 

الفوارق الهامة بين االعالم االلكتروني واالعالم التقليدي:
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احلالي��ة تع��د مث��ال �سارخ��ا لإ�س��اءة ا�ستخ��دام 
التكنولوجي��ا، ويكفي دليال عل��ى ذلك، تلك الهوة 
الفا�سل��ة بني غايات الع��الم وواقعه، وبني زيف 

اأقنعته وحقيقة دوافعه
ون�س��ري هن��ا اأي�س��ا اإىل املناف�س��ة ب��ني املواق��ع 
العالمية اللكرتونية ق��د حت�سم المور ل�سالح 
التقني��ة  الناحي��ة  م��ن  تط��ورا  الك��رث  املواق��ع 
والك��رب حجم��ا عل��ى م�ست��وى امل�سم��ون، كم��ا اأن 
ه��ذه املناف�سة قد ت�ساه��م يف التخفيف من طموح 
و�سائ��ل الع��الم املحلي��ة التي ترغ��ب يف احتالل 
م�ساحة ما على النرتنت خدمة مل�سالح جمهورها 
وال��ذي جنده – اجلمهور- ق��د يتخلى عن و�سائل 
الع��الم املاألوف��ة ل��ه، ل�سال��ح و�سائ��ل اأخ��رى لها 
القدرة على مّده باملعلومات التي يرغب فيها اأكرث 

م��ن تلك الو�سائل املحلي��ة، كما هو ال�ساأن يف اأغلب 
دول العامل. 

بعض أشكال اإلعالم 
اإللكتروني: 

- املواقع االإعالمية على �سبكة االإنرتنت.
- ال�سحاف���ة االإلكرتوني���ة: خدم���ات الن�س���ر 
ال�سحف���ي عرب مواق���ع على ال�سبك���ة، و »حزم 

الن�سر ال�سحفي«.
والتليفزي���ون  االإلكرتوني���ة  االإذاع���ة   -
االإلك���رتوين: خدمات البث احل���ي لالإذاعات 
والقن���وات التليفزيوني���ة على مواقع    خا�سة 
على ال�سبكة ومن خ���الل »حزم البث االإذاعي 
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والتليفزي���وين« والت���ي حتمله���ا ال�سبك���ة اإىل 
املتلقي مبا�سرة واإىل خمتلف املواقع.

- خدمات االأر�سيف االإلكرتوين.
- الإعالنات الإلكرتونية:

خدمات الن�سر االإعالين عرب خمتلف املواقع 
على ال�سبكة.

- خدمات اإعالمية اإلكرتونية متنوعة:
 - توا�سلية ومعرفية وترفيهية.

.)Blogs( املدونات -
- خدمات البث عرب الهاتف اجلوال، وت�سمل:

اجلوال. الهاتف  على  احلي  	•البث 
الق�س���رية عرب  االإعالمي���ة  الر�سائ���ل  	•ب���ث 

خدمة ال� SMS وال� MMS، وغريهما.
العاجلة. االأخبار  خدمات  	•بث 

خصائص االعالم اإللكتروني : 
ي��رى فري��ق اخل��رباء اأن الإع��الم الإلك��رتوين 

بو�سعه احلايل، يت�سم مبا يلي:
- اإعالم مفتوح.

- االعتم���اد عل���ى التكنولوجي���ا احلديث���ة مبا 
دائ���رة  م���ن  ويو�س���ع  تكاليف���ه  م���ن  يخف����ش 

م�ستخدميه.
- تخطي حدود الدول.

- تع���دد الثقاف���ات والتوجه���ات ب���ني اأط���راف 
العملية االت�سالية.

- تنوع و�سمول املحتوى.
- حرية و�سهولة النفاذ اإىل املعلومة.

- تو�سيع دائرة التناف�ش االإعالمي.
- االعتم���اد على خدم���ات تفاعلية مما يدخل 
اجلمه���ور ك�سري���ك اأ�سا�سي يف �سن���ع املحتوى 

االإعالمي.
- تنامي دور القطاع اخلا�ش يف جمال العمل 

االإعالمي.
- ظه���ور اأ�س���كال جدي���دة م���ن االإع���الم مث���ل 

»اإعالم الفرد« القائم على البث ال�سخ�سي.

اإلشكاليات التي تواجه انتشار االعالم 
اإللكتروني :

�سح���ة  م���ن  والتحق���ق  الوث���وق  �سعوب���ة   -
و�سدقي���ة العدي���د م���ن البيان���ات واملعلوم���ات 
الت���ي حتويه���ا بع����ش املواق���ع يف ظ���ل احلاجة 

الثقافي���ة  للق���درات  املتوا�س���ل  التعزي���ز  اإىل 
والتعليمية للمتلقي.

ل�سم���ان  ال�سروري���ة  ال�سواب���ط  �سع���ف   -
ع���دم امل�سا����ش بالقي���م الديني���ة واالجتماعية 

والثقافية للمجتمعات.
- �سع���ف �سوابط ال�سيط���رة على ن�سر العنف 

والتطرف واالإرهاب.
- ع���دم الت���وازن بني حج���م ونوعي���ة الر�سائل 
االإعالمية املوجهة وبني ا�ستعداد املتلقي لها، 

فيما يتعلق بالراأي والراأي االآخر.
عل���ى  والرتكي���ز  التلق���ي،  دائ���رة  تفتي���ت   -
خماطب���ة االأفراد واجلماع���ات ال�سغرية وفق 

امليول واالحتياجات الفردية.
- انتهاك حقوق الن�سر وامللكية الفكرية .

- ارت���كاب اجلرائ���م االإلكرتوني���ة با�ستخ���دام 
التقنيات احلديثة.

الصحافة االلكترونية:
   �سه��دت املجتمع��ات املعا�س��رة خ��الل العقدين 
املا�سي��ني ث��ورة م��ن املعرف��ة واملعلوم��ات ، ولق��د 
تعاظم هذا الدور خالل ال�سنوات القليلة املا�سية 
بدرج��ة ميكن معها القول اأن تراكم هذه ال�سنوات 
م��ن علوم ومعرفة  يفوق ما حققتها الب�سرية عرب 

اآلف ال�سنيني .
     فلق��د �سه��د املجتمع املعا�س��ر يف نهاية القرن 
جوان��ب  كاف��ة  يف  �سريع��ة  تط��ورات  الع�سري��ن 
احلي��اة القت�سادية وال�سيا�سية والتكنولوجية ، 
خا�سة يف جم��ال الت�سال والإعالم حيث احتلت 
احلا�سب��ات الآلي��ة والأقمار ال�سناعي��ة و�سبكات 
املعلوم��ات احلديث��ة )النرتني��ت( دورا هام��ا يف 
نقل املعرف��ة واملعلومات وكافة مواد الت�سال بني 

املجتمعات ب�سكل مبا�سر.
     اإن العامل اليوم اأ�سبح يف ظل هذه التطورات 
)قري��ة �سغرية( فم��ا يح��دث يف اأي جمتمع ينقل 
بال�س��وت وال�س��ورة اىل باق��ي املجتمع��ات حلظة 

حدوثه.
     وتظه��ر اأهمي��ة التط��ورات التكنولوجية يف 
جم��ال الت�س��ال والإع��الم يف املجتم��ع املعا�س��ر 
وال�سلبي��ة  اليجابي��ة  اآثاره��ا  لتع��دد  نتيج��ة 
واملتزاي��دة عل��ى بنية املجتمع ، خا�س��ة ما يت�سل 
بتغي��ري كثري من القي��م واملظاه��ر التقليدية التي 
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ارتبط��ت مبجتمع��ات بعينه��ا يف ف��رتات �سابق��ة ، 
وظه��ور اأمناط جديدة من العالقات الجتماعية 
والقت�سادي��ة والثقافي��ة ب��ل وال�سيا�سي��ة اأي�سا 

والتي ت�سكلت يف اأطار العوملة الإعالمية .

     هن��اك حم��اولت كث��رية لو�سع تعريف 
ع��دد  ق��ام  اللكرتوني��ة  لل�سحاف��ة  وا�س��ح 
مفه��وم  لتحدي��د  مبحاول��ة  الباحث��ني  م��ن 
التعر���س  اث��ر   (( اللكرتوني��ة  ال�سحاف��ة 
لل�سح��ف اللكرتوني��ة عل��ى اإدراك ال�سب��اب 
 )) العربي��ة  ال�سيا�سي��ة  للق�ساي��ا  اجلامع��ي 
اللكرتوني��ة  ال�سحاف��ة  مفه��وم  لن��ا  يثب��ت 
باأنه��ا: )ال�سحف التي يتم اإ�سدارها ون�سرها 
عل��ى �سبك��ة النرتني��ت ، وتك��ون عل��ى �سكل 
جرائ��د مطبوع��ة عل��ى �سا�س��ات احلا�سب��ات 
اللكرتونية تغطي �سفحات اجلريدة ت�سمل 
امل��ن وال�س��ور والر�س��وم وال�س��وت وال�س��ورة 

املتحركة ( .

يثب��ت الدكتور ر�س��ا عبد الواج��د اأمني املفهوم 
الآتي :هي و�سيلة من الو�سائل متعددة الو�سائط   
تن�س��ر فيه��ا الأخب��ار واملق��الت وكاف��ة الفن��ون 
ال�سحفية عرب �سبكة املعلومات الدولية النرتنيت 
ب�سكل دوري وبرقم م�سل�س��ل ، با�ستخدام تقنيات 
عر���س الن�سو���س والر�س��وم وال�س��ور املتحرك��ة 
وبع���س امليزات التفاعلية ، وت�سل اإىل القارئ من 
خ��الل �سا�سة احلا�س��ب الآيل ، �سواء كان لها اأ�سل 

مطبوع، اأو كانت �سحيفة الكرتونية خال�سة.

أنواع الصحف االلكترونية:
�سبك��ة  عل��ى  اللكرتوني��ة  ال�سح��ف  تنق�س��م 

النرتنيت اإىل نوعيني رئي�سني هما :

1. الصحف االلكترونية الكاملة:
 وه��ي �سح��ف قائم��ة بذاته��ا وان كانت حتمل 

ا�سم ال�سحيفة الورقية ) ال�سحيفة الأم ( .

2. النسخ االلكترونية من الصحف الورقية:
 وه��ي مواق��ع ال�سح��ف الورقي��ة الن�سية على 
ال�سبك��ة، والتي تقت�س��ر خدماتها على تقدمي كل 
اأو بع���س م�سم��ون ال�سحيف��ة الورقي��ة ، وخدمة 

تقدمي الإعالنات لها والربط باملواقع الأخرى.
اإن  الع�سك��ر وعب��د اهلل احلم��ود   وي��رى فه��د 
الإ�س��دارات اللكرتوني��ة على �سبك��ة النرتنيت 
تنق�س��م بح�سب م��دى التزامها ب�سم��ات ال�سحافة 

اللكرتونية اإىل نوعني : 
1. النوع الأول : ال�سحف اللكرتونية:

 وه��ي ت�سدر ع��ن موؤ�س�سات �سحفي��ة لها اإ�سدار 
مطبوع ، ومع ذلك ل ي�سرتك الإ�سدار اللكرتوين 
والنتم��اء  ال�س��م  يف  اإل  املطب��وع  الإ�س��دار  م��ع 
للموؤ�س�سة ال�سحفية فق��ط وال�سحف التي ت�سدر 
ب�سكل الكرتوين م�ستق��ل ، دون الرتباط باإ�سدار 
اإنه��ا  عل��ى  ال�سحيف��ة  توؤ�س���س  بحي��ث   ، مطب��وع 

الكرتونية.
م��ن  اللكرتوني��ة  الن�س��خ  الث��اين:  الن��وع   .2

الإ�سدارات املطبوعة:
 وهي الن�س��خ التي ت�سدر عن موؤ�س�سات �سحفية 
له��ا اإ�سدار مطب��وع ، وبالتايل فه��ي مبثابة اإعادة 

ن�سر ما �سبق ن�سره يف الإ�سدارات املطبوعة .  
�سبك��ة  عل��ى  والإع��الم  الت�س��ال  كتاب��ه  ويف 
النرتني��ت ي�سن��ف الدكتور حممد عب��د احلميد 
�سحاف��ة ال�سب��كات اإىل اأربع��ة اأ�س��كال م��ن خالل 

جمالت امل�ساركة اإىل الآتي : 
1. املواقع الإخبارية ال�سائدة:

  وه���ي املواق���ع �سائع���ة اال�ستخ���دام كو�سيل���ة 
اإخباري���ة عل���ى �سبكة الويب ، تق���دم خمتارات 
م���ن املحت���وى التحري���ري املرتب���ط بالو�سيلة 

يف ع�سر التطور واملعلوماتية، تزداد حاجتنا اىل و�سائل العالم 
خا�سة يف الظروف الراهنة التي اأ�سبح فيها �سماع املادة الخبارية من 
اأوىل اهتمامات الفرد العراقي ملعرفة التطورات املختلفة التي حتدث 

يف اأعباء خمتلفة لتبقى و�سائل العالم املالذ الآمن له ملواكبة احلدث 
حلظة بلحظة .
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االأم  واجلزي���رة ، اأو منتج���ا خم�س�س���ا للن�سر 
على الويب.  

2. مواقع الفهار�س والت�سنيف:
 وهذه املواقع ترتبط غالبا باأي من حمركات 
البحث  مثل جوجل، التافي�ستا، ياهو، وكذلك 
بع�ش من �سركات بحوث الت�سويق والوكاالت 

مثل وبع�ش امل�سروعات الفردية.
3. مواقع التعليق على الأخبار واآراء الإعالم:

 وتنتم���ي ه���ذه الفئ���ة يف بع����ش االأحي���ان اإىل 
ال�سحاف���ة الرقابية ويف اأحي���ان اأخرى تعترب 
امت���دادا لفئ���ة مواق���ع الفهار����ش والت�سني���ف 

مثل مواقع املناق�سة وامل�ساركة
4. مواقع التوا�سل الجتماعية:

 ويج�س���د ه���ذا ال�س���كل العالقة ب���ني املحتوى 
االت�س���ال  تري���د  النا����ش  ان  اأي  واالت�س���ال 

باالآخرين على امل�ستوى العاملي .  

خصائص الصحف االلكترونية:
لالإنرتن��ت خ�سائ���س كثرية األق��ت بظاللها على 
ال�سحاف��ة اللكرتوني��ة ب�س��كل خا���س ومن هذه 

اخل�سائ�س:
1. خا�سية التنوع :

امل�ساح���ة  م�سكل���ة  يواج���ه  ال�سحف���ي  كان   
املخ�س�س���ة الإجن���از مقال���ة اإخباري���ة م���ا على 
م�ستوى ال�سحافة التقليدية )) الورقية (( .

2. خا�سية املرونة:
 ت���ربز خا�سي���ة املرون���ة ب�س���كل جي���د بالن�سبة 
اإذ   )) االنرتن���ت  م�ستخ���دم   (( للمتلق���ي 

ميكن���ه اإن كان لديه احل���د االأدنى من املعرفة 
باالإنرتن���ت، اإذ يتج���اوز ع���ددا م���ن امل�س���كالت 

االإجرائية التي تعرت�سه.   
و ي�سي��ف الدكتور ماجد ترب��ان اإىل خ�سائ�س 

عدة منها :
. 	•التفاعلية 

. املعريف  	•العمق 
. الفورية  اأو  	•املبا�سرة 

. املقدم  للم�سمون  امل�ستمر  	•التحديث 
. الت�سفح  خيارات  	•تعدد 

. التعر�ش  	•�سهولة 
. وا�سع  نطاق  على  	•الن�سر 

املتعددة  العنا�سر  الربط بني  	•القدرة على 
داخل هيكل املعلومات .

. املتعددة  الو�سائط  	•ا�ستخدام 
. الفوري  االلكرتوين  	•االأر�سيف 

. الالجماهريية  اأو  	•التفتيت 
. للتحويل  	•القابلية 

. 	•التمكني 
	•اخلدمات امل�سافة والقائمة على ال�سرعة.
	•اخلدمات امل�سافة والقائمة على ال�سرعة.

. 	•ال�سخ�سنة 
. املفتوحة  	•احلدود 

. ال�سحفي  العمل  مفاهيم  تعريف  	•اإعادة 
. 	•الت�سبيك 

. الن�سر  دائرة  	•تو�سيع 
. ال�سدى  لرجع  �سريع  	•قيا�ش 

املادة.  اإنتاج  	•اإعادة 
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     تزاي��دت املطالب��ة بحماي��ة ح��ق الإن�س��ان 
يف اخل�سو�سي��ة خ��الل العق��د الأخ��ري م��ن القرن 
التهدي��دات يف دول  بع���س  ، و�س��درت  الع�سري��ن 
مث��ل بريطاني��ا باإ�س��دار قوانني تفر���س عقوبات 
عل��ى انته��اك و�سائ��ل الإع��الم حل��ق اخل�سو�سية 
اإذا مل تقم تلك الو�سائل بتنظيم نف�سها ، واإ�سدار 
مواثي��ق اأخالقي��ة حتم��ي ح��ق احلي��اة اخلا�سة 
، وتبح��ث �س��كاوي املواطن��ني �س��د ال�سح��ف لكن 
م��ن الوا�سح اإن تل��ك امل�سكلة ق��د تزايدت حدتها 
نتيجة لثورة الت�سال التي اأدت اإىل وجود اأ�سكال 
جديدة لقتحام حياة النا�س اخلا�سة واحل�سول 

على ال�سور واملعلومات.  

وقد ن�ست املادة الرابعة من الإعالن 
الذي اأ�سدره معه��د بوينرت عام 1997 
عل��ى اأن نتعه��د نحن حم��ررو ال�سحف 

اللكرتونية على : 
1. اأن نكون ح�سا�سني جتاه حقوق االإفراد 
يف حماي���ة حياته���م اخلا�س���ة عن���د اإنت���اج 

قواعد البيانات .
2. اأن نب���ث املعلوم���ات ع���ن حي���اة االأف���راد 
اخلا�سة يف حالة اأن يكون هناك م�سلحة 
عام���ة م�سروع���ة تف���وق يف اأهميته���ا ح���ق 

احلياة اخلا�سة .
3. اإنن���ا �س���وف نح���رتم حق���وق االإف���راد يف 
اخل�سو�سي���ة ، وان ال نق���وم بالك�س���ف عن 
املعلوم���ات احل�سا�س���ة اإذا مل يك���ن هن���اك 

م�سلحة عامة م�سروعة يف ذلك. 

     واأم��ا اأخالقي��ات ال�سحافة اللكرتونية فقد 
�سكل��ت على نطاق التالع��ب بال�سور م�سكلة كبرية 
بع��د اأن   �سمح��ت الكثري من املوؤ�س�س��ات ال�سحفية 
يف الوليات املتحدة الأمريكية بعمليات التعديل 
والتغيري والتالعب الرقمي يف ال�سور، وهو ما اأثار 
املخاوف م��ن اإمكانيات ا�ستخدام هذه التقنيات يف 
ت�سني��ع ف�سائح لالأ�سخا�س ، كما اأدت اإىل تناق�س 

م�سداقية ال�سحافة وو�سائل الإعالم . 
وقدم��ت الرابطة الأمريكي��ة لل�سور املتحركة 
قانونه��ا مبجموعة من املب��ادئ  والتطبيقات التي 
يج��ب اللت��زام بها وم��ن املعايري الت��ي طالبت بها 

الرابطة هي :
احلي���اة  وقيم���ة  االإن�س���ان  كرام���ة  	•اح���رتام 

االإن�سانية ،
واخلطيئ���ة  ال�س���ر  تربي���ر  ع���دم  يج���ب  •	

واجلرمية واالأعمال اخلاطئة ،
االأن�سط���ة  ت�سوي���ر  كب���ح  ممار�س���ة  	•يج���ب 

املوجهة �سد املجتمع ، 
	•يجب عدم اإظهار تف�سيالت اأعمال الق�سوة 

وال�سعف اجل�سدي والتعذيب واالإ�ساءة ،
اجل�س���د  ا�ستعرا����ش  تق���دمي  ع���دم  	•يج���ب 

الب�سري بطريقة غري كرمية ومبالغ فيها ،
اجلن�سي���ة  العالق���ات  تربي���ر  ع���دم  	•يج���ب 
املري�سة وكذلك عدم ابر از امل�ساهد اجلن�سية 

التي تخالف املعايري العامة للكرامة ،
واالإ�س���ارات  ال���كالم  اإب���راز  ع���دم  يج���ب  •	

واحلركات الفاح�سة ،
الدين.   اإىل  االإ�ساءة  عد  	•يجب 

10
ما هي براأيك ال�سمات 

الرئي�سية املميزة 
لل�سحافة االلكرتونية؟  نشاط

أخالقيات الصحافة االلكترونية وحماية حق اإلنسان في الخصوصية: 
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يعت��رب التدوي��ن الإلك��رتوين واحدا م��ن اأ�سرع 
الجتاهات من��وا على �سبكة الإنرتن��ت. وح�سبما 
املدون��ة  ف��اإن  ويكيبيدي��ا  مو�سوع��ة  يف  ذك��ر 
الإلكرتوني��ة ه��ي "من�س��ورات على �سبك��ة الويب 
تتاأل��ف يف الدرج��ة الأوىل م��ن مق��الت دوري��ة، 
وتك��ون يف معظ��م الأحي��ان مرتب��ة زمني��ا ب�سكل 

معكو�س".  
    

