
 

 إشراف الهایكا على اإلعالم

   في إطار السیاسات الحاسوبیة للواقع في تونس
 انریكه كالوس، باحث في معهد البحوث المغاربیة المعاصرة

 

 

الدیمقراطي اإلشتغال جوهر من وجزًءا بل جوهریًا، شرطًا اإلنتخابیة الفترة خالل اإلعالم تأطیر               یعتبر

هنا من السمعیة-البصریة اإلعالم وسائل تسجل اإلجتماعیة-التقنیة، اإلبتكارات فبفضل ما. سیاسي             لنظام

الحمالت اجتماعات عكس على السیاسیة. األنظمة نماذج لشتى اإلنتخابیة الهندسة قلب في نفسها               فصاعدًا

الواجهة البصري السمعي اإلعالم وسائل تعتبر إقتناعًا، األكثر الناخبین عامًة تعبئ التي              اإلنتخابیة

  الرئسیة بین المترشحین و "مستنقع" الناخبین المترددین، سواًء من حیث خیارهم أو مشاركتهم.

اآلنیة المراقبة أي ،(Monitoring) "المونیتورینغ" خالل من اإلعالم وسائل تأطیر یترجم             فعلیًا،

(activité cardinale) المحوري" ف"النشاط السیاسي. الطابع ذات البصریة السمعیة 1          لإلنتاجات

رئاسیة) أو تشریعیة (بلدیة، لإلنتخابات للمترشحین الكالم وقت احتساب في یتمثل "المونیتورینغ"              لهذا

هو الجهاز هذا من النهائي الهدف . اإلقتراع) نظم (حسب منصف أو متساٍو نفاذ لهم یدهمنا أن 2                 بغیة

لخیار الالزمة الكفیلة المعلومات لهم توفر أن أجل من للمشاهدین جیدة و منحازة غیر معلومة                 ضمان

  مستنیر استباقًا لفعل التصویت.

اإلعالمي بالقطاع تتعلق عمومیة لسیاسة أوسع إطار في یندرج اإلنتخابیة بالفترات الخاص النشاط 3              هذا

المستقلة العلیا الهیئة بعهدة المهمة هذه تناط تونس، في بصري. سمعي هو ما تنظیم نحو                 وموجهة

نوفمبر 2 في المؤرخ 116 عدد المرسوم بموجب إحداثها تم والتي والبصري، السمعي               لالتصال

  2011، والتي تم تسمیة أول أعضائها في 3 ماي 2013.

للمیكرو1 لإلشارة ص48) فالماریون، باریس، الفنون، عوالم ،1998) باكر هوارد عبر الفن سوسیولوجیا في تطویره تم مفهوم هو                    
  نشاط الذي یعطي، في إطار إنتاج عمل فني، الهالة الفنیة التي تجعل منه عمًال فنیا.

بشكل2 كالم وقت إسناد یتم أن اإلنصاف یفترض أخرى، جهة من وقوائمهم. للمترشحین الكالم وقت نفس إسناد یتم أن المساواة                       تقتضي
  یكون متناسبًا مع وزن القوائم أو المترشحین في المؤسسات السیاسیة، أو حسب عدد الدوائر اإلنتخابیة التي یتقدمون فیها.

عن3 مفكوكة المستقلة، اإلداریة للسلط تنتمي هیئة من بمبادرة تم األخیر هذا أن رغم عمومي" "فعل عن أو عمومیة، سیاسة عن                        نتحدث
  الدولة، والتي تم تكلیفها ببعض الصالحیات و تلعب دور الفاصل بین جهاز الدولة والقطاع اإلعالمي.



 

العادیة. األوقات من أدق رقابي عمل على المهمة هذه تحقیق یتأسس اإلنتخابیة، اإلستحقاقات               خالل

التطوریة صیغه في تقدیمه تم تقریر شكل في للعموم تنشر خبیرة معرفة إنتاج إلى العمل هذا 4                 ویفضي

أسبوع أول إنتهاء اثر أولى مرًة : اإلنتخابي المسار من مختلفة مراحل خالل صحفیة ندوة في                  المختلفة

موازنة من تمكنهم كي اإلعالمیین للفاعلین بها یهتدى عالمات توفیر بهدف اإلنتخابیة الحملة               من

"تحلیلي"، تقریر شكل في أخیرة ومرًة الرسمیة، التنائج عن اإلعالن اثر ثانیة مرًة اإلعالمیة،                تغطیتهم

  یحتوي على مقاربة استشرافیة وتعالیق لتأویل األرقام التي تم انتاجها.