األنواع المختلفة للمدونات اإللكترونية:
املدون��ات  م��ن  خمتلف��ة  اأن��واع  ع��دة  يوج��د 
الإلكرتوني��ة. ميكن��ك زيارة الواق��ع الإلكرتونية 

التالية لتجد املئات من املدونات الإلكرتونية:
الت��ي حتت��وي  1-املدون��ات الإلكرتوني��ة 

على الروابط الت�سعبية:
     تعت��رب املدون��ات الإلكرتوني��ة الت��ي حتتوي 
املدون��ات  اأن��واع  اأول  الت�سعبي��ة  الو�س��الت  عل��ى 
�سبك��ة  عل��ى  ن�سره��ا  مت  الت��ي  الإلكرتوني��ة 
الإنرتن��ت، ومن هنا جاء ا�سم املدونة الإلكرتونية 
)weblog(. ويحت��وي ه��ذا النوع م��ن املدونات 
عل��ى العدي��د من الرواب��ط ملواق��ع الإنرتنت التي 
يرى �ساحب املدونة اأنه��ا ت�ستحق الزيارة اإ�سافة 

اإىل و�سف خمت�سر للموقع امل�سار اإليه بالرابط.
الت��ي حتت��وي  2-املدون��ات الإلكرتوني��ة 

على املذكرات اليومية: 
     تتناول هذه املدونات احلياة اليومية ملالكها: 
م��اذا فع��ل وم��اذا دار يف خلده يف ذل��ك اليوم. ول 
حتت��وي ه��ذه املدون��ات بال�س��رورة عل��ى رواب��ط 

ملواقع اإلكرتونية اأخرى.
الت��ي حتت��وي  3-املدون��ات الإلكرتوني��ة 

على املقالت:
ميك��ن اأن يحت��وي هذا الن��وع م��ن املدونات على 
عر�س وتعليقات عل��ى الأخبار والأحداث، اأخبار 
وتقاري��ر. وه��ي ع��ادة م��ا تك�س��ف ق��در اأق��ل من 
احلياة اليومي��ة لكاتبها من املدونات الإلكرتونية 

التي حتتوي على املذكرات.
الت��ي حتت��وي  4-املدون��ات الإلكرتوني��ة 

على ال�سور:
 يحت��وي هذا الن��وع م��ن املدونات عل��ى ال�سور، 

مثل "�سورة اليوم" وغريها.

الت��ي حتت��وي  5-املدون��ات الإلكرتوني��ة 
على مقاطع بث اإذاعي :

ميك��ن اعتبار مقاط��ع الب��ث الإذاعي عل��ى اأنها 
برام��ج اإذاعية ق�سرية م�سجل��ة بوا�سطة �ساحب 
املدون��ة، وباإم��كان امل�ستمع حتميله��ا عندما يريد 

ال�ستماع اإليها.  
6- املدون��ات الإلكرتوني��ة الت��ي حتت��وي 

على مقاطع بث مرئي:
مقاطع البث املرئي هي اأحدث اجتاه يف اأو�ساط 
املدونات الإلكرتونية. وهي مماثلة ل� مقاطع البث 

الإذاعي  غري اأنها تعد بوا�سط الفيديو.
7- املدونات الإلكرتونية املنوعة:

تعترب معظ��م املدون��ات الإلكرتونية مزيجا من 
اأنواع املدونات املذكورة اأعاله.

8- املدونات الإلكرتونية اجلماعية:
يت��م كتاب��ة هذا الن��وع م��ن املدون��ات بوا�سطة 

جمموعة من الأ�سخا�س.

املدونات اإللكترونية:
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لق��د جعل��ت التقني��ة احلديث��ة م��ن التدوي��ن 
الإلك��رتوين اأم��رًا �سه��ال، وبن��اء علي��ه فق��د  �ساع 
ا�ستخدام التدوين الإلكرتوين ب�سكل كبري وتوجد 
ع��دة طرق خمتلف��ة لن�سر اأف��كارك اخلا�سة على 
هيئ��ة مدونات اإلكرتوني��ة، ولكن قب��ل اأن نطلعك 
عل��ى املزي��د من تل��ك اخلي��ارات، دعنا نق��وم اأول 
بالتع��رف اأك��رث على مقال��ة املدون��ة الإلكرتونية 
التدوي��ن الإلك��رتوين اأمر �سه��ل: يتمثل يف كتابة 
ون�س��ر مقال��ة املدونة با�ستخ��دام خدمة التدوين 
الإلك��رتوين  املوق��ع  خ��الل  م��ن  اأو  الإلك��رتوين، 
با�ستخدام برنامج التدوين املثبت على احلا�سوب.

مكونات مقالة المدونة اإللكترونية :
املقالة: 	•عنوان 

 وه���و مبثاب���ة عن���وان مق���ال �سحف���ي. ويكون 
عن���وان مقال���ة املدون���ة على �سبي���ل املثال على 

النحو التايل: "يوم رائع، اأخبار رائعة".
	•امللخ�س:

 وه���و �س���رح مب�س���ط اأو اقتبا����ش م���ن املقال���ة، 
وي�ستح�سن ولكن لي�ش �سرورياً كتابة امللخ�ش 
عن���د ن�س���ر تغذية على مدونت���ك االإلكرتونية 
اأو اإذا كنت متيل اإىل كتابة املقاالت الطويلة.

املقالة: 	•ن�س 
 ويحتوي على املادة االأ�سا�سية للمقالة.

املقالة: 	•تاريخ 
 وهو تاريخ ووقت ن�سر املقالة.

	•التعليقات:
 وه���ي املالحظات الت���ي باإمكان القراء االإدالء 
بها عن مقالة معينة يف املدونة االإلكرتونية.
 وميكن عدم فتح املجال لالآخرين بالتعليق على 
املقال��ة اخلا�سة مبدونة �سخ�س ما اإل اإذا رغب يف 

ذلك.

	•الت�سنيفات:
 وه���ي عب���ارة ع���ن موا�سي���ع اأ�سا�سي���ة تكت���ب 
عنه���ا بانتظ���ام يف املدون���ة االإلكرتوني���ة. م���ن 
اأمثل���ة الت�سنيف���ات: "يومي���ات"، "تقنية"، اأو 

"رحالت".
الدائم: 	•الرابط 

 وه���و عن���وان اإنرتن���ت دائ���م للمقال���ة. اإذا كان 
�سبي���ل  عل���ى  االإلكرتوني���ة  املدون���ة  عن���وان 
 ،myblog.blogger.com املث���ال 
تك���ون  معين���ة  ملقال���ة  الدائ���م  الراب���ط  ف���اإن 
myblog.blogger.com/ مث���اًل:  

.permanententry.html
  وين�س��ح دوم��ًا باإرف��اق الراب��ط الدائ��م ل��كل 
مقالة، وعليه فاإن اأي �سخ�س يقوم باإ�سافة رابط 
للمقال��ة اخلا�س��ة ب�ساح��ب ه��ذا الراب��ط داخل 
مدونته و�سيتم عندها ربط قراء مدونته باملقالة 
نف�سها من خ��الل الرابط الدائم للمقالة بدل من 

ربطهم بال�سفحة الرئي�سية للمدونة.
املرجعية: 	•الروابط 

 وتعترب روابط ملواقع اأخرى ت�سري اإىل املقالة 
اخلا�سة ب�ساحب املدونة.

	•تغذية:
 XML  وه���ي ن�سخ���ة مكتوب���ة برم���وز لغ���ة
املدون���ة  م���ن   ))XML-coded

االإلكرتونية اأو اأجزاء منها.
للموق���ع   RSS تغذي���ة  ن�س���ر  ح���ال  ويف   
االإلك���رتوين ف���اإن باإم���كان الق���راء اال�سرتاك 
عن���د  اآلي���ا  تنبيهه���م  يت���م  املدون���ة بحي���ث  يف 
ن�س���ر مقال���ة جدي���دة يف املدون���ة. حيث تظهر 
التنبيه���ات يف برنام���ج ق���ارئ االأخبار اخلا�ش 
م���ع  متواف���ق  اإنرتن���ت  مت�سف���ح  يف  اأو  به���م 

..RSS

كيف تكتب مدونة إلكترونية؟

من الذي يقوم بكتابة 11
املدونات االلكرتونية؟  نشاط
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خصائص المدونات االلكترونية: 
1. املدون���ات ه���ي و�سيلة هائل���ة للتوا�سل بني 
فري���ق العمل واأف���راد املنظمة الواح���دة، فهي 
ت�سم���ح الأف���راد الفري���ق باإ�ساف���ة الرواب���ط و 
امللفات و التعليقات، ومتكن املدونة من تبادل 
االأخبار العائلية مع اأفراد العائلة، كما ت�ساعد 
املجموعات ال�سغرية على التوا�سل للمتابعة 
ب�سف���ة اأب�سط واأ�سهل من الربيد االإلكرتوين 

اأو حتى من املنتديات.
2. ت�ساعد املدونة يف بقاء اجلميع على اطالع 
ح���ول املو�سوع، كم���ا ت�ساعد عل���ى ن�سر ثقافة 
املجموع���ة و اإتاح���ة الفر�سة للجمي���ع الإبداء 

راأيهم يف اأمر ما. 
3. �سهل���ة اال�ستخ���دام �س���واء ل�ساح���ب املدونة 
اأو لل���زوار، ف�ساحب املدونة ي�ستطيع اأن يقوم 
باإن�ساء مدونته يف دقائق، وبعد ذلك ال حتتاج 

عملية الكتابة الأي جهد اأو عناء، 
اإداري  ت�سي���ري  اأي  اإىل  املوق���ع  يحت���اج  ال   .4
تقريب���اً. ف���كل �سيء ينظم من خ���الل برنامج 
اأن معظ���م  ي���رون  ال���زوار فه���م  اأم���ا  املدون���ة، 
املدون���ات تت�سابه من حي���ث ترتيب املحتويات 
وتق�سيمه���ا، وبالت���ايل ي�سه���ل عليه���م ت�سف���ح 
ه���ذه املدونات، كما اأن التعلي���ق على املوا�سيع 
لي����ش عملي���ة �سعب���ة، ويف الغال���ب ال يحت���اج 
الزائر اإىل اأن يقوم بالت�سجيل لكي يعلق على 

اأي مو�سوع.
5.  توف���ر املدونات م�ساحة �سخ�سية ل�ساحب 
املدون���ة، في�ستطي���ع اأن يكت���ب اآراءه واأف���كاره 
بعي���داً ع���ن مق����ش الرقي���ب. وق���د يعرت����ش 
الزائ���ر على اآراء املدونة، وبالتايل ميكنه عدم 
الع���ودة ثاني���ة اإىل املدون���ة. اأي�س���ا، ميكن���ه اأن 
يتح���اور مع �ساح���ب املوقع لكن���ه ال ي�ستطيع 
اأن يفر����ش وجه���ة نظ���ر معين���ة عل���ى �ساحب 

املدونة.
6. وج���ود كل اأعم���ال �ساح���ب املدونة يف مكان 
واح���د، فب���داًل م���ن اأن ي���وزع كتابات���ه واأعماله 

على مواقع عدة يجمعها يف مكان واحد.

الفرق بين المدونة والمنتدى:
1. املدون���ة ه���ي �سب���ه موق���ع �سخ�س���ي ميك���ن 
احل�س���ول علي���ه م���ن خ���الل اال�س���رتاك على 

باملج���ان  الت���ي توف���ر ه���ذه اخلدم���ة  املواق���ع 
www.blogger.com و توف���ر  مث���ل 
امكانية ن�سر املقاالت و ال�سور و غريهما كما 
تتي���ح للزائري���ن كتاب���ة تعليقاته���م و اآرائه���م، 
اأم���ا املنت���دى فه���و خدم���ة توف���ر مل�ستخدميها 
اإمكانية ن�س���ر مو�سوع على اإحدى ال�سفحات 
و ت�سم���ح اي�س���ا بن�س���ر تعالي���ق ال���زوار باأ�سفل 

نف�ش ال�سفحة. 
2. املدونة �سفحة �سخ�سية يتوا�سل �ساحبها 
م���ن خاللها باالآخري���ن فيقوم بط���رح اأفكاره 
ع���ن  الرب���ح  لك�س���ب  ي�ستخدمه���ا  اأو  واآرائ���ه 
طري���ق االنرتن���ت، واملنت���دى م���كان يتجم���ع 
في���ه اأ�سخا����ش �ست���ى للتوا�سل وتب���ادل االآراء 

واخلربات. 
3.املدون���ة حتت التحكم الكام���ل ل�ساحبها يف 
اال�سافات والتعدي���الت والتعرف على الزوار 
وغ���ريه من ا�سالي���ب التحك���م املختلفة، بينما 
وم�سارك���ون  اأع�س���اء  عل���ى  املنت���دى  يحت���وي 
وت�سنيفات خمتلفة..ويعترب وجود االع�ساء 
في���ه من اأهم العوامل الثرائه والنجاح فيه..
م���ن املمك���ن طبع���ا التحك���م في���ه ويف اع�سائه 
ب�س���ورة كاملة..كما ان به ميزة الرتا�سل بني 

اع�سائه. 

تشريعات االعالم: 
اأن د�ست��ور  يف الب��دء ل ب��د م��ن ال�س��ارة اإىل 
اجلمهوري��ة اليمني��ة مل ين���س �سراحة على حق 
احل�سول عل��ى املعلومة اإمنا ورد ه��ذا احلق �سمنا 
يف �سي��اق اأرب��ع م��واد من��ه ه��ي ) 6’ 27 ’42 ’58( 
)1( وه��ذه املواد ذات �سل��ة وثيقة بحق احل�سول 
عل��ى املعلومة ب��ل اإنه��ا تتكامل مع��ه ك�سرط لزم 
لتطبيقه��ا فهي تدور مع ه��ذا احلق وجودا وعدما 
وهذا ما �سنحاول اأن ن�سلط ال�سوء عليه من خالل 

درا�سة املبادئ الأربعة التالية:-

المبدأ األول: العمل بالقانون الدولي:
ين�س د�ستور اجلمهوري��ة اليمنية يف املادة)6( 
من��ه عل��ى: " توؤكد الدول��ة العمل مبيث��اق الأمم 
املتح��دة والإعالن لعاملي حلق��وق الإن�سان وميثاق 
جامع��ة الدول العربية وقواع��د القانون الدويل 
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املعرتف بها ب�سورة عامة". 
ومبوجب ه��ذا يعترب اللتزام مبب��ادئ القانون 
ال��دويل املعرتف به��ا حقيقة ل منا���س منها وهي 
خطوة متقدمة يف ه��ذه الوثيقة الد�ستورية وان 
كان هناك مبادئ اأخرى للعمل بالقانون الدويل يف 
الت�سريعات الداخلية غ��ري هذا الن�س الد�ستوري 
اإل اأن هذا الن�س يعد مك�سبا هاما حلقوق الإن�سان 
ومنه��ا احل��ق يف احل�س��ول عل��ى املعلوم��ة وبذل��ك 
تعترب املواثيق والإعالن��ات العاملية التي �سادقت 
عليه��ا اجلمهوري��ة اليمني��ة اح��د القواع��د التي 
تنظ��م احل��ق يف احل�سول عل��ى املعلوم��ة وحرية 
التعب��ري والإعالم ومنها امل��ادة )19( من الإعالن 
العامل��ي حلق��وق الإن�سان الت��ي ن�ست عل��ى: " لكل 
�سخ���س ح��ق التمت��ع بحري��ة ال��راأي والتعب��ري، 
وي�سم��ل هذا احلق حريت��ه يف اعتناق الآراء دون 
م�سايق��ة، ويف التما���س الأنباء والأف��كار وتلقيها 
ونقله��ا اإىل الآخرين، باأي��ة و�سيلة ودومنا اعتبار 

للحدود".

كم��ا اإن الفق��رة ال���)2( م��ن امل��ادة 
اخلا���س  ال��دويل  العه��د  يف   )19(
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية قد اأكدت 
عل��ى ذلك احلق وب�سكل اأو�سح بقولها: 
اإن�س��ان حق يف حري��ة التعبري  " ل��كل 
وي�سم��ل هذا احلق حريت��ه يف التما�س 
خمتل��ف �س��روب املعلوم��ات والأف��كار 
وتلقيه��ا ونقله��ا اإىل الآخري��ن دومن��ا 
اعتب��ار للحدود �س��واء كانت على �سكل 
مكت��وب اأو مطبوع اأو باأي و�سيلة اأخرى 

يختارها ".

المبدأ الثاني: حرية البحث العلمي:
اجلمهوري��ة  د�ست��ور  م��ن  امل��ادة)27(  تن���س 
اليمني��ة عل��ى اأن: " تكفل الدول��ة حرية البحث 
العلمي والجن��ازات الأدبية والفني��ة والثقافية 
املتفقة وروح واأهداف الد�ستور كما توفر الو�سائل 
املحقق��ة لذلك وتقدم الدولة كل م�ساعدة لتقدم 
الخرتاع��ات  ت�سج��ع  والفن��ون… كم��ا  العل��وم 

العلمية والفنية والإبداع الفني".
ويف هذا احلق الد�ستوري جند انه ت�سمن احلق 

يف احل�سول على املعلومة من خالل اإلزامه للدولة 
بكفالة حرية البحث العلمي وهو مال يتحقق اإل 
بتوف��ر قاعدة للبيانات الالزم��ة لإنتاج الأبحاث، 
وال�سفافية يف تداول املعلومات والإح�ساءات؛ مما 
يعن��ي توفر مناخ حر للبحث العلمي يتيح للباحث 
ا�ستق��اء معلومات��ه، دون و�س��ع العوائ��ق والقي��ود 
التي حتد من احل�س��ول على املعلومة حتى يتمكن 
من اجناز اأبحاثه على اأكمل وجه، وهوا ما اأكدته 
ه��ذه امل��ادة يف اإلزامه��ا للدول��ة بتوف��ري الو�سائل 

املحققة لذلك.
     وم��ن هن��ا ن��رى الت��الزم الوثي��ق ب��ني حرية 
البح��ث العلمي وحق احل�سول عل��ى املعلومة وهي 
عملية �سرورية تتطلبه��ا عملية حتقيق التنمية 
الإن�سانية ال�ساملة للنهو�س بالوطن فمن احلقائق 
املنطقية الثابتة ان تطور اي بلد منوط مب�ستوى 

البحث العلمي فيه.
 