فترة في اإلعالم ل"مونیتورینغ" الواسعة الحظیرة من الظاهر الصغیر الجزء إال لیس التقریر هذا أن                 إال

العموم. على معقدًة التقریر هذا قراءة تزال ال الهایكا، بها قامت التي التبسیط مجهودات رغم                 اإلنتخابات.

العلیا والهیئة الهایكا استهدفت التي الهجمات وعن اإلنتخابیة الفترة خالل كثرت التي الجداالت عن                بعیدًا

لتحقیق الهامة اإلشكالیة لهذه أفضل فهم أجل من المفاتیح بعض األمان بر لكم تقدم لإلنتخابات،                 المستقلة

  مسار إنتخابي سلیم.

  اإلستعداد للرقابة قبل الحملة اإلنتخابیة

موظفي تحضیر یتم لذلك، كنتیجة الصرامة. شدیدة لهندسٍة اإلنتخابات خالل اإلعالم رقابة عملیة               تخضع

واحد خبرات من (الهایكا) التعدیلیة الهیئة استفادت فقد اإلنتخابیة. للفترة سابق بشكل الشأن لهذا                الهایكا

L'osservatorio della communicazione الشأن، هذا في سمعة المعاهد أكثر           من

األمم برنامج من إطالقه تم عروض بطلب األخیر هذا فاز فقد .Radio-Televiza di Pavia              

  المتحدة اإلنمائي في إطار برنامجها لمتابعة تونس في إطار هذا اإلستحقاق اإلنتخابي.

الواقعة المدینة هذه من الجامعیین من مجموعة من بمبادرة 1994 سنة بافیا" "مرصد إحداث تم                 وقد

Autorità per le Garanzie) اإلیطالیة التعدیلیة الهیئة إحداث قبل سنوات خمسة إیطالیا.              شمال

إزاء الشدید قلقهم عن المرصد مؤسسو عبر ،(nelle Communicazioni - AGCOM           

الخاصة اإلعالم وسائل من شبكًة یملك وهو برلسكوني، لسیلفیو المدوي والصعود السیاسیة              الطموحات

على للرقابة برتوكول بتحدید قاموا لذلك، الرئیسیة. االستشهار وكالة رأس على ذاته اآلن في موجود                 و

تتم ،1997 سنة منذ والبصري. السمعي القطاع في السیاسیة التعددیة لضمان یهدف اإلعالم               وسائل

الرابط4 هذا على بالنقر علیه اإلطالع یمكن لإلنتخابات. المستقلة العلیا الهیئة و للهایكا المشترك القرار من 31 الفصل حسب                     
الصیغة من أشمل الفرنسیة (الصیغة http://haica.tn/media/Rapport-final-Fran%C3%A7ais-11-05-2018.pdf      

  العربیة).

http://haica.tn/media/Rapport-final-Fran%C3%A7ais-11-05-2018.pdf


 

في مختلفة سوسیوسیاسیة سیاقات في الدولي، المستوى على دوریة بصفة البروتوكول هذا              تجربة

  القارات الخمس.

المساعدة مشاریع إطار في نوعها. من األولى تونس في المرصد تجربة تكن لم البلدیة، اإلنتخابات                 خالل

جانفي ل14 الالحقة اإلنتخابیة اإلستحقاقات كل في تونس بمتابعة المرصد قام األوروبي، لإلتحاد               الدولیة

خالل واإلتصال اإلعالم إلصالح الوطنیة والهیئة لإلنتخابات المستقلة العلیا الهیئة جانب إلى : 2011              

  إنتخابات المجلس الوطني التأسیسي، ومع الهایكا خالل اإلنتخابات التشریعیة والرئاسیة.

فریقه بتدعیم الهایكا قامت طالتها، التي المتتالیة التأجیالت ورغم البلدیة، لإلنتخابات التحضیر إطار               في

اإلنتخابات خالل الشأن هذا في ذلك قبل اشتغلوا الذین العمالء من صلبة نواة حول بالرقابة                 المختص

من وتقنیًا ومحلًال مراقبًا 20 حوالي تكوین تم التكوین، حصص خالل .2014 سنة والرئاسیة                التشریعیة

في ذلك كان سواء الرقابة، تقنیات مختلف من تمكینهم أجل من اإلیطالي المرصد طریق عن                 الهایكا

  الفترات العادیة أو في الفترات اإلنتخابیة.

المستقلة العلیا والهیئة الهایكا بین المشترك القرار ثم ، 16-2017 عدد اإلنتخابي القانون إقرار                بعد

ومرصد الهایكا بین الرقابة وحدة لتنظیم المقارن التحلیل : عدیدة مجاالت التكوین شمل               لإلنتخابات،

وخطابات اإلعالم وسائل في النساء تمثیلیة تحلیل السیاسیة، التعددیة لتنظیم المفاتیح المفاهیم              بافیا،

شهادة إسناد تم بإختبار. توجت التكوین حصص جل اإلحصائیات. وإنتاج الخروقات تصنیف              الكراهیة،

تقریر إنتاج إلى كذلك التكوین هذا أفضى التكوین. هذا نهایة عند للمشاركین رمزي بشكل                مشاركة

  منهجي تم تحریره بصفة مشتركة بین موظفي الهایكا وخبراء مرصد بافیا.

نشیطة (وهي مساعدة" "مهمة إطار في تونس مدینة إلى خبراء 4 تنقل اإلنتخابیة، الفترة إقتراب                 عند

  أكثر من "مهمة مراقبة")، تمت تحت إشراف منسق، و هو اندریا ملناتي.

معطیات إنتاج إلى ال"مونیتورینغ" من : للواقع الحاسوبیة          السیاسات

  رقمیة

ما بقدر استغرقه) الذي الوقت مراقبة أجل من (إال للمترشحین اإلعالمي باألداء ال  هایكا رقابة تهتم                 ال

في الخطابیة ممارساتهم "مواسطة" و متابعة إستقبال، إطار في اإلعالمیین الفاعلین بممارسات              تهتم

"جعل من تمكن إحصائیة معطیات بإنتاج األمر یتعلق أولى، جهة فمن مزدوج. الهدف اإلعالم.                 وسائل



 

سیاسیة السوسیو و السوسیومهنیة للممارسات إحصائیة ترجمة بإقتراح أي الكمي"، للقیاس قابًال              الواقع

ألداء تقییم إلقتراح ثانیة جهة من هذا یهدف الرقمیة ، المعطیات هذه لنتیجة باإلستناد المراقبین.                للفاعلین

تقریر به جاء ما حسب األرقام. بإستعمال اإلمكان قدر موضوعیة قاعدة على اإلنتخابات، في                الفاعلین

مهمتها، تأدیة في والخاصة العمومیة اإلعالم وسائل نجاعة مستوى تقییم من النتائج هذه "تمكن                الهایكا،

اإلنتخابیة الحملة في الفاعلین لمختلف بالنفاذ وكذلك وشاملة، موضوعیة معلومة بعرض عالقة              في

  للمنابر اإلعالمیة" (صفحة 7).

ثمة مالحظتها تمت التي اإلجتماعیة الظواهر من مجامیع 3 نحو الرقابة تصوب اإلنتخابیة، الحملة                خالل

  تشفیرها بإعتماد قیمات رقمیة عن طریق 3 مداخل منهجیة مطبقة على 3 نماذج من العینات :

-6 على تأسیسًا تونسیة بصریة سمعیة إعالم وسیلة 14 من عینة حول إعدادها تم كمیة                  دراسة

و9 خاصة) وأربعة عمومیة (واحدة تلفزیة قنوات 5 فیها نجد . الیومي اإلستماع من 5              ساعات

التونسیین المشاهدین عند أكبر شعبیة لها التي تلك من خاصة) و3 عمومیة 6) إذاعیة 6              محطات

.  7

السابعة- من اإلنتخابیة، الفترة خالل خاصة بصفة إعالم، وسیلة ب16 اهتمت الكیفیة الدراسة               

و خاصة كلها تلفزة قنوات 4 : البث حصص من ب206 وعنیت اللیل، منتصف إلى                صباحًا

القطاع تشتت العینة هذه تعكس . عمومیة و2 جمعیاتیة 3 خاصة، 7 منها رادیو محطة 12               8

بمفعول وجدت التي وتلك 2011 قبل بعثت التي اإلعالم وسائل بین التونسي البصري               السمعي

الفاعلین من العدید على داخله في یحتوي وهو الشروط، كراسات أنتجته الهایكا مع               تعاقدي

خالل ادائهم حول تقییمًا طلبوا والذین الكمیة الدراسة عینات عن غیابهم یهمهم لم               الذین

. 9 اإلنتخابات من السلطة التعدیلیة

برامج)- و قنوات تخص (التي البصریة السمعیة اإلعالم لوسائل الفیسبوك صفحات تحلیل تم               

هذا تعلق وقد للهایكا. تابعین اإلعالمیة في مهندسین عبر تطویرها تم برمجیة طریق               عن

بالنسبة5 البرمجة وحسب اللیل)، منتصف إلى مساًء السادسة (من للتلفزات بالنسبة السهرة من الثاني للجزء حتى الذروة وقت من                      إنطالقًا
  لإلذاعات.