المبدأ الثالث: حرية الرأي والتعبير:
ن�س��ت املادة)42(عل��ى ان " ل��كل مواط��ن ح��ق 
والقت�سادي��ة  ال�سيا�سي��ة  احلي��اة  يف  الإ�سه��ام 
والجتماعي��ة والثقافية، وتكف��ل الدولة حرية 
الفك��ر والإع��راب ع��ن ال��راأي بالق��ول والكتاب��ة 

والت�سوير يف حدود القانون.
يو�س��ح ه��ذا الن���س الد�ست��وري اإن الإ�سه��ام يف 
احلي��اة ال�سيا�سي��ة والقت�سادي��ة والجتماعية 
والثقافي��ة ه��و حق ل��كل مواط��ن ولي���س مق�سورًا 
جمتم��ع  خل��ق  يعن��ي  مم��ا  حم��ددة،  فئ��ة  عل��ى 
دميقراط��ي ت�سود في��ه روح املب��ادرة والإح�سا�س 
بامل�سوؤولية ويثن��ى الن�س على ذلك بقوله وتكفل 
الدولة حرية الفكر والإعراب عن الراأي بالقول 
والكتاب��ة والت�سوي��ر، وه��و به��ذا يكف��ل حري��ة 
ال��راأي والتعب��ري ولعل م��ن اب�س��ط مقت�سيات هذا 
احل��ق الد�ستوري هو  ا�ستق��اء املعلومة، واحل�سول 
عليه��ا يف من��اخ دميقراط��ي ت�سود في��ه ال�سفافية 
وتوف��ر في��ه قاع��دة بيان��ات متكاملة ع��ن الأداء 
احلكومي و�سري املرافق العامة اإذ اإن حرية الراأي 
والتعب��ري هي الأ�سل يف ظل نظ��ام �سيا�سي تعددي 
ي�سم��ح باحل�س��ول على املعلوم��ة لأنه��ا ت�ساهم يف 
تنمي��ة نوعني فاعلني من الرقاب��ة وهما الرقابة 
ال�سعبي��ة، والرقاب��ة ال�سحفي��ة والل��ذان ميثالن 

�سمام اأمان للمجتمع.
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     لك��ن امل�س��رع قي��د ه��ذا احلق يف عج��ز املادة 
بقول��ه يف حدود القانون مم��ا يجعل بيان وكيفية 
ممار�سة هذا احلق حمدود باحلدود التي يحددها 

القانون.
"وخطاأ" هذا الن�س يتمثل من وجهني: الوجه 
الن���س حي��ث  الأول: يتمث��ل يف تاريخي��ة ه��ذا 
اإن تاري��خ ن�ساأت��ه مرجعه��ا عن��د �سياغ��ة م�سروع 
د�ست��ور الوح��دة يف ال�سبعينات من الق��رن املا�سي 
وظ��ل ه��ذا الن���س قائم��ًا واأجيز عند قي��ام دولة 
الوحدة ومل مت�سه اأي��ة تعديالت اأخرى اأجريت، 
ذل��ك اأنه كان يتواف��ق يف حينه والنظام ال�سمويل 
يف ال�سطري��ن اإم��ا الوجه الث��اين: للخطاأ فيه فهو 
اإن احل��ق الد�ستوري اإذا ما تق��رر ل يجوز تقييده 
وو�سع حدود ل�سقف��ه بقانون لحق له وهو حوار 
ت�سريع��ي م�ستم��د من طبيع��ة النظام ال��ذي �سيغ 
في��ه فالواجب اأن يك��ون منظمًا للكيفي��ة و�سمان 
وكفال��ة ممار�سة هذا احلق ل احلد منه اأو اإلغائه 

  "
 

المبدأ الرابع: حرية االجتماع وتكوين الجمعيات
ن�س��ت امل��ادة )58( عل��ى اأن: " للمواطن��ني يف 
عم��وم اجلمهوري��ة مب��ا ل يتعار���س م��ع ن�سو���س 
الد�ست��ور احلق يف تنظيم اأنف�سه��م �سيا�سيًا ومهنيًا 
العلمي��ة  املنظم��ات  تكوي��ن  يف  واحل��ق  ونقابي��ًا 
والثقافي��ة والجتماعية والحت��ادات الوطنية، 
مبا يخ��دم اأهداف الد�ستور و ت�سم��ن الدولة هذا 
احل��ق.. كم��ا تتخ��د جمي��ع الو�سائ��ل ال�سرورية 
الت��ي متك��ن املواطنني من ممار�ست��ه وت�سمن كافة 
ال�سيا�سي��ة  واملنظم��ات  للموؤ�س�س��ات  احلري��ات 

والنقابية والثقافية والعملية والجتماعية ".
يوؤكد ه��ذا الن�س على حق املواطنني يف تنظيم 
اأنف�سهم �سيا�سيًا ونقابيًا ومهنيًا والن�س الد�ستوري 
يف جممل��ه يتن��اول م��ا ي�سم��ى باحل��ق يف حري��ة 
الجتم��اع وتكوي��ن اجلمعيات ويتك��ون هذا احلق 
م��ن �سقني: ال�س��ق الأول حرية الجتم��اع والذي 
يعني "قدرة الف��رد لالجتماع بغريه بهدف عر�س 

اأرائه".
اإم��ا ال�سق الثاين فهو احلق يف تكوين اجلمعيات 
اأ�سخا�س عل��ى تكري�س  اتفاق جمموع��ة  " وه��و 
ن�ساطهم بهدف الو�سول اإىل حتقيق غر�س معني".

 

 وي�س��رتط يف الغر�س اأن يك��ون م�سروعًا مع اإن 
حرية الجتماع ل تعني امل�سا�س بحرية الآخرين 
ويج��د هذا احلق اأ�سا�سه اأي�س��ا يف املادة )20( من 

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان اذ جاء فيها:
1- ل���كل �سخ����ش ح���ق يف حري���ة اال�سرتاك يف 

االجتماعات واجلمعيات ال�سلمية
2- ال يج���وز اإرغ���ام اح���د عل���ى االنتم���اء اإىل 

جمعية ما.
ال���دويل  امل���واد )22،21( م���ن العه���د  اإن  كم���ا 
اخلا����ش باحلق���وق املدني���ة ال�سيا�سي���ة توؤك���د 

ذلك احلق.
ويوؤك��د احل��ق الد�ست��وري عل��ى اتخ��اذ الدولة 
الو�سائ��ل ال�سروري��ة الت��ي متك��ن املواطن��ني م��ن 
احلري��ات  كاف��ة  وت�سم��ن  احل��ق  ه��ذا  ممار�س��ة 
والثقافي��ة  ال�سيا�سي��ة  واملنظم��ات  للموؤ�س�س��ات 

والنقابية والعلمية والجتماعية.
ومن اأهم الو�سائل ال�سرورية للتمكني لهذ احلق 
وممار�س��ة كافة احلريات احل��ق يف التعبري والذي 

ياأتي يف جوهره حق احل�سول على املعلومة.
 

      تنظي��م احل��ق يف احل�س��ول عل��ى 
املعلوم��ة يف القوان��ني اليمنية النافذة 
ي�ستل��زم اأول اأن نح��دد ماهي القوانني 
الناف��ذة التي تن�سم احلق يف احل�سول 
عل��ى املعلوم��ة يف اجلمهوري��ة اليمنية 
كح��ق اأ�سا�سي مكفول جلميع ملواطنني؟ 
م��ن  اجلنائي��ة  امل�سوؤولي��ة  م��دى  وم��ا 
جت��اوز ه��ذا احل��ق؟ وكيفي��ة حماي��ة 
املواطن��ني م��ن الوق��وع يف جرائم �سوء 
ا�ستخ��دام املعلومة؟ وم��ا مدى مالئمة 

هذه القوانني للمبادئ الد�ستورية؟
 

اجلمه��وري  الق��رار  الأول  املق��ام  يف  ويهمن��ا   
بالقانون رقم ) 12( ل�سنة 1994م ب�سان اجلرائم 
والعقوب��ات  والذي خ�س���س الب��اب ال�ساد�س منه 
للجرائ��م العلني��ة والن�س��ر وكذلك القان��ون رقم 
)25( ل�سنة 1990م ب�سان ال�سحافة واملطبوعات 
ولئحته التنفيذي��ة ال�سادرة بالقرار اجلمهوري 
رقم)49( ل�سنة 1993م)9( والقانون رقم )21( 
ل�سنة 2002م ب�سان الوثائق ولئحته التنفيذية 

رقم)7( ل�سنة 2005م )10(.



اء
ض

بي
ت 

وا
ص

أ
ي(

يب
در

ل ت
لي

)د

4
االعالم االلكتروني

69

من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 

وعل��ى ه��ذا فاإنن��ا �سنح��اول اأن ن�ستق��رئ اب��رز 
الناف��ذة  القوان��ني  ه��ذه  يف  ال��واردة  الن�سو���س 
واملتعلقة بحق احل�سول على املعلومة وتنظيمها.

حماية الحق يف الحصول 
عىل املعلومة:

 
اأول: نظ��م قان��ون ال�سحافة رق��م )25( ل�سنة 
1990م حري��ة التعبري والإع��الم وحق احل�سول 
عل��ى املعلوم��ة ومن ابرز م��ا ت�سمنه ه��ذا القانون 
اعتب��اره حق احل�س��ول على املعلومة ح��ق اأ�سا�سي 
يكفله القان��ون �سواء لل�سحفي��ني اأو لل�سحيفة اأو 

للمواطنني.
ال�سحاف��ة  ع��رف  من��ه  ال���)2(  امل��ادة  فف��ي   
"باأنه��ا مهن��ة البح��ث ع��ن احلقائ��ق واملعلوم��ات 

والأخبار…..الخ. 
ويف الف�س��ل الثاين املبادئ العام��ة اأكد على اإن 
ح��ق احل�سول عل��ى املعلوم��ة حق مكف��ول جلميع 
املواطن��ني وهذا م��ا ن�ست عليه امل��ادة )3( بقولها 
اإن: "حرية املعرف��ة والفكر وال�سحافة والتعبري 
والت�س��ال واحل�س��ول عل��ى املعلوم��ات ح��ق م��ن 
حق��وق املواطن��ني ل�سم��ان الإع��راب ع��ن فكرهم 
بالق��ول اأو الكتابة اأو الت�سوي��ر اأو الر�سم اأو باأية 
و�سيل��ة اأخ��رى م��ن و�سائ��ل التعبري وه��ي مكفولة 
جلمي��ع املواطنني وفق اأح��كام الد�ستور وما تن�س 

عليه اأحكام القانون".
 

 ويوؤك��د ه��ذا احلق يف امل��ادة )5( اإذ 
ج��اء فيه��ا:" اإن ال�سحافة ح��رة فيما 
الأنب��اء  ا�ستق��اء  يف  وح��رة  تن�س��ره 
واملعلومات م��ن م�سادرها وهي م�سوؤولة 

عما تن�سره يف حدود القانون ".
 

 ويف الب��اب الثاين من الف�سل الثاين الذي جاء 
بعن��وان حقوق وواجبات ال�سحفي��ني تن�س املادة 
)13( عل��ى ان��ه: "ل يجوز م�سائل��ة ال�سحفي عن 
ال��راأي ال��ذي ي�سدر عن��ه اأو املعلوم��ات ال�سحفية 
الت��ي ين�سره��ا وان ل يكن ذلك �سبب��ًا لالإ�سرار به 

ما مل يكن فعله خمالفًا للقانون".

 
وتاأتي املادة )14( لتوؤكد على حق ال�سحفي يف 
احل�س��ول على املعلومة ب�س��كل اأو�سع اإذ تن�س على 
اإن: " لل�سحف��ي احلق يف احل�س��ول على املعلومات 
والأنب��اء والبيان��ات والإح�سائيات م��ن م�سادرها 
ول��ه ح��ق ن�سره��ا اأو ع��دم ن�سره��ا والحتف��اظ 
ب�سري��ة م�س��ادر معلوماته ول يج��وز اإجباره على 

اإف�ساء م�سادره طبقًا لأحكام هذا القانون".
 اأم��ا املادة)16( فهي تن�س على اإن: " لل�سحفي 
ح��ق الطالع عل��ى التقارير الر�سمي��ة واحلقائق 
واملعلومات والبيانات وتلزم اجلهة املتوفرة لديها 

بتمكينه من الطالع عليها وال�ستفادة منها".
ففي هذا الن�س جند انه قرر حق احل�سول على 
املعلوم��ة باأ�سكاله��ا املتعددة كح��ق اأ�سا�سي مكفول 
لل�سحفي بل انه ذهب اإىل ابعد من ذلك يف تقريره 
لهذا احلق اإذ انه �س��دد على اإلزام اجلهة املتوفرة 
لديه��ا هذه املعلومات اأن متكن��ه من الطالع عليها 

وال�ستفادة منها.
  وتثب��ت املادة) 49( ه��ذا احلق لل�سحيفة فقد 
ن�ست على اإن: " لل�سحيفة احلق يف احل�سول على 
املعلوم��ات والأنب��اء والبيان��ات والإح�سائيات من 

م�سادرها ولها حق ن�سرها اأو عدم ن�سرها ".
 

ثاني��ا: نظ��م قان��ون الوثائق رق��م )21( ل�سنة 
2002م ولئحت��ه التنفيذي��ة ح��ق احل�سول على 
املعلوم��ة يف الب��اب الراب��ع حتت عن��وان الطالع 
عل��ى الوثائق ففي امل��ادة )33( ين�س على انه: " 
يحق لكل �سخ�س طبيعي اأو اعتباري عام اأو خا�س 
ول�سائر الباحثني واملهتمني الطالع على الوثائق 
وفقًا للقواعد والإجراءات املبينة يف هذا القانون 

والالئحة.

 القيود الواردة على حق الحصول على 
المعلومة:

التعب��ري  حلري��ة  املنظم��ة  القوان��ني  اأج��ازت   
والإع��الم اإخ�ساع احلق يف حري��ة التعبري واحلق 
يف احل�س��ول على املعلومة ون�سره��ا لبع�س القيود 
ولك��ن �سريطة اأن تك��ون حمددة يف ن���س القانون 
الآخري��ن  حق��وق  لح��رتام  �سروري��ة  وتك��ون 
و�سمعته��م وحلماية الأمن القوم��ي والنظام العام 
اأو ال�سحة العامة اأو الآداب وهو ما �سنناق�سه هنا 
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يف �س��وء املعايري ال�سابقة لرنى هل وفق امل�سرع يف 
تل��ك ال�سواب��ط والقي��ود اأم انه جت��اوز بها احلد 
املعقول وجعل منها اأداه للقمع والكبت واإفراغ حق 

احل�سول على املعلومة من م�سمونه.
 

اأول: الق��رار اجلمه��وري بالقان��ون رق��م )12( 
ل�سنة 1994م ب�س��ان اجلرائم والعقوبات خ�س�س 
الب��اب ال�ساد�س منه للجرائ��م العلنية والن�سر يف 
امل��واد)202:192( كما ميك��ن اأن يخ�سع لأحكام 
قانونية اأخرى يف ذات القانون منها اأحكام الف�سل 
ال�ساد���س الب��اب احلادي ع�س��ر اخلا�س بجرميتي 
الق��ذف وال�سب وكذل��ك الف�سل الثال��ث من الباب 
الأول اخلا���س باجلرائ��م املا�س��ة باأم��ن الدول��ة 

والتي قد ت�سل عقوبتها اإىل الإعدام.
 

اذا كان��ت بع�س القيود لزم��ه حلماية املجتمع 
اإل اإن مم��ا يالحظ عل��ى اغل��ب الن�سو�س يف هذا 
القانون اأنه��ا جاءت ف�سفا�س��ة وت�ستخدم األفاظ 
غ��ري من�سبطة وم�سطلح��ات ذات دللت متعددة 
نذكر منها الفق��رة )2( من املادة )126( "يعاقب 
بالإعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بق�سد اإ�سعاف 

القوات امل�سلحة باأن:
2- اأذاع اأخب��ار اأو بيان��ات اأو اإ�ساعات كاذبة اأو 
مغر�س��ة اأو عمد اإىل دعاية مث��رية وكان من �سان 
ذل��ك كله اإحل��اق ال�سرر بال�ستع��دادات احلربية 
للدفاع ع��ن الب��الد اأو العمليات احلربي��ة للقوات 
امل�سلح��ة اأو اإث��ارة الف��زع ب��ني النا���س اأو اإ�سعاف 

الروح املعنوية يف ال�سعب ".
كم��ا اإن املادة )201( قد ج��اء فيها اإذا ارتكبت 
اجلرائ��م ال�سابق��ة ع��ن طري��ق ال�سح��ف يك��ون 
روؤ�س��اء التحري��ر والنا�س��رون م�سوؤول��ني كفاعلني 

اأ�سليني مبجرد الن�سر….الخ
 

 وهي بهذا تن�س على م�سئولية رئي�س التحرير 
والنا�س��ر وكذلك القائ��م بالتوزيع مم��ا يعني اأنها 
تتعار�س مع القاعدة الد�ستورية والقانونية التي 
تق��ول" اإن امل�سوؤولي��ة اجلنائية �سخ�سي��ة " وفقًا 

لن�س املادة)47( من الد�ستور.
وبن��اء على ه��ذا فان��ه ل يجوز معاقب��ة رئي�س 
التحري��ر اأو النا�سر جنائي��ًا لن م�سوؤوليتهما عن 
م��ا ن�س��ر م��ن معلوم��ات م�سوؤولي��ة مدني��ة ولي�ست 

م�سوؤولية جنائية
 

ثانيًا: قانون ال�سحافة واملطبوعات رقم)25( 
ل�سن��ة 1990م ولئحته التنفيذي��ة يعترب قانون 
ال�سحافة يف ما يخ�س حق احل�سول على املعلومة 
متقدم��ًا ع��ن م��ا �س��واه م��ن القوان��ني يف تقري��ره 
حل��ق احل�س��ول عل��ى املعلوم��ة وه��و وان كان ق��د 
و�س��ع عدد م��ن ال�سوابط ملمار�سة ه��ذا احلق كما 
اللت��زام  ت�سمن��ت  اأنه��ا  اإل  امل��ادة)24،23(  يف 
باحل�س��ول عل��ى املعلومة م��ن م�سادره��ا املوثوقة 
ونقله��ا باأمان��ة و�سدق وع��دم ن�س��ر املعلومات غري 
املوثوق ب�سحته��ا اأو ن�سرها املعلوم��ات ال�سحيحة 
وه��ي �سوابط ايجابية لكن مما يالحظ على هذا 
القانون النافذ انه يف املادة )42( منه قد ن�س على 
حتميل رئي�س التحرير امل�سوؤولية الكاملة وهو ما 
ن��رى انه خط��اأ ينطبق علي��ه ما قلن��اه بخ�سو�س 

املادة)201( من قانون اجلرائم والعقوبات.
 

كم��ا اإن امل��ادة)103( يف الب��اب اخلام���س م��ن 
الف�س��ل الأول حت��ت عن��وان حمظ��ورات الن�س��ر 
العامل��ني  م��ن  كل  "يلت��زم  اأن:  عل��ى  ن�س��ت  ق��د 
واملرئي��ة  وامل�سموع��ة  املق��روءة  ال�سحاف��ة  يف 
وب�سفة خا�س��ة امل�سوؤول��ني يف الإذاعة امل�سموعة 
رئي���س  ال�سحيف��ة  �ساح��ب  م��ن  وكل  واملرئي��ة 
التحري��ر امل�س��وؤول و�ساحب املطبع��ة ودور الن�سر 
وال�سحفيني بالمتن��اع عن طباعة ون�سر وتداول 
واإذاع��ة مايل��ي: وع��ددت ع�س��ر م��ن حمظ��ورات 
الن�س��ر والن�س يف جمملة يتناول هذه املحظورات 
بعمومي��ة �سدي��دة جتعل منها قي��دا على ممار�سة 
احل��ق يف حري��ة التعبري واحل�سول عل��ى املعلومة 
وتكر���س رقاب��ة ذاتي��ة ت��وؤدي اإىل و�س��ع رقاب��ة 
ذاتي��ة ت�ساه��م يف تعطيل ن�س��اط و�سائل الإعالم 
كم��ا ان هذه املادة تقرر امل�سوؤولية اجلنائية بحق 
الأ�سخا���س املذكورين فيها وهو ما يتنافى مع كون 

امل�سوؤولية اجلنائية �سخ�سية.
 