إذاعة6 ، 1 (الوطنیة عمومیة اذاعات ؛ وحنبعل) التاسعة التونسي، الحوار (نسمة، خاصة تلفزیة قنوات ؛ (1 (الوطنیة عمومیة تلفزیة                       قناة
  صفاقس، المنستیر، الكاف، قفصة، تطاوین)؛ اذاعات خاصة (شمس أف أم، موزاییك أف أم، جوهرة أف أم).

(مرصد7 ملناتي اندریا مع الكاتب مقابلة ;2018 ماي 17 في تونس، بافیا)، (مرصد ملكیودي ومنوال (الهایكا) اللجمي نوري مع                      مقابلة
  بافیا)، تونس، في 22 ماي 2018.

أم،8 اف اكسبرس دیوان، أم، أف أي ماد، (رادیو خاصة إذاعیة محطات 7 الزیتونة) الجنوبیة، تونسنا، تونسیة، (أم خاصة تلفزیة                       قنوات
إذاعة الشباب، (اذاعة عمومیة 2 مناجم) رادیو أم، أف القصرین (نفزاوة، جمعیاتي 3 أم)، أف صبرا أم، أف كاب ،OASIS                      اوسس

.(RTCI تونس القناة الدولیة  
   نفس الشيء.9



 

البلدیة. باإلنتخابات تعلقت التي 3822 منها منشورًا 40293 للعموم، ب5صفحة            التحلیل

لسنة اإلنتخابیة اإلستحقاقات أجل من الجهاز هذا تحسین إلى التجریبیة المبادرة هذه              تهدف
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  الدراسة الكمیة : سعة تغطیة اإلنتخابات و اإلستراتیجیات  اإلعالمیة للفاعلین

فیما تندرج فهي اإلنتخابیة. الفترة في اإلعالم على للرقابة الكالسیكیة المقاربة مع الدراسة هذه                تتناسب

الجانب لعّل الدیمقراطیة. األنظمة في البصري للسمعي التعدیلیة السلطات لرقابة المشترك الجذع              یشبه

لقیاس ترمي قد أنها رغم ، للمترشحین البث" "وقت و الكالم" "وقت قیاس هو فیها ظهورًا 11                األكثر

المؤسسات، (من مترشحین الغیر السیاسیین للفاعلین المخصص الكالم وقت مثل الجانبیة الظواهر              مدى

وقت أو ،(le genre) اإلجتماعي النوع حسب المترشحین كالم وقت إلخ)، المناضلین              الخبراء،

المشترك القرار عبر المحددة القواعد تقتضیه ما حسب السیاسیة، االنتماءات حسب اإلعالمیة              التغطیة

. 12  بین الهایكا و الهیئة العلیا المستقلة لإلنتخابات

أنه، إذ كمیًا. للقیاس قابلة أخرى ظواهر جعل من حدة على كل إنتاجهما تم معطیین بین التقاطع                    یمكن

مصلحة تقییم یمكن مترشحین، الغیر السیاسین الفاعلین كالم مدة مع المترشحین كالم مدة مراكمة                عند

للقیاس قابًال اإلنتخابیة للحملة اإلعالمیة التغطیة مدى بجعل إجماًال و الحملة؛ تلك في اإلعالم                وسائل

القطاع على العام للقطاع واضحة هیمنة وجود نالحظ واإلذاعات، التلفزیة القنوات مستوى على               الكمي.

العمومیة القناة قامت اإلنتخابیة)، الحملة إنطالق بعد یومًا 21 (أي ماي و4 أفریل 14 بین                 الخاص.

للحملة برامجها من ثانیة) و31 دقیقة و40 ساعة 36) ساعة 37 یناهز ما بتخصیص "1                 "الوطنیة

8) حنبعل ثانیة)، 20 و دقیقة 13 ساعة، 19) التاسعة مثل خاصة قنوات على بعیدًة                 اإلنتخابیة،

   تقریر الهایكا، 2018، ص.82. سوف نهتم اساسًا بالمونیتورینغ "الكالسیكي" في إطار هذا المقال.10
مداخلة،11 حوار، إطار في ذلك كان سواٌء اإلعالم، وسائل في فردي بشكل سیاسي فاعل فیها یتكلم التي "المدة في یتمثل الكالم وقت                        

سیاسي غیر متكلم كل أو الصحفیون استعمله الذي "الوقت هو البث وقت .(.9 الصفحة الهایكا، (تقریر آخر" صحفي شكل أي أو                       تصریح
  (خبیر، ناس عادیون إلخ) للحدیث عن الفاعل السیاسي" (من نفس المصدر).

أن12 لهم یمكن الدوائر من %100 إلى %75 في ترشحاتهم قدموا الذین والقوائم المترشحون : 1 الصنف : (مقتطفات) 19 الفصل                       
%75 إلى %50 في ترشحاتهم قدموا الذین المترشح : 2 الصنف  للحملة. اإلعالمیة التغطیة من و%30 25 بین تتراوح بنسبة                      یتمتعوا
الذین والقوائم المترشحون : 3 الصنف للحملة. اإلعالمیة التغطیة من و%25 20 بین تتراوح بنسبة یتمتعوا أن لهم یمكن الدوائر                      من
الصنف للحملة. اإلعالمیة التغطیة من و%20 %15 بین تتراوح بنسبة یتمتعوا أن لهم الدوائر من %50 إلى %30 في ترشحاتهم                      قدموا
التغطیة من و%15 %10 بین تتراوح بنسبة یتمتعوا أن لهم الدوائر من %30 إلى %15 في ترشحوا الذین والقوائم المترشحون : 4                      
%5 بین تتراوح بنسبة یتمتعوا أن لهم الدوائر من %15 إلى %3 في ترشحوا الذین والقوائم المترشحون : 5 الصنف للحملة.                       اإلعالمیة

 و10% من التغطیة اإلعالمیة للحملة.



 

و14 (ساعة التونسي الحوار اإلثنین المقاطعین - الحال بطبیعة - و ثوان) 10 و دقیقة 42                  ساعات،

أكثر بتخصیص العمومي القطب قام األثیر، جهة من ثانیة). 18 و دقیقة 25) ونسمة ثانیتین) و                  دقیقة

تقترب التي الخاصة االذاعة هي أم أف شمس . اإلنتخابیة للحملة برامجه من ساعة 30 معدل 13                من

و دقیقة 34 ساعة، 16) أم أف جوهرة تلیها ثانیة)، و54 دقیقة 23 ساعة، 23) المعدل هذا من                    األكثر

  53 ثانیة) وموزاییك (11 ساعة، 54 دقیقة و 21 ثانیة).

اإلستراتیجیات المترشحین) وغیر للمترشحین الكالم (مدة المعطیین هذین بین التقاطع من             نستنتج

1 الوطنیة قناة أن مثًال نالحظ العینة. في الموجودة اإلعالم وسائل طریق عن الحملة لتغطیة                 المختلفة

التدخل تفضیل مع الممكنین، الناخبین المتفرجین/المواطنین/ بین الواسطة عن فیه تخلت شكًال              خیرت

36 و دقائق 6) المترشحین غیر تعلیقات على ثانیة) 31 و دقیقة 40 ساعة، 36) للمترشحین                  المباشر

التاسعة، التلفزیة القناة عن أما مماثلة. نسب في العمومیة اإلذاعیة للمحطات بالنسبة األمر كذلك                ثانیة).

المخصصة تلك تضاعف بمدة ثانیة) 16 و دقیقة 14 ساعة، 12) المترشحین لغیر الكالم أعطت                 فقد

) التعتیم فإن ونسمة، التونسي للحوار بالنسبة أما ثانیة). 55 و دقیقة 35 ساعات، 4)                للمترشحین

لنسمة) بالنسبة ثانیة قط و التونسي للحوار بالنسبة ثانیة 23) المترشحین على تامًا كان (black-out               

  في إطار تغطیة اإلعالمیة محدودة جدًا ال تمكن من أن نخرج منها بمعلومات.

هذا لكن الخاص. والقطاع العمومي القطاع بین التفاوتات عن الغطاء حتمًا التحلیلي التقریر یرفع                سوف

المستقلة العلیا والهیئة الهایكا بین المشترك القرار حسب أولى، جهٍة من نقطتین. نالحظ أن من یمنعنا                  ال

.(29 (الفصل البلدیة لإلنتخابات شاملة" "تغطیة بتوفیر ملزمًا وحده العمومي القطب یبقى              لإلنتخابات،

كل غیاب في اإلنتخابیة. الحملة بتغطیة یتعلق ما في الخاصة اإلعالم لوسائل بالنسبة إللزامیة یوجد                 فال

إغتیال أو إنتخابي عنف المترشحین، ألحد للجدل مثیرة (تصریحات أهمیة ذات راهنة              لمواضیع

اإلجتماعیة". "مسؤولیتها و الحضاري حسها الحسنة، نوایاه على الخاص القطب تغطیة تعتمد              سیاسي)،

أن ارادت األخیرة هذه أن الخاصة اإلعالم وسائل لدى المترشحین غیر أفضلیة تؤكد أخرى، جهٍة                 من

طریق عن بذلك تقوم أن بدل العموم، لدى صیت لهم سیاسیین طریق عن اإلنتخابات هذه مع                  تتعاطى