كم��ا تو�سعت الالئحة التنفيذي��ة يف ال�سوابط 
لدرج��ة جتاوزه��ا لن�سو���س القان��ون منه��ا ن���س 
امل��ادة)141( الت��ي ن�س��ت عل��ى اإل��زام ال�سحف��ي 
بك�س��ف م�سدر معلوماته عند تناول اأي من ق�سايا 
الدف��اع اأو الأم��ن وتغطية الن�ساط��ات والأحداث 
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الع�سكري��ة املحلي��ة وهو م��ا يعد خمالف��ه لقانون 
ال�سحافة والذي ن�س كما اأ�سلفنا على عدم اإجبار 

ال�سحفي على اإف�ساء م�سادر معلوماته.
ثالثًا: قانون الوثائق رقم )21( ل�سنة 2002م 
نظم ه��ذا القان��ون ولئحة التنفيذي��ة ل�سوابط 
والقي��ود الت��ي ت��رد على حي��ازة اأو الط��الع على 
الوثائق من مرا�س��الت وحمررات وم�ستندات وكل 
وعاء حلفظ املعلومات ويكاد يكون القانون ولئحة 
التنفيذي��ة كله قيود وحمظورات وجزاءات حتد 
م��ن الطالع عل��ى الوثائ��ق واملعلوم��ات با�ستثناء 
ن�س امل��ادة )23( الذي ا�ست�سهدنا به على حماية 
احل��ق يف الطالع على الوثائق ووفقًا لالإجراءات 
والقواع��د املبين��ة يف هذا القان��ون ولئحته فقد 
و�سع حد زمني لالطالع على الوثائق العامة حدد 
يف امل��ادة )24( بثالثني �سنة من تاريخ اإن�سائها اأو 
احل�س��ول عليها بالن�سبة للم�سائ��ل املرفوعة اأمام 
الق�س��اء و�ساعف املدة يف امل��ادة )25( اإىل �ستني 
�سن��ه بوثائق ام��ن الدول��ة و�سيا�سته��ا اخلارجية 

ووثائ��ق التحقيقات والبيان��ات الإح�سائية التي 
تق��وم بها اجلهات املعنية والت��ي تت�سمن معلومات 
ع��ن حياة الأف��راد ال�سخ�سي��ة والعائلية وكذلك 
م��ا مي�سهم يف الق�سايا املرفوع��ة اأمام الق�ساء كما 
اإن امل��ادة )26( رفع��ت �سقف امل��دة اإىل مائة �سنه 
بالن�سب��ة اإىل وثائ��ق و�سجالت الأح��وال املدنية 
والوثائ��ق املت�سمن��ة معلومات عن حي��اة الأفراد 
وا�ستثنت امل��ادة )27( مما �سبق ال�سماح بالطالع 
اأو الن�س��ر للوثائق قب��ل انق�ساء الأجل املحدد لها 
بقرار من رئي�س اجلمهورية بناء على طلب م�سبب 

من اجلهة املخت�سة وعر�س رئي�س املركز.
 

كم��ا اأن اجل��زاءات يف الب��اب اخلام���س من هذا 
القان��ون ق��د تراوح��ت يف احلب���س ما ب��ني مدة ل 
تق��ل عن �ستة اأ�سهر ول تزيد عن ثالث �سنوات اأو 
بالغرام��ة مبا ل يق��ل اأن مائة األ��ف ول يزيد عن 

�ستمائة الف ريال. 
  

-  مل ين���س د�ست��ور اجلمهوري��ة اليمنية 
�سراحة يف �سلب الوثيق��ة الد�ستورية على 
ح��ق احل�س��ول عل��ى املعلومة اإمنا ج��اء هذا 

احلق �سمنا يف �سياق املواد )6،27،42،58(

الد�ست��وري  الن���س  يف  خل��ل  هن��اك   -
للم��ادة)42( اذ ان��ه قيد هذا احلق يف عجز 
امل��ادة بالن���س على اأن��ه يف ح��دود القانون، 
واملعلوم اأن احلق الد�ستوري ل يجوز تقييده 

بقانون لحق له

- القوانني ذك��رت ل تفي بتقرير حماية 
احل��ق يف احل�سول عل��ى املعلومة فقد جاءت 
م�سطربة ومتناق�س��ة فيما بينها فما تعطي 

من حق بيد تاأخذه باليد الأخرى

يف  اليم��ن  يف  الت�سريعي��ة  البني��ة   -
جمملها متطورة ولديه��ا القدرة على اإ�سدار 
الت�سريعات الد�ستورية والقانونية املواكبة 
للتط��ورات املتالحق��ة لكن امل�سكل��ة ل تكمن 
هن��ا اإمن��ا يف تطبي��ق القوان��ني وجعله��ا يف 

مو�سع التنفيذ.

- يو�سي بتحديث الت�سريعات ومراجعتها 
املواثي��ق  م��ع  يتف��ق  مب��ا  م�ستم��رة  ب�سف��ة 

الدولية.

- يو�سي ب�سرعة اإ�سدار قانون حق احل�سول 
الت�سريعي��ة  الفج��وة  ل��ردم  املعلوم��ة  عل��ى 
بخ�سو���س ه��ذا احلق لع��دم كفاي��ة القوانني 

النافذة يف تقرير هذا احلق وحمايته.

مالحظات أساسية:
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خطوات التمرين:
اجل��دول  با�ستخ��دام  املجموع��ة  تق��وم   .1
املرف��ق م��ع التمري��ن باإيج��اد الف��وارق ب��ني 
التعل��م اللكرتوين والتعل��م التقليدي ح�سب 

العنا�سر املحددة يف اجلدول.
2. تعر���س كل جمموع��ة النتائج مع ت�سجيل 

املالحظات.

نننننننننننننننننرينننننننننننننننننننن
7متنن

الفرق بني العالم الإلكرتوين 
والعالم التقليدي

15

10

10
دقائق عر�سدقيقة عمل

دقائق مناق�سة 
وا�ستخال�س النتائج

ب��ني  الف��رق  تو�سي��ح   .1
العالم اللكرتوين والعالم 

التقليدي.
2. ادراك اأهمية املزايا التي 
قدمه��ا الع��الم اللك��رتوين 

عن العالم التقليدي.

للتعلم اللكرتوين مزايا 
عديدة ومتميزة .

أهداف 
التمرين:

الفترة 
الزمنية:

النتائج المتوقع 
الوصول إليها:

ت التمرين:
معينا

عادية. 	•اأقالم 
م�سطرة. 	•اأوراق 
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 الفرق بين االعالم اإللكتروني باإلعالم التقليدي

حيث  )م��ن  العلمي���ة  امل��ادة 
امل���ح���ت�������وى  وال��ت�����س��م��ي�����������م 
واأ�������س������ل������وب ال����ع����ر�����س(

�سرعة احل�سول على املعلومة

اجل���������������������������������������������������ودة

ق������ي������ا�������س ال�����ن�����ت�����ائ�����ج

ال����������������ق����������������درة ع�����ل�����ى 
الح����ت����ف����اظ ب��امل��ع��ل��وم��ات

ال���ك���ل���ف�����������ة ال��ن�����س��ب��ي�����������ة

ن���������س����ب����ة ال����ر�����س������������������������ا

امل����الءم�������������������ة ل��ل��م��ت��ل��ق��ي

امل�������������رون�����������������������������������������ة

الع���ت���م���اد ع���ل���ى ال��ن��ف�����س

ن�����ط�����������������������������اق احل�����������وار

ف��ر���س الإب���داع/الب���ت���ك���ار

االعالم التقليدياالعالم اإللكترونيالعنصر
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خطوات التمرين:
1. يتم تق�سيم امل�ساركني اإىل 4 جمموعات مت�ساوية.

2. تق��وم كل جمموعة بكتابة خ�سائ�س اإحدى و�سائل 
العالم على البطاقات امللونة.

3. تعلق جميع البطاقات على اللوح دون متييز.
4. يطل��ب من امل�ساركني اإع��ادة ترتيب البطاقات حتت 
)اخل��رب،  العالمي��ة  للف��وارق  الرئي�سي��ة  العناوي��ن 

التقرير، التحقيق ال�سحفي، املقال(
5. يف�سل األ تع��رف كل جمموعة الو�سيلة العالمية 

التي تعمل املجموعة الأخرى على حتديد �سفاتها.

نننننننننننننننننرينننننننننننننننننننن
8متنن

فوارق اإعالمية / مج عمل

15

10

15
دقيقة عر�سدقيقة عمل

دقائق مناق�سة 
وا�ستخال�س النتائج

بع���س  عل��ى  التع��رف   .1
الف��وارق ب��ني كل م��ن اخل��رب، 
التقري��ر، التحقيق ال�سحفي، 

املقال.
2. تو�سي��ح اأهمي��ة دور كل 
م��ن و�سائ��ل وط��رق الع��الم 
امل�ستخدمة يف اإي�سال املعلومة 
ومت��ى  ا�ستخدامه��ا  وكيفي��ة 

ت�ستخدم.

للتعلم اللكرتوين مزايا 
عديدة ومتميزة .

أهداف 
التمرين:

الفترة 
الزمنية:

النتائج المتوقع 
الوصول إليها:

ت التمرين:
معينا

عادية. 	•اأقالم 
م�سطرة. 	•اأوراق 
ملونة. 	•بطاقات 
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نننننننننننننننننرينننننننننننننننننننن
9متنن

خطة ا�سرتاتيجية اإعالمية / مج عمل

30

10

20
دقيقة عر�سدقيقة عمل

دقائق مناق�سة 
وا�ستخال�س النتائج

1. التع��رف عل��ى اخلطوات 
خط��ة  لو�س��ع  الأ�سا�سي��ة 

اإعالمية.
و�س��ع  مه��ارة  اكت�س��اب   .2
اخلط��ط  وتقيي��م  ومتابع��ة 

العالمية.

اخلطة العالمية 
الوا�سحة ت�ساعد يف 

حتديد �سبكة العالم 
املنا�سبة وتوؤدي اإىل حتقيق 

الهدف.

أهداف 
التمرين:

الفترة 
الزمنية:

النتائج المتوقع 
الوصول إليها:

ت التمرين:
معينا

عادية. 	•اأقالم 
م�سطرة. 	•اأوراق 
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الهدف 1:

الهدف 2:

الهدف 3:

2 : �سف كيف تدعم هذه الأهداف مهمة منظمتك اأو ق�سيتها:   

3 :حدد اأدناه �سرائح اجلمهور الذي تاأمل يف الو�سول اإليها:

نننننابنننننننننع متننننننريننننننن
9تنننن

خطوات وضع الخطة:
1: �س��ف اأهداف اخلطة ال�سرتاتيجية لو�سائل الإع��الم الجتماعية اخلا�سة مبنظمتك 
على اأن تكون تلك الأهداف حمددة قابلة للقيا�س والتحقيق، ذات �سلة، ويف الوقت املنا�سب. 

تقوم كل جمموعة بكتابة خ�سائ�س اإحدى و�سائل العالم على البطاقات امللونة.

امل�����س��ت��ه��دف 1: اجل���م���ه���ور 

امل�����س��ت��ه��دف 2: اجل���م���ه���ور 

امل�����س��ت��ه��دف 3: اجل���م���ه���ور 

الهدفالوصفالشريحة
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4 :�سف كيف �سيتم مراجعة خطة و�سائل الإعالم الجتماعية وتلقيها من قبل الإدارة العليا 
واأع�ساء جمل�س الإدارة. ما هي الأ�سئلة هل تتوقعها؟

5 : �س��ف اأو اأرف��ق �سيا�سة و�سائل الإعالم الجتماعي��ة اخلا�سة بك – وكيفية �سري العمل بها 
ل�سمان اأنها �سيا�سة فاعلة وقابلة للتنفيذ.

 6:  اأي��ن ميك��ن ل�سرتاتيجي��ة اجتماعية اأن حت�سل على اأف�سل النتائ��ج؟  واأين ميكن اأن تعزز 
ا�سرتاتيجية الت�سويق، اأو الربنامج اأو الت�سالت القائمة؟  

7: ما هي خطتك للر�سد امل�ستمر خالل التطبيق؟

8: يرجى و�سف ال�سرتاتيجية الجتماعية اخلا�سة بك:
	•امل�ساركة 
	•التعزيز

ال�سبكة  	•بناء 

امل�������وق�������ع الل�������ك�������رتوين

الأح��������������داث امل����ب����ا�����س����رة

ال������ربي������د الإل�������ك�������رتوين

امل�����������������واد امل�����ط�����ب�����وع�����ة

و���س��ائ��ل الإع�����الم ال�����س��ائ��دة   

التكامل االجتماعيالقناة
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9: �س��ف الأدوات املح��ددة الت��ي �س��وف ت�ستخدمه��ا لتنفي��ذ ا�سرتاتيجي��ة و�سائ��ل الإع��الم 
الجتماعية اخلا�سة بك. ملاذا اخرتت ا�ستخدام هذه الأدوات؟

10: �سف املقايي�س التي تعتمدها للنجاح. ما هي النقاط املحددة التي �ستجمعها وكيف جتمع 
وحتلل هذه املعلومات؟ كيف �ستقوم با�ستخدام هذه املعلومات لتوثيق النتائج؟  

11: م��ن �سيك��ون م�سوؤول عن التطبي��ق؟ كم �ساعة يف الأ�سبوع؟ ما ه��ي الوظائف وامل�سوؤوليات 
املحددة؟ ما هو التدريب الذي �ستقوم بتقدميه؟

ف������ي�������������س ب�������وك

ت�����������������وي�����������������رت

م����������������دون����������������ة

ي����������وت����������ي����������وب

اأ�������س������ف امل����زي����د

االستخداماألداة

نننننابنننننننننع متننننننريننننننن
9تنننن
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12: الرجاء اأن ت�سف كيف �ستقوم بر�سد وتقييم خطة و�سائل الإعالم الجتماعية اخلا�سة 
بك. كيف �ستقوم با�ستخدام البيانات لتح�سني املمار�سة ؟ ما هي العينة التجريبية التي �ستقوم 

بدرا�ستها. حدد اجلمهور امل�ستهدف لتلك العينة. كيف �سيتم جمع وتطبيق ردود الفعل؟

13: الرجاء ت�سمني جدول زمني للمهام الرئي�سية.

14: الرجاء جتهيز ميزانية تقديرية لكيفية ا�ستخدامك املوارد املالية لتنفيذ خطتك. 



اء
ض

بي
ت 

وا
ص

أ
ي(

يب
در

ل ت
لي

)د

4
االعالم االلكتروني

80

من أجل تعزيز حرية التعبير واالعالم 



الوحدة التدريبية 5

مفهوم التشبيك وأهميته
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األهداف العامة للوحدة:
يف نهاية الوحدة �سيكون امل�ساركون قادرون على:

• التعرف على مفهوم الت�سبيك واأهمية التحالفات ودورها يف حتقيق 	
الأهداف

• حتديد املهارات الالزمة للت�سبيك الناجح.	
• بن��اء �سبك��ة وطنية ن�سطة وقوي��ة من النا�سط��ني يف جمال حقوق 	

الن�سان على ال�سعيدين املحلي واملركزي.

 

معينات وأدوات التدريب المستخدمة:

جهاز الربوجكتور.  .1
اللوح الورقي – اأقالم ملونة.  .2

اأوراق م�سطرة – اأقالم عادية.  .3
بطاقات ملونة.  .4
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تعريف الشبكة:
      ه��ي حتال��ف م��ن الأف��راد اأو املنظم��ات 
يت�سم��ن تعبئ��ة موارده��ا وقدراته��ا امل�سرتك��ة 
لدعم موقف ال�سبكة وزيادة تاأثريها اخلارجي 
به��دف حتقي��ق م�سال��ح واأه��داف م�سرتك��ة، مع 
احلفاظ عل��ى ا�ستقاللية كل ع�س��و فيها. ميكن 
اأن تتك��ون ال�سب��كات عل��ى اأ�سا�س جغ��رايف، كما 
ميك��ن اأن تتخط��ى ال�سبك��ة املح��اور املحلي��ة اأو 

القومية لت�سمل العامل ككل. 
     كم��ا ميكن تعري��ف ال�سبكة على اأنها جتمع 
من املنظمات والأفراد الذين قرروا العمل �سويا 
ب�س��ورة طوعي��ة لتحقي��ق اأه��داف م�سرتكة اأو 

حل م�سكلة ما.
     وق��د تتمح��ور ال�سبكة ح��ول جمال حمدد 
كالبيئ��ة اأو التعليم اأو ال�سح��ة اأو ق�سايا املراأة 
..الخ، كما ميكن اأن تت�سكل على اأ�سا�س قطاعني 
اأو اأك��رث بينهم��ا روابط وعالق��ات متبادلة كما 

هو احلال فيما بني البيئة وال�سحة اأو التعليم . 
     ول تقت�س��ر ع�سوية ال�سبكات على املنظمات 

غ��ري احلكومي��ة فق��ط، واإمن��ا ق��د ت�س��م الهيئات 
التعليمي��ة  واملوؤ�س�س��ات  واخلا�س��ة،  احلكومي��ة 

والبحثية واأجهزة الإعالم .. الخ.

التشبيك 

ما الذي يدعو منظمة ما 12
اإىل الدخول يف �سبكة ؟ نشاط

مدخل:
     يعت��رب الت�سبي��ك وممار�سة ال�سغوط وح�سد التاأييد، العنا�سر الأ�سا�سية وراء ا�ستدامة عمل 
املنظمات غري احلكومية املهني، واإن متثيل املجتمع املدين يف عمليات �سنع ال�سيا�سات الدميقراطية 
والكف��اح يف �سبيل حتقيق املزي��د من العدالة الجتماعية مب�ستلزم��ات ا�ستيعاب مفهومي ممار�سة 
ال�سغ��وط والت�سبي��ك من املنظور املهني. وغالبا ما ياأتي الرد على ذكر مفاهيم الت�سبيك وممار�سة 
ال�سغ��وط وح�س��د التاأييد على اأنه ميكن ا�ستبدال اأحدها بالآخر، غ��ري متنبه اإىل اأن كال من هذه 
املفاهيم هو يف الواقع عمل قائم بحد ذاته، له منطقه و�سروطه. وكثريا ما يرتبط ح�سد التاأييد 
وممار�س��ة ال�سغ��وط مع الت�سبيك ولكن ذلك ل يعترب �سرطا اأولي��ا، فالت�سبيك يعود على املنظمات 

غري احلكومية مبزايا تتخطى حدود التعا�سد والكفاح يف �سبيل ق�سية معينة.
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	•ت�ستخ��دم املنظمات غ��ري احلكومية عبارتي 
�سبك��ة العالق��ات والت�سبي��ك عل��ى نط��اق وا�س��ع، 
غ��ري اأن هاتني العبارت��ني لي�ستا بجديدتني، ولعل 

العمل يف �سبيل الت�سبيك قدمي قدم الب�سرية.
اإىل  النا���س  الت�سبي��ك عل��ى احتي��اج  	•يق��وم 
جتمي��ع "راأ���س م��ال" م��ن العالق��ات الجتماعية 
به��دف الت�س��دي لتحدي��ات احلي��اة، ت��وؤدي اإىل 
اإقام��ة عالق��ات تع��اون متع��ددة الأط��راف م��ع 

اأ�سخا�س اآخرين اأو منظمات اأخرى.
التع��اون  عل��ى  مبن��ي  الت�سبي��ك  مفه��وم  	•اإن 
والق��درة عل��ى اإيج��اد امل�سال��ح امل�سرتك��ة، وتعني 

�سمنا " الحتاد " ووجود هدف م�سرتك.
	•يق�س��د " بالإجت��ار" اأن ال�سركاء �سيح�سلون 
اآخ��ر يف  اأن يعط��وا  واأن عليه��م  م��ا،  �س��يء  عل��ى 

املقابل.
	•اأما الهدف امل�سرتك، فيجمع ال�سركاء ويعزز 

�سرورة تعا�سد القوى لتحقيق الهدف املن�سود.

أهداف التشبيك:
 اإيج���اد فر����ش لل�سراك���ة والت�سام���ن ب���ني 
ال�سب���كات  اإقام���ة  اأن  ،اإذ  املختلف���ة  املنظم���ات 
م���ن �ساأنه توحي���د م���وارد واإمكانيات خمتلف 

اأع�ساء ال�سبكة وتع�سيد العالقات والروابط 
بينه���م مم���ا ي�ساع���د عل���ى حتقي���ق االأه���داف 

امل�سرتكة.

 تعظي���م  وتو�سي���ع نط���اق فر����ش الو�س���ول 
اإىل ع���دد اأكرب ومتنوع من اجلمهور ، ف�سوت 
منظم���ة واح���دة ال يوؤث���ر مثل �س���وت ال�سبكة 

جمتمعة.

 توف���ري االأمان وامل�سداقي���ة جلهود الدعوة 
فال�سبكة ت�سي���ف املزيد من القوة للمنظمات 

املختلفة مما يعود بالنفع على املجتمع.

ت�س���ارب  جتن���ب  عل���ى  ال�سب���كات  ت�ساع���د   
جه���ود  عل���ى  واالعتم���اد  واملناف�س���ة  امل�سال���ح 
االآخري���ن، حي���ث ميك���ن م���ن خالله���ا اإقام���ة 
عالق���ات نا�سجة ومثمرة مم���ا يزيد من قوة 

االأع�ساء وقدرتهم عل حتقيق االأهداف .

 ت�ساعد عملية الت�سبيك على اإيجاد قيادات 
جديدة .

معلومات أساسية حول التشبيك:

ان اعتماد الو�سوح يف حتديد الأهداف واملطامح 
املتوخاة من ال�سبكات �سروري حل�سن �سري عملها.
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أ -  من حيث المدة :
1 – دائمة:

  ال�سب��كات الدائمة تتكون من منظمات ر�سمية 
ولديه��ا فري��ق م��ن العامل��ني الدائم��ني وجمل�س��ا 
ل��الإدارة . ويتم اتخاذ الق��رارات يف هذا النوع من 
ال�سب��كات م��ن خ��الل اأ�سل��وب منظم ومق��نن. وقد 
يدف��ع اأع�ساء ال�سبكة ر�سم��ا �سنويا لال�سرتاك يف 

اجلمعية. 
غالب��ا م��ا تب��داأ معظ��م ال�سب��كات والتحالفات 
ب�س��ورة موؤقت��ة وم��ن جماع��ات غري ر�سمي��ة ومع 
م��رور الوق��ت ين�سج ه��ذا التحال��ف ويتحول اإىل 
كي��ان ر�سم��ي ودائ��م مث��ل الحت��ادات  والنقابات 

العمالية والغرف التجارية، وما اإىل ذلك.
2 – موؤقتة :

 ه��ي تل��ك ال�سبك��ة اأو التحال��ف ال��ذي يت�سكل 
مع��ني،  ه��دف  حتقي��ق  اأو  حم��دد  غر���س  لأداء 
وعندما يتحقق هذا الهدف تتفكك ال�سبكة. وقد 
ت�ستم��ر ال�سبك��ة يف الوج��ود اإذا ما ق��رر اأع�سائها 

تبنى ق�سية اأو هدف جديد.

ب – من حيث التنظيم :
1 – ر�سمية:

والتحالف��ات  ال�سب��كات  يف  الع�سوي��ة  تت��م   
الر�سمية ب�سكل ر�سمي، وتدفع املنظمات  الأع�ساء 
ر�س��وم ا�سرتاك �سنوية، ويع��رتف بهم كاأع�ساء يف 
ال�سبك��ة من خالل طب��ع اأ�سمائهم على املطبوعات 
التي تن�سرها ال�سبكة وعلى خطاباتها الر�سمية.

2 – غري ر�سمية:
 ل توجد ع�سوية ر�سمية يف مثل هذه ال�سبكات 
وم��ن ث��م ، ف��اإن الأع�س��اء يتغ��ريون ط��ول الوقت 
وبالت��ايل ق��د تتعر���س الق�ساي��ا الت��ي تتبناه��ا 
ال�سبك��ة والأ�سالي��ب التي تتبعه��ا للتغري من حني 

لآخر.

جـ - من حيث النطاق الجغرافي :
1 – نطاق حمدود:

 قد تت�س��كل ال�سبكة من اأع�ساء ميثلون منطقة 
جغرافي��ة حم��ددة )مدين��ة، حمافظ��ة اأو اإقليم 

حملي(.

2 – نطاق غري حمدود:
 ق��د يت�سع نط��اق ع�سوي��ة ال�سبك��ة لي�سمل كل 
املنظمات املعني��ة بالق�سية حمور اهتمام ال�سبكة 

على امل�ستوى القومي اأو الإقليمي اأو العاملي.

د – من حيث الغرض أو القضية:
1 – ال�سبكات متعددة الق�سايا:

 وه��ى تل��ك ال�سب��كات الت��ي تتبن��ى ع��دد م��ن 
-لأغرا���س  اأنه��ا  اإل  الق�ساي��ا،  اأو  الأه��داف 
تنظيمي��ة- قد تختار العمل يف ق�سية واحدة من 
هذه الق�سايا حتى حتق��ق اأهدافها ثم تنتقل اإىل 

ق�سية اأخري وهكذا.

2 – ال�سبكات التي تتناول ق�سية واحدة :
 قد يح��دث يف بع�س الأحي��ان اأن ين�ساأ حتالف 
ب��ني  منظم��ات متناف�س��ة اأو متعار�س��ة الأهداف ، 
اإل اإنه��ا ق��د تتفق معا على العم��ل �سويا يف ق�سية 

معينة اأو لتحقيق هدف حمدد.

إجراءات بناء الشبكات:
بع�سه���م  عل���ى  ال�سبك���ة  اأع�س���اء  يتع���رف   
البع����ش م���ن خ���الل االجتماع���ات امل�سرتكة ، 
واملطبوعات والن���دوات اأو الربامج التدريبية 
اأو حلقات املناق�سة وذلك بدون اأية افرتا�سات 
اأو اأحكام م�سبقة . وعادة ما يكون الهدف من 
ه���ذه االجتماع���ات االأولي���ة ه���و االتف���اق على 

اأهداف م�سرتكة.
 حتدي���د االأهداف ق�سرية املدى واالأهداف 
بعي���دة امل���دى )التي ميك���ن حتقيقه���ا وتت�سم 

باملعقولية(.
 وه���ذا التحديد الدقيق لالأه���داف من �ساأنه 
اإيج���اد ن���وع م���ن االإجم���اع واتفاق ال���راأي بني 
االأع�س���اء املحتمل���ني لل�سبك���ة عل���ى امل�سال���ح 
لتحقي���ق  املنا�سب���ة  والو�سائ���ل  امل�سرتك���ة 

االأهداف.
 االتف���اق عل���ى االأم���ور املالي���ة مث���ل ر�س���وم 
الع�سوية وغري ذل���ك من الق�سايا املالية ، اإذ 

أنواع الشبكات / التحالفات:
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اأن عدم االتفاق على هذه اجلوانب منذ بداية 
التفكري يف تكوين ال�سبكة من �ساأنه احلد من 

قدراتها وفعاليتها.
 غالب���ا م���ا يت���م انتخ���اب قي���ادات ال�سبك���ة ، 

وتنظيم عملية �سنع القرار، واملتابعة.
 درا�س���ة ق���درات واإمكاني���ات كل ع�س���و م���ن 
االأع�س���اء املر�سح���ني لالن�سم���ام لل�سبكة وما 
ميك���ن اأن ي�سهم به كل منه���م خلدمة اأهداف 
ال�سبك���ة. وعل���ى �سبي���ل املثال ،  ف���ان املنظمات 
الت���ي لديها خ���ربة يف التعامل م���ع ال�سيا�سات 
واالإج���راءات احلكومي���ة ميك���ن اأن تتوىل هذا 
اجلان���ب م���ن اأعم���ال ال�سبكة ، اأم���ا اجلمعيات 
التي لديها دراية بطرق تدبري التمويل فاإنها 

تتوىل اجلوانب املالية ، وهكذا.
 توزي���ع االأدوار وامل�سئولي���ات عل���ى اأع�س���اء 

ال�سبكة والتاأكد من ا�ستيعاب كل منهم لدوره 
و اأدوار  االآخرين.

 اط���الع كل ع�س���و من اأع�س���اء ال�سبكة بكل 
ما يجرى من تطورات اأو تغريات اأوال باأول.

دقيق���ة  املعلوم���ات  ه���ذه  تك���ون  اأن  ويج���ب   
وموجزة وفى الوق���ت املنا�سب اإذ اأن الغمو�ش 
اأو ع���دم تواف���ر املعلوم���ات الكافي���ة ميك���ن اأن 

يوؤدى اإىل تهديد كيان ال�سبكة.
 االتف���اق على كيفية عمل ال�سبكة من حيث 
تبادل املعلومات وا�ستنباط االأفكار من خالل 
ونظ���م  واللق���اءات  الزي���ارات  لتب���ادل  برام���ج 

االت�سال االإلكرتونية واملوؤمترات .. الخ.
 االإع���داد لتوزي���ع مذكرات تو�س���ح اإجنازات 
عل���ى  اجل���دد  االأع�س���اء  وت�سج���ع  ال�سبك���ة 

االن�سمام لع�سويتها 

المهارات والخبرات الواجب توافرها النجاح 
عملية التشبيك:

1. مهارات االت�سال.

2. مهارات التن�سيق.
3. القدرة على �سنع القرارات.

4. الدبلوما�سية.
5. املهارات القيادية.
6. املهارات االدارية.

7. املهارات التفاو�سية.

8. القدرة على االقناع.
9. القدرة على التخطيط.

10. املهارات التحليلية.

عوامل نجاح عالقات التشبيك:
وا�س���ح  الت�سبي���ك  م���ن  اله���دف  يك���ون  	•اأن 

وحمدد للجميع.
ق���ادرة على تو�سي���ح مفهوم  	•وج���ود قي���ادة 
وبن���اء  وا�س���ح  فه���م  خل���ق  وعل���ى  ال�سبك���ة، 

عالقات جيدة بني ال�سركاء.
	•اأن يت���م حتدي���د االأدوار والعالقات واملهام 

وامل�سئوليات بو�سوح. 
عل���ى  قائ���م  من���اخ  يف  الت�سبي���ك  ينم���و  	•اأن 

الثقة وال�سراحة.
التموي���ل  م�س���ادر  ايج���اد  عل���ى  الق���درة  •	

وحتديد املوارد.

13
فكر يف بع�ص املهارات 

واخلربات التي يجب توافرها 
الجناح عملية الت�سبيك. نشاط
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واملناف�س���ة  ال�س���راع  الإدارة  اآلي���ات  	•توف���ري 
التي قد تن�ساأ بني االأع�ساء.

	•اأن ينمو �سعور باالنتماء لل�سبكة واالأع�ساء 
الذين ت�سمهم.

	•احلاجة اإىل متابعة مدى توافر املعلومات 
وتبادلها واتاحتها جلميع االأع�ساء.

بال�سبك���ة  ع�س���و  كل  باإجن���ازات  	•االهتم���ام 
باالإ�سافة اإىل اجنازات املجموعة ككل.

وت�سجي���ع  التوا�س���ل  اأمان���ة  تتوف���ر  اأن  •	
للخربات املتنوعة.

جت���اه  واحل�سا�سي���ة  باملرون���ة،  يت�س���م  اأن  •	
االآخرين.

اأع�س���اء  ب���ني  املتب���ادل  	•اأن ي�س���ود االعتم���اد 
ال�سبكة مبا فيها املهارات واملوارد.

	•البعد عن التناف�ش و القدرة على حت�سني 
االأداء.

عوائق عملية التشبيك ومواطن الضعف 
فيها:

ميكن تلخي�س العوائق والأ�سباب الأكرث �سيوعا 
الكامنة وراء ف�سل ال�سبكات كما يلي:

ال�س���ركاء  ب���ني  التكاف���وؤ االجتماع���ي  	•ع���دم 
والفاعلني.

امل�ساكل وحتديد  التكافوؤ بني حتليل  	•عدم 
ال�سبكة.

حمدودي���ة  اأو  �سي���ق  م���ع  امل���وارد  نق����ش  •	
الوقت.

والوا�سحة. امل�سرتكة  االأهداف  	•غياب 
	•غي���اب الثق���ة فيم���ا يتعل���ق بالتاأثري الذي 
حتدثه ال�سبكة وقوته���ا وامكانية بنائها بحد 

ذاتها.

الت�سبيك الناجح هو الذي يقوم على 
التعاون ل املناف�سة
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تعليمات التمرين:
1. قم مع املجموعة مبناق�سة اأهم مزايا وعيوب العمل 

�سمن �سبكة.
2. �سجل ما تتو�سل اإليه املجموعة منن نقاط.

3. اعر�س نتائج العمل و�سجل املالحظات.

نننننننننننننننننرينننننننننننننننننننن
10متنن

مزايا وعيوب العمل من خالل �سبكة / مج عمل

15

10
دقيقة عمل

دقائق مناق�سة 
وا�ستخال�س النتائج

مزاي��ا  عل��ى  التع��رف   .1
خ��الل  م��ن  العم��ل  وعي��وب 

العمل.
و�س��ع  مه��ارة  اكت�س��اب   .2
اخلط��ط  وتقيي��م  ومتابع��ة 

العالمية.

�سرورة الأخذ يف العتبار 
اأن للت�سبيك مزايا وعيوب.

أهداف 
التمرين:

النتائج المتوقع 
الوصول إليها:

ت التمرين:
معينا

عادية. 	•اأقالم 
م�سطرة. 	•اأوراق 

15
دقيقة عر�س

الفترة 
الزمنية:
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العيوبالمزايا

  مزايا وعيوب العمل من خالل شبكة 
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تعليمات التمرين:
	•تَق�س��م املنظم��ات غري احلكومي��ة اإىل جمموعات 

�سغرية لها برامج اأو جمالت مماثلة.
امل�ساركون بو�سع خريط��ة �سبكة الت�سال  	•يق��وم 
اخلا�س��ة بهم داخلي��ا، اأو املنطقة الت��ي تل�سق عليها 
املوا�سي��ع، اأو و�س��ع خريط��ة ل�سبكته��م ال�سخ�سية. 

ميكنهم ا�ستعمال ما ينا�سبهم من هذه اخليارات. 
	•كل �سخ�س يف الفريق هو جزء من »نواة«، �سنقوم 
جميع��ا بالعم��ل مع��ا »بطريق��ة الرتاب��ط ال�سبك��ي«  
الذي��ن  الأ�سخا���س  اأو  املنظم��ات  اإىل  للو�س��ول 

يرتبطون مبجال برناجمهم.
	•يطلب من كل �سخ�س اإ�سافة »الذهاب اإىل« النا�س 

واملنظم��ات وغريه��م م��ن الذي��ن يرتبط��ون  مبجال 
املوا�سيع التي يبحثونها.

	•يطل��ب من كل �سخ�س حتديد املوؤثرين الذين قد 
يعرفونه��م اأو ل يعرفونهم مل�ساعدته��م على الو�سول 

اإىل اأهدافهم. 
	•يتم مناق�سة عالقات حمددة بني النواة والفروع 

وحتديد اأوجه التداخل. 
	•با�ستخدام اأ�سئلة التاأمل املذكورة اأدناه، يطلب من 
امل�سارك��ني البحث عن اأمن��اط اأو جمموعات خمتلفة 
- هل تعرف نف�س الأ�سخا�س اأو اأ�سخا�س خمتلفني؟ 

	•من هم الأ�سخا�س الذين حتتاج اإىل بناء عالقات 
معهم؟ من ت�ستطيع اأن تدخل اإىل �سبكتك؟ 

نننننننننننننننننرينننننننننننننننننننن
10متنن

خريطة �سبكة الت�سال / مج عمل

30

15
دقيقة عمل

دقيقة مناق�سة 
وا�ستخال�س النتائج

كيفي��ة  عل��ى  التع��رف   .1
و�سع خريطة �سبكة ات�سال.

و�س��ع  مه��ارة   اكت�س��اب   .2
الت�س��ال،  �سبك��ة  خريط��ة 
ون�س��ج عالق��ات م��ع الآخرين 
للم�ساع��دة يف دع��م ق�سايا اأو 

اأهداف معينة.

ا�ستخال�س املعلومات 
كمجموعة والبحث يف 

خريطة وتبادل الأفكار. 

أهداف 
التمرين:

النتائج المتوقع 
الوصول إليها:

ت التمرين:
معينا

عادية. 	•اأقالم 
م�سطرة. 	•اأوراق 

20
دقيقة عر�س

الفترة 
الزمنية:
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1. م��ن هم النا�س، وما هي امل��وارد واملنظمات يف النظام 
البيئي اخلا�س بك؟ ما هي الأدوار املختلفة؟

2. هل اأنت مت�سل بهم اأم غري مت�سل؟ 

3. اإذا كنت مت�سال، كيف ذلك؟ 

4. فكر يف النقاط التي حترك امل�ساعر يف �سبكتك؟ كيف 
ُتقدر، وت�سكر، وحتتفل بالنا�س املهمني يف �سبكتك؟ 

5. فك��ر يف التبادل: م��اذا قدم��ت لالأ�سخا�س املن�سمني 
اإىل �سبكتك قبل اأن يطلبوا منك؟ 

6. ا�ستخال�س املعلومات: اجمع اجلميع معا يف جمموعة 
كامل��ة وقوفا. ام�سوا كمجموع��ة باجتاه اأول خريطة، 

وا�ساألوا 

7. كيف ميكن ترجمة هذه الفكرة؟

8. كيف ميكنك ا�ستخدام �سبكات الت�سال اخلا�سة بك 
للدع��م املتب��ادل بني خطط��ك الإ�سرتاتيجي��ة لو�سائل 

الإعالم الجتماعية وخطط الآخرين؟ 

 أسئلة تأمل 
لتوليد األفكار: 
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الوحدة التدريبية 6

املناصرة – املفهوم واألهمية
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األهداف العامة للوحدة:
يف نهاية الوحدة �سيكون امل�ساركون قادرون على:

• التعرف على مفهوم ال�سغط واملنا�سرة واأهميتها.	
• تو�سيح اأ�س�س ومبادئ ال�سغط واملنا�سرة.	
•  ادراك دور ال�سغط واملنا�سرة يف دعم ق�سية ما.	

 

معينات وأدوات التدريب المستخدمة:

جهاز الربوجكتور.  .1
اللوح الورقي – اأقالم ملونة.  .2

اأوراق م�سطرة – اأقالم عادية.  .3
بطاقات ملونة.
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ملاذا نقوم 
باملنا�سرة؟

ماهي المناصرة :
ف املنا�سرة ب� اأنها: تعرَّ

	•عملي��ة منظمة تتك��ون من منا�سط خمتلفة 
ومتتابعة ل� حتقيق هدف يف اإطار زمني حمدد.

بقي��م  م�سحوب��ة  الأن�سط��ة  م��ن  	•جمموع��ة 
قب��ل  م��ن  تو�س��ع  الأن�سط��ة  تل��ك  به��ا،  حتتك��م 
و  التغي��ري  اإىل  ته��دف  منظم��ات  اأو  جمموع��ات 
تك��ون اإنابة ع��ن الآخري��ن اأو بوا�سطتهم اأو معهم 
و ي�سمل التغري القوانني و املجتمع و ت�ستخدم فيه 

ال�سلطة .
	•عملي��ة ادارة املعلوم��ات واملعرف��ة بطريق��ة 
ا�سرتاتيجي��ة لتغ��ري / اأو التاأثري عل��ى ال�سيا�سات 
واملمار�سات التي توؤثر على حياة النا�س ) خا�سة 

املعدمني ( 
	••�سل�سل��ة م��ن الفع��ال الت��ي يت��م ت�سميمه��ا 
لإقن��اع والتاأثري على هوؤلء الذين يتمتعون بقوة 
حكومي��ة اأو �سيا�سي��ة اأو اقت�سادي��ة حت��ى يقروا 
وينف��ذا �سيا�س��ات عام��ه تخ��دم اأ�سح��اب الق��وة 

القل �سيا�سيا وامل�سادر القت�سادية القل. 
النا���س  يقوده��ا  منظم��ة  �سيا�سي��ة  	•عملي��ة 
ويدرك م��ن خاللها املواطنون العادي��ون ، خا�سة 
وي�ستخدمونه��ا  قوته��م   ، واملهم�س��ون  املعدم��ون 
للم�سارك��ة الفعالة يف عملية �سنع القرار على كل 
امل�ستوي��ات بهدف تر�سيخ نظ��م العدالة وامل�ساواة 
يف عمل املوؤ�س�سات والتاأثري اليجابي على امل�ستوى 

املعي�سي للنا�س . 
	•عملي��ة ا�س��رتاك النا���س يف عملي��ات اتخاذ 

القرارات التي توؤثر يف حياتهم . 
التي  ال�سرتاتيجي��ات  م��ن خمتل��ف  	•تتك��ون 
الق��رارات  اتخ��اذ  عملي��ة  يف  التاأث��ري  ت�سته��دف 
عل��ى امل�ستوي��ات املوؤ�س�سي��ة واملحلي��ة واملركزي��ة 
والقومي��ة والدولية . وقد ت�سم��ل ا�سرتاتيجيات 

املنا�س��رة : التاأث��ري اأو الت�سوي��ق الجتماع��ي اأو 
التنظي��م  اأو  الت�س��ال  اأو  التعلي��م  اأو  املعلوم��ات 
املجتمعي اأو الكثري من النواع الخرى من اأ�ساليب 

التكتيك . 
التغيري  	•تعني التحرك املنظم �سعيا لتحقيق 
امل�ست��وى  حت�س��ني  يك��ون  ق��د  وال��ذي  املن�س��ود 
املعي�س��ي والتخفي��ف من الفق��ر وايج��اد العدالة 
الجتماعي��ة وامل�س��اواة يف منطق��ة معين��ة ولدى 
م�ستهدف��ني معين��ني دف��اع ع��ن حق من حق��وق اأي 
مواطن اأو فئة تعر�ست ل�سلب هذا احلق ، وذلك عن 
طريق عدة ط��رق منها ايجاد اأو تعديل اأو تفعيل 
ت�سريع��ات ، اج��راءات ، �سواب��ط ا�سرتاتيجي��ات 
خط��ط اأو حت��ى موازن��ات . ايج��اد اأو تفعي��ل اأو 

تعديل ال�سيا�سات.