یمكن التلفزیونیة. المشاهدة معدالت على الحفاظ أجل من وذلك محلي، طابع ذات شخصیات أو                نكرات

136 دقیقة. 15 ساعة. 34) أم أف منستیر ؛ ثانیة) و39 دقیقة و29 ساعة 35) أم أف الوطنیة : تنازلي وبترتیب التفاصیل، أدق                          في
ساعة. 25) أم أف تطاوین ثانیة)؛ 30 دقیقة. 50 ساعة. 29) أم أف قفصة ثانیة)؛ 46 دقیقة. 16 ساعة. 31) أم أف صفاقس ؛                          ثوان)

  45 دقیقة. 21 ثانیة)؛ الكاف أف أم (24 ساعة. 47 دقیقة. 59 ثانیة).



 

الموسم قرب وهو الضعیف، الخاصة اإلعالم وسائل إهتمام یوضح أن شأنه من آخر معطى نجد                 أن

. 14  الرمضاني، وهي فترٌة توفر أكثر مرابیح من إنتخابات على المستوى المحلي

ربط أن القول یمكن الكمیة، الدراسة خصوص في توضیحها أردنا التي النقطة هذه من ننتهي                 لكي

في التحلیل یسقط الرئیسیة اإلعالم لوسائل الضعیف باإلهتمام (%33,7) للناخبین الضعیفة             المشاركة

نقص كان إن بالقطع نجزم أن فعًال الصعب فمن اإلنتخابي. اإلجتماع علم في تؤثر قد تكنولوجیة                  حتمیة

  اإلهتمام الشعبي في الحملة اإلنتخابیة قد أثر في التغطیة اإلعالمیة أو العكس.

  الدراسة الكیفیة : اإلیتیقا الصحفیة، قیمة فلسفیة، قیمة رقمیة وأداء یمكن قیاسه كمیًا

بافیا، مرصد خبراء أحد من تطویرها تم خاصة منهجیة على الهایكا به قامت الذي الكیفي التحلیل                  یعتمد

في المنهجیة هذه تتمثل الكمي. بالتحلیل مقارنًة المحللین المراقبین جانب من انعكاسیًة أكثر یفترض                وهو

"األبعاد هذه مؤشرات. ألربعة إستنادًا رقمیة قیم إلى الصحفیین شرف میثاق من جوانب 8                ترجمة

وإقترح األبعاد هذه على بافیا مرصد إعتمد .BBCلل الدیونطولوجي المیثاق من مستوحاة              االیتیقیة"

السمعیة اإلعالم وسائل لمختلف اإلیتیقي األداء بتقییم المتعلقة العملیة غایاته مع متوافقًا لها جدیدًا                تصورًا

. هذه المبادئ هي التالیة : 15  والبصریة

یرون الصحفیون كان إن یفحص أن المراقب على یجب : (BBCلل بالنسبة Fairness) "التوازن" -               

الذي المعیاري " "البعد هذا المستجدات. بأحد یتعلق بموضوع عالقة في الفاعلین نظر وجهات               مختلف

اإلنتخابات، فترة في محوریة قیمة لها الكالم" أدوار توزیع " تقتضي التي الصحفیین ممارسة في                 یتجدد

  خاصًة مع مبدأ مساواة (أو إنصاف) في  توزیع  الكالم.

المدعوین14 المترشحین بعض مشاركة ضمان أجل من اإلعالم وسائل بعض لها نبه التي للمصاعب یشیر الهایكا تقریر أن كذلك                      نسجل
  لبرامجهم.

نشیر15 مشاهدیها. إتجاه في البریطانیة العمومیة اإلعالمیة للكتلة أخالقي كالتزام أو بالشرف كتصریح ، BBCلل الحال هو كما                     ولیست
الهاتف انترنت، التلفزة، الرادیو، : البریطاني العمومي القطب إتصال وسائل لمجموع بالنسبة قیمة له BBCلل االییتقي المیثاق أن                    إلى

  الجوال، الخدمات التفاعلیة والمطبوعة
(https://accountablejournalism.org/ethics-codes/bbc-editorial-values-and-charter : المصدر) 



 

ایضاحها یتم مناهج عن یبحث أن المراقب على یجب : (Truth and accuracy) والدقة" "الحقیقة -                

الدقة بالمصادر. عالقته في مثًال المثالي، بعدها في الحقیقة من اإلمكان قد لإلقتراب الصحفیین قبل                 من

بین الفصل وإلى الخمسة) Wال) موضعتها یمكن واقعة عناصر عرض إلى یهدف ترافقها 16              التي

  الواقعة والرأي.