 المناصرة في السياسة والتنمية:
�سيا�سي��ة  لق�سي��ة  واحل�س��د  التاأيي��د  ك�س��ب 
ل��� ق�سي��ة فئ��ة  اأو  اأو اقت�سادي��ة  اأو اجتماعي��ة 
اجتماعي��ة ب��� هدف اإح��داث تغي��ري يف واقع هذه 
املعن��ى  ه��ذا  ويف  وم�ساكله��ا،  وق�ساياه��ا  الفئ��ة 
ت�ستعم��ل م�سطلح��ات الدف��اع والدع��وة واملوؤازرة 

مطابقة ل� م�سطلح املنا�سرة.

الضغط واملناصرة

نشاط14
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لماذا نقوم بالمناصرة ؟ 
	•التاأثري يف عملية اتخاذ القرار على امل�ستوى 

املوؤ�س�سي واملحلي والقومي والدويل.
 . واملواقف  ال�سيا�سات  	•تغيري 

اأو تعزيز فئة معينة من  	•الدف���اع ع���ن راأي 
اجلمهور . 

	•لتوجي���ه انتب���اه املجتمع اإىل م�سكلة ما يف 
حاجة اإىل حل . 

	•ح���ث �سانع���ي الق���رار عل���ى تبن���ي احللول 
املقرتحة . 

م���ا عل���ى ج���دول االعم���ال  	•و�س���ع م�سكل���ة 
واإيجاد حلول للم�سكلة . 

 . اجلمهور  لدى  معني  �سلوك  	•تغيري 
 . املدين  املجتمع  ومتكني  	•لتقوية 

 . الدميقراطية  ودعم  	•لتعزيز 

الخصائص المميزة للمناصرة : 
النا�س: ويحركه  النا�س  على  يعتمد  	•ن�ساط 

املنا�س��رة تخ���س النا���س . انه��ا ت�ساع��د عل��ى 
ادراك قوته��م وا�ستخدامها للم�ساركة الفعالة يف 

�سنع وت�سكيل القرارات العامة.
 ان املنا�سرة التي تقت�سر على ا�ستخدام ال�سفوة 
للحديث بالنيابة عن املعدمني واملهم�سني – بغ�س 
النظر عن مدى ح�سن النوايا لدى هذه ال�سفوة – 
ينتج عنها زيادة �سع��ور هوؤلء املعدمني واملهم�سني 
الخري��ن  عل��ى  اعتماده��م  وزي��ادة  ب�سعفه��م 
للمطالبة بحقوقه . اإن امل�ساركة العميقة والقوية 
للمواطنني العاديني ، خا�سة املعدمني واملهم�سني ، 
جتعل من ن�س��اط املنا�سرة و�سيلة مل�ساعدة النا�س 
عل��ى ادراك قوتهم وامل�ساهمة الفعالة يف عمليات 
�سن��ع القرار . يج��ب علينا ان نقي��م كل ن�ساط يف 
املنا�سرة على ا�سا�س مدى م�ساهمته يف زيادة ) اأو 
اإعاق��ة ( اح�سا�س النا���س بقوتهم وقدراتهم على 

التاأثري على ال�سيا�سات العامة . 
	•ن�س��اط يعتم��د عل��ى قيم ) م��ن اأجل ق�سية 

عادلة (:
 يجب ان يكون لدى جماعات املواطنني القائمني 
باملنا�س��رة ق�سي��ة عادل��ة يحارب��ون م��ن اجله��ا 
كنقط��ة انط��الق لتحقي��ق العدال��ة الجتماعية 
حت��ى ي�سارك��ون يف ان�سط��ة منا�س��رة م��ن اج��ل 
العدال��ة الجتماعي��ة . ي��رى البع���س اأن هوؤلء 

امل�سارك��ني يف ان�سط��ة منا�س��رة من اج��ل العدالة 
الجتماعي��ة يج��ب عليهم ان يكون��وا على دراية 
بقيمه��م حيث انه��ا حتدد ق�ساي��ا وا�سرتاتيجيات 

املنا�سرة التي ي�ستخدمونها . 
القوة: ميزان  ت�سكيل  يعيد  	•ن�ساط 

– ان مل يك��ن   الق��وة ه��ي مفه��وم مه��م ج��دا 
– يف املنا�س��رة م��ن اج��ل العدال��ة  اه��م مفه��وم 
الجتماعي��ة . ي�سف الكثري م��ن النا�س املنا�سرة 
عل��ى انه��ا لعب��ة قوة يك�س��ب فيه��ا ال�سعف��اء قوة 
كافي��ة متكنهم من التاأثري عل��ى من لديهم القوة . 
عندم��ا نقوم بن�ساط املنا�س��رة حتتاج اىل حتليل 
هي��كل ال�سلطة وت�سميم ال�سرتاتيجيات التي من 
�سانه��ا ان ت�سم��ح للمواطن��ني ، خا�س��ة اجلماعات 
ال�سعيف��ة واملعدم��ة واملهم�س��ة م��ن ان ت��وازي يف 

قوتها ا�سحاب ال�سطلة احلاليني . 
الق��رارات  �سانع��ي  وي�س��رك  يوؤث��ر  	•ن�س��اط 

واأ�سحاب ال�سلطة:
 حي��ث ان املنا�س��رة ت�سع��ى اىل التاأث��ري عل��ى 
ال�سيا�س��ات والق��رارات العامة فان ه��وؤلء الذين 
يقوم��ون باأن�سطة املنا�سرة يج��ب دائما ان ي�سعوا 
اىل التاأث��ري عل��ى �سانع��ي الق��رارات �س��واء كانوا 
�سن��اع ق��رار ر�سمي��ني اأو ذوي نفوذ غ��ري ر�سمي اأو 
حت��ى قادة الراي العام الذين ي�ستطيعون التاأثري 
عل��ى اجتاهات النا�س جتاه ق�سية ما . ان ا�سراك 
�سانع��ي القرارات واأ�سحاب النفوذ بالإ�سافة اىل 
العم��ل م��ع القواع��د ال�سعبي��ة . ي�سم��ن التعام��ل 
اجل��ذري م��ع ه��ذه الق�سايا عل��ى امل�ستوي��ني العام 

واخلا�س . 
بال�سيا�سة: عالقة  له  	•ن�ساط 

ب�س��ان  ال�سابقت��ني  اخلا�سيت��ني  عل��ى  بن��اءا   
اع��ادة ت�سكيل ميزان الق��وة والتاأثري على �سانعي 
الق��رارات وا�سح��اب النفوذ ، ف��ان املنا�سرة حتما 
ن�س��اط له عالقة بال�سيا�س��ة فيما يت�سل بالتاأثري 
عل��ى عمليات �سناعة القرار العام . اىل ان هناك 
اجتاه ل��دى العديد من الهيئ��ات املمولة والهيئات 
غ��ري احلكومية اىل جتنب اي ا�س��ارة اىل ان�سطة 
�سيا�سية . ويعتقد ان الرتويج ملنا�سرة غري �سيا�سية 
يفرغ املنا�سرة من اج��ل العدالة الجتماعية من 
عن�سر جوهري يجب ان لتخجل هيئات املجتمع 

املدين و جماعات املنا�سرة من القرار به . 
بامل�ساركة: يرغب  ملن  مفتوح  	•ن�ساط 
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العدال��ة  اج��ل  م��ن  املنا�س��رة  جه��ود  ان   
ان  يج��ب  الدميقراط��ي  والبن��اء  الجتماعي��ة 
ت�سع��ى ان تك��ون مرحب��ة ومفتوح��ة ل��كل الذين 
يدعم��ون ق�سي��ة منا�س��رة عادل��ة فكلم��ا كان��ت 
حم��الت املنا�س��رة مفتوح��ة لالآخري��ن لالن�سمام 
اليه��ا كلم��ا ا�سبحت اكرث جناح��ا يف احداث تغري 

دائم وم�ساعدة النا�س على ادراك فوتهم . 

أنواع المناصرة : 
هناك ثالثة اأنواع للمنا�سرة : 

1. املنا�سرة الذاتية :
 ه���ي ان يق���وم االن�س���ان بال���كالم ع���ن نف�س���ه 

ومتثيل م�ساحله اأو الدفاع عن حقوقه . 
2. املنا�سرة للحالة:

 ه���ي الكالم عن ومتثيل م�سالح والدفاع عن 
حق���وق جمموع���ة م���ن النا����ش ال ي�ستطيعون 

الدفاع عن حقوقهم يف هذا الوقت . 
3. املنا�سرة للم�سكلة املتعلقة بق�سية ما:

 ه���ي الكالم عن ومتثيل م�سالح والدفاع عن 
حق���وق ع���ام م���ن النا����ش اأو اجلمه���ور الع���ام ،  

ينق�سم اىل ثالثة انواع هي:
لن�سر  ت�سعى  والت���ي  التنظيمي���ة  	•املنا�س���رة 
له���ا  التاأيي���د  وك�س���ب  م���ا  منظم���ة  مب���ادئ 

باالإ�سافة اىل ح�سد التمويل الالزم لها . 
اىل  ت�سع���ى  والت���ي  الرباجمي���ة  	•املنا�س���رة 
تهيئ���ة بيئ���ة منا�سبة لتغيري و�س���ع تنموي ما 

على امل�ستوى الوطني اأو املحلي . 
الدولية والتي ت�سعى اىل ك�سب  	•املنا�س���رة 
�س���كان  وته���م  عاملي���ة  ق�ساي���ا  ح���ول  التاأيي���د 

العامل . 

المتطلبات الرئيسية للمناصرة : 
املطروح���ة  بالق�سي���ة  الرا�س���خ  االإمي���ان  •	

للمنا�سرة 
	•الت�سخي�ش ال�سليم للق�سية حمل املنا�سرة 

والتنظيم  	•التخطيط 
االأولويات  	•ترتيب 

بعملي���ة  القائم���ني  يف  مه���ارات  تواف���ر  •	
املنا�سرة 

	•فتح املجال البتكار طرق واأ�ساليب جديدة 
يف التوا�سل وو�سع االأفكار 

عالق���ة  له���م  الذي���ن  ال�س���ركاء  حتدي���د  •	
بالق�سية 

ال�سلطة والنفوذ والذين  	•اال�ستعانة بذوي 
لهم تاأثري 

	•معرفة جميع االأبعاد االأ�سا�سية يف املنا�سرة 
واملخاطر التي �سوف تقع علي امل�ستفيدين 

ل���دي  وال�سع���ف  الق���وة  نق���اط  معرف���ة  •	
االأطرف املرتبط���ني بعملية املنا�سرة وفر�ش 

النجاح وحدود التزامات لل�سركاء 

خطوات المناصرة : 
	•حتدي��د مو�سوع املنا�سرة ومدى اأهميته: اإن 
حتديدي مو�سوع املنا�س��رة هذا ي�ساعد القائمني 
عل��ى املنا�س��رة بتحديد نوع املعلوم��ات التي يجب 
ان تتوف��ر لديهم وكذلك حتديد م��ن هم احللفاء 
او ال�سركاء وهل ه��ذا املو�سوع ذات اهمية ويجب 

املنا�سرة فيه ام اختيار مو�سوع اخر . 
املعلومات: توج��د العديد من الدوات  	•جم��ع 
وامل�س��ادر جلمع املعلومات يعتم��د اختيار الدوات 

أنواع المناصرة

المناصرة للمشكلة المناصرة للحالةالمناصرة الذاتية
المتعلقة بقضية ما
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وم��دى  جمعه��ا  امل��راد  البيان��ات  نوعي��ة  عل��ى 
توافره��ا يف م�س��ادر اخ��رى وم��ن ه��ذه الدوات 
املقابل��ة ال�سخ�سي��ة – الكت��ب واملراج��ع - ر�س��د 

انتهاكات.....الخ . 
املعلوم��ات  حتلي��ل  ان  املعلوم��ات:  حتلي��ل  •	
ي�ساعدن��ا يف حتدي��د امل�سكلة و التاأك��د بان هناك 
م�سكل��ة ولبد حله��ا ومعرفة موا�س��ع اخللل وهل 
وامكاني��ات  ق��درات  م��ع  تتنا�س��ب  امل�سكل��ة  ه��ذه 
املنظم��ة اأو الفري��ق و هن��اك ثالث��ة ان��واع م��ن 

التحليل للمعلومات وهو: 
1. التحلي���ل االح�سائ���ي وي�سم���ل : التحلي���ل 

الدميغرايف ، حتليل اال�ستخدام للخدمات . 
املعلوم���ات  املبا�س���ر ع���ن طري���ق  2. التحلي���ل 
امل�ستقاه من الفئ���ة امل�ستهدفة مثل النقا�سات 
اجلماعي���ة يف املجتمع���ات املحلي���ة والنقا�سات 

البوؤرية . 
3. التحلي���ل الحتياج���ات الن���وع االجتماع���ي 

و�سيكون مدجما يف كل انواع التحاليل . 
	•حتدي��د امل�سكل��ة: امل�سكل��ة ه��و مقارن��ة ب��ني 
الواق��ع املعا���س والواق��ع املث��ايل وه��و حال��ة اأو 
و�س��ع مع��ني مطلوب التخل���س من��ه يف ا�سرع وقت 
ممك��ن . ولتحديد امل�سكلة نحل��ل الواقع املعا�س – 
املعلوم��ات -. والواق��ع ه��و ال�ساأن الع��ام ) ثقافية 
– �سيا�سية ...الخ ( ويتم التحليل  – اقت�سادية 
با�ستخدام �سجرة حتليل امل�ساكل ويجب اأن نفرق 
ب��ني امل�سكل��ة والق�سي��ة فمثال حني نق��ول م�سكلة 
التعلي��م وال�سح��ة ...الخ فاإن ه��ذه لي�ست م�ساكل 
وامنا ق�سايا ول ميكن ايجاد حل للق�سايا وهذا ما 
يوؤدي اىل اأن كثري من حمالت املنا�سرة تتجه اىل 
ح��ل الق�سايا و ل حتقق هدفه��ا بال�سكل املطلوب، 
ول��ذا يف�سل القيام بتحلي��ل الق�سية التي حتتوي 
عل��ى جمموع��ة م��ن امل�س��اكل وبالت��ايل حتدي��د 

امل�سكلة وهذا ي�ساعد يف و�سع حلول للم�سكلة . 
	•حتدي��د اله��دف: اله��دف ه��و حال��ة اأو و�سع 
مع��ني مطل��وب الو�س��ول اليه خ��الل ف��رتة زمنية 
م�ستقبلي��ة حم��دده ولب��د م��ن حتدي��د اله��دف 

والذي يعترب هو احلل الذي ا�سعى لتحقيقه . 
	•بناء حتالف اأو ائتالف مع الخرين: و يق�سد 
بالتحال��ف هو جمموعة من الف��راد واجلماعات 
ل توجد بينهم نقاط م�سرتكة وامنا هدف حمدد 
ي�سع��ون لتحقيق��ه وكذلك الئت��الف ولكن الفرق 

ب��ني التحال��ف والئت��الف ه��و ان التحالف يكون 
لف��رتة زمنية طويل��ة اأما الئتالف لف��رتة زمنية 

ق�سرية تنتهي مبجرد حتقيق الهدف. 
	•الت�سبي��ك: هي األية توا�سل وتن�سيق وتعاون 
بني جمموعة من الفراد اأو اجلهات يجمعها هدف 
واهتم��ام واح��د وتت�س��ارك فيم��ا بينه��ا يف ح�سد 
امل��وارد والمكاني��ات واجلهود وتتب��ادل اخلربات 
وامله��ارات لدع��م موقف اع�س��اء ال�سبك��ة وزيادة 
حتقي��ق  بغي��ة   ، املجتم��ع  يف  وتاأثريه��م  دوره��م 
اأهداف متفق عليها ، مع بقاء كل ع�سو يف ال�سبكة 

حمتفظا بخ�سو�سيته وا�ستقالليته . 
وللت�سبي��ك اأهمي��ة كب��رية يف عم��ل املنظم��ات 
غ��ري احلكومية وتنبع اأهميت��ه من عدة اعتبارات 
ابرزها ان املنظم��ات الهلية بحاجة اىل ت�سافر 
بال��دور  القي��ام  ارادت  م��ا  اذا  قواه��ا  وجتمي��ع 
تن�س��ده  ال��ذي  التاأث��ري  حت�س��د  وان   ، املطل��وب 
عل��ى كاف��ة امل�ستوي��ات . وكما هو مع��روف ان يف " 
الحت��اد ق��وة " واملتحدون اقدر م��ن غريهم على 
حتقي��ق الهداف التى ي�سعون لتحقيقها ، و�سمان 
النجاح ، وا�ستمرار التفوق . ولي�ست هناك قواعد 
حم��ددة لبناء ال�سبكات فهي تعتمد على الظروف 
املبتك��رة  والق��درات  وال�سيا�سي��ة  الجتماعي��ة 

لالأ�سخا�س الذين يدعون اليها . 
م��ا  ع��ادة  اللغوي��ة:  امل�سطلح��ات  حتدي��د  •	
يك��ون اللفظ الواحد يحتمل اك��رث من معنى ولذا 
اثن��اء العداد حلمالت املنا�سرة لبد من حتديد 
امل�سطلحات اللغوية كي تكون الر�سالة وا�سحة . 
	•حتديد املوارد املادية والب�سرية والتجهيزات 

والتقنية املتبعة 
ا�سرتاتيجية: يعرف التخطيط  	•ر�سم خط��ة 
ال�سرتاتيج��ي بان��ه تل��ك العملي��ة الت��ي يتم من 
خاللها حتديد الجتاه امل�ستقبلي للمنظمة وبيان 
ما ت�سعى اليه م��ن خالل حتليل املتغريات البيئية 
املحيطة بها ، واتخ��اذ القرارت اخلا�سة بتحديد 

وتخ�سي�س املوارد املطوبة لتحقيق ذلك . 
للعمل  خطة  	•و�سع 

التخطيط  	•ا�س��راك و�سائل العالم يف و�سع 
ال�سرتاتيج��ي: لبد من ا�س��راك و�سائل العالم 
اثن��اء الع��داد للخط��ة وذلك من اج��ل ان يكون 
هن��اك تبن��ي للق�سي��ة اأو امل�سكلة م��ن وجهة نظر 
العالم��ي ل جم��رد تغطي��ة اعالمي��ة لي���س له��ا 
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تاأثري على اجلمهور امل�ستهدف . 
املراجع��ة  يعن��ي  مرحل��ة:  ل��كل  التقيي��م  •	
والتحرك الهادف اىل ت�سويب الخطاء ومعاجلة 
م�ستم��رة  طريق��ة  التقيي��م  حي��ث  النحراف��ات 
للتعدي��ل والتطوي��ر واحل�س��ول عل��ى ردود افعال 
ميك��ن عل��ى ا�سا�سه��ا تعدي��ل اخلط��ط والهداف 

وطرق العمل اثناء التنفيذ . 

العالقة بين المناصرة والقوة والسياسة :
القوة :

يع��د اأخ��ذ الق��وة يف العتبار امر مه��م يف عمل 
املنا�س��رة فمثال قد ت�سع��ر العديد من املجموعات 
، ب��اأن لحول ول قوة له��ا وعندما ت�سالهم ملاذا مل 
يقوم��وا ب��اأي عمل ملواجه��ة الظلم الواق��ع عليهم 
يف جمتمعاته��م فانهم يجيب��ون قائلني اأن الطرف 
الخ��ر ق��وي ج��دا اأو ان ل��ه ات�سالت عدي��دة اأو 
ان هناك العديد من الف��راد يف منطقتهم يعملوا 
لديه��م .....ال��خ . فه��م ي��رون اأنف�سه��م عاجزين 

ويرون الطرف الخر قوي . 
وم��ن هنا نحن نحت��اج كممار�س��ني للمنا�سرة ان 
نتعام��ل م��ع م�سكل��ة روؤيته��م لقوته��م مقاب��ل قوة 
النا�س الخرين . نحتاج اأن ن�ساعدهم على حتليل 
قوتهم من زوايا خمتلفة ون�ساعدهم على التعرف 

على م�سادر القوة اخلا�سة بهم .
وفيم��ا يلي اأن��واع بديلة للق��وة ي�ستطيع النا�س 
ا�ستخدامه��ا ملواجهة انت�سار التعبري ال�سلبي للقوة 

الفوقية . 
: املعرفة  	•قوة 

 وهي االمكانيات واملهارات واملواهب املوجودة 
لدى االفراد واجلماعات التي ت�ساعدهم على 

النجاح . 
: مع  	•قوة 

 وهي ال�سوت اجلماعي 
الداخلية: 	•القوة 

وامكانيات���ه  قيمت���ه  يف  الف���رد  اعتق���اد  ه���ي   
والتغل���ب عل���ى االح�سا�ش بال�سع���ف وحتويله 
اىل اط���ار مرجعي واقعي م���ن الثقة يف الذات 

ويف اجلماعة . 

ال�سيا�سة : 
ه��ي بب�ساطة م��ا يجري يف عملي��ة �سنع القرار 

اجلماع��ي �س��واء كان للعائل��ة اأو للب��الد كلها . ان 
ادراك اهمي��ة ال�سيا�س��ة وتواجدها ه��و امر هام 
لعملنا يف جمال املنا�سرة والعدالة الجتماعية.

يت��م  الت��ي  اجلماعي��ة  الق��رارت  ان   
اتخاذها من خالل عملية �سيا�سية توؤثر 
على حياتن��ا اليومية بقوة . نحن نحتاج 
اىل معرف��ة العملي��ة ال�سيا�سي��ة وكي��ف 
تك��ون طرفا فيها حتى نتمك��ن من القيام 

بعمل املنا�سرة .

 ان العم��ل الذي نقوم ب��ه هو ، بطريقة ما عمل 
�سيا�سي �سواء احببنا هذا ام ل . 

هناك ترابط وثيق بني ال�سيا�سة والقوة . فاذا 
كانت ال�سيا�سة ه��ي مايدور يف عملية �سنع القرار 
اجلماع��ي ف��ان الق��وي هو ال��ذي يوؤثر عل��ى هذه 
العملي��ة . فكلم��ا عملنا عل��ى اعادة توزي��ع القوة 
ل�سال��ح املعدم��ني كلما اأ�سبحنا اق��رب اىل حتقيق 

العدالة الجتماعية.
 

التخطيط االستراتيجي للمناصرة : 
ه��و  للهيئ��ة  ال�سرتاتيج��ي  التخطي��ط  ان 
التخطي��ط طويل املدى مع ان�سط��ة حمدده ، وهو 
يق��وم على افرتا�سي��ة ان الم��ور �ست�سري اىل حد 
ما يف م�سار معني . اما يف التخطيط ال�سرتاتيجي 
للمنا�سرة فاإن املتغريات كبرية ومن ال�سعب التنبوؤ 
به��ا ، فغالبا م��ا يكون من ال�سع��ب ان نعرف م�سبقا 
من هم ال�سخا�س الذين �سنك�سبهم ل�سف الق�سية 
ومن هم ال�سخا�س الذين �سيقاومون . قد نفاجئ 
يف الكث��ري من الوقات باأوراق اللعب غري املتوقعة 
الت��ي يلقيه��ا املعار�سون  يف طري��ق الق�سية والتي 
�سيكون لزاما الرد عليها يف وقت ق�سري . ولهذا فان 
وجود هي��كل مرن ي�سم��ح بتغ��ري ال�سرتاتيجيات 
ب�سرع��ة عن احلاجة هو امر هام يف ا�سرتاتيجية 

البقاء اخلا�سة بالق�سية . 

امور يجب مراعاتها عند التخطيط 
االستراتيجي هي : 

الت���ي  العام���ة  والظ���روف  بالبيئ���ة  االمل���ام   .1
جتري يف مناخها حملة املنا�سرة . 

 / للم�س���اكل  اأولوي���ات  وو�س���ع  حتدي���د   .2
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الق�سايا التي يجب / ت�ستطيع مواجهتها . 
3. حتليل اال�سباب اجلذرية للم�سكلة . 

4. تقيي���م ق���درة جمموعات���ك / �سبكتك على 
مواجه���ة ه���ذه الق�سي���ة /عل���ى �س���وء روؤيتك 

ور�سالتك . 
5. و�سع هدف للحملة . 

6. حتليل االطراف املعنية الذين قد يوؤثرون 
على املوقف �سواء بطريقة ايجابية اأو �سلبية. 
7. �سياغ���ة ا�سرتاتيجية منا�س���رة من �سانها 
ان تتناول الق�سية وحتديد اال�سباب اجلذرية 

لهذه امل�سكلة / الق�سية . 

أدوات التحليل االستراتيجي للمناصرة : 
التحلي��ل  اأدوات  م��ن  العدي��د  هن��اك   -
ال�سرتاتيج��ي املعروف��ة عل��ى نطاق وا�س��ع مثل " 
حتليل �سوات " اأو حتليل " جمال القوة " اأو اأدوات 

اأخرى قد تكون قد طورتها يف هيئتك .
وق��د تكون اأي�س��ا عل��ى دراية ببع���س الدوات 
الت��ي �س��وف نناق�سه��ا اأو ق��د تكون ه��ذه الدوات 
جدي��دة بالن�سبة لك . و للمخطط مطلق احلرية 
يف اأن يق��وم باختي��ار الدوات املاألوف��ة لدي��ه م��ع 
النظ��ر بع��ني العتب��ار ل��الأدوات اجلدي��دة الت��ي 
ق��د متده باأبع��اد جديدة ت�ساع��ده يف حتليل اأدق 

للموقف . 
- بن��اء عل��ى النقط��ة ال�سابق��ة ف��ان كل اداة 
ومن��وذج �ستمد بجزء من ال�س��ورة و�ست�ساعد على 
فه��م املوقف ب�سورة اف�سل . ال اأنه ل توجد اداة 

واحدة يف ا�ستطاعتها ان متدنا بتحليل كامل .
ه��ذا يعني ان��ه من الف�س��ل  ان ن�ستخ��دم اأكرث 
م��ن اأداة حتليل ا�سرتاتيجي واح��دة حتي نتمكن 
من التعامل مع املوقف ب�سورة اف�سل . وهذا يعني 
اي�س��ا ان هن��اك اأدوات بعينه��ا �ست�ساعد على فهم 

املوقف من زاوية حمددة . 
- ان التحلي��ل عن طريق ا�ستخدام اداة واحدة 
جل��زء بعينه من اخلطة قد يغ��ري كل الجزاء يف 
اخلط��ة . وله��ذا فان��ه من امله��م القي��ام مبراجعة 
متاأني��ة لتحليالتن��ا املختلف��ة حت��ى نحافظ على 

تزامنها وتوافقها �سويا .
اأول: املنا�سرة والقطاعات الرئي�سية الثالث ) 

الدولة وال�سوق واملجتمع املدين (:
     ان املجتم��ع يك��ون يف اف�س��ل حالت��ه حينما 

يكون هناك ات��زان ن�سبي وتقارب يف مقدار القوة 
ب��ني القطاعات الثالث��ة فمث��ال اذا ت�سخم حجم 
قط��اع الدولة عل��ى ح�ساب القطاع��ني الخرين ، 
انته��ى بنا احلال اىل دولة مهيمنة على املواطنني 
و�س��وق حم��دد ب�سل��ع وخدم��ات معينه مثلم��ا كان 
ال�سوفيت��ي  الحت��اد  مث��ل  دول  يف  علي��ه  احل��ال 

ال�سابق.
 واذا م��ا ت�سخم ال�سوق وجدن��ا و�سع يعلى �سان 
املال عل��ى ح�ساب حق��وق املواطنني وعل��ى �سلطة 

الدولة يف و�سع وتنفيذ القوانني العادلة.
 ام��ا اذا زاد حج��م املجتمع امل��دين على ح�ساب 
القطاعني الخرين ، قد يوؤدي ذلك اىل الطائفية 

ال�سديدة وقد ي�سل المر اىل حرب اهلية .
م�ساهمات القطاعات يف التنمية.

ثانيا: حتليل امل�ساح��ة ال�سيا�سية واثرها على 
ا�سرتاتيجية املنا�سرة :  

يعت��رب ه��ذا النوع م��ن التحليل من اأك��رث اأدوات 
جم��ال  يف  العامل��ون  ي�ستخدمه��ا  الت��ي  التحلي��ل 
املنا�سرة . ان عملية التقييم هي عملية هامة لأنها 
ت�ساعد الهيئات واجلماع��ات العاملة يف املنا�سرة 
واماله��م  ال�سيا�سي��ة  خماوفه��م  ع��ن  بالإف�س��اح 
كفري��ق وجتعل ه��ذه املخ��اوف والآم��ال وا�سحة 

عندما يحني و�سع ا�سرتاتيجية املنا�سرة.
تعم��ل  الت��ي  الهيئ��ة  اأو  املجموع��ة  وحتت��اج   
باملنا�س��رة اىل النظ��ر اىل عن�سري��ن عند تقييم 

املناخ اخلارجي هما : 
امل�ساح���ة ال�سيا�سية وال�سريط االحمر الثقايف 
ال���ذي ق���د ي���وؤدي اىل �س���راع �سيا�س���ي ونح���ن 
نعن���ي بامل�ساحة ال�سيا�سية كل من قدرة الفرد 
على التعب���ري عن رايه حول النظام ال�سيا�سي 
والقي���ادة ال�سيا�سي���ة وتواف���ر فر����ش التاأث���ري 

على النظام ال�سيا�سي .
وم���ن الطبيع���ي ان تك���ون بع����ش املجتمع���ات 
ال�سيا�سي���ة واالنظم���ة اك���ر انفتاح���ا وتقب���ال 

للنقد اكر من غريها.

ثالثا: التحليل املثلثي: 
ويت�سمن التحليل من ثالث حماور وهي: 

املحتوى – القوانني: 
عندم��ا يواج��ه املجتم��ع اأو املجموع��ة م�سكل��ة 
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اأو  القوان��ني  اختب��ار  اىل  اول  نحت��اج  فاإنن��ا  م��ا 
ال�سيا�س��ات ) او م��ا نطل��ق علي��ه املحت��وى يف ه��ذا 

ال�سياق ( اخلا�سة بهذه امل�سكلة / الق�سية .
 وه��ذا املحت��وى ق��د يك��ون القوان��ني احلالي��ة 
وال�سيا�س��ات والق��رارات والح��كام ال�س��ادرة من 
املحاك��م والقان��ون ال��دويل والد�ست��ور ...الخ ان 
الدرا�س��ة املتاأني��ة ل��كل ه��ذه العنا�س��ر ه��ي ام��ر 
وق��د   . املت�سرع��ة  الح��كام  ا�س��دار  قب��ل  مه��م 
جن��د بع���س املتناق�س��ات يف بع���س الحي��ان ب��ني 
عن�سري��ن اأو اك��رث من هذه العنا�س��ر . وقد تكون 
هن��اك بالإ�ساف��ة ايل ه��ذا العديد م��ن القوانني 
اأو الق��رارات الت��ي تعالج ه��ذه الق�سي��ة ولكن بها 
ثغ��رات خط��رية ي�سب��ح القانون معها غ��ري فعال . 
علينا اأن ن�ساأل اأنف�سنا اإن كنا ن�ستطيع ان التعاي�س 
مع ه��ذه ال�ستثناءات اأو اأن كان يت��م ا�ستخدامها 
باأ�سلوب يظلم الفقراء واملعدمني اأم ل . ويف بع�س 
الحي��ان يكون القانون اأو القرار خارج ال�سياق اأو 
غ��ري واقعي بطريقة جتعل م��ن امل�ستحيل تقريبا 
تطبيق��ه . ان درا�س��ة هذه الزاوية م��ن املثلث قد 
ي��رتكك م��ع اأح��د اخلي��ارات الث��الث التالي��ة يف 

ا�سرتاتيجية : 
اخليار الأول: 

املحت���وى منا�س���ب ويج���ب التاأكد م���ن اأنه لن 

يتم امل�سا�ش ب���ه يف احلملة. وبالطبع �سنحتاج 
اأي�س���ا اىل اختب���ار الزاويت���ان االأخريت���ان كما 

�سيت�سح فيما بعد . 
اخليار الثاين:

اىل  ثغ���رات خط���رية وحتت���اج  ب���ه  املحت���وى   
فح�س���ه بدق���ة وتعديل���ه . ويف ه���ذه احلال���ة ، 
علين���ا التاأك���د م���ن اأن املحتوي���ات اجليدة من 

القانون احلايل لن مت�ش. 
اخليار الثالث:

 يف حال اأن املحتوى يفتقد اىل العنا�سر التي 
نحتاجه���ا ملواجهة امل�سكل���ة / الق�سية . يجب 
ان توج���ه بع�ش اجله���ود اىل اقرتاح حمتوى 

جديد . 

الهيكل / اليات التطبيق:
  ن�ستطي��ع دائما ان نفكر يف املحتوى ) القوانني 
والق��رارات وال�سيا�س��ات ( الت��ي مل يت��م تطبيقها 
اب��دا اأو املجمدة منذ عدة �سن��وات . وهناك مثال 
ب�سيط يو�س��ح هذه النقطة قد ي�سع الهل نظاما 
) حمت��وى ( لأطفاله��م مب�ساه��دة التلفزيون مدة 
�ساع��ة واحدة يوميا . اأما اذا م��ا كان يتم تطبيق 
ه��ذا النظ��ام ام ل فاإنه اأمر خمتل��ف. وقد ل يتم 
تطبي��ق القوان��ني والق��رارات وال�سيا�س��ات لع��دة 
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اأ�سباب فعلى �سبيل املث��ال تطبيق القوانني يحتاج 
اىل اأف��راد مدرب��ون اأو اىل متويل غري متاح اأو قد 
يكون الف��راد امل�سوؤولون عن تطبيق القانون غري 
مهتم��ون حقيقة بذلك ول يوجد م��ن يحا�سبهم ، 
ه��ذا ما يعك�س غياب الرادة ال�سيا�سية بخ�سو�س 
تنفي��ذ تل��ك ال�سيا�سات . يج��ب ان تكت�سف اذا ما 
كان القانون مطبقا ام ل ، وان كان غري مطبقا ، ما 

هي اأ�سباب عدم التطبيق. 

الثقافة العامة: اإن هذا اجلزء هو جزء هام من 
التحلي��ل . فهو ي�سيف عمق��ا اىل عملية املنا�سرة 

اأكرث من جمرد تغري يف ال�سيا�سات . 
اإن العم��ل يف اجلانب الثقايف حي��ث يكون علينا 
ان نتعام��ل مع معتقدات النا���س وتقاليدهم هو يف 

الواقع اأ�سعب من تغري القوانني وال�سيا�سات .
 �سنحت��اج عن��د اختبار هذا اجل��زء اىل اإجابة 
اأ�سئل��ة �سعبة مثل " م��اذا يف الثقافة ي�ساعد على 
ا�ستم��رار امل�سكل��ة؟ " ما هو نظ��ام املعتقدات الذي 
يدع��م ا�ستم��رار الو�س��ع احل��ايل؟ " اأي ج��زء يف 
الثقاف��ة م��ن املمك��ن اأن يدع��م التغ��ري ال��ذي نود 
حتقيقه ؟ " اإن اجابة هذه ال�سئلة ي�ساعدنا على 

التحليل ومعرفة نوع القوة . 

رابعا :حتليل ال�سخا�س املعنيني: 
ان حتليل ال�سخا�س املعنيني بالق�سية امر هام 
للو�سول اىل خطة ا�سرتاتيجية قابلة للتحقيق . 
والفئ��ات التالية تقدم لنا و�سيلة لتحليل املعنيني 

الذين �سن�سادفهم يف املنا�سرة لق�سيتنا وهم: 
القاعدة ال�سعبية :

 ه���ي ه���وؤالء الذين يوؤي���دون ق�سي���ة املنا�سرة 
ويعمل���ون مع���ا لتحقيق العدال���ة فيما يخ�ش 
ه���ذه الق�سي���ة . ان كلم���ة قاع���دة ه���ي لف���ظ 
�سيا�س���ي يعن���ي ه���وؤالء الذي���ن له���م احل���ق يف 
االدالء ب�سوته���م وه���ذه الكلمة ت���وؤدي غر�سا 

يف �سياق املنا�سرة . 
وتتك��ون القاع��دة ال�سعبي��ة يف املنا�س��رة م��ن 
فريق��ني خمتلف��ني ، املتاأثرين ) ه��وؤلء املتاأثرون 
بامل�سكل��ة الق�سي��ة ( واملهتم��ني ) غ��ري املتاأثري��ن 
ولكنهم يهتمون كثريا بامل�سكلة الق�سية وي�ساركون 
بقوة يف مواجهتها ( ومن املهم احل�سول على تاأييد 

املجموعة املهتمة كموؤ�سر على عدالة الق�سية .

 ال ان��ه يجب عل��ى هوؤلء املهتم��ني ان يحذروا 
من الوقوع يف فخ �سلب القوة من املتاأثرين . 

احللفاء:
 ان حلف���اءك يف حمل���ة املنا�س���رة ه���م االف���راد 
الت���ي ترغ���ب يف ان  واملوؤ�س�س���ات واجلمعي���ات 
تق���دم لك الدعم املح���دود عندما يطلب منها 
ذل���ك ، م���ن امل�ستح�س���ن ان تق�س���د يف طل���ب 
الدع���م م���ن احللف���اء وتقوم بذلك بن���اءا على 
خطة ا�سرتاتيجية حيث انك ل�ست متاأكدا ما 
هي اكر االوقات الذي �ستحتاج اليهم فيها.

 
امل�ستهدفون :

 ان امل�ستهدف���ني يف �سياق املنا�سرة هم �سانعو 
الق���رار الذي���ن ن���ود التاأث���ري عليه���م . يعت���رب 
حتدي���د امل�سته���دف مهم���ة خمادعة ج���دا وال 
توج���د طري���ق �سهل���ة لتحديده���م وميك���ن ان 

ن�سنف امل�ستهدفني اىل ثالث اأ�سناف: 
امل�سته���دف الرئي�س���ي: ه���و اأك���ر اال�سخا����ش 
تاأث���ريا يف �سناع���ة الق���رار نح���ن نحت���اج اىل 
معرفة هذا ال�سخ�ش وكيفية التاأثري عليه . 

امل�سته���دف الداعم : هم هوؤالء الذين يلعبون 
اي�س���ا دورا يف عملي���ة �سن���ع الق���رار ولكنه���م 

لي�سوا على نف�ش درجة التاأثري. 
امل�ستهدف املدخل : هم اال�سخا�ش الذين من 
املمك���ن ان يقودنا اىل امل�ستهدف الرئي�سي قد 
يكون امل�ستهدف املدخل هو ال�سائق او موظف 
امل�سته���دف  عائل���ة  اأع�س���اء  حت���ى  او  اداري 

الرئي�سي البعيدين . 

املعار�سون:
 وه���م اال�سخا����ش الذين لن يوؤي���دوا جهودك 
يف التعام���ل م���ع الق�سي���ة انه���ا الفئ���ة املمتدة 
م���ن النا����ش ابتداء من ه���وؤالء الذي���ن يثقون 
باأ�سح���اب الق�سي���ة ويوافقون عل���ى االحتياج 
عل���ى  يوافق���ون  ال  ولكنه���م  مواجهته���ا  اإىل 
اأ�سل���وب املواجهة حتى النا�ش الذين ال يثقون 
باأ�سحاب الق�سية وال يوافقون على تناولها.   