هذا یرتبط بال"توازن"، المتعلق البعد مع كتجاوب : (Impartiality) اإلنحیاز" عدم و "اإلنصاف -              

تأویالت بین نزاع إطار في أنه، یقتضي الذي الحدیث الصحفي التحریر من القاعدة ب" تلك                المبدأ

نفس للصحفي، بالنسبة لها، ویكون البث، أو الخطاب نفس في مرتبًة المتباینة المواقف تكون                مختلفة،

17  القیمة أولیاً ."

نفس تحت جمعها تم وقد ،(Accountability) الوقائع" إغفال الجدارة، الوضوح، "المسؤ و لیة، -            

ومن انتاجهم، نحو الصحفیین مسؤولیة من بالتثبت األمر یتعلق بعد. لكل المنطقي الترابط بسبب                المؤشر

على لنزاع تخضع المعلومة یجعل ما (وهو الوضوح في نقص حالة في مثًال األخطاء، لمسؤ و لیة                 تحملهم

  المعلومة) أو إغفال للوقائع.

تسمیه ما على جید مؤشٌر هو األبعاد هذه لكل بالنسبة وتراكمها رقمیة، قیم إلى الجیدة النتائج                  تترجم

تصورها المؤسستین هاتین تربط المطاف، آخر في الجیدة". "الصحافة الهایكا وتقریر بافیا مرصد               وثائق

التي األربعة التقییم معاییر حسب تعرفان مهنیة دوینطولجیا و معینة إیتیقا بإحترام للصحافة               المعیاري

  تفرض شروطًا على إنتاج معلومة "ذات جودة"، خاصًة في الفترة اإلنتخابیة.

16 Who (من), What (ماذا), When (متى), Where (أین), Why (لماذا).  
17Lemieux, Cyril, Mauvaise presse. Une sociologie compréhensive du travail sociologique et de ses               

.critiques, Paris, Métailié, 2000: 372 
عمومیة (grammaires) قواعد مجموعات بین یفرق لمیو اإلعتبار. بعین الصحفیة الممارسة واقع أخذ على تستند أعمال هذا جدوى                    كل
وقواعد اإلعداد) بصدد وهي الصحفیة (المهنة التحقیق قواعد ،( ال میثاق في توجد التي تلك من البعض مع مماثلة أو مشابهة قواعد                        (مع
من المجاالت هذه أحد على اإلعتماد سیاسة). ورجل صحفي كانا إن حتى فردین، بین العادي التفاعل وقواعد بالمصادر (العالقة                     طبیعیة

  القواعد الفعلیة في وضعیة یتدخل فیها مجال آخر من القواعد یحدد، بالنسبة للصحفیین، خطأ مهني.



 

لوسائل مواطنیة مسؤولیة ذلك من نستنتج أن (ویمكننا اإلنتخابات مع للصحافة اإلیتیقي البعد یتقاطع                وهنا

لتقییم یهدف المعاییر هذه على الصحفي للنشاط معیاري تعریف فتأشیر والخاصة). العمومیة              اإلعالم

للتجاوزات فرصًة یشكل - إنتخابات - معین سیاسي تسلسل خالل التونسیة اإلعالم وسائل               أداءات

بمبدأ الدیمقراطیة هالتهم ترتبط التي الحاكمین تسمیة إجراء بتنفیذ یتمیز التسلسل هذا              والخروقات.

رقابة مغالطة. أو ضغط كل من ومتحرر حر وبتصویت اإلقتراع بسر وكذلك الحملة، خالل 18               العمومیة

تسببها التي والمصالحة الكشف لحاالت المؤسساتیة اإلجابة هي التعدیل هیئات تتوالها التي              اإلعالم

  الفترات اإلنتخابیة.

یتم وكیف اإلیتیقي؟ لألداء مؤشر إلى بذلك وتحویلها المعیاریة، المحاور لهذه الرقمیة الترجمة تتم                كیف

التحلیل یستند لحكمه؟ الكیفیة الدراسة عینة في الموجودة اإلعالم وسائل وإخضاع التقییم هذا إسناد                فعلیًا

مقتطفات من ولیس حواري)، برنامج أو أخبار (نشرة بكامله یؤخذ بث من تتركب قیس وحدات                 على

دلیل یسمیه ما مجموعها في تشكل مغلقة، اسئلة 6 أو 5 من سلسلة في انزاله یتم إیتیقي عنصر كل                     منها.

  الرقابة "قائمة المراقبة"، كما یبینه الرسم التالي (الذي یتعلق بالمحور أو المؤشر "الحقیقة والدقة") :

 

تشفیر تحت األسئلة من الشبكة هذه على یجیبو أن علیهم یجب برنامجًا، الهایكا مراقبو یشاهد أن                  بعد

برنامج، كل مع تحتسب. وال باطلة قیمة = اإلجابة") یمكن "ال NA) 0 = "ال" و 1 = "نعم" :                      ثنائي

على ذلك اثر قسمته تتم والتي األسئلة، على باإلجابة رقنها تم التي القیام بترجیح یتعلق عدد إسناد                   یتم

لنا یكون بذلك، معینة. إعالم وسیلة برامج مجموع معدل حساب یتم ذلك اثر الموجودة. المداخل                 عدد

  "عدد" یسند لوسیلة إعالم بالنسبة للمؤشر "الحقیقة والدقة".

ذلك بعد تنسخ ثمة البرنامج. لنفس األخرى، للمؤشرات المراقب نفس طریق عن العملیة نفس تكرار                 یتم

و1 0 بین تتراوح قیمة على نتحصل األعداد، جمیع بترجیح المقیمة. اإلعالم وسیلة برامج مجموع                 على

مربع، شكل في بیاني راس في مؤشر بكل المرتبطة النتیجة موقعة تتم ذلك بعد مؤشر. لكل                  بالنسبة

  یرمز مركزه للقیمة 0 ومختلف زوایاه للقیمة 1 ، كالتالي :

 

 

   أنظر :18
Manin Bernard, 1995, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calman-Levy.  



 

 

 

 

هذا تقییم فیتم اإلعالم. وسیلة لموقع الخام المرقمة القیم تقدمه مما أفضل فهم من البیانیة الرسوم                  تمكن

دون منه اإلقتراب یجب والذي الرسم على الخارجي المربع یمثله معیاري ألفق بالنسبة ذاته في                 األخیر

نسبًة مقارنة، بطریقة كذلك یقیم .(63 صفحة افتراضیة"، "مثالیة عن التقریر (یتحدث إلیه نصل                أن

اللون ذي بالمربع له یرمز والذي العینة، في الموجودین اإلعالم وسائل لمجموع األداءات               لمعدل

معدل فوق توجد األحمر) (المربع أم أف القصرین أن یتبین البروتوكول، هذا حسب وبذلك،                األزرق.

مع األزرق)، (المربع المعاییر مجموع في وذلك العینة، في الموجودة والبصریة السمعیة اإلعالم               وسائل

(0,94) "التوازن" ،(0,96) والدقة" "الحقیقة المؤشرات في الخارجي) (المربع جدًا جید             أداء

المؤشر على بقلیل ذلك من وأقل ،(0,90) الوقائع" إغفال الوجاهة، الوضوح،             و-"المسؤ و لیة،

  "اإلنصاف وعدم اإلنحیاز" (0,77).

 

2018 لسنة البلدیة اإلنتخابات خالل اإلعالم وسائل رقابة على باإلستناد استنتاجات إستخالص              یصعب

الوطنیة وطنیة، (التحت الرهانات تختلف آخر، إلى إقتراع من اإلنتخابیة. 2019 إلستحقاقات              صالحة

وجاهة ذات لشخصیات مواجهة في محلي صیت ذات شخصیات أو (نكرة الفاعلون ویختلف الدولیة)                أو

باستثناء التونسیة. اإلعالم وسائل أداء عن إجماًال رضاه عن اللجمي، نوري الهایكا، رئیس عبر                وطني).

العدید قامت [...] إعالمیًا جیدة بصفة مغطاة كانت اإلنتخابات "هذه أن یعتبر المقاطعة، اإلعالم                وسائل

أن یمكن آخر، مستوى في ذلك. على كمثال العمومیة اإلعالم وسائل جید، بعمل التلفزیة القنوات                 من

على التعددیة قواعد احترموا لكنهم الواقع. في الصحفیة، األشكال في كثیرًا یبتكر لم الصحفیین أن                 نقول

19  األقل. "

الهندسة تحسین في هامة مرحلة على تؤشر البلدیة 2018 إنتخابات : مؤكدًا یبقى واحدًا أمرًا                 لكن

الهیئة في كما تونس، في الدیمقراطیة في هام جانب وهذا تعقیدها. الوقت نفس وفي تونس، في                  اإلنتخابیة

فرنسا ، في التعدیلیة السلطة لدور تاریخیًا یشرعن نشاطًا الطفولة حمایة كانت مثلما التونسیة. 20              التعدیلیة

   مقابلة مع الكاتب، تونس في 17 ماي 19.2018
   أنظر :20



 

جوهر من إجرائي كنشاط المجال، هذا في تجارب 3 بعد حالیًا، نفسه اإلعالمي "المونیتورینغ"                یفرض

  إشتغال الدیموقراطیة   في تونس، و  من ثمة   أحد األنشطة الهامة للهایكا.
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