املتفرجون:
اأن  النا����ش  عل���ى  دائم���ا  ال�سه���ل  م���ن  لي����ش    
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ينح���ازوا اىل جان���ب بعين���ه فع���ادة م���ا ميي���ل 
النا����ش اىل اتخ���اذ موقف���ا حماي���دا اال اذا م���ا 
كان���ت م�ساعرهم قوية جت���اه �سيء ما . يجب 
التفك���ري دائم���ا يف الط���رق الت���ي ن�ستطيع بها 
حتريك هوؤالء الذين يجل�سون بجانب ال�سور 
اىل جانبنا وجتنب اأن نخ�سرهم للمعار�سني.

طرق المناصرة :
التح�سي�س:

اأك���ر  اأو املتلق���ني  يق�س���د به���ا جع���ل النا����ش 
ح�سا�سي���ة جتاه مو�سوع ما وتفهم له يف اطار 

االمور التي يقومون بها . 
احل�سد :

 جمع اأك���رب عدد من النا�ش جتمعات اأو افراد 
امل�ساندي���ن واملوؤيدي���ن للمو�س���وع اأو للق�سية 

لاللتفاف حولها . 
احلوار:

 فت���ح م�ساح���ات للح���وار ح���ول املو�س���وع عرب 
النقا�س���ات وتب���ادل االراء واال�ستم���اع اىل كل 

وجهات النظر 
التفاو�س:

 تق���وم ه���ذه العملي���ة عل���ى ا�سا����ش ان هن���اك 
مواق���ف اخ���رى ل���دى اجله���ة االخ���رى الت���ي 

متلك قدرة على �سناعة القرار. 
ال�سغط:

 عمليات ال�سغط تعني ا�ستخدام كل الو�سائل 
التي ت�سمح بها النظم الدميقراطية لتحقيق 
ا�ستخ���دام و�سائ���ل  ان   . ذل���ك  االه���داف م���ن 
االع���الم ، واملظاه���رات الت���ي تت���م ب���اإذن طبقا 
لالإج���راءات القانوني���ة، والذهاب ايل اللجان 
املوؤث���رة يف املجال����ش الت�سريعي���ة ، وا�ستدع���اء 

ممثلي االحزاب اىل امللتقيات املختلفة . 
التوقيعات:

 جم���ع التوقيع���ات ع���رب العرائ����ش املختلف���ة 
اأو ع���رب االنرتن���ت و�سيل���ة مقبول���ة يف النظم 
ال�سغ���ط  ا�س���كال  اح���د  وه���ي  الدميقراطي���ة 
والتاأث���ري الت���ي تكف���ل اال�ستم���اع اىل الق�سية 
املطلوب���ة وحت�س���د امل�ساندة له���ا وترغم �سناع 
الق���رار اىل التعام���ل معه���ا ب�س���كل او باآخ���ر، 
تزي���د قيمتها اإم���ا ب�سبب كرة ع���دد املوقعني 
مثل وثيقة املليون توقيع التي ادت اىل تغيري 

اأو   ، املغ���رب  يف  ال�سخ�سي���ة  االح���وال  قان���ون 
ب�سبب اأهمية ال�سخ�سي���ات واجلهات الدولية 
التوقيع���ات  مث���ل  م���ا  ق�سي���ة  ت�سان���د  الت���ي 
املناه�سة للنظام العن�سري يف جنوب افريقيا 

قبل انهاء حكم الف�سل العن�سري فيها . 
التاأثري:

م���ع  تتج���اوب  الت���ي  ه���ي  املوؤث���رة  الو�سائ���ل   
الظ���روف املحيط���ة وتخ�س���ع �سن���اع الق���رار 
حلالة من اال�ستعداد للموافقة على املبادرات 
او لتبنيه���ا . والتاأث���ري ينت���ج ع���ن �سل�سل���ة من 
العملي���ات تقوم بها حمالت الدفاع واملنا�سرة 
حت���ى حتول حال���ة عدم الالمب���االة اىل حالة 
م���ن االحتياج وال�س���رورة لفعل �س���يء ما من 

قبل �سناع القرار ب�ساأن الق�سية املطروحة. 
العالم:

 ه���ي الن�س���ر واالذاع���ة والب���ث والتعريف عرب 
ا�ستخ���دام كل الو�سائ���ل االعالمي���ة املتواف���رة 

حكومية وغري حكومية . 
التوعية:

املنا�س���رة وتعن���ي رف���ع   وه���ي اح���دى ط���رق 
الوع���ي وادراك النا����ش بق�سية م���ا وقد تكون 
الن���دوات  اأو  االع���الم  و�سائ���ل  طري���ق  ع���ن 

واملحا�سرات ملجموعة من النا�ش. 
عقد اجتماعات:

الق���رار  �سن���اع  م���ع  اجتماع���ات  عق���د  وه���ي   
وكذلك مع امل�ستفيدين بغية اي�سال الر�سالة 

ب�سكل وا�سح . 
كتابة الر�سائل:

 الر�سال���ة ه���ي بي���ان اأو ت�سري���ح اأو اع���الن اأو 
معلومة حول مو�سوع وهدف املنا�سرة والتي 
حت���وي املو�س���وع املرغ���وب حتقيق���ه واله���دف 
والطريق���ة الت���ي �سيت���م به���ا ذل���ك واال�سب���اب 
الت���ي تدع���وا اىل القيام بفع���ل معني لتحقيق 

هذا الهدف. 
ولك��ي تك��ون الر�سال��ة فعال��ة لب��د ان تك��ون 

ب�سيطة وموجزة وعبارات منا�سبة 
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المهارات الالزمة لفريق 
المناصرة :

	•االن�سات 
االجتماعات  	•ادارة 

التفاو�ش  	•مهارة 
الفعال  	•االت�سال 

الوقت  	•ادارة 
اال�سرتاتيجي  والتخطيط  	•التخطيط 

االولويات  وحتديد  للم�سكلة  	•الت�سخي�ش 
االبتكاري  	•التفكري 

اجل�سد  لغة  	•فهم 
التاأثري  على  	•القدرة 

معوقات المناصرة :
تق�سم معوقات املنا�سرة اإيل: ) مترين (

باملنا�سرة  بالقائمني  خا�سة  	•معوقات 
باملجتمع  خا�سة  	•معوقات 
بالو�سائل خا�سة  	•معوقات 

مجموعات الضغط:
تعن��ي وج��ود جمموع��ة م��ن الأف��راد منظمني 
ب�س��كل معني لهم اأهداف اأو م�سالح م�سرتكة ت�سعى 
لتحقيقها من خالل التاأثري على اأ�سحاب القرار اأو 

احلكم. وقد تكون دائمة اأو موؤقتة.

بع�س الأمثلة جلماعات ال�سغط والتاأثري:
	•االحت���ادات لل�س���ركات واملنظم���ات االأهلي���ة 
والنقاب���ات العمالي���ة واالحت���ادات الت���ي متثل 
قطاع���ات جمتمعي���ة معين���ه )م���راآه – �سباب 

) الخ   ..... واأديان  – اأعراق 
تت�سكل   : 	•جماعات موؤقتة حلل م�سكلة ما 
ح���ل  اإىل  بالو�س���ول  وتنته���ي  امل�سكل���ة  حل���ل 

وانتهاء امل�سكلة .
	•جماع���ة حماي���ة امل�ستهلك : جماعة تعمل 
واجل���ودة   االأ�سع���ار  و�سب���ط  مراقب���ة  عل���ى 
امل�ستهل���ك  عل���ى  لي�سه���ل  التناف����ش  ووج���ود 

�سراء اأف�سل ال�سلع باأقل االأ�سعار .

اأ�سباب زيادة تاأثري جماعات ال�سغط :
واالأعمال. املال  رجال  تاأثري  •	

	•حاج���ة االأح���زاب وال�سخ�سيات اإىل الدعم 
املايل.

اإىل  والو�س���ول  الناخب���ني  اأ�س���وات  	•ك�س���ب 
املراكز العليا.

جماع��ات ال�سغ��ط تعم��ل عل��ى ك�س��ب 
ال��راأي الع��ام وح�سد التاأيي��د وا�ستخدام 
و�سائ��ل الإعالم وحرية ال��راأي والتعبري 
لتوؤثر عل��ى �سناع القرار حل��ل م�سكلة ما 

واحل�سول على منجزات ومكا�سب .

بع�س �سلبيات جماعات ال�سغط :
	•حتقي���ق م�سال���ح فئوي���ة ق���د تتعار�ش مع 

امل�سالح العامة.
	•الوالء املطلق للجماعة على ح�ساب الوالء 

للدولة.
والديني���ة  االجتماعي���ة  ال�سراع���ات  •	

واالقت�سادية.
. 	•احلروب 

	•ا�ستخ���دام بع����ش االأ�ساليب الغري قانونية 
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والغري �سرعية.
اأحيانا. العنف  	•ا�ستخدام 

	•جعل امل�سالح الفئوية مقدمة على امل�سلحة 
العامة و�سوء ا�ستخدام النفوذ والتاأثري .

بع�س اإيجابيات جماعة ال�سغط :
بع����ش  حل���ل  احلكوم���ة  عل���ى  التاأث���ري  •	

امل�سكالت.
عادل. ب�سكل  القومية  الروة  	•توزيع 

واملناط���ق  املهم�س���ة  بالفئ���ات  االهتم���ام  •	
املهم�سة.

العام. والراأي  	•التوعية 
وال�سفافية. النزاهة  اإتباع  على  	•ت�ساعد 

املعلومات. 	•ن�سر 
القوان���ني) جماعات  اإ�سدار  	•ت�ساع���د عل���ى 

اخل�سر-جماعة البيئة(
	•ت�ساع���د عل���ى  الرقاب���ة وامل�ساءل���ة وتفعيل 
القوان���ني وحماي���ة البيئ���ة وحق���وق املهم�سني 
وبن���اء  وامل�سارك���ة  الدميقراطي���ة  تعزي���ز  و 

املجتمع املدين.
الت���ي  االإع���الم  و�سائ���ل  ا�ستخ���دام  	•ح�س���ن 
تنا�س���ب امل�سكل���ة املطروحة واأهميته���ا وات�ساع 
اجلمه���ور املهت���م به���ا ) حملي���ة – اإقليمية – 

دولية (.

بعض طرق االتصال التي تستخدمها 
جماعات الضغط :

اللق���اءات   ( مث���ل   : املبا�س���رة  الو�سائ���ل  •	
 – االأق���ارب   – التلف���ون   – الزي���ارات   –
االحتف���االت - املوؤمت���رات املتخ�س�س���ة لبحث 

م�سكلة ما (. 
	••الو�سائل الغري مبا�سرة : مثل ) ال�سحافة 
- املنا�سب���ات العام���ة - الر�سائ���ل – االنرتن���ت 

. – االأقارب( 

بعض تكتيكات الضغط والتأثير:
املعلومات. ن�سر  و  	•الدعاية 

	•امل�ساواة امل�سترتة : املناداة بامل�ساواة لبع�ش 
احلاالت ال�ساذة – املثليني – وال�سواذ.

االنتخابية. احلمالت  يف  	•امل�ساندة 
	•العنف.

االأحزاب. مع  	•العالقة 

الربملان. يف  املبا�سر  	•التمثيل 
االإعالم. 	•و�سائل 

وال�سور. االإح�سائيات  	•ن�سر 

– االعت�سامات. 	•املظاهرات 

كيف تكون جماعات الضغط فاعلة:
	•امت��الك املال والقت�ساد-وو�سائل الإعالم- 
والق��درة عل��ى التنظي��م و�س��م الأن�س��ار - عدالة 
وذوي  املوؤيدي��ن  وع��دد  واإن�سانيته��ا  امل�سكل��ة 

الهتمام.

بعض ضمانات تكوين جماعات ضغط نزيهة:
ال�سائدة. 	•الثقافة 

والديني���ة  االجتماعي���ة  والقي���م  املب���ادئ  •	
واالإن�سانية التي حتملها.

الق�ساء. وا�ستقالل  واملحا�سبة  	•القانون 
	•توافق امل�سالح – االأهداف – االهتمامات.
وامل�سارك���ة  وامل�ساءل���ة  القوان���ني  تطبي���ق  •	

املجتمعية الواعية والراأي العام امل�ستنري.

مساوئ جماعات الضغط في بالدنا:
لالأحزاب. 	•التبعية 

االأولية  النا�ش  	•ا�ستغالل م�سالح وحاجات 
االقت�سادية واالجتماعية وال�سحية.

	•البع�ش امتهن العمل يف جماعات ال�سغط
ا�ستخ���دام  و�س���وء  واخل���داع  الت�سلي���ل  •	
و�سائ���ل االإع���الم والتعبري يف غي���اب املحا�سبة 

وامل�ساءلة .

كيف تكون جماعة الضغط فاعلة:
والتخ�س�سات. االأدوار  	•توزيع 

واالأولويات. االحتياجات  	•حتديد 
	•حتدي���د وتعري���ف امل�سكل���ة ب�س���كل وا�س���ح: 
واختي���ار م�سكالت ميكن حله���ا �سمن الزمن 

واالإمكانيات املتاحة يف حينها .
واالإح�سائي���ات  االأرق���ام  لغ���ة  ا�ستخ���دام  •	

وال�سور.
	•وجود جدول زمني للعمل من يفعل ماذا.

واالأن�سار  املوؤيدين  ك�سب  على  	•العمل 
االت�س���ال  مه���ارات  ا�ستخ���دام  اإج���ادة  •	
والتوا�س���ل وو�سائل االإع���الم واأ�سلوب احلوار 

البناء.
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ويج��ب اأن تق��وم جماع��ة ال�سغ��ط الناجح��ة 
والفاعل��ة بعم��ل خط��ة زمني��ة يت��م فيه��ا توزيع 
الفئ��ة  و  الأدوار وحتدي��د الإمكاني��ات الالزم��ة 
امل�ستهدف��ة والأن�سط��ة التي �سيت��م تنفيذها ومن 
�سيق��وم بكل مهم��ة  والبدائل املتاح��ة  كلما كانت 
اخلط��ة جي��دة والتنفي��ذ جي��د اأ�سبح م��ن املمكن 
اجناز الأهداف املطلوب��ة باأقل تكلفة واأقل جهد 

واأق�سر وقت ممكن.

أسس تكوين جماعات الضغط :
م�سرتكة. 	•اأهداف 

. املوؤثر  	•القائد 
والتوا�سل. 	•االت�سال 

وا�سح. تنظيمي  	•هيكل 
واالجتاهات. 	•القيم 

وتدعيمها. امل�سرتكة  	•الثقافة 
. جيدة  عمل  وخطة  االأدوار  	•توزيع 

	•احلما����ش والدافعي���ة للعمل واالإميان مبا 
يتم تعلمه .
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تعليمات التمرين:
	•ميك��ن الحتف��اظ بنف�س جمموعات العمل يف التمرين 

رقم )11(.
	•عل��ى كل جمموعة اختيار اإحدى املبادرات املحددة يف 

التمرين.  
	•ميك��ن للمجموعات اختيار مو�سوعات تتفق عليها ذات 

تاأثري مبا�سر على جمال عملها اأو املجتمع. 
	•تبداأ كل جمموعة بو�سع خطة ا�سرتاتيجية للمنا�سرة 
ال�سرتاتيج��ي  التحلي��ل  اأدوات  با�ستخ��دام  والتاأيي��د 

للمنا�سرة والتاأييد.
	•عل��ى كل جمموع��ة اختي��ار اإحدى ط��رق املنا�سرة مع 

تو�سيح مربرات الختيار.
	•عل��ى كل جمموع��ة عر�س خطة املنا�سرة اخلا�سة بها 

مع كتابة مالحظات املدرب وباقي املجموعات.

نننننننننننننننننرينننننننننننننننننننن
12متنن

التخطيط للدعم واملنا�سرة / مج عمل

3020

15
دقيقة عمل

دقيقة مناق�سة 
وا�ستخال�س النتائج

كيفي��ة  عل��ى  التع��رف   .1
ا�سرتاتيجي��ة  خط��ة  و�س��ع 

للدعم واملنا�سرة.
و�س��ع  مه��ارة   اكت�س��اب   .2
للدع��م  ا�سرتاتيجي��ة  خط��ة 

واملنا�سرة.

القدرة على و�سع خطط 
ا�سرتاتيجية للدعم 

واملنا�سرة. 

أهداف 
التمرين:

النتائج المتوقع 
الوصول إليها:

ت التمرين:
معينا

�سبورة  	•اأقالم 
ملونة.

ورقي. 	•لوح 
عادية. 	•اأقالم 

م�سطرة. 	•اأوراق 

دقيقة عر�س

الفترة 
الزمنية:
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اخرت احدى املو�سوعات التالية و�سع خطة ا�سرتاتيجية للدعم 
واملنا�سرة:

ب��ني الأ�سخا���س ذوي الإعاقة  م��ا  التعليم��ي  الوع��ي  	•رف��ع 
وداخل املجتمع.

الإعاقة. ذوي  الأ�سخا�س  بحقوق  لالعرتاف  	•حمالت 
والتاأهيل. ال�سحة  خلدمات  والو�سول  الإتاحة  	•حت�سني 

والتعليم. العمل  اإىل  والو�سول  الإتاحة  لدعم  	•مبادرات 
	•الدع��م واملنا�س��رة لتح�سني الت�سريع��ات التي توؤثر على 
حي��اة الأ�سخا���س ذوي الإعاق��ة، خا�س��ة الت�سريع��ات �س��د 

التمييز.
	•الدعم واملنا�سرة من اأجل حرية ال�سحافة والعالم.

التخطيط للدعم واملناصرة
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املراجع

أوال: الكتب:
اإدارة  اأ�ست���اذ   / املا�س���ي  املحم���دي  حمم���د  الدكت���ور/  لالأ�ست���اذ  التخطي���ط  مفه���وم  •	

اال�سرتاتيجية / كلية التجارة -      جامعة القاهرة.
	•الدلي���ل الفن���ي لت�سمي���م واإدارة املب���ادرات /اأحم���د غ���امن / املن�س���ق االإقليمي خلدمات 

االإعاقة / هانديكاب اإنرتنا�سونال.

ثانيا: المجالت والدراسات:
اإ�س���ارة خا�سة اإىل مدون���ات املكتبات  "املدون���ات االإلكرتونية مع  	•عب���د الرحم���ن ف���راج. 

واملكتبيني"، جملة املعلوماتية، العدد 4، 2006، �ش15-9. 
	•ومي�ش اإح�سان. "ال�سحف االإلكرتونية تهدد عر�ش �ساحبة اجلاللة"، جملة توا�سل، 

العدد الثامن، 2006، �ش16-12. 
	•ف�سي���ل االأم���ني و�س���ايل فرحات. "م�ستقبل البلوجر و�سحاف���ة امل�ستقبل"، جملة هاي 

)اأكتوبر(، 2005 ا�سرتجعت يف 5 ت�سرين الثاين 2006.   
	•Vogle، T.M. and Goans، D. "Developing the news with blogs"، Internet 
Reference Quarterly. 10 )1( 2005، pp. 5-27
	•Burns، A. and Joanne، J )eds(. "Uses of Blogs"، New York ، Peter Long، 
2006، p.6.

ثالثا: األبحاث:
.1971 االإدارية” عام  العلوم  مناهج  تطوير  “و�سائل   / مهنا  فوؤاد  "حممد  	•الدكتور 

املدين. املجتمع  و�سائل  اأهم  من  /املنا�سرة  بالل  احمد  الرحيم  عبد  	••د. 

رابعا: المواقع االلكترونية:
	•http://en.wikipedia.org/wiki/Business_plan
	•http://articles.bplans.com/writing-a-business-plan/what-is-a-business-
plan/33
	•Conhaim، W. "Blogging – What is it ?" Lind up، 19 )3(
 2002، Retrieved Dec.10، 2006
	•http://www.infotoday.com/lu/may02/conhaim.htm
	•Bruemer، P.J. "The Expanding Role of Search"، 2005. Retrieved Nov. 11، 
2006، from www.pandia.com. 
	•Coggins، Sheila. "What is the difference between weblogs and websites ?"، 
Retrieved Jan. 10، 2007 from، http://Weblogs.about.com/ics/weblogs10/f/
blogvswebsites.htm




